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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا 

 صدق هللا العظيم

 كلمة شكر
 الشهههههزياذإىل ههههه ااعاينههههه ايههههه اسههههها ه ا يهههههها ا ههههههااذلهرذسههههه اهأتوجهههههدايا هذ ههههه ا ههههه 

ا  ظهههههههههن اذ ي  ههههههههههاها...اذلعهههههههههوهاالهههههههههااا ههههههههه هاذلهرذسههههههههه اذ  وذ هههههههههع  ا أ ههههههههه ا الشهههههههههزي
ذلهههههتاينااههههه ا يهههههااتهههههىلذكايوجهههههو  ايا ههههه  ا اذلشهههههزيالزههههه اا ف"ددددد و    ددددد  الدددددة "     

 ا ا  بار ههههههااذل هههههه هاذألينهههههه ا ذل هههههههراذألر ههههههيفا  ههههههها سهههههه اذلهههههه   طالههههههيفا سهههههه ايا  هههههه ا
ن ال ههههااا اأهااعههههو االنلههههاا  هههههاذليههههنوا   هههههاذل ههههي اأ يهههها .ا  ههههااأ ههههوكايهههه اذلعههههوهاذلههههتالهههه

 ههههههيبن ا سهههههه انههههههزيذ  اأاهههههه ال ههههههااذل ههههههه  ا ذ  هههههه ا ش  هههههه اذلزههههههي  ا   ههههههال اذل نبهههههه  ا
ا  سيب اذلزبري...ا ل ايينا ال اذله اءا ه ذماذل   ا ذلعافن .

 اذلهههههههه  اا   ا مضدددددددد و     دددددددد ينيبههههههههااأت هههههههههما الشههههههههزيال سهههههههه ا اذلهههههههههين ورا 
ا  وجنلاتداذلزيمي  ا يال ظاتداذل نيب ا لداأ همايناي اذل  ه يا ذ ي  اه.ا

ة "   علددددددر م  دددددد   األسدددددد"   الددددددأ يههههههاءاإ هههههه اذ زهههههه اا ينهههههه اذلشههههههزيالس هههههها  
 ا ذلشهههههزياذلزبهههههرياذلهرذسههههه اهذلههههه   اتزييهههههوذا  هههههيذء ا ههههه  ا  مقددددد  ر الدددددة "     ددددد   

 ظهههها اينيميهههه اسههههنزوها ههههاا ظههههن ا هههه اأ يهههها ا سهههههايههههااسههههن هيوادايهههه اتوجنلهههها ا يال
ا.هاذلهرذس ذألثياياجتو ها  

 يههههه اسهههههااه ا ذلسههههه   ااالج يدددددا  فددددد ا  عددددد  ل"رينيبهههههااأتوجهههههدا الشهههههزيا ذل  هههههه يا
ي هههه اأ كايههههاا طهههه  اا  ا أاههههار ذاذلهههههر ا أيههههه  ا نهههههاذلعههههوهاينههههااوذال ههههاا ههههه  ا ي ههههاك

ااعاذآله.ذلعس ايهرجا اا اي ه
 الب حثة
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 الفصل األول
 مدخل الدراسة

 :الدراسةمقدمة أواًلـ 
 يماات ف تااات  الةفماايل   الذاتياال لاالف الفاا ل تساال همةمااةح يديااةح لتالياال يماات ف لا سيتاا   كفااة ةإن ال
الذاتيال عماى ة عيال الةشاةطةت  اليدياةت التاي  كفاة ةيمات ف ال  ايث يؤث  اإلةجةز الشختي قل ت  عمى 

إلةجةز يديل ه  ةشةٍط ية. بل  عمى ط ل يلة اليقة يل  يختة  الف ل تأليتدة   عمى كييل الجدل الذي يبذل 
هشخةص   ب الايةة  ينالذاتيل ين تجة كفة ةالتي تست ض ط يق .  تت لل ال التي يبليدة الف ل هيةم السقبةت

تااليةت الاياةة  التال ب  تجاة ا هي شي  ُيبةى عمى يلف مة ات ين القياةم با ل ل ه ساةل   ةتخذهم قل ة لةة
 .عمى التسةيل يسدة بي  ةل  يثةب ة

 يساال يفداا م كفااة ة الااذات ياان البةااة ات الةظ ياال التااي تقاا م عمااى ةظ ياال الااتسمم ا جتيااةعي اليس  ااي 
لتاي اظيات  اي الماة ات اةخيا ة بأهييال يتزايالة  اي يختمال يجاة ت عمام الااةف      اBanduraلبةةال  ا 

 يةدااة يجااةل عماام الااةف  الت باا ي  عمااى همااة  هن هااذا اليفداا م يماادم كيتسياا   ماايط  ااي تفمااي  الماام   
اةكةلييي لمطالب.  تشي  كفة ة الذات إلى اليس  ل القةئيل ا ل الذات  تات ي عمى ت قساةت ذاتيال اا ل 

 آخا  ن   ؛الشخص عماى التسماب عماى التاس بةت  اي ي اقال  يداةم يتة عال بط يقال ةةجاال  اماينقل ة 
0202  020.) 

 تظدا  يستقالات الفا ل عان كفة تا  ياان خاالل اإلل ا  لمقال ات الشختايل  الخبا ات اليتساللة  ماا ا  
اليبةش ة ه  غي  اليبةش ة   لذا  إن الكفة ة الذاتيل ييكن هن تالل اليمة  الذي يشي  إلى يلف إقةةع الف ل 

  0200قاال  اليتاا ي     ثقتاا  بإيكةةةتاا  التااي يقتلاايدة الي  Personal-efficacysبكفة تاا  الشختاايل 
54.) 

 تماادم  ااي  ياان اليتسياا ات الةفماايل الدةياال التااي ت جاا  ماام   الفاا ل تستباا  كفااة ة الااذات  بااذل   ااإن 
يكةةةتا  لداة ل   هاةم  اي  تاقيق ههلا   الشختيل   ةةاكةم  اليستقلات التي ييتمكدة الف ل ا ل قل اتا    ام

 .(002  0200 إلةجةز   ةجةح اةلا   هب  غةلي يية يمدم  ي زيةلة القل ة عمى ا التاكم  ي البيئل 

 تسك  كفة ة الذات يستقلات الطالب ا ل قل اتدم عمى الةجةح  ي يجة ت يسيةل   تؤكال اةطا  
الةظ يل التأثي  الشليل ليستقلات الكفة ة الذاتيل  ي يجة ت الةشةط اإلةمةةي اليتسللة م ا  اةكةليييل  ه  

 ةإلةمااااةن ييياااال إلااااى المااااسي  خااااالق   اتااااى اليجااااةل الميةمااااي  ا جتيااااةعي ه  اة ه  السياااال  التااااايل 
 الةلةل ين هجل ههلا   إذا اعتقل  ي قل ت  عمى إةجةز الةتاةئ  الي غا ب  يداة بيجدا ل  الشختاي  ل ن 



 الدراسةمدخل         الفصل األول 

3 

يمةعلة هال  عال ةح عمى ذل   إن التفةت الشختيل بةإللاة ل إلاى الظا  ل اليايطال باةلي قل تتفةعال 
 .(045  0200 ة ة الذات لدذا الشخص يؤث ة بذل   ي التسميم  التاتيل  شةهين كل يةدة يع كف

 اياااتال  عااان اليسبااا ة الشختااايل باااةلفك ة تتيثااال بأةداااة الاااى كفاااة ة ذات( Bandura  بةةااال  ا  يةظااا 
 يتسااال تتلااين  المااام    ااي تأثي هااة كيفيااال عاان  هيااة اليطمااا ب  الماام   لتكاا ين تؤهمااا  لقةبميااةت الشااخص

 بةلجدال بداة قياةيدم عةال ةةجاال ماتك ن هةداة يشاس  ن التي الةشةطةت عةلة اة  ال يختة  ايث الةشةطةت 
 مااايك ة ن هةدااام يستقااال ن التاااي  المااام كيةت الةشاااةطةت  اااي كبيااا  جدااال باااذل إلاااى اة ااا ال  يييااال  اإلتااا ا 
 الكفاااة ة ذ ي الطاااالب يييااال  ا ةجاااةز  السيااال الاااتسمم خاااالل  يااان تاقيقداااة  عماااى قاااةل ين ه   يداااة ةاااةجاين
 هظدا ت (  02  0222يايا ل  ماديل    الةجاةح ين اليزيل  ياقق ن جيلين طالبةح  يك ة ا إن الى السةليل

ةتاةئ  السلياال ياان الل امااةت اتماةقةح ياان ايااث عالقاال كفاة ة الااذات بةلتاتاايل الل امااي  إلاى ااال ييكاان يساا  
تق ياا   جاا ل ا تبااةط ي جااب لال إاتااةئيةح بااين كفااة ة الااذات  التاتاايل الل امااي  ااي اليجااة ت اةكةلييياال 

كل اماااال شاااايك  كي   ةلييي.اليختمفاااال ه  اإلةجااااةز اليل مااااي بشااااكل عااااةم   هةدااااة يةباااا  قاااا ي بااااةةلا  اةكاااا
 Shukullaka, 2013   ل اماال آزا   )Azar, 2013   ل اماال تيةااة   )Tenaw, 2013 ل اماال   )

 جااا ل عالقاال ذات ل لااال (.  التاااي خمتاات إلااى Komarraju, Nadler, 2013ك يااة  اجي   ةااةلل   
 .ااتةئيل ط ليل بين الكفة ة الذاتيل  اةلا  اةكةلييي

تؤث  الكفة ة الذاتيل عمى يمت يةت اللا سيل يبةش ة  ت ظيل اة  ال لأل سةل  تاليل هي عال ة عمى ذل   
 (.570  0220هةشطل ياتيمل لإلةجةز  يشة كل اليتسمم البةلغ بةة سةل الياتيمل لمةجةح  الةشة ف  

م  ين  تسل اللا سيل ين بين الس ايل الل   يل  ي السيميل الت ب يل  ةن لسفدة يا ل ل ن التسم
هةة يتبح تامين لا سيل الطالب لمتسمم هل ةح ت ب يةح  ي ال ذات   إلة ل إلى ك ةدة  ميمل لتط ي  التسمم  

 .(001  0224 الست م  آخ  ن    لدذا  إن ههييل اللا سيل تكين  ي هةدة  ميمل  غةيل  ي آن  اال
 ي البيئل الخة جيل   قل  كزت   تؤكل الةظ يةت اليس  يل لمتسمم عمى ية يل    ي لاخل الطةلب  لي 

الةظ يل اليس  يل  ي  ديدة لملا سيل عمى ية يفك  ب  الطمبل  كيل يفك  ن   كيل ييكن لتفكي هم هن يزيل 
 ةلةظ يةت  ه  يقمل ين اللا سيل  ايث هكلت هذ  الةظ يةت عمى ههييل اللا سيل اللاخميل يقةبل الخة جيل.

   التف ق  الةجةح  ا جتدةلإلشة ة إلى اةجل الف ل ةفم  لمفدم اليس  يل تفم  اللا سيل ين خالل ا
 Intrinsic ةللا سيل اللاخميل   (01  0202 قطةيي  آخ  ن    ا متي ا   ي تافيز ةفم 

Motivation   هي التي يك ن يتل هة اليتسمم ةفم  ايث يقلم عمى التسمم يل  عةح ب غبل لاخميل إل لة
اليتسل ين ج ا  التسمم  كمب اليسة ل  اليدة ات التي يابدة  يييل إليدة لية ذات    مسيةح لمات ل عمى 

 (.55  0222لدة ين ههييل بةلةمبل ل   غبة ي  

 قل هظد ت ةتةئ  السليل ين الل امةت هة  تم التةبؤ بة تبةط اللا سيل اللاخميل إيجةبيةح بةلتاتيل 
الل امي   ةلطالب الذين لليدم لا سيل لاخميل هكب   ي يجةل ين اليجة ت الل اميل كةة ا هكث  ااتية ح 
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(  ل امل ليب  0202يةت  كل امل السم ان  السط  ةن يل ك ا هةفمدم عمى هةدم كل   ي هذا اليجةل
 ,Szymansky(  ل امل زييةةيمكي  Ayub,2010(  ل امل آي ب  Lepper et al., 2005 آخ  ن  

ا تبةطةح ي جبةح يع إل ا  الكفة ة الذاتيل ايث  لمتسممبةإللة ل إلى ذل   ت تبط اللا سيل اللاخميل   (2011
 ين ثم  دم يل ك ن   هن ذ ي اللا سيل اللاخميل ياب ن تسمم اليدةم اليسقلة  اليتاليل  ي تفسل التس بل

هةفمدم عمى هةدم هكث  كفة ة  ي التسمم اليل مي ين هؤ   ذ ي اليمت يةت اةقل  ي اللا سيل اللاخميل 
ذاتيل عالقل إيجةبيل بين الكفة ة ال  هذا ية هكلت  بسض الل امةت بأة  ت جل .(40  0221 تةلح  لمتسمم 

 ,Vahidina(  ل امل  ةهيليةة  Vallerand et al , 1994كل امل  ةلمي اةل  آخ  ن    اللا سيل اللاخميل

2013.) 

ةلا  ( هن الطمبل يييم ن ةن يك ة ا يل  عين لاخميةح Rayan & Deci ي ف  ايةن  ليمي   
 الش طيين التةليين: يديل ية عةل ت   

الف ل بأن للي  القل ة عمى هلا   اعتقةلالتي تشي  إلى  High self-Efficacyالكفة ة الذاتيل السةليل  .0
 اليديل بةجةح.

التي تشي  بأن للف الف ل القل ة عمى Asent of self–Determination إل ا  الياللات الذاتيل .0
يجسم  يختة  اةةشطل التي يمتطيع التكيل يسدة بةجةح   تجةب اةةشطل التي التاكم بقل ت   يية 

 (.Rayan & Deci, 2006, 56يمتطيع التكيل يسدة   تف ق قل ت    

إلى هن كفة ة الذات تمةعل عماى اليثاةب ة  اي هلا  السيال اتاى يتاقاق  Bandura كية يشي  بةةل  ا
ن يفدا م كفاة ة الاذات ذ  طبيسال إلاى عالم اعلم الكفة ة الةجةح بيةية يؤلي  اةتقةئيال  يان  تةبؤيا ليثاةب ة   ام

اليفتاا ض هن الكفااة ة تااؤث   ااي اختيااة  الماام   الفسااةل  اليجداا ل اليبااذ ل  ا مااتي ا   ااي ي اجداال السقبااةت 
بةلكفااة ة الذاتياال  ل  هااة  ااي اللا سياال بشااكل  ا هتيااةم لقاال تةااةيى   (70  0221 هلا  السياال  اليشاايخي  

تفةعااال اللا سيااال  الكفاااة ة لداااة تطبيقاااةت ةظ يااال  عيميااال بةلةمااابل لميااا بين  لاااذا  اااإن إل ا  الكفاااة ة  هةئاال .إن
الذاتياال  ااي اةلا  اليل مااي يااؤلي إلااى يلااةعفل الجداا ل  الي اظباال عمااى هلا  اليديااةت  الااذي باال    يااؤث  

 .(000  0222إيجةبيةح  ي التسميم  غبة ي  

 :الدراسةمشكمة ثانياًـ 
 ين خاللدة لمف ل  يةتقل جليل لييالل بلايل  دي اإلةمةن  ايةة ي اال ههم ين الي اهقل ي امل تستب 

  اةفسةلياااال  عقمياااال  مااااي ل جيل  ةفماااايل تسياااا ات ي اماااال هااااذ  تتااااةاب ؛ ايااااثال شاااال إلااااى الطف لاااال ي اماااال
  قال يشاكالت  ي امال بأةداة الي اهقال  ت تال ي امال الفا ل. اياةة  اي ا جال ي امال تسال لذل   اجتيةعيل 

 الي اهاق تكيال تس ق ممبيل تأثي ات التسي ات لدذ  يك ن  قل التي تتةابدة  التسي ات إلى ذل  مبب ي جع
 ه   هةشاطت   هل ا   ا جتيةعيال  يان تاال الي اهاق اياةة تست ض قل التي  ةليشكالت  يع اآلخ ين  ت ا ق 
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 الي اماال  ااي الطمباال هن إلااى الت ب ياال الل امااةت الل امااي   تشااي  تاتاايم  عمااى  الاااةح  تأثي هااة يكاا ن قاال
 الطمبال  يسظام اةكاةلييي  اإلةجاةز إلاى  اللا سيال الاا ا ز  اي لمةقص ع لل غةلبةح  هم اليت مطل الل اميل

  السلياال السةتاال  الةفمااي التاا ت   تاا ة يسيشا ن الماان هااذ   ااي  هاام الي اهقاال مان  ااي هاام الي اماال هااذ   اي
 لداام بةلةماابل يداام  غيا  يياال كيكااةن اليل ماال إلاى بااةلةظ  يأخااذ اتااى الل امايل الي اماال يتاال إن يااة ياةدم

ثااام إن يطةلاااب اليل مااال الثةة يااال   سةليةتداااة تاااذك  الةةشااا  بةل قاااةئع (  520  0202 السطياااةت  السمااا ان  
   بتتاااا  ات  السقمياااال  اليةلياااال  ا جتيةعياااال   الل اماااايل اليؤلياااال  ااااي ايةتاااا   اليتيثماااال بةختية اتاااا  اليدةياااال 

 الي اماااال  ااااي الا جاااال الفتاااا ات هكثاااا  ياااان الثااااةة ي الثةلااااث التاااال  يساااال. (552-501  0220 يخاااا ل  
  اليدةاي الل اماي اليماتقبل ةن ذلا   اي المبب  يس ل الم  يل الس بيل الجيد  يل  ي الطمبل للف الل اميل
 التاا ت  ياان لكثياا  التاال هااذا  ااي الطمباال  يتساا ض التاال هااذا ةدةياال  ااي الل امااي التاتاايل عمااى يستياال

 الةفمي.

يسل التاتيل اةكةلييي ين ههم اليتسي ات التي امت عت اهتياةم الباةاثين  اي يجاةل الت بيال  عمام   
ةف  الت باا ي لم قاا ل عمااى ههاام الس اياال  الظاا  ل التااي تزياال ه  تااةقص يةاا   ك ةاا  هباا ز ةتااةئ  السيمياال الاا

السيميل   هم بذل  يدل  ن إلى تامين الت ب يل   اليقية  اةمة  لماكم عمى الةتةئ  الكييل  الكيفيل لدذ  
 الكفة ة الذاتيل  إةدة تشي  إلى ين ذل و  زيةلة يمت ف التاتيل ين خالل الل امل لميتسي ات اليؤث ة  ي  

 هاي  ااالة . القال ة عماى تةفياذ اإلجا ا ات الالزيال لتاقياق الةجاةح  اي السيال    قال اتدم عماى اة ا ال هاكةم
   ةلكفااة ة الذاتياال هااي اة مااةط اةكةلييياال لا   ااي يجااة ت يتة عاال   مااييةةةبااياان هقاا ف ع اياال التةبااؤ 
 هلائداام عمااى لكفااة تدم الذاتياال يااؤث  اة اا ال إل ا  (.  ااإنAzar, 2013, 174 يؤشاا ا ق يااة عمااى اةلا  

 ذات اليدياااةت ي اجدااا ن اةكةليييااال لكفاااة تدم عاااةلٍ  إل ا  لااليدم الاااذين  ةلطمبااال يتساااللة  بطااا ق اةكااةلييي
 امت اتيجيةت امتخلام  ي ي  ةل   القمق  ين قميمل يمت يةت  يظد  ن كبي اح  جدلاح   يبذل ن التالي  طةبع
 ي تفساال لاخميال  لا سيال اةكاةلييي ةلائدام الاذاتي تقاييدم  اي عةليالح   لقالح  ذاتياةح  ياةظم تسمام  لاليدم الاتسمم 
 اليةخفلاال الذاتياال الكفااة ة ذ ي هيااة الطمباال  (011  0200 الياةمااةل  السماا ان   الل اماايل ال اجبااةت ةااا 

. الي تفساال الذاتياال الكفااة ة ذ ي بةلطمباال يقة ةاال اةكةلييياال يمااةعيدم عاان هكباا  بمااد لل التخمااي إلااى يييماا ن
  اي  اقاةح  تاؤث  هن ييكان  التاي اليةلايل  الفشل الةجةح بخب ات الذاتيل الكفة ة  ي الطةلب يمت ف  يتأث 
   اإن التا  ة التاي يك ةداة الفا ل عان ايكةةيةتا  السقميال (Rose, 2003, 2  اليماتقبل  ي الفشل ه  الةجةح

 اليس  يل التي تط  ت عب  التةشئل اةما يل  الي اقال الايةتيال  الخبا ات الماةبقل التاي تفةعال يسداة تاز ل  
 بةلتةلي  ةن خب ات يسيةل     ه  الفشل الذي ي اجد  عةل تس ل  لي اقل بتت   يالل  ي  ت قسةت  لمةجةح

الكفة ة الذاتيال تسيال عيال الال ا ع ةاا  الةجاةح اذا كةةات الخبا ات الماةبقل ةةجاال   ةاا  الفشال إذا كةةات 
 يستيل الف ل  ي تط ي  يفد م كفة ت  الذاتيل عمى اليقة ةةت التي يج يدة بين ية   الخب ات المةبقل يابطل

  0200  عماااا ان  قااا   ايكةةيااااةتدم  اماااتسلالاتدملليااا  يااان قاااال ات  ايكةةاااةت  امااااتسلالات  باااين قاااال ات   ة
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(   اةطالقااُة ياان ةتااةئ  البااا ث  الل امااةت المااةبقل التااي تةة لاات كفااة ة الااذات يتلااح هن لدااة 004-000
ههيياال بةلساال  ااي ايةتةااة   ت جااع ههييتدااة إلااى الاال   الاياا ي الااذي تؤلياا   ااي ل ااع الماام     ت جيداا  ةااا  

قدة   هي تسيل عمى تامين هلا  السيل  يلع الطةلب لةفم  ههالا ةح تاقيق اةهلال التي ةمسى إلى تاقي
بسياالة الياالف   يبااذل الجداال  ااي ي اجداال الفشاال   يةظاا  إلااى اليدااةم التااسبل عمااى هةدااة يتااةل  لمتااالي  

( عمى هن الشس   بةلكفاة ة الذاتيال الاذي يمابب  الةجاةح  اي ي اجدال اليداةم Stipek, 1998 يؤكل متيب   
يجداااا لات اإلتقااااةن   يزياااال اللا سياااال اللاخمياااال لالةديااااة   ااااي اليدااااةم اليشااااةبدل  ياياااا ل  اليتالياااال يساااازز

عماااى ههييااال اللا سيااال اللاخميااال  اااي اةلا  اةكاااةلييي ليبااا   Lapper قااال هكااال (  04  0202 الجياااةلي  
ك ةاا ا  سةاالية يكاا ن الطمباال ياال  عين لاخميااةح   ااإةدم يك ةاا ا يدتيااين  يشااة كين  ااي يااة يتسمياا ن   بةلتااةلي ي

 تاااالي  ليثاااةب  ا  يااالاليداااةم التاااي يكااا ن  يداااة جل اختياااة ةشاااطين  اااي يسةلجااال اليسم ياااةت   يييمااا ن إلاااى 
( lepper, 2005, 326 ااي هااذ  اليدااةم  ليتاام ا إلااى يماات ف ي تفااع ياان اإلةجااةز اةكااةلييي    يبتكاا  ا

ية يك ن لليدم كفاة ة ذاتيال  ي اةةشطل التفيل عةل لالةخ اط يييل طمبتةة إلى هن يك ة ا يل  عين لاخميةح 
تاااالل يمااات ف اللا سيااال  كياااة  الاااذات  يستقااالات اةشاااخةص اااا ل كفاااة ة (.012  0221 السمااا ان   عةليااال

 ي هعيةلدم   اليلة التي يتيل ن  يدة  ي ي اجدل السقباةت  كياة هةا  جد لهم اليبذ لل تةسك  ين خالل 
تا   جدا لهم تيالاتز  ذ اتدامكمية تزايلت ثقل اة ا ال  اي   عماى  ا هم عماى تخطاي ياة يقاةبمدم يان عقباةت  ام

 يااة ل ن اال اليشااكالت  بالجدا لهم تدم الذاتيال يقمما ن ياان ااة ا ال الاذين لاليدم شااك    اي يقال  السكا  
 (.00  0222  بط يقل غي  ةةجال  الستيبي

( Chowdhury & Shahabuddin, 2007  ش ل ي  شدةب اللينل امل  هذا ية هكلت  ل امل 
اةعمى كةن هلائدم اةكةلييي ه لل اللاخميل الطالب ذ ي الكفة ة الذاتيل  اللا سيل التي هشة ت إلى هن 

كية هكلت ل امل ك ية  اجي   ةةلل  .اليةخفلل اللاخميل ين ذ ي الكفة ة الذاتيل  اللا سيل
 Komarraju, Nadler, 2013 تاقيق ههلال  الكفة ة الذاتيل الي تفسل تةط ي عمى المسي إلى( هن

التالي  اكتمةب اليس  ل الجليلة  كذل  ههلال اةلا  التي تةط ي عمى  عةليل التيكن تةط ي عمى
 .اآلخ ينعمى ل جةت جيلة  تف ق 

 عمى ال غم ين  ج ل ل امةت تةة لت السالقل بين الكفة ة الذاتيل  اللا سيل اللاخميل  عالقتدية 
( Chowdhury & Shahabuddin, 2007 ان يثل بةسالليش بةلتاتيل الل امي  ي السليل ين البمل

 (Niehaus Rudasill & Adelson, 2012(   هي يكة  Yildirim, 2011  ةمةلا     اليةبةن   ت كية
إ  هة    ت جل عمى ال عمم البةاثل هي ل امل ع بيل ه  ياميل تةة لت إيكةةيل التةبؤ بةلتاتيل الل امي 

 ين الكفة ة الذاتيل  اللا سيل اللاخميل.

الكفة ة الذاتيل  اللا سيل  كل ين اةطالقةح يية مبق  ت ف البةاثل ل   ة التس ل عمى عالقل 
 ليةل ي يالتل الثةلث الثةة ي  ي اليلا   ال مييل  طمبلةل ين عيللف بةلتاتيل الل امي  اللاخميل
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 الذاتيةالكفاءة  كل من ماهي طبيعة العالقة بين : بةلمؤال التةلي ليشق   ييكن تاليل يشكمل الباث
 دمشق؟ دينةفي مالصف الثالث الثانوي لدى طمبة والدافعية الداخمية والتحصيل الدراسي 

 :الدراسةثالثاًـ أهمية 
 تب ز ههييل الل امل الاةليل  ي الج اةب التةليل:

كفاة ة الذاتيال  اللا سيال يان ةتاةئ  يان اياث ا تباةط الالبااث الااةلي إلي  قل يت تل  ية :الجانب األول -
تااةسك  عمااى بااة   الي شاالين ت ب ياال لميسميااين  اآل  ليااة لااذل  ياان  ةئاالة  اللاخمياال بةلتاتاايل الل امااي

يس  اال الس اياال التااي تقاا م عميدااة كاال ياان الكفااة ة الذاتياال  اللا سياال  ياان ايااثالطةلااب بشااكل يبةشاا   
لم تا ل  اي    تا  ي  اةجا ا  الت ب يال لتامايةدةللف الطمبال   تدةامتثة  تةييتدة   السيل عمى اللاخميل   

ةن ذلااا  ميمااادم بل جااال   لطمباااللااالف االلا سيااال اللاخميااال    ةدةيااال اليطاااةل إلاااى تةييااال الكفاااة ة الذاتيااال
 .لتاتيل الل اميتط ي  قل تدم عمى ا  الال  ي

إعااةلة الةظاا  بط ائااق التاال ي  الاةلياال التااي تسياال   ااق يااة هاا  يتبااع عمااى ةماال هياال  :الجانــب الثــاني -
ي اقبال   إلثباةت كفاة تدم الذاتيال يان هجال إتةاال الف تال لمطمبال ههلال تتيادة اليةةه  الجليلة   ذل  

 بةلتااةلي الماايط ة عمااى اليتطمبااةت   الااتسمم  الااذاتي لتسمااييدم   التةظاايم  اختيااة  اماات اتيجيةتدم  تفكياا هم
 اليثاااةب ة إلةجاااةز اليداااةم يااان خاااالل التةظااايم  تةفياااذ  عماااى اااال اليشاااكالت  الي اقااال التاااي تااا اجددم 

 .اليخططةت للبط الي قل  الميط ة عمي 

تب  الباث : يتسمق بية يتيتع ب  الباث ين الجلة  ايث   ي ال ل عمم البةاثل  يسالجانب الثالث -
الكفة ة الذاتيل  اللا سيل اللاخميل  لمسالقل بيناة ل ياميةح  ين اةباةث القميمل ع بيةح  ي تةة ل  

 بسل هن اطمست البةاثل عمى الل امةت المةبقل الياميل  الس بيل   ي    عالقتدية بةلتاتيل الل امي
يجةل الكفة ة الذاتيل  اللا سيل اللاخميل يجةل الكفة ة الذاتيل   ي يجةل اللا سيل اللاخميل   جلت هن 

 لم ياَظ بية يةةمب ههييت  ين البا ث  الل امةت  خت تةح ين ايث عالقتدية بةلتاتيل الل امي.

:  الذي يتسمق بياة لل البةاثل ا متفةلة ين الةتةئ  التي تيخلت عةدة الل امل  ي الجانب الرابع -
اللا سيل اللاخميل    ب اي  تةييل الكفة ة الذاتيل لع   لع بسض اليقت اةت التي متمةعل  ي
  امتثية هة  ي تامين التاتيل الل امي.

 :الدراسةأهداف رابعاًـ 
 تدلل الل امل إلى تاقيق اةهلال اآلتيل:

 .تس ل السالقل بين الكفة ة الذاتيل  ع ايمدة الف عيل  التاتيل الل امي للف ه  ال عيةل الباث .0
 اللا سيل اللاخميل  هبسةلهة الف عيل  التاتيل الل امي للف ه  ال عيةل الباث.تس ل السالقل بين  .0
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الكفة ة الذاتيل تبسةح ليتسي   يقية  عمى الباث عيةل ه  ال هلا  الف  ق  ي يت مط عن الكشل .0
 الجة .

الكفة ة الذاتيل تبسةح ليتسي   يقية  عمى الباث عيةل ه  ال هلا  الف  ق  ي يت مط عن الكشل .5
 هلبي(. -ختتةص الل امي  عميي ا 

يقية  اللا سيل اللاخميل تبسةح ليتسي   عمى الباث عيةل ه  ال هلا  الف  ق  ي يت مط عن الكشل .4
 الجة .

يقية  اللا سيل اللاخميل تبسةح ليتسي   عمى الباث عيةل ه  ال هلا  الف  ق  ي يت مط عن الكشل .0
 هلبي(. -ا ختتةص الل امي  عميي 

 إيكةةيل التةبؤ بةلتاتيل الل امي امتةةلاح إلى الكفة ة الذاتيل  اللا سيل اللاخميل.التس ل عمى  .7

 خامساًـ فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسة األولى:

 مقياس عمى البحث عينة أفراد ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء
    يتف ع عةدة: الدراسيالكفاءة الذاتية ومتوسط أدائهم في التحصيل 

 عماااى ع ايااال البااااث عيةااال ه ااا ال هلا  يت ماااط باااين إاتاااةئيل ل لااال ا تبةطيااال ذات عالقااال ت جااال  
ل جاةتدم  اي  التةظايم الاذاتي (  يت ماط –الكفة ة ا جتيةعيال  –الكفة ة الذاتيل  الكفة ة اةكةليييل  يقية 

 التاتيل الل امي.

 الفرضية الرئيسة الثانية:

 مقياس عمى البحث عينة أفراد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسط أداءال توجد 
     يتف ع عةدة:الدافعية الداخمية ومتوسط أدائهم في التحصيل الدراسي

 هبساةل يقياة  عماى الباث عيةل ه  ال هلا  يت مط بين إاتةئيل ل لل ا تبةطيل ذات عالقل ت جل  
 اي التاتايل  ل جاةتدم  يت ماط التاالي  ااب ا ماتطالع  اإلتقاةن بةماتقالليل(اللاخميل  تفليل  اللا سيل
 الل امي.

 الفرضية الرئيسة الثالثة:
الكفاءة مقياس  عمى البحث عينة أفراد أداء في متوسط إحصائية داللة فروق ذات توجد ال

 الذاتية تبعًا لمتغير الجنس.
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 الفرضية الرئيسة الرابعة:
الكفاءة مقياس  عمى البحث عينة أفراد أداء في متوسط إحصائية داللة فروق ذات توجد ال

 أدبي(. -الذاتية تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي )عممي 

 الفرضية الرئيسة الخامسة: 

 الدافعيةمقياس  عمى البحث عينة أفراد أداء في متوسط إحصائية داللة فروق ذات توجد ال
 الداخمية تبعًا لمتغير الجنس.

 الفرضية الرئيسة السادسة:
 الدافعيةمقياس  عمى البحث عينة أفراد أداء في متوسط إحصائية داللة فروق ذات توجد ال
 أدبي(. -تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي )عممي  الداخمية

 يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة البحث من الكفاءة الذاتيةهل : الدراسةسؤال 
 .والدافعية الداخمية ؟

 :الدراسةمنهج ـ سادساً 

 يتةة ل اليةد   ل الاةلي لمل املاليةد  ال تفي التاميمي اةكث  يالئيل  لالبةاث تامتخلي
ال تفي التاميمي الظةه ة اليل  مل كية هي  ي ال اقع  يميح بإج ا  التاميالت الكيفيل  الكييل  التي 

 تفمي  الظ اه   اختبة  الف ليةت.بل  هة ت    يؤش ات تفيل  ي 

 :الدراسةالمجتمع األصمي وعينة سابعاًـ 
جييااع طمباال التاال الثةلااث الثااةة ي السااةم الااذين يل ماا ن  ااي الياالا    ياان الل امااليتااألل يجتيااع 

اياث بماغ عاللهم اماب إاتاةئيةت  زا ة الت بيال  0205-0200ي يليةل ليشق لمسةم الل امي ال مييل  
( يل ماال ثةة ياال  مااييل كيااة 74( طةلبااةح  طةلباال  ت زعاا ا عمااى  00210 اإلاتااة    يلي ياال التخطاايط -

 ( ثةة يةت يختمطل.4( ثةة يل إةةث    50( ثةة يل ذك      01يمي:  

( طةلباةح  طةلبال يان طمبال التال الثةلاث الثاةة ي الساةم  اي يالا   407تك ةت عيةل الل امل ين    
ل عمى ماب عيةال الل امال بةلط يقال السشا ائيل السةق ليال  إذ تام يليةل ليشق ال مييل  ايث عيمت البةاث

( يل مال  (15% يان يالا   كال يةطقال تسميييال اياث بماغ عالل اليالا   اليماا بل 20ماب ية ةمابت  
% ياان شااسب الياالا   اليمااا بل  بمااغ عاالل الشااسب اليمااا بل 20شااسبل  ثاام تاام ماااب  138)تلاايةت  

( اماتبةةل لسالم إكياةل اإلجةباةت  يداة  14  إذ امتبسلت البةاثال  ( طةلبةح  طةلبل(569( شسبل ليت 26 
( طةلباةح  طةلبال يان 027طةلب  ي  ت ة تطبيق هل ات الل امل   تك ةت السيةل ين   28 تسيب عن الل ام 
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( ياااان الااااذك   072( طةلبااااةح  طةلباااال ياااان التختااااص اةلبااااي   تك ةاااات ياااان  052التختااااص السميااااي   
 ( ين اإلةةث.047  

 :الدراسة: حدود ثامناً 
 .0200 لمسةم اة ل  تش ين هيم ل : ج ف تطبيق هل ات الباث بين شد يالحدود الزمانية .0
 : ج ف تطبيق هل ات الباث  ي اليلا   الثةة يل السةيل ال مييل  ي يليةل ليشق.الحدود المكانية .0
يل ماا ن  ااي  : تك ةاات عيةاال الباااث ياان طااالب التاال الثةلااث الثااةة ي السااةم الااذينالحــدود البشــرية .0

 (.0205 -0200اليلا   ال مييل  اليمجمين لمسةم الل امي  

 :الدراسة بمصطمحات تاسعاًـ التعريف
 مفهوم كفاءة الذات Self-Efficacy:   0114ع  دة بةةل  ا )Bandura " الف ل يستقلاتبأةدة 

 إذا هةَّ  يسةي  هذا. الُي ال الدلل إلةجةز اليطم بل السيمّيل اليخّططةت  تةفيذ تةظيم عمى قل ت  ا ل
  سالح  تاتل اةشية  هذ  جسل ياة ل  إةَّ  اليطم بل اةهلال إلةجةز القّ ة ييتم  بأةَّ  الف ل اعتقل
 قل ات  ا ل الف ل ييتمكدة التي ا  ت الّيل ا عتقةلات إلى ُتشي  الذاتّيل الكفة ة هنَّ  آخ  بيسةى

 Bandura, 1997, 51.) 

 .يلكفة ة الذاتيقية  العمى  الل جل التي ياتل عميدة الطةلب : ه إجرائياً وتعرفها الباحثة 
  الدافعية الداخميةIntrinsic Motivation :ليب    ع  دةLepper, 2005إلى هن اللا سيل ) 

ب   يك ن السيل يل  عةح بل ا ع لاخميل عةلية يتم القيةم  اللاخميل هي اللخ ل  ي هي ةشةط لذات  
 .(Lepper, 2005, 324   يق م الف ل بألا  المم   لمات ل عمى اليتسل لذات  

 الل جل التي ياتل عميدة الطةلب عمى يقية  اللا سيل اللاخميل.وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها: 
  :يمتخلم يفد م التاتيل لإلشة ة إلى ل جل ه  يمت ف الةجةح الذي يا ز  التمييذ التحصيل الدراسي"

 ي يجةل ل امت   د  ييثل اكتمةب اليسة ل  اليدة ات  القل ة عمى امتخلايدة  ي ي اقل اةليل ه  
 .(000  0220يمتقبميل"  عالم  

: ه  اليسلل السةم الذي اتال عميداة الطةلاب  اي ا يتاةةاةت الةدةئيال لمساةم وتعرفه الباحثة إجرائياً 
 .0200-0200الل امي 



  

  

 .الكفاءة الذاتيةأوالًـ 

 .الدافعية الداخليةثانياًـ 

 .التحصيل الدراسيثالثاًـ 

 العالقة بين متغيرات البحث.ـ رابعاً 



 اإلطار النظري                 الثانيالفصل 

21 

 الفصل الثاني
 االطار النظري

 

تتناوث الباحثة في هذا الفصث المفاهيج الرئيسية لمدراسة الحالية مح خالث ثالثة محااور 
 انطالقااا  مااح النظريااة لمكفااا ة الذاتيااةحيااث تماادج الباحثااة فااي المحااور اًوث تو اايحا  ، أساسااية

وكااااذلت أنواو ااااا وأبصادهااااا ومصااااادرها وخصااااائص اً ااااخاص ، ثااااج مف وم ااااا، التااااي تناولت ااااا
ووالقت اااا بااابصض المصاااطمحات الم ااااب ة وطااارة وآثارهاااا مرتفصاااي ومنخف اااي الكفاااا  الذاتياااة 

ديث واح المحاور الثااني والخااص بالدافصياة الداخمياة حياث تمماي تنميت ا. ثج تنتمث الباحثاة لمحا
والممارنااااة باااايح الدافصيااااة  ومف وم ااااا، ال ااااو  ومااااا مف ااااوج النظريااااات التااااي تناولت ااااا بالتفسااااير

وخصائص اً اخاص  و ا وطرة تنميت اووناصر الدافصية الداخمية وأنوا، الداخمية والخارجية
ة فاي ن اياة هاذا المحاور إلاا آثار المكافارت الخارجياة ثج تصرض الباحثا، ذوي الدافصية الداخمية

ومااا الدافصيااة الداخميااة. ثااج تنتمااث الباحثااة لمحااديث وااح المحااور الثالااث والخاااص بالتحصاايث 
باايح الدراساي ثااج يختااتج الفصااث بتو اايب لمصالقااة باايح كاث مااح متوياارات البحااث فتناااوث الصالقااة 

وأخياارا   باايح الكفااا ة الذاتيااة والتحصاايث الدراساايالكفااا ة الذاتيااة والدافصيااة الداخميااة وثااج  كااث مااح
 .بيح الدافصية الداخمية والتحصيث الدراسي
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 الكفاءة الذاتية -أوالً 
 :مقدمةال .1

جتماوياة محورا  رئيسا  مح محاور النظرياة المصرفياة اا Self-Efficacy كث مف وج الكفا ة الذاتية 
Social Cognitive Theory  التااي تاار  أح لااد  الفاارد الماادرة ومااا  اابط سااموكم نتيجااة مااا لدياام مااح

يمكااان ج ماااح الاااتحكج فاااي  Self-Beliefs فااااًفراد لااادي ج نظااااج ماااح المصتمااادات الذاتياااة، مصتماادات  خصاااية
تاؤثر فاي الكيفياة التاي  ب اا الفارد ويصتماد وي اصر ب اا يفكارووفما  لذلت فإح الكيفياة التاي  م اورهج وأفكارهج.

فااالفرد يصمااث ومااا ، إذ ُت ااكث هااذم المصتماادات المفتاااح الاارئيس لممااو  المحركااة لسااموت الفاارد، يتصاارب ب ااا
ممااا يجصماام يبااذث قصااار  ج اادم لتحميااة ، يصتمااد أناام يمتمك ااا وتماااد ومااا الماادرات التاايتفسااير إنجازاتاام باا

 .(::4، 3122، الصمواح والمحاسنة) النجاح

، Banduraج كفااا ة الاااذات مااح أهاااج مفاااهيج وماااج الاانفس الحاااديث الااذي و اااصم بانااادورا ويصااد مف اااو 
الذاتيااة تظ اار مااح خااالث اقدرات لمماادرات والكفايااات ال خصااية  كفا تااموالااذي ياار  أح مصتماادات الفاارد وااح 

كمااا أناام ، فالكفااا ة الذاتيااة يمكاح أح تحاادد المسااار الااذي يتبصاام الفارد كااإجرا ات سااموكية، والخبارات المتصااددة
، محمود والجمالي)وثمتم بإمكانياتم التي يمت ي ا الموقب ، ال خصية بكفا تمي ير إلا مد  اقتناع الفرد 

3121 ،74). 

وما يمتمكوح مح قدرات في تحصايث المصاارب والم اارات ، فيرتبط مف وج كفا ة الذات بطبيصة اًفراد
ا أسااااااس إدرات كفاااااا ة الاااااذات لااااادي ج مصتماااااديح وماااااا ذوات اااااج باساااااتخداج اساااااتراتيجيات خاصاااااة ب اااااج ومااااا

(Bandura, 1995, 33). 

أحد محددات التصمج الم مة والتي تصبر وح مجمووة مح اًحكاج  وما أن ا كفا ة الذات ينظر إلاو 
، وأن اا نتااج لمممادرة ال خصاية، ولكح أي ا  بالحكج وما ما يستطيع إنجاازم، ا تتصث بما ينجزم الفرد فمط

 .(Bandura, 1983, 464)وتمثث مرآة مصرفية لمفرد ت صرم بمدرتم وما التحكج في البيئة 

ووما ذلت تصتبر كفا ة الذات مح أهج ميكانيزمات المو  ال خصية حيث أن ا تمثث مركازا  هاماا  فاي 
اًكاديمياة ف اي تسااود الطالاب وماا مواج اة ال اووط ، دافصية الطالاب لمميااج باعي وماث أو ن ااط دراساي

وترتفاااع مساااتويات الكفاااا ة الذاتياااة لاااد  الطاااالب ماااح خاااالث ، والتاااي تصتااارض أدائااام التحصااايمي، المختمفاااة
 .(262، 3112، يبدو )الممارسة والتدريب المتواصث وما بصض م ارات الن اط اًكاديمي 
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 كفاءة الذات: مفيوم .2
إذ تصتمااد ، كااث فاارد وااح نفساام ذات أهميااة قصااو  فااي السااموت الب ااري تصتباار الصااورة التااي يتمثم ااا

قدرتنا وما الفصث ودافصيتنا لمن اط واانجاز وما ممدار اوتمادنا بمادرتنا وماا تحمياة مساتويات ماح اًدا  
فنظاارا  ًهميااة هااذا المف ااوج ، تااؤثر ومااا اًحااداث التااي تمااس حياتنااا وهااذا يحااددم ااوتماااد بالكفااا ة الذاتيااة

 طر النظرية التي اهتج بم.ما  لألدت تصاريب الكفا ة وفتصد

وتجاادر اق ااارة إلااا أح الدراسااات واًبحاااث تسااتخدج مصااطمحات مختمفااة لم ااارة إلااا هااذا المف ااوج 
فصالية ، Self-Efficacyوفاومية الذات ، Self-Efficacy Expectanciesمثث توقصات الكفا ة الذاتية 

 .(14، 3117، الحربي) Self-Efficacy Perceivedالذات المدركة 

بمصاااح مترادفااة وهااي ومااا التااوالي  Efficiencyولفظااة ، Efficacy توجااد فااي قااواميس الموااة لفظااة
 .(372، 1990، الفرماوي)الفاومية والكفاية أو الكفا ة 

فصاليااة  -الفصاليااة الذاتيااة )وتطمااة ومااا مصااطمب الكفااا ة الذاتيااة واادة مسااميات بالموااة الصربيااة من ااا 
 .(13، 2009، ومواح) (الكفاية الذاتية -الكفا ة الذاتية  -كفا ة الذات  -الفاومية الذاتية  -الذات 

تمادير "و "Competency expectancies وتستخدج المراجع المتخصصة مفاهيج "توقصات الكفاا ة
 Self-efficacy "توقصاااااات الكفاااااا ة الذاتياااااةو "Self-efficacy assessment توقصاااااات الكفاااااا ة

expectancies"  نظريااة الااتصمج ااجتماااوي لباناادورا لالااذي يصااود أي ااا(Bandura, 1977 ) فااي السااياة
 ووميم ففي الدراسة الحالية تتبنا الباحثة مصطمب الكفا ة الذاتية. .(36، 8::2، ر واح) نفسم

مصتمداتم حوث والتي تصبر وح ، مجمووة اًحكاج الصادرة وح الفردبعن ا  Banduraصرف ا باندورا ف
، وتحاد  الصاصاب، ومرونتم في التصامث مع المواقب الصصبة والمصمدة، قدرتم وما المياج بسموكيات مصينة

 .(Bandura, 1977, 192) ومد  مثابرتم قنجاز الم اج المكمب ب ا

مكانااات تمكناام مااح إهااي كااث مااا يصتمااد الفاارد أناام يممكاام مااح  وي ااير باناادورا إلااا أح الكفااا ة الذاتيااة
ممارسة  بط قياسي او مصيااري لمدراتام وافكاارم وم ااورم وافصالام وهاذا ال ابط المياساي أو المصيااري ل اذم 

 جتماويةيمثث ااطار المرجصي لمسموكيات التي تصدر ونم في والقت ا بالمحددات البيئية واا، المحددات
(Bandura, 1977, 192). 

الذاتية يتصماة بتمييمام لمدرتام وماا تحمياة مساتو  مصايح ماح  لكفا تمالفرد  إدرات ير  باندورا أحكما 
وياؤثر ذلات الحكاج فاي مساتو  الكفاا ة الذاتياة وطبيصاة الصماث أو ، وبمدرتم وما الاتحكج باًحاداث، اقنجاز

ووماا مااد  مثابرتام فااي التصاادي ، وفاي مماادار الج ااد الاذي ساايبذلم، ال ادب الااذي يساصا الفاارد إلاا تحميماام
 .(Bandura, 1995, 53)أسموبم في التفكير وفي ، التي تصتر م
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المفتااااح الااارئيس لمماااو  المحركاااة  -وياار  بانااادورا أح المصتمااادات ال خصاااية حاااوث كفاااا ة الااذات تصاااد 
توقصاتاام وااح م اراتاام الفاارد وااح  لسااموت الفاارد ًح السااموت اقنساااني يصتمااد ب ااكث أساسااي ومااا مااا يصتماادم

 .(Bandura, 1997, 37) ع أحداث الحياةالسموكية المطموبة لمتفاوث الناتج والكب  م

نجاز لتنظيج، قدرات ج وما اًفراد أحكاجإلا  وُي ير مصطمب الكفا ة الذاتّية  تتطماب التي اًوماث وا 
 .(Bandura, 1995, 39) اًدا  مح وا حة أنواع تحمية

حاوث مصتمادات اً اخاص  فصارب الكفاا ة الذاتياة بعن اا (Cervone & Peake) سايرفوح وبياتأماا 
وكاذلت وماا ، ويانصكس ذلات وماا المج اود التاي يبذلونام فاي أوماال ج، التي تحدد مستو  الدافصياة ت جكفا 

كماا أنام كمماا زادت ثماة الفارد  .المدة التي يستطيصوح مح خالل ا الصمود فاي مواج اة الصمباات والم اكالت
فصناادما يواجاام الفاارد ، مباااتويزيااد إصاارارم ومااا تخطااي مااا يمابماام مااح و، فااي كفااا ة الااذات تزيااد مج وداتاام

مماااا ياااؤثر ومااا محاولاااة حاااث ، بموقااب ماااا يكااوح لديااام  اااكوت فااي ممدرتااام الذاتياااة ف ااذا يمماااث ماااح مج ااودم
 .(Cervone & Peake, 1986, 493)الم كالت بطريمة ناجحة 

إلااا أح أحكاااج كفااا ة الااذات تت اامح أحكاااج الفاارد  (Gist & Mitchell) وي ااير جيساات وميت ااث
كما ت مث الحكج وماا التويارات التاي تطارأ وماا كفاا ة الاذات ، وما مد  قدرت ج وما إنجاز م مة محددة

باق اااافة إلاااا الصواماااث الدافصياااة التاااي تحااارت الساااموت ، أثناااا  اكتسااااب الفااارد لممصموماااات والميااااج بالتجاااارب
 .(Gist & Mitchell, 1992, p184-185)بطريمة مبا رة 

"مصتمدات الفرد ال خصية فيما يتصمة بمدرتم وما  ابط المواقاب  :بعن ا Plotnike ويصرف ا بموتنت
 .(Plotnike, 1993, 461)والسيطرة ومي ا في حياتم" 

إلاا أح كفاا ة الاذات تصناي ثماة  (Hallian & Danaher, 1994)وي اير كاث ماح هاالييح ودين ار 
ويكاوح الفارد أكثار مصرفاة لنفسام إذا كانات ، اًفراد فيما يتصمة بمدرات ج وماا اًدا  فاي المجااات المتنوواة

، تؤثر وما اًهداب البصيدة والمتصامة بالمادرة وماا إنجااز الساموت الكفا ةو ، لديم المدرة وما إحراز ال دب
 .(83، :311، الم يخي) ص ولكح ليست مرادفة لمف وج المدرةوتصتمد إلا حد ما وما قدرة ال خ

، "ميكااانيزج ين ااع مااح خااالث تفاوااث الفاارد مااع بيئتاام أح كفااا ة الااذات هااي: (Murphy)وياار  ميرفااي 
وم اراتاام ااجتماويااة والسااموكية الخاصااة بالم مااة وهااي تصكااس ثمااة الفاارد ، واسااتخدامم قمكانيتاام المصرفيااة

 .(57، 3122، المصري) في اًدا "بنفسم وقدرتم وما النجاح 

سااوا  فااي المجاااث ، تااج النظاار مااح خاللاام إلااا كفااا ة الااذات الااذي وومااا الاارنج مااح اخااتالب السااياة
جتماااوي أو فااي السااموت ب ااكث واااجت إا أناام يت ااب أح هنااات أوجاام اتفاااة لتصاارب كفااا ة اًكاااديمي أو اا

 ومح خالث المرا ة الناقدة لمتصريفات السابمة تالحظ الباحثة ا تمال ا وما مايمي:، الذات لد  الباحثيح
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، هاالييح ودين ار، 2:97، 2:88بانادور )المصتمدات أو ثمة ال اخص فاي قدراتام وماا إنجااز الساموت  .2
2::5). 

 .(8::2، باندورا)المطموبة قنجاز ال دب الُمراد  تنظيج وتنفيذ المخّططات .3
 .(4::2، بمونتت)وما  بط المواقب والسيطرة ومي ا في حياتم"  المدرة .4
 .(8::2، ميرفي)ااجتماوية والسموكية الخاصة بالم مة  م اراتال تت مح .5
، 2:97، سايرفوح وبيات)والذي ينصكس وما الج ود التي يبذلونم فاي أوماال ج ، تحدد مستو  الدافصية .6

 .(3::2، جيست وميت ث
 تتبنا الباحثاة تصرياب بانادورا لمكفاا ة الذاتياة بعن االمف وج كفا ة الذات ووما  و  ما تج استصرا م 
، تصبار واح مصتمداتام حاوث قاادرتم وماا الميااج بساموكيات مصيناة والتي، مجمووة اًحكاج الصادرة وح الفارد

 .ب ا ومد  مثابرتم قنجاز الم اج المكمب، وتحد  الصصاب، التصاماث مع المواقب فيومرونتم 
بعن ااااا مصااااارب قائماااة حااااوث الاااذات تحتااااوي وماااا توقصااااات ذاتيااااة إلاااا كفااااا ة الاااذات وت اااير الباحثااااة 

بخصوص ثمة ال اخص فاي قدراتام وم اراتام واوتماداتام واساتصدادم لتطبياة الم اارات المصرفياة وااجتماوياة 
قادرة  مثاث فايوتصد هاذم التوقصاات بصادا ماح أبصااد ال خصاية وتت، والسموكية في التصميج وما م مات مختمفة

وماد  مثابرتام ، موالتصمج وما حث الم كالت والمواقب التاي تواج ا، ال خص في السيطرة وما المتطمبات
 مح خالث التنظيج وتنفيذ المخططات ل بط الموقب والسيطرة وميم.ب ا قنجاز الم اج المكمب 

 أنواع كفاءة الذات: .3
ي تتطااور مااع الاازمح وت ااكث ونصاارا  م مااا  فاايصااد مف ااوج الكفااا ة الذاتيااة مااح الساامات الم مااة التااي 

ماح المحاددات اًساساية لساموكم فاي مواقاب الحيااة اليومياة المختمفاة ساوا  أكااح ، و منظومة  خصية الفرد
وت ير الدراسات والبحوث السابمة إلا تصدد أناواع  (58، 3111، حمدي وداود)داخث المدرسة أج خارج ا 

 :ت إلاالكفا ة الذاتية فمد صنفت كفا ة الذا

 (:Generalized self-Efficacy)كفاءة الذات العامة  (1

قاادرة ال ااخص ومااا المياااج بالسااموت الااذي يحمااة نتااائج  يصاارب باناادورا كفااا ة الااذات الصامااة بعن ااا : 
، والساايطرة ومااا ال ااووط الحياتيااة التااي تااؤثر ومااا سااموت اً ااخاص، إيجابيااة وممبولااة فااي موقااب محاادد
صاادار التوقصااات الذاتيااة وااح  والتنبااؤ بالج ااد والن اااط ، كيفيااة قياماام بالم اااج واًن ااطة التااي أسااندت إليااموا 

 .(Bandura, 1995, 479)والمواظبة الالزمة لتحمية الصمث الموكوث إليم 
المحتممااااة فااااي مواج ااااة  ااااووط  كفا تناااااثر سااااموكياتنا وتف اااايالتنا بالطريمااااة التااااي ناااادرت ب ااااا تااااعفت

 . (283، :311، رزة)ومتطمبات البيئة 

كمصينات ذاتية أو كمصوقات ذاتية في مواج ة الم اكالت. فاالفرد الاذي الصامة مث الكفا ة الذاتية وتص
الذاتية يركز جث اهتمامم وند مواج تم الم كمة وما تحميم ا بوية الوصوث إلا  بكفا تملديم إحساس قوي 
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نحااو الااداخث بصياادا  وااح  يتجاام تفكياارم الذاتيااة فسااوب بكفا تاامحمااوث مناساابة ل ااا. أمااا إذا تولااد لدياام ال اات 
فيركااز ومااا جوانااب ال ااصب وواادج الكفااا ة وتوقااع الف ااث. كمااا يؤكااد باناادورا أح أهميااة ، مواج ااة الم ااكمة
 تنبع مح تعثيرها في مظاهر متصددة مح سموت الفرد وتت مح بالتحديد:الصامة الكفا ة الذاتية 

اطات التااي يصتمااد بعناام سااوب : حيااث يختااار الفاارد الن ااChoice of activitiesاختيااار الن اااطات  -
 ويتجنب تمت التي يصتمد أَنم سوب يف ث في حَم ا.، ينجب في ا

: فااًفراد ذوو اقحسااس المرتفااع بالكفاا ة الذاتيااة Learning and achievementالاتصمج واقنجااز  -
 يميموح إلا التصمج واقنجاز أكثر مح نظرائ ج ذوي اقحساس المنخفض.

: يمياث اًفاراد ذوو اقحسااس المرتفاع بالكفاا ة Effort and persistence الج اد المباذوث واقصارار -
وهااج أكثاار إصارارا  ونااد مواج ااة مااا ، الذاتياة إلااا بااذث ج ااود أكبار ونااد محاااوات ج إنجاااز م ماات مصَينااة

يصيااة تماادم ج ونجاااح ج. أمااا اًفااراد ذوو اقحساااس الماانخفض بالكفااا ة الذاتيااة فيبااذلوح ج اادا  أقااث فااي 
ويتوقفوح بسروة وح ااستمرار في الصماث وناد مواج اة ومباات تماب أمااج تحمياة الم ماة ، م اجأدا  ال

(Bandura, 2000,pp 75-78). 

 (:Academic self-Efficacy)كفاءة الذات األكاديمية  (2

تصاااارب كفااااا ة الااااذات اًكاديميااااة ومااااا أن ااااا إدرات ال ااااخص لمدرتاااام ومااااا المياااااج بالم اااااج التصميميااااة 
، صابووات الدراساة المتنوواة داخاث الأي أن ا تصني قدرة الفارد الفصمياة فاي مو ا في ا. بمستويات مرنوب

ومساتو  ااساتصداد اًكااديمي ، وومار الدارسايح، صابمن اا: حجاج أفاراد الوهي تتعثر بصدد ماح المتويارات 
 وماا الذاتياة الكفا ة مصتمدات تؤثر، لمطالب بالنسبةو  .(222-221، 3122، فيصث) لمتحصيث الدراسي

 نجااااااح ج وماااااا وبالتاااااالي، ا  ياااااذات المااااانظج الاااااتصمج اساااااتراتيجيات اساااااتخدام ج ووماااااا، اًكاديمياااااة دافصيااااات ج
 وبالتاااالي الصاااصاب ومواج اااة والمثاااابرة بالجاااد يتصااافوح، بثماااة  جلأوماااا ياااؤدوح الاااذيح فاااالطالب. اًكااااديمي
تفسااااير السااااموت كمتوياااار وساااايط فااااي  وتساااا ج كفااااا ة الااااذات. (239، :311، حسااااونم) اانجااااازات تحميااااة

فكفا ة الذات هي وبارة واح المصرفاة المائماة حاوث الاذات وتحتاوي وماا توقصاات ذاتياة ، اًكاديمي لمطالب
 تحسااايح) حاااوث قااادرة ال اااخص وماااا التوماااب وماااا الصاااصوبات فاااي مواقاااب وم ااااج متنوواااة بطريماااة ناجحاااة

  .(313، 3121، وآخروح

فاالمتصمج إذا  اصر بكفاا ة ذاتياة ، الماتصمج فاي مدرساتموتمثث الكفا ة الذاتية الصامث الارئيس فاي نجااح 
لاذا فإنام يمكاح المااوث أح الكفاا ة ، والمثابرة الالزماة قتمااح الصماث، فإنم مح المحتمث أح يبذث الج د، والية

أو مصيااار ، والتااي تصااد بمثابااااة ممياااس، وقاادرات، الذاتيااااة هااي كااث مااا يصتمااد الفاارد أناام يممكاااام مااح إمكاناااات
وأن ا توقاع الفارد بعنم قادر وما أدا  السموت الذي يحمة نتائج مرنوب في اا فاي ، وأفصالاام، وأفكاارم، املمدرات

 .(363، 1::2، وبد الحميد)موقب مصياح 
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 وتوجد ودة ووامث تؤثر في الكفا ة اًكاديمية: 

 Social comparative processes: عمميات المقارنة االجتماعية .أ 

وتتااعثر إدراكااات الكفااا ة ، بماادرات ارخااريح  اااالتالميااذ قاادرات ج الخاصااة ويميموهااا بممارنتحيااث يماايس 
بينماااا فاااي ، ففاااي الممارناااات الخارجياااة يماااارح التالمياااذ قااادرات ج بمااادرات زمالئااام، بممارناااات داخمياااة وخارجياااة

 الممارنات الداخمية يمارنوح قدرات ج المدركة في مجاث ما بمدرات ج في مجاث آخر.

 Influences of significant othersيرات اآلخرين ذوو األىمية: تأث .ب 

، وتت اامح اوتمااادات التالميااذ حااوث مااا يظناام الاازمال  والوالااداح والمصممااوح فااي كفااا ات ج اًكاديميااة
ل ااا تااعثيرات مفياادة أو  ة أو الساامبية مااح ارخااريح فااي الصاابوالممارنااات بااالزمال  والتوذيااة الراجصااة اقيجابياا

 مدمرة وما صورة التالميذ لذات ج وحب ج لممادة الدراسية.

 Performance cues :تمميحات األداء .ج 

 واًدا  السابة.، وهي تصب التوذية الراجصة التي يتمماها التمميذ في صورة درجات أو والمات

 Affectالحالة الوجدانية:  .د 
. وتمصاب دورا  هاماا  فاي ت اكيث إدراكاات التالمياذ محاددة  حاب التممياذ لماادة دراساية وهي تصب مد

ماام ج ب اا ورنبات ج فاي التحسايح والممارساة وفاي تلمكفا ة اًكاديمية. ومح ثج في حب ج لممادة الدراسية واه
 .(56-55، 3116، حسح)دافصيت ج الداخمية لمتصمج 

 جتماعية: كفاءة الذات اال (3
ياانجب فااي حياتاام  ياجتماويااة التااي يحتاج ااا الفاارد لكاات االكفااا ة ااجتماويااة مظمااة لجميااع الم ااارا

، المناساابة لكااث موقااب ووالقاتاام ااجتماويااة فال ااخص ذو الكفااا ة ااجتماويااة ياانجب فااي اختيااار الم ااارات
 .(576، :311، محمود)ويستخدم ا بطرة تؤدي إلي نواتج إيجابية 

بصالقاات مر ايم إلي أح الكفا ة ااجتماوية هي المدرة وما ااحتفاظ  (3114)النجار فريد  وي ير
 .(41:، 3114، النجار)مع ارخريح 

ويرتبط ، إلا إدراكات التالميذ لم ارات ج وقدرات ج في التفاوث مع ارخريح جتماويةوت ير الكفا ة اا
جتماويااااة المدركااااة لكفاااا ة اااساااات اًساااري إيجابيااااا  باجتمااااوي الماااادرت والتمكاااث مااااح الااادوج الصاااااطفي واا

 (Wantzel, 1998, 203)هتماج في المدرسة وااواقحساس باانتما  لمزمال  والج د الدراسي 
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وماا وماث فإحساس التالميذ بالرواية يصكس مستويات وامة مح الكفاا ة ااجتمااوي المدركاة وقادرم 
بعناام نياار محبااوب أو أح مكانتاام باايح فإناام وناادما ي ااصر الفاارد ، وومااا الصكااس، والقااات إيجابيااة بااارخريح

 مكفا ة ااجتماوية وتمدير الذات .الزمال  تمث فإنم ي صر بالوحدة واقحباط مما يؤدي إلا إدراكات سمبية ل

وبااااذلت يمكااااح المااااوث بااااعح والقااااة التمميااااذ بزمالئاااام تصتباااار سااااياقا  هامااااا  لكااااث مااااح النمااااو ااجتماااااوي 
كث اأي أح يسااودوا زمال هاج فاي الم ا)جتماوية اًكاديمياة اافسصا التالميذ لتحمية اًهداب ، والمصرفي
 (Wantzel, 1998, 173)يرتبط إيجابيا  بتمبث الزميث  (اًكاديمية

، التمبااث ااجتماااوي مااح المصمماايح والاازمال ، الكفااا ة ااجتماويااة المدركااة (مظاااهر)ومااح محااددات 
والصمميات التي تولد مودة في صاداقة ، ال خصيةونوع الصالقات داخث حجرة الدراسة والسموكيات المسئولة 

بنجااااح بااايح مجموواااة الااازمال   وأح يصمماااوا، وكاااذلت قااادرة التالمياااذ وماااا وماااث والقاااات حميماااة، الماااراهميح
(Cassidy & Asher, 1992, 350 ،)نفصالية ااجتماوية في المدرسة وكذلت الخبرات اا. 

و ااع ال اادب ااجتماااوي والماادرة ومااا حااث الم ااكالت  مثااث –جتماويااة وتاارتبط مظاااهر الكفااا ة اا
فالتالميااذ الممبولااوح مااح الاازمال  ويساامكوح سااموكا  ، باقنجاااز الصممااي –وال ااصور بالاادوج ااجتماااوي والثمااة 

لتحصايث بينماا المرفو اوح اجتماوياا  والصادوانيوح ا ياجتماويا  مسئوا في المدرسة يميموح أح يكونوا مرتفص
حياث تصتباار مسااودة الزمياث فاي الم ااج الدراساية ماح المظاااهر ، خطار الف اث الدراساي أن اج يواج اوحيبادو 

 .(Juvonen &Bear, 1992, 323)المختمفة لمدوج ااجتماوي بيح الزمال  

والتالميااذ الواثمااوح مااح والقاات ج بااعقران ج ربمااا يكونااوح نياار مكتاارثيح باستحساااح أو واادج استحساااح 
فاإح طماب ، أماا بالنسابة لمتالمياذ نيار الاواثميح ماح والقات ج باالزمال ، جزمالئ ج بطمب المساودة ماح المصما

وربمااا ي ااصب ، تجااام التفااوالت السااالبة لمازمال  بالمسااودة مااح المصماج يصظااج اقحسااس بالمابميااة لالنجارا
 .(Newman & Goldin, 1990, 100)أي رنبة في طمب المساودة 

 أبعاد كفاءة الذات: .4
والمااوة أو ، والصموميااة، قاادر الكفااا ة)وهااي ، ثالثااة أبصاااد لفصاليااة الااذات مرتبطااة باااًدا  يحاادد باناادورا

 :(ال دة

 :Magnitude efficacy قدر الكفاءة .أ 

ويختماب هاذا المساتو  ، "المجاات والمواقب المختمفاة يمستو  قوة دوافاع الفارد لألدا  ف"بم  ويمصد
بصورة أو اب ونادما تكاوح الم ااج مرتباة وفماا  لمساتو   الكفا ةتبصا  لطبيصة أو صصوبة الموقب ويبدو قدر 

، ويمكاااح تحديااادها بالم ااااج البساااايطة المت ااااب ة، تااااوقصات الكفاااا ة يالصصوبااااة وااختالفااااات بااايح اًفاااراد فااا
  .(Bandura, 1997, 194) مصظم ا يولكن ا تتطمب مستو  أدا   ااة ف، ومتوساطة الصصوبة
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الذاتية يظ روح تمييما  ذاتيا   كفا ةإلا أح مرتفصي ال Zimmerman (1995) وقد أ ار زيمرماح
 .(Zimmerman, 1995, 15) واليا  لألدا  وخاصة وند حث الم كالت الصصبة

تبايح بتبايح ووامث وديدة أهم ا: مستو  اقبداع أو تلد  اًفراد  كفا ةأح ال (2001)وير  الزيات 
وال بط الذاتي ، ومد  تحمث ال ووط، واقنتاجية، ومستو  الدقة، ومد  تحمث اقج اد، الم ارة

ومح الم ج هنا أح تصكس اوتمادات الفرد تمديرم لذاتم بعح لديم قدر مح الفاومية يمكنم مح أدا  ، المطموب
 .(509، 2001، الزيات)ما يوكث إليم أو يكمب بم دائما  وليس أحيانا  

ال خصية يمكح الحكج ومي ا  كفا ةفي هذا الصدد أح طبيصة التحديات التي تواجم ال ويذكر باندورا
والتنظيج الذاتي ، والت ديد، واقنتاجية، والدقة، وبذث الج د، بمختمب الوسائث مثث: مستو  اقتماح

ح . فمح خالث التنظيج الذاتي فإح الم ية لج تصد أح فردا  ما يمكح أ(102، 2011، فيصث)المطموب 
لينجز بنفسم وبطريمة  كفا ةولكح الم ية هي أح فردا  ما لديم ال، ينجز ومال  مصينا  وح طرية الصدفة

 .(38، 2009، الصبد لي)مح خالث مواج ة مختمب حاات الصدوث وح اًدا  ، منظمة
 : Generalityالعمومية  .ب 

فاًفراد نالبا  ما يصمموح إحساس ج ، انتماث توقصات الكفا ة إلا مواقب م اب ة الا الصموميةت ير و 
 .(Bandura, 1995, 53)بالكفا ة في المواقب الم اب ة لممواقب التي يتصر وح ل ا 

فاي فالفرد يمكنم النجاح ، ف ذا البصد ي ير إلا انتماث كفا ة الذات مح موقب ما إلا مواقب م اب ة
 .(Bandura, 1977, 85) أدا  أوماث وم اج م اب ة يأدا  م اج ممارنة بنجاحم ف

ويباااايح باناااادورا أح الصموميااااة تتحاااادد مااااح خااااالث مجاااااات اًن ااااطة المتسااااصة فااااي ممابااااث المجاااااات 
والطارة التاي تصبار ، أهم ا : درجاة ت اابم اًن اطة، وأن ا تختمب تبصا  اختالب ودد مح اًبصاد، المحددة

وخصااائص ال ااخص المتصممااة ، واقاابومااح خااالث التفساايرات الوصاافية لمم، ب ااا وااح اقمكانااات أو الماادرات
 .(Bandura, 1997, 45)بالسموت 

والمحدودياة اًحادياة ، تصبر وح أوما درجاات الصمومياة وتتبايح درجة الصمومية ما بيح الالمحدودية والتي
وتختماب درجاة الصمومياة بااختالب المحاددات التالياة:  التاي تمتصار وماا مجااث أو ن ااط أو م ااج محاددة.

والخصاائص الكيفياة (، انفصالياة -مصرفياة  -ساموكية )وسائث التصبيار واح اقمكانياة ، اًن طةدرجة تماثث 
 .(510، 2001، الزيات)لممواقب ومن ا خصائص ال خص أو الموقب محور السموت 

ويباااايح باناااادورا أح الصموميااااة تتحاااادد مااااح خااااالث مجاااااات اًن ااااطة المتسااااصة فااااي ممابااااث المجاااااات 
والطارة التاي تصبار ، أهم اا: درجاة ت اابم اًن اطة، صا  اختالب وادد ماح اًبصاادوأن ا تختمب تب، المحددة

وخصااائص ال ااخص المتصممااة ، ومااح خااالث التفساايرات الوصاافية لممواقااب، ب ااا وااح اقمكانااات أو الماادرات
 .(78، 2009، الم يخي)بالسموت 
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 : Strengthالقوة أو الشدة  .ج 
أح قوة ال صور بالكفا ة ال خصية تصبر وح المثابرة الصالية والمدرة المرتفصاة التاي تمكاح  يبيح باندورا

كماا ياذكر أي اا  أنام فاي حالاة التنظايج الاذاتي لمكفاا ة فاإح ، مح اختياار اًن اطة التاي ساوب تاؤدي بنجااح
، الم يخي)ة الناس سوب يحكموح وما ثمت ج في أن ج يمكن ج أدا  الن اط ب كث منظج خالث فترات زمني

وأح ، ومد  مال مت اا لمموقاب،  و  خبراتم السابمة يوتتحدد قوة كفا ة الذات لد  الفرد ف، (78، 2009
، وباذث ج اد أكثار فاي مواج اة الخبارات ال ااقة، الفرد الذي يمتمت توقصات مرتفصة يمكنم المثابرة فاي الصماث

 ,Bandura)لفرد ومد  مال مت ا لمموقب ويؤكد وما أح قوة توقصات كفا ة الذات تتحدد في  و  خبرة ا

بمصنا قادرة أو  ادة أو وماة ، وي ير أي ا  هذا البصد إلا ومة اقحساس بالكفا ة الذاتية، (198 ,1997
ويتادرج بصاد الماوة وماا متصاث ، اوتماد أو إدرات الفرد أح بإمكانم أدا  الم ااج أو اًن اطة مو اوع الميااس

 .(621، 3112، الزيات)ما بيح قو  جدا  إلا  صيب جدا  

 .أبصاد الكفا ة الذاتية ووالقت ا باًدا  لد  اًفراد (2)ويبيح ال كث 

 
 األفراد لدى باألداء وعالقتيا الذاتية الكفاءة أبعاد (1) الشكل

  

 األداء

قدر 
 الكفاءة

 العمومية

 القوة

أبعاد كفاءة 
 الذات
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 توقعات كفاءة الذات: مصادر .5
واققنااااع ، البديماااةوالخبااارات ، وهاااي اقنجاااازات اًدائياااة يمتااارح بانااادورا أربصاااة مصاااادر لكفاااا ة الاااذات

 والحالة النفسية والفسيولوجية:، المفظي
المصاادر  اانجااازات اادائيااة : ويمثااثPerformance Accomplishmentاإلنجااازات األداةيااة  (2)

، يمتمك اااا ال اااخص التاايكفاااا ة الااذات لاااد  الفاارد ًنااام يصتمااد أساساااا  ومااا الخبااارات ي اًكثاار تاااعثيرا  فاا
والمظاهر السمبية لمكفا ة مرتبطة ، الكفا ة بينما اقخفاة المتكرر يخف  افالنجاح وادة يرفع توقصات 

 فايال خصية يصتمد جزئيا  وما الوقت وال كث الكما لمخبارات  وتعثير اقخفاة وما الكفا ة، باقخفاة
أدا  الااذيح  فاايالمواقااب اًخاار  وبخاصااة  يوتصزيااز كفااا ة الااذات يمااود إلااا التصماايج فاا، حالااة اقخفاااة

واقنجااازات اًدائيااة يمكااح نمم ااا بصاادة ، فصاليااة ال خصاايةان ذوات ااج مااح خااالث الصجااز والااال فااي ي ااكوح
 طااارة ماااح خاااالث النمذجاااة الم اااتركة حياااث تصماااث وماااا تصزياااز اقحسااااس بالفصالياااة الذاتياااة لاااد  الفااارد

(Bandura, 1983, 195). 

لنظاج الذاتي المصرفة اًساسية ا ويطور كث فرد رؤية لنفسم خالما  ما يسميم باندورا نظاج ذاتي ويزود
بالساايطرة والتااعثير ومااا اًفكااار والم اااور واًفصاااث وين ااط النظاااج الااذاتي إدرات الفاارد وياازودم بالمصمومااات 
الخاصة بالتجارب السابمة واقنجاازات وحااات الف اث وكاث هاذا يصاالج ويخازح وياؤثر تباواا  وماا التجاارب 

 .(583-582، 3117، الن او )فكار والسموت والبيئة والكفا ة الذاتية واً

ويؤكااد باناادورا ومااا أح تويياار كفااا ة الااذات لمفاارد مااح خااالث اقنجااازات اًدائيااة يصتمااد ومااا الماادرات 
وحجاااج المسااااودات ، وممااادار الج اااد المباااذوث، كماااا يصتماااد وماااا صاااصوبة الم ماااة المدركاااة، الذاتياااة الساااابمة

حياااث ، والتوقيااات الزمناااي لمنجاحاااات واقخفاقاااات، ق اااافة إلاااا الظاااروب التاااي تحااايط بااااًدا با، الخارجياااة
 .(52، 2011، المصري)وبنا  الخبرات  يرتبط هذا باًسموب الذي يتج بم تنظيج

كمااا ياار  باناادورا أح اًفااراد يمومااوح بمصالجااة وتماادير ودمااج مصااادر المصمومااات المتنووااة المتصممااة 
وبالتاالي تمتمات التوقصاات ، سموك ج ااختياري وتحديد الج اد المباذوث الاالزج ل اذم المادراتوتنظيج ، بمدرات ج

، وااختيااار المحاادد لألهااداب واًحااداث ذات اًهااداب الموج ااة، المتصممااة بالكفااا ة الذاتيااة الماادرات الخالقااة
، Bandura)اليااة نفصوالخباارات اا، واقصاارار فااي مواج ااة الصااصوبات، والج ااد المبااذوث لتحميااة اًهااداب

1988 ،390). 

تام الذاتياة ماح خاااالث  أح الماد  المحادد اسااتمرار وواا الفارد بكفا (3112)الزياات  فتحاي وي ايب
ممارستم لمخبرات أو تحميمم لمنجازات يتوقب وما المحددات التالية: فكرتم المسبمة وح إمكاناتام وقدراتاام 

درات الفااارد لماااد  صاااصوبة الم ماااة أو ، ومصموماتااام ، الن اااط الموجااام يوالج اااد الاااذات، الم اااكمة أو الموقااابوا 
، خااااالل ا ياااتج اًدا  أو اقنجااااز يوالظاااروب التااا، يتمماهاااا الفااارد يوحجاااج أو كاااج المسااااودات الخارجياااة التااا
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وادة ت كيم ا ف، والخبرات المبا رة السابمة لمنجاح أو الف ث ، الاذاكرة يوأسموب بنا  الخبرة أو الووا ب ا وا 
 .(623، 3112، الزيات) تميزها يئمة لممصرفة والم ارة الذاتيتيح والخصائص التواًبنية الما

 يإلا الخبرات نير المبا رة التا ت ير الخبرات البديمة: Vicarious Experienceالخبرات البديمة  (3)
فرؤيااة أدا  ارخااريح لألن ااطة والم اااج الصااصبة يمكااح أح تنااتج توقصااات ، يمكااح أح يحصااث ومي ااا الفاارد

ويطماة وماا هاذا ، التحساح والمثاابرة ماع المج اودفاي مرتفصة مع المالحظة الجيادة أو المركازة والرنباة 
المصدر " التصمج بالنموذج ومالحظة ارخريح "فاًفراد الذيح يالحظوح نماذج ناجحة يمكان ج اساتخداج 

 .(Bandura,1982, 140)" ات لتمدير فصاليت ج الخاصةهذم المالحظ

أو "الاتصمج باالنموذج ومالحظاة ارخاريح" فماح خاالث هاذا  (الاتصمج بالمالحظاة)وتصني الخبرات البديمة 
المصدر يمكح أح تكتسب ااوتمادات في كفا ة الذات مح المالحظاة أو الترجماة لساموت ارخاريح فايصكس 

فمالحظاة ارخاريح ، ال خص ذلت السموت وماا خبراتام الساابمة ويسامت بطريماة مماثماة فاي مواقاب م ااب ة
كماااا أنااام إذا احاااظ ال اااخص أح ارخاااريح ، لاااذات لاااد  ال اااخص المالحاااظوهاااج ينجحاااوح تزياااد ماااح كفاااا ة ا

فإح حكاج ال اخص المالحاظ ، يف موح في ومث م ابم لما يموج بم وما الرنج مح الج د الكبير الذي بذلوم
 –والااتصمج بالمالحظااة يااؤتي أف ااث ثمااارم وناادما يكااوح النمااوذج ، ومااا قدراتاام الخاصااة وم اراتاام سااينخفض

والحالااااة ، والثمافااااة، قتصااااادي والجاااانسم اااااب ا لممالحااااظ فااااي الو ااااع اا -بالسااااموتال ااااخص الااااذي يمااااوج 
 .(52، 3122، مصبب)ااجتماوية 

الخبرات نيار المبا ارة التاي يكتساب ا الفارد كالمصموماات التاي تصادر ماح  فالخبرات البديمة ت ير الا
وماح ، التمييج الذاتي لكفاا ة الاذاتويؤكد باندورا أح الخبرات البديمة مح الصمميات التي تؤثر وما ، ارخريح

حيث إح أدا  اًفاراد ارخاريح الم اابم ًدا  الفارد ي اكث مصادرا  م ماا  ، هذم الصمميات الممارنة ااجتماوية
كماا أح مراقباة اًفاراد ًدائ اج تحات ظاروب مصيناة ياؤدي إلاا نتاائج ناجحاة ، لمحكج وما قدرة الفرد الذاتياة

 .(42، 2009، النفصي)

إا أح الخباااارة مااااح خااااالث ، الخباااارات مااااح خااااالث ارخااااريح أ ااااصب مااااح الخباااارات المبا اااارةومااااع أح 
فالنااس الاذيح يمتنصاوح ماح ، ارخريح يمكح أح تنتج تويرات دائمة ذات دالة مح خالث تعثيرها وما اًدا 

ليث وادج وبذلت يتولد في الواقع د، يميموح إلا السموت بطرة نير مؤثرة، ارخريح بعن ج نير فصاليح ثخال
بالمماباااث فاااإح تاااعثيرات النماااوذج التاااي تحساااح كفاااا ة الاااذات يمكاااح أح تمماااث ماااح تاااعثير الخبااارة ، كفاااا ة مؤكاااد

 .(Bandura, 1995, 400)المبا رة لمف ث وذلت مح خالث التحمث لمف ث المتكرر 

أح اً اااخاص ا يثماااوح فاااي نماااوذج الخبااارة كمصااادر أساساااي لمصموماااات  Banduraويااار  بانااادورا 
 Vicariousورنااااج ذلاااات فكثياااار مااااح التوقصااااات ت ااااتة مااااح الخباااارات البديمااااة ، كفااااا ة الااااذاتمسااااتو  

Experiences ، ورؤياااة أدا  ارخاااريح لألن اااطة الصاااصبة يمكاااح أح تناااتج توقصاااات مرتفصاااة ماااع المالحظاااة
وباالرنج ماح ، والرنبة في التحسح والمثابرة ماع الج اود ودراساة أنفسا ج باعن ج قاادروح وماا إنجااز اًن اطة
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فاإح وارض النمااذج الم ااب ة يمكن اا أح تنماث ، صب المكونات المت اب ة المدركة في مالحظة ارخاريح 
 .(Bandura, 1982, 127) مصمومات حوث كفا ة الذات والتنبؤ باًحداث البيئية

 والتصمج بالمالحظة تتحكج فيم أربع ومميات فروية وهي:
 :عممية االنتباه .أ 

وهي المصمومات المستخمصاة ماح اًحاداث ، ف ي تحدد المالحظة اانتمائية في  و  تعثير النمذجة
وهناااات الصديااد ماااح الصوامااث التاااي تاااؤثر ومااا اكت ااااب وفحااص النمااااذج فااي البيئاااة ااجتماوياااة ، الم اااهدة
والمايج ، والجاذبياة، اثوالتكاافؤ الفصا، وقيج المالحاظ، والتصورات السابمة، ومن ا الصمميات المصرفية، والرمزية

، :311، الصبادلي)واًن طة المالحظة. ومع ذلت فإح اًفراد ا يتعثروح كثيرا باًن طة التي يتج نسايان ا 
52 ). 
 عممية الذاكرة: .ب 

ليصاااد تمثيم ااا فااي الااذاكرة ومااا هيئااة قواوااد ، وتمااوج بتحويااث وبنااا  المصمومااات التااي تتصمااة باًحااداث
ًحااداث المناساابة لمظااروب السااموكية إنتاااج المواوااد التااي تصمااث ومااا بنااا  اوتتااولا التصااورات ، وتصااورات
. وقااد تااؤدي التصااورات المساابمة والحالااة اانفصاليااة إلااا استح ااار تااعثيرات متحياازة ومااا اًن ااطة المتوياارة

 .(42-41، 3119، الصتيبي)التي يموج ب ا الفرد 

 عممية إنتاج السموك: .ج 
يغ التاي تاج ترميزهاا فاي الاذاكرة إلاا ساموت مالئاج . وا يتوقاع حيث يتج في هاذم المرحماة ترجماة الصا

أح يكاوح السااموت المسااترجع صااحيب تماماا  مااح الماارة اًولااا .ولكاح التكاارار والممارسااة والتصااحيب المصتمااد 
ويصااادث الساموت وااادة  (288، :311، رزة)كم اا أساااليب تحساح السااموت الماتصمج .، وماا التوذياة الراجصااة
، ف ناات ارتبااط بايح الفصاث والتصاورات المسابمة، الممارنة باالنموذج التصاوري لمنجااز في  و  المصمومات

وكمما امتمت الفرد الصديد مح الم ارات الفروية كمما كاح مح الس ث استخداج هذم النماذج التصاورية قنتااج 
 .(52، :311، الصبدلي) سموت جيد

 العممية الدافعية:  .د 
حياااث تااازداد قابمياااة المالحاااظ لاااتصمج الساااموت الصاااادر واااح النماااوذج فاااي حالاااة وجاااود تصزياااز إيجاااابي 

توقع الكممة المر ية مح  بدافعفمد يرتب الطفث نرفتم ، أج حتا توقع هذا التصزيز (ذاتي، بديمي، خارجي)
 والديم.

، رزة)المرناااوب  قاااد ياااؤدي دور التصزياااز الفصماااي فاااي المباااادأة بالساااموت، وهكاااذا فاااإح توقاااع التصزياااز
311: ،288). 

وأح اًفاراد ، يميث اًفراد إلا بذث ج د كبيار فاي الن ااطات والساموكيات التاي يكوناوح نااجحيح في اا
الذيح يتحماوح بإحسااس قاوة الكفاا ة ال خصاية يعخاذح الم ماات ال ااقة بوصاف ا تحاديات يطمحاوح التوماب 
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الذاتية وي اصوح ًنفسا ج أهادافا  تحماث تحاديا  ل اج  ف ج يتمتصوح باهتماج وان مات ومية في الكفا ة، ومي ا
(Pajares, 2002, 125). 

حياث أح اًفاراد ا ، ومح خالث ما سبة تر  الباحثاة أح الخبارات البديماة قائماة وماا محاكااة الاذات
ولاذلت فاإح الكثيار ، يثموح في نموذج الخبرة كمصدر أساساي لممصموماات فيماا يتصماة بمساتو  كفاا ة الاذات

ورؤياة أدا  ارخاريح لألن اطة الصاصبة ويمكاح لمخبارات البديماة أح ، التوقصات ت ة مح الخبرات البديمةمح 
وممارناة المادرات الذاتياة بالنسابة ، والمثاابرة، والرنباة فاي التمادج، تتيب توقصات مرتفصة واح طرياة المالحظاة

 لمدرات ارخريح.

الحديث الذ  يتصماة بخبارات مصينااة  لمفظيااقناع ا : ويصناVerbal Persuasionاإلقناع المفظى  (4)
لآلخاريح واققنااع ب ا مح قبث الفارد أو مصموماات تعتا لمفرد لفظياا  وح طرية ارخااريح فيماا قاد يكسابم 

ويااااؤثر وماااا ساااموت ال اااخص أثناااا  محاااااواتم ًدا  الم ماااة ، اًدا  أو الفصاااث ينووااااا  ماااح الترنياااب فااا
(Bandura, 1977, 200). 

ما  ييستخدمم اً خاص وما نحو واسع جدا  مع الثمة ف يأح اققناع المفظ (2:93)باندورا وير  
 يواًدا  النااجب فا يوأنم توجد والقة تبادلية بيح اققناع المفظ، يممكونم مح قدرات وما يستطيصوح إنجازم

 ااا  إلااا وممياااات وي ااير هاااذا المصاادر أي، يمتمك ااا الفاارد يال خصااية والم اااارات التااالكفااا ة  رفااع مسااتو 
، المصممااوح)بيئاة الاتصمج  يفاارخروح فا، يأو ماا يساما باققناااع ااجتمااو، الت اجيع والتادويج ماح ارخاريح

وقاد ، م ااج خاصاة ييمكن ج إقناع الماتصمج لفظياا  واح قدراتام وماا النجااح فا (والوالداح، والزمال  أو اًقراح
 .(Bandura, 1995, 125) مع الذات ييجابداخميا  حيث يعخذ الحديث اق ييكوح اققناع المفظ

وأح اققناااع المفظااي يساااتخدمم ، لاام دور هاااج فااي تماادج اقحساااس بالكفااا ة الذاتيااة مفظاايقناااع الملو 
وأح ااقنااع ، اً خاص وماا نحاو واساع جادا  ماع الثماة فاي ماا يممكونام ماح قادرات وماا يساتطيصوح إنجاازم

وأناام توجااد والقااة تبادليااة باايح اًدا  الناااجب ، كفااا ة الااذاتزيااادة فااي مسااتو   جتماااوي يمكااح أح يحاادثاا
 .(Bandura, 1982, 122)واققناع المفظي في رفع مستو  الكفا ة الذاتية والم ارات التي يمتمك ا الفرد 

ح ومع ذلت فإح اققنااع المفظاي فاي ظاث الظاروب الساميمة يمكاح ماح ، تعثير هذا المصدر محدود وا 
فالنصاااائب أو ، ولكاااي يتحماااة ذلااات ينبواااي أح ياااؤمح ل اااخص الماااائج باققنااااع، وخف ااا ارفاااع كفاااا ة الاااذات 

ل ا تعثير أكبر في كفا ة الاذات واح تمات التاي تصادر واح  التحذيرات التي تصدر وح ال خص موثوة بم
 .(555، 1::2، وبد الحميد)  خص نير موثوة بم

الحالااة ت ااير : Psychological and Physiological stateالحالااة النفسااية والفساايولوجية  (5)
، تحادد لمفارد ماا إذا كااح يساتطيع تحمياة أهدافام أج ا يإلاا الصواماث الداخمياة التا النفسية والفسيولوجية
وصاصوبة ، والاذات، ااوتباار بصاض الصواماث اًخار  مثاث المادرة المدركاة لمنماوذج يوذلت ماع اًخاذ فا
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 ,Bandura)التااا يمكااح أح يحتاج ااا لااألدا  والمساااودات ، والمج ااود الااذ  يحتاجاام الفاارد، الم مااة

1997, 100). 

يصتمد اًفراد جزئيا  وما ااستثارة الفسيولوجية في الحكج وما كفا ت ج فالممة واقج اد يؤثراح حيث 
ويمكح خفض ااساتثارة اانفصالياة بواساطة ، وما كفا ة الذات وااستثارة اانفصالية المرتفصة ت صب اًدا 

 وتختماب الحااات اانفصالياة (Bandura, 1977, 83)إلاا ذلات ظاروب الموقاب نفسام  النمذجاة وي ااب
ومااع ذلاات يمكااح المااوث إح اانفصاااث ال ااديد يااؤثر ساامبا  ومااا الكفاااا ة ، أثنااا  اًدا  مااح  ااخص إلااا آخاار

وبالتالي رفع الكفاا ة الذاتياة ، بينما تصمث ااستثارة اانفصالية المتوسطة وما تحسيح مستو  اًدا ، الذاتية
 .(3:2. 3121، والونةو  أبو نزاث)

فااي هااذا الصاادد أح مصظااج الناااس تصممااوا تمياايج ذوات ااج مااح خااالث تنفيااذ ومااث  (1::2)ويااذكر جااابر 
 كفااا ت جفالااذيح يممكااوح خوفااا  ااديدا أو قممااا حااادا يومااب أح تكااوح ، مصاايح فااي  ااو  ااسااتثارة اانفصاليااة

 ثارة بصدة متويرات هي:وترتبط ااست، منخف ة
 مستوى االستثارة: .أ 

 فااستثارة اانفصالية ترتبط في بصض المواقب بتزايد اًدا .

 الدافعية المدركة لالستثارة االنفعالية: .ب 

ولكح ونادما يكاوح ، فإذا ورب ال خص أح الخوب أمر واقصي فإح هذا الخوب قد يرفع كفا ة الفرد
 فإح ااستثارة اانفصالية وندئذ تميث إلا خفض الكفا ة. مر يا   خوفا  

 طبيعة العمل: .ج 
وباد )إح ااستثارة اانفصالية قاد تيسار النجااح لألومااث البسايطة ويوماب أح تصطاث اًن اطة المصمادة 

 .(557-556، 1::2، الحميد
المتااااوفرة فاااي الموقااااب وماااا حالااااة الدافصياااة  الحالاااة النفسااااية والفسااايولوجية تصتمااااد وياااذكر باناااادورا أح

وأح ااستثارة اانفصالية تظ ر في المواقب الصصبة بصفة وامة والتي ، باق افة إلا حالة الفرد اانفصالية
وااسااتثارة ، تتطماب مج اودا  كبيارا  وتصتماد ومااا الموقاب وتميايج مصموماات المادرة فيمااا يتصماة بالكفاا ة الذاتياة

، وأنم يمكح خفض ممدار ااساتثارة اانفصالياة بواساطة النمذجاة، دا اانفصالية المرتفصة وادة ما ت صب اً
روب الموقاب ظاوباق افة إلا ذلت هنات متوير هاج يصتبر أكثر تعثيرا  في رفع مستو  كفا ة الذات وهو "

 .(Bandura, 1977, 199)نفسم" 

ر ال اخص الكبيافااح ث صما سابيث المثااف، كما أح قوة اانفصاث نالبا  ما تخفض درجة الكفا ة الذاتية
إح ااسااتثارة اانفصاليااة الصاليااة التااي تصاااحب فاا، يخاااب مااح السااموط أو التااعذي أثنااا  م اايم (الرا ااد مااثال  )

 .(267، 3123،  اهيح)يمكح أح تحد مح أدائم  لديم الخوب
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اقحسااااس بكفاااا ة الاااذات يكتساااب ماااح خاااالث أربصاااة مصاااادر هاااي خبااارات النجااااح  ووماااا ذلااات فاااإح
اماتالت المادرة وماا ، و النموذج الصممي حياث يحكاج الفارد وماا قدراتام ماح خاالث الممارناة باارخريح، والف ث

اققناااع المفظااي باق ااافة إلااا انخفاااض ااسااتثارة اانفصاليااة حيااث يرتفااع مسااتو  الكفااا ة واًدا  مااع البصااد 
 .(236، 3112، حسيب)وح التوتر وااستثارة اانفصالية 

، اققنااااع المفظاااي، الخبااارات البديماااة، اقنجاااازات اًدائياااة)ر كفاااا ة الاااذات وياااذكر بانااادورا أح مصااااد
وتو ايب ااختالفاات بايح محتاو  ، يستخدم ا اًفراد في الحكج وماا مساتويات الاذات (ااستثارة اانفصالية

فاا ة وتؤثر المصمومات وما توقصات الك، المصمومات في اًحداث البيئية والمصمومات التي يستخدم ا اًفراد
الخباارات ، الموقااب، وهااي تصتمااد ومااا كااج التماادير المصرفااي وواادد الصوامااث المحيطااة التااي ي اامم ا المجتمااع

 .(Bandura, 1977, 200) الناجحة

 ية الاااذات والساااموت أو النااااتج الن اااائ اكفاااهاااذم المصاااادر ووالقت اااا بعحكااااج  (3)ويبااايح ال اااكث رقاااج 
 لألدا .

 
 مصادر كفاءة الذات عند باندورا (2)شكل رقم ال

 ومح خالث ما سبة يت ب لمباحثة ما يمي:

والخبااارات البديمااااة واققنااااع المفظااااي أو ، أح مصاااادر كفاااا ة الااااذات والمتمثماااة فاااي "اقنجااااازات اًدائياااة .2
والحالة النفسية أو الفسايولوجية" يساتخدم ا اًفاراد فاي الحكاج وماا مساتويات الكفاا ة الذاتياة ، النصائب
 لدي ج.

أناام كممااا كاناات هااذم المصااادر موثااوة ب ااا كممااا زاد التويياار فااي إدرات الفاارد لذاتاام كإنساااح قااادر ومااا  .3
وهكذا فاإح المصموماات المبنياة وماا اًدا  ااجتمااوي الفصماي لمفارد ماح ، السيطرة وما حث الم كالت

 األداء

 اإلنجازات األدائية

 الخبرات البديلة

 اإلقناع اللفظي

 الحالة الفيسيولوجية

 مصادر كفاءة الذات
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نااااع ماااح خاااالث الطااارة قذات ماااح المصموماااات المائماااة وماااا اق اااعن ا أح تكاااوح أكثااار تاااعثيرا  لكفاااا ة الااا
 الخاصة بالتفسير لمم كالت أو الممترحات.

أح هذم المصادر ليست ثابتة دائما  ولكن ا مصمومات ل ا صامة وثيماة بحكاج ال اخص وماا قدرتام ساوا   .4
كاناااااات متصاااااامة باقنجااااااازات اًدائيااااااة أو الخباااااارات البديمااااااة أو اققناااااااع المفظااااااي أو الحالااااااة النفسااااااية 

لااتصمج ااجتماااوي تساامج بااعح هنااات ميكااانيزج واااج فااي اقنساااح يمكناام تويياار وأح نظريااة ا، والفساايولوجية
 وأح كفا ة الذات هي أف ث متنبئ بالسموت ال خصي.، السموت

 الذاتية: الكفاءةآثار  .6
الذاتياة تظ ار تعثيرهاا جمياا  ماح خاالث أربصاة وممياات أساساية وهاي:   ةلمد أ ار باندورا إلا أح الكفا

ة الاذات فاي  كفااوفيماا يماي وارض رثاار ، ووممية اختياار الساموت، والوجدانية، والدافصية، الصممية المصرفية
 تمت الصمميات اًربصة:

، ة الذاتيااة ومااا الصمميااة المصرفيااة تعخااذ أ ااكاا  مختمفااة : ذكاار باناادورا بااعح آثااار الكفاااالعمميااة المعرفيااة -
يتصاوروح ومميااات  الكفاا ةد مرتفصاو فاااًفرا، وكااذلت فاي الصممياات التوقصياة، ف اي تاؤثر وماا اًهاداب

وممياات الف اث ويفكاروح  الكفاا ةبينما يتصاور اًفاراد منخف او ، النجاح التي تزيد مح أدائ ج وتدومم
 .(Bandura, 1995, 5)في ا 

ة الذاتياة التاي تاؤثر  أح أهاج مصتمادات الكفاا كما هو م اار لاد  المصاريMaddux وير  مادوكس
 في: وما الصممية المصرفية تتمثث

ة ذاتيااة مرتفصااة ي ااصوح أهاادافا   مكااوح كفااافاااًفراد الااذيح يمت، اًهااداب التااي ي ااص ا اًفااراد ًنفساا ج -
 الذاتية. كفا ت جبصكس الذيح لدي ج  صب في ، وي دفوح لتحمية الصديد مح اقنجازات، طموحة

 الخطط وااستراتيجيات التي ي ص ا اًفراد مح أجث تحمية اًهداب. -
 بالسموت المناسب والتعثير وما اًحداث.التنبؤ  -
ة المرتفصاااة أكثااار كفاااا ة فاااي حاااث الم اااكالت واتخااااذ  فااااًفراد ذوو الكفاااا، الم اااكالتالمااادرة وماااا حاااث  -

 .(58، 2011، المصري)المرارات 
ة الذاتياة تسااهج  إلا أح اوتمادات اًفراد لمكفا (1986): لمد أو ب باندورا وسيرفوح العممية الدافعية -

 مح النظريات المفسرة لمدوافع الصممية وهي: نوويحوهنات ، ات ج الدافصيةتحديد مستويفي 

ة يصازوح سابب ف ام ج  لكفاا: تماوج هاذم النظرياة وماا مبادأ أح اًفاراد مرتفصاي انظرية العزو السببي
 ة يصاازوح الكفااابينمااا اًفااراد منخف ااو ، إلااا أح الج ااد نياار كاااب أو أح الظااروب الموقفيااة نياار مالئمااة

 سبب ف م ج إلا انخفاض في قدرات ج.
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: تصمااث ومااا تنظاايج الاادوافع وااح طريااة توقااع أح سااموكا  محااددا  سااوب يصطااي نظريااة توقاان النتاااة 
ولكاح ، وهنات الكثير مح الخيارات التي توصاث إلاا هاذم النتيجاة المرنوباة، نتيجة مصينة بخصائص مصينة

ة  يحكماااوح وماااا أنفساا ج بانصاااداج الكفااااًن ااج ة ا يسااتطيصوح التوصاااث إلي اااا  الكفاااااً ااخاص منخف اااي 
(Bandura, 1993, 128-130). 
ة الذاتيااة تااؤثر فااي ال ااووط واقحباطااات التااي يتصاارض ل ااا  إح اوتمااادات الكفااا :العمميااة الوجدانيااة -

حياث إح اًفااراد ذوي ، كمااا تاؤثر ومااا مساتو  الدافصياة نحااو إنجااز الم اااج، اًفاراد فاي مواقااب الت دياد
، حياااث يصتمااادوح أح الم ااااج تفاااوة قااادرات ج، ة الذاتياااة أكثااار ور اااة لممماااة بالكفاااااقحسااااس المااانخفض 

وبالتااالي يااؤدي ذلاات باادورم إلااا زيااادة مسااتو  الممااة اوتمااادهج بعناام لاايس لاادي ج الماادرة ومااا إنجاااز تماات 
 .(59، 2011، المصري)الم مة 

حساسا ج ، ثر ور اة لالكتئاابة أك كما أح اًفراد منخف و الكفا بسابب طموحاات ج نيار المنجازة وا 
فاي حايح ، ال خصايت ج ااجتماوية ووادج قادرت ج وماا إنجااز اًماور التاي تحماة الر اا  كفاالمنخفض ب

ماااح الم اااج الصاااصبة واااح  نساااحابية الذاتيااة المرتفصاااة تنظااايج ال ااصور باااالممة والسااموت اا يتاايب إدرات الكفاااا
 .(Bandura, 1995, 8-10) طرية التنبؤ بالسموت في موقب ما

ح وممياة ، ة الذاتياة تاؤثر وماا وممياة انتماا  الساموت باعح الكفاا ذكار بانادورا :عممية اختيار الساموك - وا 
ذاتياة اختيار الفرد لألن طة واًوماث التي يمبث ومي ا تتوقب وما ما يتاوفر لاد  الفارد ماح اوتماادات 

فاااي قدرتااام وماااا تحمياااة النجااااح فاااي وماااث محااادد دوح نيااارم وأدا م بصاااورة مناسااابة. كماااا أح بصاااض 
ة الذاتياة ينساحبوح ماح  كفااالدراسات توصمت إلا أح اًفراد الذيح لدي ج إحساس بانخفااض مساتو  ال

ومااا و ، الم اااج الصااصبة التااي ي ااصروح أن ااا ت ااكث ت دياادا   خصاايا  ل ااج حيااث يتراخااوح فااي بااذث الج ااد
حيث إح الفارد ، ة الذاتية يصزز اقنجاز ال خصي بطريمة مختمفة الكفاالصكس فإح اقحساس المرتفع ب

ولايس كت دياد يجاب ، ذو الثمة الصالية فاي قدراتام يار  الصاصوبات وماا أن اا تحادي يجاب التوماب وميام
-Bandura, 1995, 10)ويصزز مح ج ادم فاي مواج اة المصوقاات ، ويتخمص مح آثار الف ث، تجنبم

11). 
 كفاءة الذات:األشخاص مرتفعي ومنخفضي الخصاةص  .7

حيااث تااؤثر ومااا ، إح مصتماادات ال ااخص وااح كفا تاام الذاتيااة تمثااث وامااث أساسااي لمطاقااة اقنسااانية
تماااج اوتساااود ومااا وجااود م اااور لدافصيااة أومااا لمنجاااز و ، نماااذج تفكياار اًفااراد وردود أفصااال ج اانفصاليااة

 .(7، 3122، الدوسري)الن اطات الصصبة 

ومااح المحتمااث أح ي ااارت الناااس أكثاار فااي سااموكيات مصينااة وناادما يصتماادوح أن ااج قااادروح ومااا أدا  
ويمكح أح ينظر إلا كفا ة الذات وما ، تمت السموكيات بنجاح مما يصنا إن ج يتمتصوح بكفا ة ذاتية والية
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أن ااا ثمااة بااالنفس تاادفع إلااا الااتصمج أو أن ااا حكااج  خصااي لمفاارد حااوث قدراتاام فااي أدا  م مااة مصينااة بنجاااح 
(Mavies, 2001, 93) 

م اااج تااوا قاادرة تممائيااة فااي ادا  الولمااد تباايح أح الطااالب الااذيح لاادي ج كفااا ة ذاتيااة مدركااة اكاديميااا  أثب
واح هاااؤا  الطاااالب يتصر اااوح ، ائب مصيناااةالصاااصبة التاااي تتطماااب ج ااادا  ا اااافيا  وناااد ادا  وظااا لألومااااث

 .(337، 3123، ومواح)لال طرابات أقث مح نيرهج وأن ج قادروح وما تنظيج أنفس ج 

أح مرتفصااي كفاا ة الااذات نالياا  مااا يتوقصاوح النجاااح مماا يزيااد ماح مسااتو   Banduraويؤكاد بانادورا 
لماا قاد يصتر ا ج ماح م اكالت بصكاس دافصيت ج نحو تحمية أف ث أدا  ممكح والوصاوث إلاا حماوث فصالاة 

منخف ي كفا ة الذات الذيح يتوقصوح الف ث في مختمب الم اج التي يموموح ب اا مماا ياؤدي إلاا انخفااض 
مساتو  الدافصيااة واًدا  .فااإح كفااا ة الااذات تااؤثر ومااا كااث مااح أنماااط السااموت والدافصيااة واًدا  والتحصاايث 

 .(6، :311، الم يخي) اًكاديمي

فاً اخاص اًكثاار ، الماوي بالكفااا ة الذاتياة يسا ج فااي تصزياز إنجااازات الفارد بصاد طاارة إح اقحسااس
وبادا  ماح رؤيت اا ت ديادا  ، ثمة بمدرات ج ينظروح إلا الم اج الصصبة باوتبارها تحديات ينبواي التوماب ومي اا

اتي واان ماااات ينبوااي تحا ااايم واابتصاااد ونااام. ومثااث هاااذم النظاارة الفصالاااة تصمااث وماااا ت ااجيع ااهتمااااج الااذ
ويمتزماوح ب اا ، أهاداب  خصاية مثيارة لمتحادي هاؤا  اً اخاص بو اع إذ يماوج، الصمياة فاي تعدياة الم ااج

وسارواح ماا يساتصيدوح إحساسا ج ، بموة. كما يزيادوح ماح ج اودهج ويحاافظوح ومي اا ليمفاوا فاي وجام الف اث
ذا ماا ا أخفااة هااؤا  فااإن ج يصاازوح الف ااث إلااا بالكفااا ة الذاتيااة بصااد ماارورهج بفتاارات مااح الف ااث أو ال زيمااة. وا 

ودج كفاية الج ود أو نمص المصرفة والم ارات الالزمة لتحمية الم مة. ومثث هذم النظرة الفصالة تؤدي إلاا 
 تبيروتاااي)وماااح المابمياااة لمتصااارض لالكتئااااب ، وتمماااث ماااح ال اااوط النفساااي، اانجااااز ال خصاااي لاااد  الفااارد

 .(396، 3123، وحمدي

أح هنااات خصااائص واماة يتميااز ب ااا ذوي كفااا ة الاذات المرتفصااة والااذيح لاادي ج إيماااح  وياذكر باناادورا
 قوي في قدرات ج وهي:

 .يتميزوح بمستو  واث مح الثمة بالنفس 

 .لدي ج قدر واث مح تحمث المسؤولية 

 .لدي ج م ارات اجتماوية والية وقدرة فائمة وما التواصث مع ارخريح 

  مواج ة الصمبات التي تمابم ج.يتمتصوح بمثابرة والية في 

 .لدي ج طاقة والية 

 ف ج ي صوح أهداب صصبة ويمتزموح بالوصوث إلي ا.، لدي ج مستو  طموح مرتفع 

 .يصزوح الف ث لمج د نير الكافي 
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 .يتصفوح بالتفاؤث 

 .لدي ج المدرة وما التخطيط لممستمبث 

 .لدي ج المدرة وما تحمث ال ووط 

 :(الذيح ي كوح في قدرات ج)لمنخف ة بينما سمات ذوي كفا ة الذات ا
 .يخجموح مح الم اج الصصبة 

 .يستسمموح بسروة 

 .لدي ج طموحات منخف ة 

 وي ولوح الم اج المطموبة.، ين وموح بنمائص ج 

 .يركزوح وما النتائج الفا مة 

 .ليس مح الس ث أح ين  وح مح النكسات 

 يمصوح بس ولة  حايا لمج اد وااكتئاب(Bandura, 1997, 38). 

 :(Bandura, 1977-1997) لبرت باندوراأل نظرية كفاءة الذات  .8
، المصرفيااة ااجتماويااة التااي قاااج بتطويرهااا باايح باناادورا بااعح نظريااة كفااا ة الااذات ا ااتمت مااح النظريااة

وتفترض النظرية المصرفية ااجتماوية أح لد  اقنساح مجمووة مح المدرات تجصث منام إنساانا  متميازا  واح 
والتصمج مح الخبرات المختمفة ، وتخطيط استراتيجيات بديمة، ومن ا المدرة وما الترميز، المخموقاتنيرم مح 

حيااث تصمااث هااذم الماادرات ومااا تزويااد اقنساااح بالوسااائث ، وانصكاااس الااذات، وتنظاايج الااذات(، الااتصمج البااديث)
لذاتيااة مااح باناادورا كمف ااوج المصرفيااة التااي تحاادد كيااب يتصاارب ق وأيااح يتوقااب ق وتااجك تمااديج مف ااوج الكفااا ة ا

لماا ل اا مااح ، ويصاد ماح اًبصاااد الم ماة فاي ال خصاية اقنسااانية، أساساي فاي النظرياة ااجتماويااة المصرفياة
حيااااث تمصااااب الكفااااا ة الذاتيااااة دورا  رئيسااااا  فااااي توجياااام السااااموت وتحدياااادم ، أثاااار فااااي سااااموت الفاااارد وتصاااارفاتم

أح السااموت ، باناادورا فااي الااتصمج ومااا تصااور مفااادم. وتمااوج نظريااة (2337، 3124، والحمااراح، طالفحااة)
، والصادر وح البيئة مح ج اة أخار ، الب ري نتاج تفاوث حتمي بيح المحددات النابصة مح الفرد مح ج ة

وأح هذم المحددات هي احتمالية بطبيصت اا أكثار ماح كون اا ، وودهما نظاما  مت ابكا  مح التعثيرات المتبادلة
حياث أكاد في اا باعح اًدا  اقنسااني ، (434، 3117، اًحمد ومنصاور)متبادلة .حتمية سببية أي حتمية 

 ومختمب الصوامث.، يمكح أح يفسر مح خالث الممابمة بيح السموت

يفتاارض أح التوياار السااموكي والحفاااظ  باناادوراد  لاا Self-Efficacyمف ااوج الكفااا ة الذاتيااة  وأحهااذا 
وميم ينبوي رؤيتم وماا أنام وظيفاة لممصتمادات أو التوقصاات حاوث النتاجاات الساموكية وهاي قادرة الفارد وماا 

أ  المصتمااادات واررا  الخاصاااة بمااادرة الفااارد وماااا تنظااايج وأدا  اًن اااطة ، الم ااااركة أو وماااا تنفياااذ الساااموت
نجازات محددة واًحداث المنوطة بم أداؤها لتحمية م  .(327، :311، رزة)ستويات وا 
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 Socialالاااذات ماااح المكوناااات الم ماااة لمنظرياااة المصرفياااة ااجتماوياااة  كفاااا ة ووماااا هاااذا تصتبااار

Cognitive Theory  "لااااااا"باندوراBandura والصواماااااث ، والبيئاااااة، افتر ااااات أح سااااااموت الفااااارد يوالتااااا
 ااو  نظريااة باناادورا يتحاادد تبادليااا  بتفاوااث ثالثااة  يفاا يفالسااموت اقنسااان، ااجتماويااة تتااداخث بدرجااة كبياارة

، Behavioral Factorsوالصواماااث الساااموكية ، Personal Factors: الصواماااث الذاتياااة يماااؤثرات هااا
وأطماااة وماااا هاااذم الماااؤثرات نماااوذج الحتمياااة التبادلياااة  .Environmental Factorsوالصواماااث البيئياااة 

Reciprocal determinism يتالويو ح ا ال كث ال: 

 
 نموذج الحتمية التبادلية كما اقترحو "باندورا" (3)شكل 

، وساااموكية،  خصاااية)وطبماااا  ل اااذا النماااوذج فاااإح الماااتصمج يحتااااج إلاااا واااادد ماااح الصواماااث المتفاوماااة 
أماااا الصواماااث الساااموكية ، وتطماااة الصواماااث ال خصاااية وماااا مصتمااادات الفااارد حاااوث قدراتااام واتجاهاتااام(، وبيئياااة

يماوج  يووواماث البيئاة ت اامث اًدوار التا، فتت مح مجمووة ااساتجابات الصاادرة واح الفارد فاا موقاب ماا
 .(Zimmerman, 1989, 230)واًقراح ، والمصمموح، ب ا مح يتصامموح مع الفرد ومن ج اربا 

كما أنم ا يصني نموذجا  زمنيا  ثابتا  ، أح التبادث ايصني تماثال  في الموة Bandura ولمد قرر باندورا
فالمؤثرات البيئية ربما تكوح أقاو  ماح الماؤثرات ال خصاية فاي بصاض الصالقاات  Bi-directionalلمتعثير 

 (.Bandura, 1995, 23)أو وند بصض نماط مصينة أثنا  التفاوث السموكي 

في نظريتم لمكفا ة الذاتية مح اوتمادم باعح التاعثير المارتبط باالمثيرات  (Bandura, 1977) انطمة باندوراو 
لمفارد ولايس ماح كاوح هاذم المثيارات Predictive efficacyيعتي مح الدالة التي تصطي ا الكفا ة التنبؤياة 

عوامل شخصية 
 "كفاءة الذات"

التغذية "عوامل بيةية  "األداء"عوامل سموكية 
 "الراجعة
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تم واح وقد نظر باندورا لمكفا ة الذاتية وما أن ا أحكاج الفرد أو توقصا، مرتبطة وما نحو آلي بااستجابات
 .Stressfulذات مالمب  انطة  أدائم لمسموت في مواقب تتسج بالوموض أو

 وير  باندورا أح سموت الفرد يحدث وفما لتوقصاتم الخاصة بكث مح:
 (.Out Come Expecctations)توقصات النتائج  .2

 .(Efficacy Expectation) توقصات الكفا ة .3

 التالي: (5)ويبدو ذلت مح خالث ال كث رقج 
       

 
 النتائج

(Out Come) 
 

السموت 
(Behavior) 

 
ال خص 

(Person) 
 

       

  
 النتائج توقصات

Out Come 

Expectation 
 

 الكفا ة توقصات

Efficacy 

Expectations 
  

       

 (Bandura,1997,p195) العالقة بين توقعات الكفاءة وتوقعات النتاة  (4)الشكل رقم 

-Self) وهااااي توقصااااات كفااااا ة الااااذات، باااايح توقصااااات وأحكاااااج تحاااادث قبااااث السااااموت ويفاااارة باناااادورا

Efficacy) وباايح ، وتصنااي ااوتماااد أح الفاارد يمكااح أح يااؤدي بنجاااح السااموت الااذي هااو بصاادد المياااج باام
أو توقصاات ال اخص واح مخرجاات ااساتجابة ، توقصات تحدث بصد بداية الساموت وتصارب بتوقصاات النتاائج

(Response Outcomes Expectation ،) وتصني اوتماد الفارد باعح ساموكيات مصيناة ساوب تاؤدي إلاا
وتنصكس كفا ة الذات لم خص في التوقصات التي يصدرها وح كيفية قيامام بالم ماة والن ااط ، نتائج مصينة

فالكفا ة هاي خاصاية ، (Bandura, 1997, 20)المت مح ومد  تنبؤم بالج د الالزج والمواظبة المطموبة 
محدودة يمكح أح يمتمك ا الفرد وتظ ر مح خالث سمسمة مح اًفصاث المترابطة والمحسوسة التي يتج الحكج 

 .(:4، 3119، أبو وردة)وما كفا ة الفرد  في  وئ ا

وي اااير بانااادورا إلاااا أح مصتمااادات اًفاااراد حاااوث قااادرات ج وماااا تنظااايج تصااارفات ج ال اماااة فاااي حياااات ج 
فكااث واحااد لاام نمااط فريااد مااح كفااا ة الااذات والتااي تااؤثر ، لكفااا ة الااذات لاادي ج باوتبارهااا إدرات هااؤا  اًفااراد

 .(Bandura, 1977, 182)وتحدد اًن طة التي يموج ب ا أو بتجنب ا 

وتموج نظرية كفاا ة الاذات وماا أسااس اًحكااج الصاادرة ماح الفارد واح قدرتام وماا تحمياة أو الميااج 
ولكن ااا تمااويج مااح جانااب الفاارد لذاتاام ومااا ، مجاارد م اااور وامااةوالكفااا ة الذاتيااة ليساات ، بسااموكيات مصينااة
ومرونتااام فاااي التصاماااث ماااع المواقاااب الصاااصبة ، ولمج اااد الاااذي سااايبذلم، وماااد  مثابرتااام، يساااتطيع الميااااج بااام
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الذاتيااة  لكفااا ت جأح إدرات اًفااراد  (:2:9)وي اايب باناادورا ، وتحدياام لمصااصاب ومماومتاام لمف ااث، والمصماادة
، طااط التااي ي ااصون ا فالااذيح لاادي ج إحساااس مرتفااع بالكفااا ة ي ااصوح خططااا  ناجحااةيااؤثر ومااا أنااواع الخ

، والذيح يحكموح وما أنفس ج بصدج الفصالية أكثر ميال  لمخطاط الفا امة واًدا  ال اصيب واقخفااة المتكارر
فااا ة لمك يين اائ أبنيااة مصرفيااة ذات أثاار فصاااث فااي تمويااة اقدرات الااذات كفااا ةذلاات أح اقحساااس المرتفااع بال

(Bandura, 1989, 729.) 

ويؤكااد باناادورا ومااا أح مف ااوج الفاارد وااح كفا تاام الذاتيااة يظ اار مااح خااالث اقدرات المصرفااي لماادرات 
الفاارد ال خصااية ومااح خااالث تصاادد الخباارات التااي يماار ب ااا الفاارد حيااث تصمااث هااذم الخباارات ومااا مساااودة 

مارساات إذا كانات تتساج بالف اث فإن اا قااد وهااذم الخبارات لم، الاذات فاي التوماب وماا ال اووط التاي تواج ام
 .(Bandura, 1977, 191)تصوة الذات وح المياج بوظائف ا اقيجابية 

كما ير  باندورا أح كفا ة الذات ليست سمة ثابتة أو مستمرة في السموت ال خصي بث هي مجمووة 
وأن اا نتااج لمممادرة ، إنجازم ولكح أي ا  بالحكج وما ما يستطيع، مح اًحكاج ا تتصث بما أنجزم الفرد فمط

 .(Bandura, 1982, 126)ال خصية 

وي اايب باناادورا أح كفااا ة الااذات المرتفصااة والمنخف ااة تاارتبط بالبيئااة فصناادما تكااوح الكفااا ة مرتفصااة 
والبيئاة مناسابة يوماب أح تكاوح النتاائج ناجحاة وونادما تارتبط الكفاا ة المنخف اة ببيئاة نيار مناسابة يصابب 

ووندما يواجام اً اخاص ، يح يالحظ أح ارخريح ينجحوح في أوماث صصبة بالنسبة لمال خص مكتئبا  ح
نيااار مناسااابة فاااإن ج يكيفاااوح ج اااودهج ليوياااروا البيئاااة وقاااد يساااتخدموح  ذوو الكفاااا ة المرتفصاااة مواقاااب بيئياااة

يساتخدموح ااحتجاج والتن يط ااجتمااوي أو حتاا الماوة قثاارة التوييار ولكاح إذا أخفمات ج اودهج فساوب 
 مسارا  جديدا .

كتااراث وااستسااالج وحاايح تاارتبط كفااا ة الااذات المنخف ااة مااع بيئااة نياار مناساابة فثمااة تنبااؤ بصاادج اا
 .(Bandura,1982, 123)واليعس 

ونجاااد أح بانااادورا قااادج نظرياااة متكامماااة لكفاااا ة الاااذات مؤكااادا  أن اااا نتااااج لص اااريح واماااا  ماااح البحاااث 
ووبااار واااح كفاااا ة الاااذات بعن اااا قاااوة م ماااة تفسااار الااادوافع  (8::2حتاااا  2:88)السااايكولوجي امتااادت ماااح 

ح إدرات الكفااا ة الذاتيااة يساا ج فااي ف ااج وتحديااد أسااباب ، الكامنااة ورا  أدا  اًفااراد فااي المجاااات المختمفااة وا 
وفاي ساموت المثاابرة النااتج واح حااات اًفاراد ، المد  المتنوع مح السموت الفردي والمت منة في التويرات

ونماو ، والمثاابرة ماح أجاث اقنجااز، و ابط الاذات، ردود اًفصاث لم ووط اانفصالياةبومستويات  ،المختمفة
 .(Bandura, 1997, 25)وااختيار الم ني ، ااهتمامات في مجاات خاصة
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فصندما يصتمد الفرد في كفا ة ذاتم فإنم يميث إلا أح ، أحد موج ات سموت الفرد تصد فإح كفا ة الذات
وتكوح قدرتم وما التحكج في ال ووط التي يواج  ا مرتفصة ، وثمة بنفسم، وتمديرا  لذاتم، جازا  يكوح أكثر إن

 .(6، 3119، الجاسر)

تر  الباحثة أح نظرية كفا ة الاذات تؤكاد وماا أح جمياع الصممياات التاي تحادث التويارات ومما سبة 
ت ااير إلااا مصتماادات الفاارد فااي قدرتاام كمااا أناام ، النفسااية والسااموكية تصمااث ومااا تصااديث ال ااصور بكفااا ة الااذات
ف ااي ا ت ااتج بالم اااارات التااي يمتمك ااا الفااارد ، ومااا ممارسااة الاااتحكج فااي اًحااداث التاااي تااؤثر ومااا حياتااام

نما ت تج أي ا  بما يستطيع الفرد وممم بالم ارات التي يمتمك ا، فحسب فاإح مف اوج الكفاا ة الذاتياة الاذي ، وا 
ونجاح اًدا  والمواظبة والرفع مح كفا ة ، لم دور فصاث في اقنجازفي نظريتم  (Bandura)قدمم باندورا 

 الذات وقدرت ا وما مواج ة الصديد مح الم كالت التي تمب سدا  بيح اقنساح وبيح ثمتم بنفسم.

 (:Schwarzer,1994نموذج شفارتسر لمكفاءة الذاتية ) .9

أح مصتمدات الكفا ة الذاتية كبصد ثابت مح أبصاد ال خصية ، تتمثث في قناوات الفارد  ير   فارتسر
الذاتيااة كبصااد ثابااات مااح أبصااااد ال خصااية، تتمثاااث فااي قناوااات الفااارد الذاتيااة حاااوث قدرتاام فاااي التومااب وماااا 

باناادورا. ولمااد وسااع  فارتساار نمااوذج الكفااا ة الذاتيااة الصامااة ل الم ااكالت الصااصبة ومتطمبات ااا التااي تواج اام،
ففي حايح أح الكفاا ة الذاتياة وتوقصاات النتيجاة مساتممتاح واح بص ا ما وناد بانادورا ورتب ماا بالتسمساث ورا  

ومااح ثااج   Outcomeالتااي تااعتي بصااد النتيجااة  Consequenceبص اا ما، فمااد أ اااب  فارتساار الصاقبااة 
-Outcomeالصاقباة  لنتيجاة،اكتوقاع جدياد، والفائادة بالنسابة لام هاي توقصاات   Instrumentalityالفائادة 

Consequence-Expectancy .أو هي مكوح مح ذخيرة المصرفة 

لام، ًنام ماح  إا أح اارتباطات بيح التوقصات المنفردة ما زالات نيار مفسارة إلاا ماد  بصياد بالنسابة
نظرياا أنام يمكاح ترتيب اا هرمياا . وطبماا  لاذلت إذا  فات منفردة، ويفترض  فارتسارالصصب جدا  فحص التصري

كانت الفائدة بداياة، التاي تبناا ومي اا توقصاات الصاقباة، موجاودة فاإح توقصاات الكفاا ة تساتند وندئاذ وماا ماا 
 يبدو وما توقصات الصواقب وتو ب التصويرة التالية هذم اارتباطات:
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 (Schwarzer,1994, 128) النظري لمقيمة ا التوقن لشفارتسر النموذج( 5الشكل رقم )

ويو ب  فارتسر هذا النموذج مح خاالث مثااث حاوث الاتصمج ماح أجاث اامتحااح . فماح أجاث تجااوز 
(، ويطمااة Outcomeابااد لمماار  أح يمتماات مصرفااة محااددة )نتيجااة  ,(Consequenceامتحاااح مااا )واقبااة 

الصاقباة أو الفائاادة ، ويمصاد بتوقصااات الصاقباة إمكانيااة تصمااج  –ومااا هاذا اارتباااط توقصاات النتيجااة   فارتسار
المادة بوض النظر وما إذا كاح ال خص يصد نفسم قادرا  وما تصماج الماادة. فماا يصتماد ال اخص بعنام قاادر 

أما توقصاات الكفاا ة ف اي وميم هو توقصات الكفا ة. ومو وع توقصات الصاقبة هو تصمة التصرب بالنتيجة، 
 تصمة ال خص بالتصرب.

وبممارنااة نمااوذج باناادورا الااذي يميااز فياام باايح توقصااات الكفااا ة الذاتيااة وتوقصااات النتيجااة مااع النمااوذج 
الجدياااد ل فارتسااار فإنااام يمكاااح اافتاااراض بعن ماااا متناق ااااح، فبالنسااابة لبانااادورا فاااإح التوقصاااات مساااتممة واااح 

في حيح تتمو ع ب كث هرمي وند  فارتسر، ويمكح تو ايب ذلات  بص  ا وتتمو ع وما  كث تصاقبي،
وما ال كث  التالي، ا تساتبصد التوقصاات ال ائيمة لمصواقاب وجاود كفاا ة ذاتياة مرتفصاة، لمجارد أن اا متراتباة 
هرميااا  فااي هااذا النمااوذج. إا أناام يفتاارض أح تكااوح توقصااات الصاقبااة موجااودة قبااث أح تن ااع توقصااات الكفااا ة 

وا توجااد نتيجااة مااح  Outcomeا ساابب ذلاات فيرجااع إلااا أناام ا يوجااد تصاارب مااح دوح نتيجااة ومومااا . أماا
فماايس هنااات مااح  ااخص يفصااث  اايئا  مااا لمجاارد أناام يريااد أح يمااوج بتصاارب  Consequenceدوح واقبااة 

نماا ًنام يعماث بنتيجاة ماا. فمباث توقصاات الكفاا ة ا باد وأح تكاوح توقصاات الصواقاب موجاودة والتاي  مصايح ،وا 
نا ومي ا وندئذ توقصات الكفا ة. ووما الرنج مح ذلت توجاد حااات تكاوح في اا توقصاات الصواقاب  ائيمة تب

– actionالميمااة التصاارفي النظااري –وتوقصااات الكفااا ة واليااة. وقااد طااور  فارتساار مااح نمااوذج التوقااع 

 الشخص

 التصرف

 النتيجة

 العاقبة

 توقعات الكفاءة

 الفاةدة

توقعات العواقب
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theoretical  Expect-Value Model  ممياااس توقصااات الكفااا ة المصمماة والااذي يصاادم مناساابا  بساابب
 (.24، 8::2درجة ومومية البنا  لمتنبؤ بالخبرة والسموت )ر واح، 

 العالقة بين كفاءة الذات وبعض المصطمحات المشابية: .11
 كفاءة الذات ومفيوم الذات: .أ 

إح كفاا ة  بايح كفاا ة الاذات ومف اوج الاذات فاي Pajares& Miller« بااجرز وميمار» يميز كث مح
الااذات وبااارة وااح تمياايج محاادد السااياة لمكفااا ة فااي أدا  م مااة محااددة والحكااج ومااا مماادرة الفاارد ومااا أدا  
سموكيات محددة في مواقب مصينة. أما مف وج الذات فال يماس وند هذا المستو  مح التحديد وي مث وماا 

يار  أح مف ااوج  (2:97)« بانادورا»ة بالكفاا ة المدركااة لاد  الفارد. كماا أح مصتمادات الميماة الذاتياة المرتبطا
أحدهما مكاح ارخر  الذات وكفا ة الذات يمثالح ظاهرتيح مختمفتيح وا ينبوي أح نخمط بين ما أو نستخدج

 .(36، 9::2، حسح)

الاااذات أح نظرياااة الاااتصمج ااجتمااااوي تااارفض تمسااايج الاااذات إلاااا قساااميح  (:2:9)« بانااادورا»وياااذكر 
فمصطمب كفاا ة الاذات مجموواة وواماث  خصاية تتوساط التفاواث بايح الساموت ، والذات كمو وع، كصممية

والبيئة بينماا مصاطمب الاذات يصاد انصكاساا  لتميايج ارخاريح وهاو مركاب ماح الانفس والخبارات المبا ارة ونيار 
 .(Bandura, 1989, 1181)المبا رة 

د نظريااات الااذات ًن ااا تركااز ومااا مف ااوج ذات مركااب ينتماا« باناادورا»أح  (1::2)« جااابر»ويااذكر 
إناام ، ومصااطمب كفاا ة الااذات لاايس مف وماا  كميااا  ، أكثار مااح تركيزهاا ومااا كثياار ماح المبااادئ المحااددة لماذات

يختمب ماح موقاب إلاا آخار ويتوقاب اختالفام وماا الكفاا ات المطموباة لألن اطة المختمفاة ووماا وجاود أو 
وميااث ال ااخص إلااا ، مدركااة ل ااؤا  ارخااريح وخاصااة إذا كااانوا منافساايحنيبااة ارخااريح وومااا الكفااا ات ال

لا الحاات الفسيولوجية المصاحبة وخاصة ، االتفات إلا اقخفاة في أدا  أكثر مح التفاتم إلا النجاح وا 
 .(557، 1::2، وبد الحميد)الممة وودج ااكتراث والمنوط 

وا ينبوااي أح نخمااط بين مااا أو ، كفااا ة الااذاتممااا ساابة تاار  الباحثااة أح مف ااوج الااذات يختمااب وااح 
 نستخدج أحدهما مكاح ارخر.

وهاااي تكاااويح مصرفاااي مااانظج وماااتصمج لممااادركات ال اااصورية ، ير مف اااوج الاااذات إلاااا كينوناااة الفاااردوي ااا
وي ااتمث ومااا مصتماادات ، ويصتباارم تصريفااا  نفساايا  لذاتاام، يبمااورم الفاارد، والتصااورات والتمييمااات الخاصااة بالااذات

لذاتية المرتبطة بالكفا ة الذاتية لد  الفارد. ومف اوج الاذات الموجاب هاو مياث لاد  الفارد لمحكاج وماا الميمة ا
 ومف وج الذات السمبي هو ميث لنمد ذاتم والتمميث مح  عن ا وقيمت ا.، ذاتم بصورة طيبة

ت وهاي وج اة نظار داخمياة تتاعثر بتباايح المجااا، وتصد كفا ة الذات مكوح مح مكونات تميايج الاذات
واادة التميايج كم ، ماا انتماث الفارد ماح خبارة إلاا أخار وتختمب مح  خص إلا آخار وتخ اع دائماا  لمتميايج وا 
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ف اااي وباااارة واااح تميااايج محااادد الساااياة لمكفاااا ة فاااي أدا  م ماااة محاااددة والحكاااج وماااا ممااادرة الفااارد وماااا أدا  
 سموكيات محددة في مواقب مصينة.

 كفاءة الذات وتقدير الذات: .ب 
ويصمااث ومااا المحافظااة ومياام. ويت اامح ، ات الااا تمياايج ي ااصم الفاارد لنفساام وبنفساامي ااير تماادير الااذ

كما يو اب ماد  اوتمااد الفارد بعنام قاادر وم اج ، تمدير الذات اتجاهات الفرد اقيجابية أو السمبية نحو ذاتم
كماا يصبار واح اتجاهاات ، أي أح تمادير الاذات هاو حكاج الفارد وماا درجاة كفا تام ال خصاية، وناجب وكفاؤ

 .(76، 3118، المدني)رد نحو نفسم ومصتمداتم ون ا الف

فماا  تماماا  . ونالبا  ما ينظر لمتمادير الاذاتي وكفاا ة الاذات كمصاطمب واحاد. والحميماة أن ماا مختمفايح
يتج إدراكم بالحواس حوث كفا ة الذات يتصمة باًحكاج وما المدرات ال خصية. بينما تتصمة اًفكار الصامة 

الذاتي باالحكج وماا الميماة الذاتياة. فمايس هناات والقاة ثابتاة بايح المصتمادات الخاصاة بمادرات حوث التمدير 
الفرد وما إذا كاح يحب أو يكرم نفسام. فماثال  نجاد أح بصاض اًفاراد يحكاج وماا وادج قدرتام وماا أدا  ذلات 

وماااا وااادج أو  الن ااااط بااادوح فماااداح احتااارام ج ًنفسااا ج وذلااات لصااادج اساااتخداج قيمااات ج الذاتياااة وناااد حكم اااج
والصكس مح ذلت فاًفراد قد يصتبروح أنفس ج ذوي كفاا ة والياة وا ، إمكانية كفا ة الذات ًدا  ذلت الن اط

 .(Bandura, 1997, 11)يمود ذلت بااوتزاز بعنفس ج وتمدير ذات ج في أدائم 

ام أ ايا  مصيناة تتصمة كفاا ة الاذات بمصتمادات الفارد وكفا تام وم ااورم وأسااليبم تجا، مح ناحية أخر 
، قد تكوح ثمة الفرد بذاتم مرتفصة ولكنام قاد يظاث متاوترا  ونيار واثاةت ماح نتاائج ااختباارات، في حياتم. مثال  

أو بااد  وظيفااة جديااادة تمااوج وماااا أساااس تكنولاااوجي. فمااد يتمتااع الفااارد بال ااصبية ااجتماوياااة داخااث وخاااارج 
ح اً خاص الم ميح مما يؤثر باقيجاب وما ثمتم حيث يمدرم زمالؤم ومصمموم ووالدام ونيرهج م، المدرسة
مح ذوي مستويات التحصيث المرتفصة في مجاث الدراسة. هاذا الفارد قاد ، مع ذلت، ولكنم قد ا يكوح، بذاتم

ي صر بصدج الراحة في التصاماث ماع الماواد الدراساية الكمياة والكيفياة. وقاد تاؤدي هاذم المصتمادات السامبية إلاا 
إحااداث حاااات تجنااب تصمااث ومااا سااد الساابث المؤديااة إلااا مااداواة هااذم الم اااور الساامبية مااح الممااة والتااوتر 

 .(Rampp & Guffey, 1999, 15)الصممية الدراسية  إزا 

وبمصتماادات الفااارد وكفا تااام ، الااذات تتصماااة باًحكااااج ومااا المااادرة ال خصاااية كفاااا ة أح وتاار  الباحثاااة
وم اورم وأساليبم تجام أ ايا  مصيناة فاي حياتام. وتصكاس ماد  إدرات الفارد لمدرتام واساتخدام ا فاي الموقاب 

كمااا ، وحكمام وماا درجاة كفا تام ال خصاية، ج ي اصم الفارد لنفساام وبنفسامفاإح تمادير الاذات تمياي، المناساب
ويت اامح تماادير الااذات اتجاهااات الفاارد اقيجابيااة أو ، تصباار وااح اتجاهااات الفاارد نحااو نفساام ومصتمداتاام ون ااا

 السمبية نحو ذاتم.
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 مركز الضبط:و  كفاءة الذات .ج 
ماااح نظريتااام فاااي الاااتصمج  Rotter« روتااار»مف اااوج ا اااتمم  Locus of Controlال ااابط  مركاااز

ااجتماوي ويمصد بم الطريمة التي يادرت ب اا الفارد أحاداث التصزياز التاي تحادث لام فاي حياتام بحياث يار  
وبالتاالي فاي إدراك اج لمصادر التصزياز أو مصاادر ، أح اًفاراد يختمفاوح فاي تفساير مصناا اًحاداث« روتار»

بينماا قاد يف اج ب اكث ، فاراد كتصزياز أو مكافاعةبحيث أح حدثا  ماا قاد يصتبار لاد  بصاض اً، ال بط لسموك ج
 .بصض ارخرمختمب لد  ال

وبالتاالي ف او يفارة بايح فئتايح ، أح اًفاراد يختمفاوح فاي إدراك اج لمركاز ال ابط« روتار»وقد أو ب 
أصحاب ااتجام الداخمي لمركز ال بط أو ذوي إدرات « روتر»وهج مح يسمي ج ، الفئة اًولا، مح اًفراد
وهااج الااذيح ياادركوح النتااائج أو المترتبااات اقيجابيااة والساامبية التااي  Internal Controlخمي ال اابط الاادا

وأن اا تارتبط بالدرجاة اًولاا بصواماث ، تحدث في حيات ج كنتيجاة منطمياة لألفصااث والساموكيات الخاصاة ب اج
تجاام الخاارجي داخمية تتصماة بساموك ج وقادرات ج وخصائصا ج ال خصاية. أماا الفئاة الثانياة ف اج أصاحاب اا

وهاااج الاااذيح يااادركوح النتاااائج أو  External Controlلمركاااز ال ااابط أو ذوي إدرات ال ااابط الخاااارجي 
، المترتباااات اقيجابياااة والسااامبية التاااي تحااادث ل اااج فاااي حياااات ج كنتيجاااة لظاااروب خارجياااة ا تااارتبط باااذوات ج

 .(23ا:، 5::2، أبو ناهية)ويصصب السيطرة ومي ا كالحظ والصدفة وارخريح اًقويا  

أح مركز ال بط يارتبط بتوقاع النااتج. أي يصتماد اًفاراد أح اًماور التاي تحصاث ل اج « روتر»وير  
هي تحت سيطرت ج الخاصة أو اوتمادهج بعح ماا يحادث ل اج خاارج واح نطااة سايطرت ج. فاي حايح مف اوج 

فااالتمتع بمركااز  اابط ، كفااا ة الااذات يتصمااة بماادرة الفاارد ومااا المياااج بسااموت مصاايح لتحميااة النتااائج المن ااودة
داخماي ا يصنااي بال اارورة أح ال اخص يتمتااع بكفااا ة ذات واليااة فماد نجااد مااثال  طالباا  يتمتااع بمركااز  اابط 

وأح النجااح فاي الدراساة يترتاب وماا أدائام فاي ااختباار ولكنام فاي نفاس الوقات ي اصر بصادج قدرتام ، داخماي
 .(36، 3113، المحياني)« كفا ة ذات منخف ة»وما اجتياز ااختبار 

ح كاح هنات تداخث بيح مركز ال بط وكفا ة الذات، وبنا  وما ذلت فكال البنيتيح ت تج بالتحديد ، وا 
وااوتماد في أح ال اخص قاادر وماا  (مركز ال بط)بالس ولة أو الصصوبة المدركة ًدا  أحد السموكيات 

أي يصتمد اًفراد أح اًمور التي ، تجإا أح مركز ال بط يرتبط بتوقع النا(، كفا ة الذات)الميج بعي سموت 
فاي ، تحصث ل اج هاي تحات سايطرت ج الخاصاة أو اوتمااهج باعح ماا يحادث ل اج خاارج واح نطااة سايطرت ج

 حيح أح كفا ة الذات تتصمة بمدرة الفرد وما المياج بسموت مصيح لتحمية النتائج المن ودة.

فكاال البنيتايح ت اتج ، وكفاا ة الاذاتومح الوا ب أح هناات درجاة ماا ماح التاداخث بايح مركاز ال ابط 
وااوتماااد فااي أح ال ااخص  (مركااز ال اابط)بالتحديااد الساا ولة أو الصااصوبة المدركااة ًدا  أحااد السااموكيات 

. ولكح ما هو الفرة بايح هااتيح البنيتايحق إح أحاد طارة التميياز (كفا ة الذات)قادر وما المياج بعي سموت 
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بط لام  اكالح: مركاز ال ابط الاداخمي الماائج وماا وواماث تنبثاة بين ما هو ااقتراب مح التصور باعح ال ا
ومركااز ال اابط الخااارجي المااائج ومااا ووامااث تنبثااة مااح خااارج الفاارد ، مااح داخااث الفاارد مثااث الماادرة والدافصيااة

وحسااح الحااظ. وقااد ا ااتد ، والحصااوث ومااا مااوارد  اارورية، والتصاااوح مااع ارخااريح، مثااث صااصوبة الم مااة
وزمالئ اا والاذيح قاالوا ب ارورة اساتخداج مركاز ال ابط لم اارة إلاا المياود  Terry« تياري»الجدث وما ياد 

 Manstead)الخارجية وما السموت و رورة استخداج كفا ة الذات لم اارة إلاا وواماث ال ابط الاداخمي 

and van Eekelen, 1998, 1377). 

ومااا نظاار الباااحثيح إلااا مركااز ال اابط كنظياار  (Bandura, 1977, 204)« باناادورا»ويصتاارض 
نفسااام فاااي نظرتااام لمركاااز ال ااابط قاااد نظااار إليااام « روتااار»ويفسااار سااابب هاااذا باااعح ، لتوقصاااات كفاااا ة الاااذات

بينمااا توقصااات كفااا ة الااذات تصنااي ثمااة الفاارد فااي قدرتاام ومااا أدا  سااموت مصاايح ، كمصماادات سااببية لمسااموت
 بنجاح.

فااروة فااي مركااز ال اابط الااداخمي / الخااارجي طبمااا   إلااا وجااود« 379، 1::2، الفرماااوي»وي ااير 
بمصناا ، فذوي الكفا ة الصادية هي أكثار المجموواات مايال  لم ابط الاداخمي، اختالب توقصات كفا ة الذات

بينمااا مجمووااة مرتفصااي التوقااع يااتج تصزيااز السااموت لاادي ج مااح مصااادر ، أح تصزيااز السااموت لاادي ج يااتج داخميااا  
 خارجية.

وج ة النظر السابمة في تمديج الفروة بيح كفا ة الذات  (Schunk, 1991, 209)«  نت»وي ارت 
ومركز ال ابط فياذكر إنام إذا كانات كفاا ة الاذات تصكاس ماد  إدرات الفارد لمدرتام واساتخدام ا فاي الموقاب 

فااإح هااذا يبصااد بمصااطمب كفااا ة الااذات وااح أح يكااوح مااح باايح المتوياارات الساايكولوجية المنتميااة ، المناسااب
 / الخارجي. ات السببية لسموت مثث مصطمب مركز ال بط الداخميلممؤثر 

جماااا  تاار  الباحثااة أح كميكااانزج مصرفااي  (2:88)« باناادورا»كفااا ة الااذات تكااويح نظااري و ااصم  وا 
وطبمااا  لااذلت فااإح درجااة الكفااا ة تحاادد السااموت المتوقااع الااذي يمااوج باام الفاارد فااي ، يساا ج فااي تويياار السااموت
تحااادد كمياااة الطاقاااة المبذولاااة لمتوماااب وماااا الم اااكالت وهاااي باااذلت ا تحااادد نماااط مواج اااة الم اااكالت كماااا 

السموت فحسب ولكن ا تحادد أي اا  أي أنمااط الساموت أكثار فاومياة وباذلت يختماب واح التكويناات الفر اية 
 وح مركز ال بط.« روتر»اًخر  والتي تتنبع بالسموت فمط مثث مف وج 

 تنمية الكفاءة الذاتية: .11
باناادورا ومااا وااّدة مصااادر رئيسااّية تصمااث ومااا تاادويج الم اااور الخاّصااة بالكفااا ة الذاتّيااة لااد  يؤّكااد 

وهااج الوالاادوح والمدّرسااوح واًصاادقا . ولكااّح الوالااديح مااح أهااّج المصااادر التااي تمصااب دورا  كبياارا  فااي ، اًفااراد
داب التااي نجااب ب ااا الفاارد وذلاات مااح خااالث ترتيااب اًهاا، تنميااة وتطااوير الكفااا ة الذاتّيااة فااي ساانوات الطفولااة

بااراز أف ااث اًهااداب التااي تااّج إحرازهااا وتحميم ااا باايح ارخااريح بصااورة وا ااحة أو بمصنااا آخاار مصرفااة ، وا 



 اإلطار النظري                 الثانيالفصل 

12 

الخبرات الناجحة ثج ورض النماذج المالئمة التي تّج إنجازها فصال  مح هذم الخبرات واستخدام ا في تادويج 
تموّياة المادرات التاي ترفاع ماح مساتو  الكفاا ة الذاتّياة لمفارد الفرد مح خاالث اققنااع الّمفظاي والت اجيع حتكاا 

(Schultz, 1990,.456). 

كمااا ُتساا ج فااي كيفيااة ، فااي تحديااد أ ااكاث ودرجااات الج ااد الااذي ساايبذلم الفاارد وتساا ج الكفااا ة الذاتيااة
، تنااع واح ذلاتوبالتالي في اتخاذ المرار باققداج نحاو أدائ اا أو اام، إدراكم لمم اج التي يمكح أح يموج ب ا

أو طريمااااااة مساااااااودة لمااااااذات ، والتفكياااااار، كمااااااا تااااااؤّثر المصتماااااادات بكفااااااا ة الااااااذات ومااااااا ومميااااااات اانتبااااااام
(Facilitating ،) أو بطريمة مصّينة لمذات(Debilitating) فاًفراد الذيح يممكوح إحساسا  قوّيا  بالكفا ة .

لتوّصث لمحماوث المناسابة. وبالمماباث فاإحك اًفاراد ويحاولوح ا، يرّكزوح انتباه ج وما تحميث الم كمة، الذاتّية
ويورقااوح أنفساا ج بااال موج ، الااذيح يساااورهج ال اات فااي الكفااا ة الذاتّيااة لاادي ج يحّولااوح انتباااه ج إلااا الااداخث

كما يتصّوروح ، ف ج ي تّموح بجوانب النمص وودج الكفا ة ال خصّية لدي ج، وندما يواج وح البيئة الصصبة
ويحاّد ، وهذا النوع مح التفكير السمبي يؤّدي إلا التوتر وال اوط، بدورم إلا نتائج سمبّية ف م ج الذي يؤدي

مح ااستخداج الفّصاث لممدرات المصرفّية مح خالث تحويث اانتبام وح كيفية المتطّمبات بعف ث  اكث ممكاح 
 .(98، 3113، الجبور)واحتمالّية الوقوع بالف ث ، إلا إثارة الممة حوث الصجز ال خصي

وتكسااب الفاارد ، يب ومااا الااتحّكج الااذاتيأحك تحساايح الكفااا ة الذاتّيااة يمثّااث المفتاااح اًساسااي فااي التاادر 
فاااح اًفااراد الااذيح يصجاازوح ، المادرة ومااا الاادفاع وااح حموقاام مّمااا يجّنباام الوقااوع ماارة أخاار   ااحّية لمظااروب
، توكيااد الااذات فاايمااح تاادني  وااح التصبياار وااح م اااورهج الساامبّية فااي المواقااب التااي تسااتوجب ذلاات يصااانوح

وهج نالبا  يتخذوح ، وينتج وح ذلت وادة  بصض ارثار السمبّية كعح يزداد إحساس ج بالوحدة وال صور بالممة
ومح  عح المادر المانخفض ماح توكياد ،  ج وما  كث سموت نير مؤكد لمذاتإجرا ات متطّرفة ليتجّنبوا قمم

أناواع ماح الساموت الم اكث نتيجاة الخ اوع لمحااوات ارخاريح الذات أح يزيد ماح احتمااث تّورطام فاي أدا  
 .ات نظرهج ومي ج ووجزم وح قوث افرض وج 

يا لمثاااث تماات المحااااوات وُيصتباار التااادريب التوكياادي وسااايمة  اارورّية لحماااايت ج مااح أح يكوناااوا  ااحا
دي أي ااا  التصاارب ويمكاان ج التاادريب التوكياا، مااا مصنااا أح تنااتمص حمااوق ج  ، وذلاات بتصااريف ج مااثال  ، الساامبية
جبااارهج ومااا التصامااث مص ااج بصااورة ائمااة، وبصاافة خاّصااة أقااران ج، مواقااب سااخرية ارخااريح ماان ج متجااا ، وا 

ويجّنااب ج كااذلت أح يكونااوا واادوانييح نظاارا  لااتصّمم ج التمييااز باايح التوكيااد لحمايااة حمااوة الفاارد والصاادواح الااذي 
التااادريب التوكيااادي ماااح أف اااث بااارامج حماياااة . ويصاااّد (322، 9::2، فااارج)يصناااي انت اااات حماااوة ارخاااريح 

وهنات الكثير مح اًفراد يدركوح التادريب التوكيادي ، الذات التي تساود اًفراد مح خطر التصّرض لمسا ة
كمصرفاااة نظرّياااة ولكااانك ج يفتمااادوح إلاااا الم اااارات ال ااارورّية التاااي يساااتطيصوح ماااح خالل اااا حماياااة حماااوق ج 

(Henderson, 1993, 167). 
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والسااموكّية ، واقجاارا ات المصرفّيااة، التاادريب التوكياادي بعنكاام مجمووااة متنّووااة مااح اًساااليبويصااّرب 
، وآرائ اااج، وأفكاااارهج، وتااادريب ج وماااا التصبيااار واااح م ااااورهج، وساااموت اًفاااراد، ال ادفاااة إلاااا تصاااديث مصاااارب

، 9::2، فااارج)ومواج ااة َمااح يسااتوّمون ج بطريمااة مالئمااة دوح مااا انت ااات لحمااوق ج ، والاادفاع وااح حمااوق ج
312). 

وبالمثث فتبّني الفرد اوتمادا  بعنكم يمتمات الكفاا ة الذاتّياة قنجااز اًهاداب المطموباة ماح بايح الخصااث 
فالتوكيد قد يكوح محاولة لمترجمة الفصمّية لمتصّورات اقيجابية أو السمبّية واح ، اًساسّية لمفرد المؤكد لذاتم

اقش بانادورا الصالقاة بايح التادريب التوكيادي والكفاا ة الذاتّياة وقاد نا. (Bandura, 1997, 52-53)الاذات 
وهااذا يصنااي أحك تزويااد الفاارد باقحساااس الحميماااي ، المدركااة مااح خااالث ارتباااط الكفااا ة بااالتوّير فااي السااموت

وهاذم الفر اّية تت اّمح تصاّورات بصيادة ، بالمدرة وما التكّيب سايزيد ماح فارص النجااح فاي الحيااة الحميمّياة
 ووجود إحساس إيجابي لمكفا ة الذاتّية المدركة مبني وما توقصيح أساسّييح هما:، المد 

 أحك ااستجابة المحّددة ستكوح فّصالة في موقب محّدد. -

أح يكااوح لااد  الفاارد قاادرة ومااا المياااج بتماات ااسااتجابة المحااّددة. ومااح الوا ااب أحك توّقصااات الفاارد حااوث  -
لكاح ماح الممكاح وماث ، ي وما تجاارب الحيااة الواقصّياة الساابمةاستجابة محّددة تكوح مبنّية ب كث جزئ

 .(Rimm & Masters, 1979,79)ال ي  الكثير مح أجث استبداث هذا المصتمد 

كما وجدت بصض الدراسات فاومّية استخداج برنامج التدريب التوكيدي وما رفع توكيد كفا ة الذات 
 .(Croner, 2002)لا توكيد كفا ة الذات وأحك الدوج ااجتماوي يؤدي إ(، 2:99، اً  ب)

مح  ااجتماويوالدوج ومما سبة تر  الباحثة بإمكانية تحسيح الكفا ة الذاتية مح خالث التدريب التوكيدي 
مح خالث  خالث اققناع الّمفظي والت جيع حتكا تموّية المدرات التي ترفع مح مستو  الكفا ة الذاتّية لمفرد

وهج الوالدوح ، وّدة مصادر رئيسّية تصمث وما تدويج الم اور الخاّصة بالكفا ة الذاتّية لد  اًفراد
.واسيما المر د النفسي والمدّرسوح واًصدقا   
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 خالصة: اا
 مح خالث ما ور نام في هذا الفصث حوث الكفا ة الذاتية يمكح أح نستخمص ما يمي:

  تصتبااار أحاااد محاااددات الساااموت الم ماااة واسااايما فاااي مجااااث الاااتصمج والتاااي تصبااار واااح أح الكفاااا ة الذاتياااة
يساتطيع إنجاازم. فالكفاا ة  ولكاح باالحكج وماا ماا، مجمووة مح اًحكاج ا تتصاث بماا ينجازم الفارد فماط

وماد  ، الذاتية ليسات مجارد م ااور واماة ولكن اا تماويج ماح جاناب الفارد لذاتام وماا يساتطيع الميااج بام
 وثمتم بإمكاناتم التي يمت ي ا الموقب.، بذلموممدار الج د الذي ي، مثابرتم

 نجااز مجمووااة ماح اًومااث الالزمااة قنتااج م مااة لااأن اا ت اير إ ا اوتماادات الفاارد فاي قدراتام لتنظاايج وا 
 مصينة.

  الكفا ة الذاتية تصد مح اًبصااد الم ماة فاي ال خصاية اقنساانية لماا ل اا ماح آثار كبيار فاي ساموت الفارد
حيااث تمصااب الكفااا ة الذاتيااة دورا  رئيساايا  فااي توجياام السااموت وتحدياادم وتتوياار الكفااا ة تبصااا  ، رفاتموتصاا

 والموة.، الصمومية، ًبصادها الثالثة :قدر الكفا ة

 ول ااذم ، أح توقصااات الكفااا ة الذاتيااة مااح الممكااح أح تتوياار وفمااا  لمخباارات والتجااارب التااي يماار ب ااا الفاارد
م ااج فااي حياااة اًفااراد واناادفاو ج لمصمااث واقنجاااز حيااث تصمااث ومااا إثااارة الدافصيااة أثاار  الكفااا ة الذاتيااة

 لمسموت وبالتالي الصمث.
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 لدافعية الداخليةا -ثانياً 
 :مقدمةا 

فالادوافع النفساية ، تصتبر الدافصية مح المو ووات الم ماة فاي الدراساات النفساية والتربوياة المصاصارة
تااؤثر فااي السااموت اقنساااني بصاافة وامااة وومااا ومميااة الااتصمج بصاافة خاصااة ومااا اوتبااار أح ومميااة الااتصمج 

.كمااا أح الدافصيااة تصااد وساايمة لتطااوير الااتصمج ورفااع (6:، 8::2، وبااد اه)توجياام أو تصااديث ل ااذا السااموت 
الدافصياة تكماح فاي أن اا وسايمة وناياة فاي كفا ة الطالب وتحسيح م ارات ج وتطويرها. ومح هنا فاإح أهمياة 

 .(:27، 3116، الصتوج وآخروح)آح واحد 

ت ااتج البحااوث والدراسااات الحديثااة فااي مجاااث الدافصيااة بتحديااد اًنماااط المختمفااة لمتوج ااات الدافصيااة و 
ووالقااة ذلاات بااالكثير مااح ، وأهااج الظااروب والصوامااث التااي تصمااث ومااا وجااود هااذم التوج ااات، لااد  اًفااراد

المتوياارات. وقااد أظ اارت نتااائج تماات البحااوث والدراسااات وجااود نمطاايح مااح التوج ااات الدافصيااة همااا: التوجاام 
وفيااام يتحااارت الفااارد نحاااو أدا  الم ماااة ماااح أجاااث الثاااواب الاااذاتي المتمثاااث فاااي  Intrinsicالااادافصي الاااداخمي 

ويتميااز الفاارد ، تياة المترتبااة وماا تحميااة اًهادابال اصور بالر ااا النااتج وااح الن ااط ال ااادب والسااصادة الذا
 Extrinsicالذي يتبنا هذا التوجم بالتحدي وحب ااستطالع والمثابرة والتفوة. والتوجم الدافصي الخارجي 

أو ، وفياام يتحااارت الفااارد نحاااو أدا  الم مااة ماااح أجاااث الثاااواب الخاااارجي المتمثااث فاااي الحصاااوث وماااا الدرجاااة
 ,Vansteenkiste & et al, 2006)احتاراج المصماج أو الوالاديح أو تجناب اًحكااج السامبية ماح ارخاريح 

20). 

وقااد ، وتؤكااد النظريااات المصرفيااة لمااتصمج ومااا مااا ياادور فااي داخااث الطالااب ولاايس فااي البيئااة الخارجيااة
وكياب يمكاح لتفكيارهج ، يفكاروحركزت النظرية المصرفية في ف م ا لمدافصية وما ما يفكر بم الطمباة وكياب 

حيااث أكاادت هااذم النظريااات ومااا أهميااة الدافصيااة الداخميااة ممابااث الخارجيااة. ، أح يزيااد أو يممااث مااح الدافصيااة
والتفاااوة ، فالنظرياااات المصرفياااة تفسااار الدافصياااة ماااح خاااالث اق اااارة إلاااا حاجاااة الفااارد نفسااام لمف اااج وااجت ااااد

. فالدافصية الداخمية تساتند وماا أنام (3:8، 3121، وآخروحقطامي )والنجاح وااستمرار في تحفيز نفسم 
ن ااا تماااد باهتماااج ور ااا . فال ااخص الماادفوع داخميااا  يصمااث مااح أجااث المتصااة  لاايس هنااات  ااوط خااارجي وا 

 .(Habibian, 2012, 215) ترالمكاف بسببوليس 

 الدافعية الداخمية: مفيوم .1
اهتماج الصديد مح الباحثيح وما اختالب توج اات ج  إح مف وج الدافصية الداخمية وتحديدم كاح محورا  

إذ يالحااظ فااي اًدب الااذي كتااب وااح الدافصيااة أح محاااوات واادة قااد سااصت إلااا تو اايب ، النظريااة والفكريااة
 ماهية الدافصية الداخمية وتصريف ا.
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الدافصياة الداخمياة تصارب كصماث الن ااط لمر اا المتعصاث فيام  Ryan & Deciووفماا  لريااح وديساي 
يتحرت ال خص إلا الصمث مح أجث المتصة أو ، داخميا   بصض نتائج منفصمة .وندما يكوح مدفووا   بدا  مح

 ,Ryan & Deci) أو  اووط أو مكافاعة، التحدي المستمزج أو المطموب ليس بسابب المنتجاات الخارجياة

نياااب مكافااعة أو وناادما يااؤدي ال ااخص هااذا الن اااط فااي  فااإح الدافصيااة الداخميااة لن اااط مااا .(56 ,2006
  (Deci & Ryan, 1985, 34) خارجي تحكج

ويكاوح ، إلاا أح الدافصياة الداخمياة هاي الادخوث فاي أي ن ااط لذاتام (Lepper, 2005)وي ير ليبر 
 ويمااوج الفاارد بااعدا  السااموت لمحصااوث ومااا المتصااة، الصمااث ماادفووا  باادوافع داخميااة وناادما يااتج المياااج باام لذاتاام

(Lepper, 2005, 324.) 

خااارجي أو  ي الدافصيااة التااي تااعتي مااح الااداخث باادا  مااح أي  اا بعن ااا Schneiderويصرف ااا  اانايدر 
فال خص المدفوع داخميا  سوب يصمث وماا حاث الم اكمة ًنام يجاد ، جوائز خارجية مثث الماث أو الدرجات
 .(Schneider, 2012, 6) تحدي في الحث يزودم بإحساس المتصة

والر ا التي في ا تعتي  Arousalالدافصية الداخمية بعن ا وممية التحرت  Beswick وورب بسويت
  .(Beswick, 2002, 725) ت مح المياج بالن اط وليس مح نتائج الن اطرالمكاف

 قيااج الفارد بتعديااة واح وباارة بعن اا الداخمياة الدافصياة Batemant & Crant وكرانات باتيمانات وُيَصاِرب 
 & Batemant) ماديااة أو اجتماويااة تصزياازات ومااا الحصااوث ينتظاار أح دوح نفساام تممااا  مااح السااموت

Crant, 2003, 18). 

 الدافصيااة الداخميااة بالرنبااة فااي بااذث الج ااد فااي ومااث مصاايح مسااتند ومااا اهتماااج Foss وواارب فااوس
 .(Foss, 2012, 7)ومتصة في الصمث نفسم 

هاي جاز  مااح وممياة التويياار  Boggiano& Ruble والدافصياة الداخمياة كمااا يراهاا بوجياانو وروبااث
المصرفي ووندما تتج مواج ة خبرة جديدة بخبرة ساابمة ا تتماثاث ماع البناا  المصرفاي لمفارد تتصاارع الخبارات 
، المصرفية ويختث ااتزاح المصرفي حتا يكّوح الفرد بنا ات مصرفية جديدة ويدخث في سموكيات مثاث البحاث

-Boggiano & Ruble, 1979, 1462)وكم اا مؤ ارات لمدافصياة الداخمياة ، حاب ااساتطالع، السايطرة

1468). 

ويمصد بالدافصية الداخمية الحالة التي يندفع في ا المتصمج لممياج بإجرا ات لتحمياة هادب ذاتاي داخماي 
وافتاارض ديسااي  ااروطا  ، ولاام مالمااب وصااورة وا ااحة ومحااددة بالنساابة لاام، مصرفااي ماثااث فااي ذهااح المااتصمج

 حمية الدافصية الداخمية وهي:خاصة لت

مكانية إنجاز الم اج التحصيمية بنجاح. .2  أفكار وح كفا ة الطالب الذاتية الصالية وا 
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 صور الطالب بالممادرة الصالياة واقحسااس بالتصاميج والمثاابرة الذاتياة والمادرة وماا الاتحكج ب اذم الممادرة  .3
 وااختيار لتوجيم ن اطم وطاقتم.

 والتمااادج بم ااااور ذاتياااة نحاااو النجااااح والتفاااوة، الم اااارات اًساساااية الالزماااة لاااألدا التعكاااد ماااح إتمااااح  .4
 .(431، 3121، قطامي وآخروح)

 وتصتبار انصكاساا  ل ادب، فالدافصية داخمية تصني النمو الطبيصي لميث أو اهتمااج الفارد بمو اوع محادد
وتت اب فاي ثماة الفارد ، اًومااث المختمفاةالفرد الاذي يسا ج فاي زياادة مصرفتام والم ااركة المساتمرة فاي أدا  

النصااااار )وكااااث ذلاااات هدفاااام اًساسااااي هااااو تحميااااة الااااذات ، وحااااب ااسااااتطالع، بنفساااام واسااااتمالليتم الذاتيااااة
 .(4، 3117، وآخروح

 مح خالث ما تمدج يمكح الموث أح الدافصية الداخمية مف وج يتمتع بالخصائص التالية:

  يندفع في ا ال خص لتحمية هدب ذاتي داخمي مصرفي.حالة داخمية ناتجة وح ميث أو اهتماج 
 .قائج وما التحدي وحب ااستطالع والرنبة في إثبات كفا ة الذات في بيئة ت جع الصمث باستماللية 
 ماح بيئتام المحيطاة باث  اجتماوياة أو مادياة ا ينتظر الفرد مح خاللم أية مكافرت خارجياة ساوا  كانات

 ي دب من ا إلا تحمية ااستمتاع.

 أح الدافصياة الداخمياة والاذي ي اير إلاا مدافصياة الداخمياةل Lepper تصرياب ليبار الباحثاة تتبناوأخيرا  
، نحو اانخراط في الم ااج بوارض الوصاوث إلاا الساصادة وتحمياة المتصاة تدفصم، حالة داخمية في الفرد هي

 ااستماللية وتحمية الذات.وتحرت هذا الن اط ووامث التحدي وحب ااستطالع والرنبة في تحمية 

 الدافعية الداخمية والخارجية: .2

وتبصااااا  لااااذلت ، أوث مااااح ميااااز باااايح الدافصيااااة الداخميااااة والخارجيااااة Heider (2:96)« هياااادر»كاااااح  
بينماا الساموت الاذي يناتج ، فالسموت الذي يحدث نتيجة دوافع داخمية يصتبر سموكا  قصديا  وتحت تحكج الفرد

والدافصياة الداخمياة تماباث الرنباة ، صادي ويماع تحات تحكاج وواماث خارجياةنيار قلدوافع خارجية هاو ساموت 
مااث التااي تااؤدي إلااا الااتصمج أمااا الدافصيااة الخارجيااة تمابااث الحاجااة إلااا الااتصمج وكالهمااا أحااد الصوا، فااي الااتصمج
 الناجب.

فيحرك ا  أما الدافصية الخارجية Enjoyment-drivenفالدافصية الداخمية هي دافصية تحرك ا المتصة 
 .Reinforcement – driven (Brophy, 2004, 12)التصزيز 

الفكرة اًساسية في الدافصية الداخمية تكمح في أح المكافعة المرتبطة بإتماج ن اط ما واانخاراط فيام و 
وتتمثااث هااذم المكافااعة الداخميااة وااادة  فااي ال ااصور بالسااصادة أو الراحااة. والسااموكيات ، تنبااع مااح الن اااط ذاتاام

وونادما يكاوح ، المدفووة داخميا  هي تمت التي تتج الم اركة في ا لاذات ا ولمساصادة والر اا النااتج واح أدائ اا
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الناس مدفوويح داخميا  فإن ج ي اركوح بعن طة ُتَمِتص ج ويؤدون ا بحرية ماع إحسااس كاماث بااختياار ودوح 
 .(Katz, 2001, 8-9)الحاجة إلا مكافرت مادية 

ونتيجة لالستمتاع وتحسح مستو  الكفاياة فاي أدا  الم ااج ، الداخمية مح داخث اًفرادوتن ع الدافصية 
بينما الدافصية الخارجية نتيجاة لممكافارت أو الصمااب بناا  وماا النجااح أو اقخفااة فاي ، اًكاديمية المختمفة

 .(Wang, 2008, 634)أدا  الم اج 

أي بصوامااث داخااث أنفساا ج أو تتصمااة  (Intrinsically)أحيانااا  يكااوح طمبتنااا ماادفوويح ب ااكث داخمااي 
، قاااد ين اااوث الطمباااة بن ااااط ًنااام ي اااصرهج بالساااصادة، فصماااا سااابيث المثااااث، بالم ماااة التاااي يموماااوح بعدائ اااا

وأحيانااا  أخاار  يكااوح الطمبااة ماادفوويح ب ااكث ، ويساااودهج فااي تطااوير الم ااارات التااي يصتماادوح أن ااا م مااة
فصماااا ، أي بصواماااث خاااارج أنفسااا ج أو ا تتصماااة بالم ماااة التاااي يموماااوح بعدائ اااا (Extrinsically)خاااارجي 

 .(:39-399، :311، الصمواح)يريدوح الحصوث وما درجات والية أو فموس ، سبيث المثاث

ويساتمتصوح باالخبرات المت امنة ، ويفخروح بالنتائج، فالطالب المدفوووح داخميا  يستمتصوح بالن اط
نجاز الم اج مح أجاث الر اا النااتج واح إنجازهاا فاي نيااب في وممية اكتساب المص رفة أو نمو الم ارات وا 

ح الم ااركة فاي الم ماة هاي الواياة والنتيجاة المرنوباة، الجوائز الخارجياة  Lumsden إذ تار  لومسادح، وا 
أجاث  أح التمميذ المدفوع داخمياا  يماوج بالن ااط ماح أجاث الن ااط وماح أجاث المتصاة التاي يوفرهاا الن ااط وماح

 .(Lumsden, 1994, 1-4)التصمج الذي يمنحم الن اط ومح أجث م اور اقنجاز التي يثيرها الن اط 

ولماااد ك ااافت نالبياااة الدراساااات والبحاااوث ذات الصااامة بالمو اااوع أح الدافصياااة الداخمياااة تف اااث وماااا 
المصمااج سااوا  ومااا طريمااة وأح المياازة الرئيسااة لمدافصيااة الداخميااة هااي أن ااا ا تصتمااد ومااا ، الدافصيااة الخارجيااة

وهاذم ميازة ، بث وما المتصمج الذي يكاوح منادفصا  نحاو الاتصمج ماح تمماا  نفسام، ور م أو أسموبم أو ت جيصم
م مااة ل اااا ًح محاولاااة إبماااا  الماااتصمج متحفاازا  ومنااادفصا  لماااتصمج تتطماااب ماااح المصمااج كثيااارا  ماااح الوقااات والج اااد 

 والتح ير.

، ع خارجياا  سارواح ماا يتال اا حالماا يتال اا المحفاز الخاارجيفإح السموت المدفو ، إ افة إلا ذلت
وهذا يدفص ج إلا انتظار مكافارت أخار  ماح ، أو يصبب المتصمموح م بصيح تماما  بنوع مصيح مح المصززات

ت الخارجيااة لمحصااوث ومااا سااموت مصاايح رووناادما يختااار المصممااوح طريااة المكافاا، نااوع جديااد فااي المسااتمبث
ول اذا فاإح اوتمااد الماتصمج وماا المكافارت الخارجياة ، ي ماعزة يصاصب الخاروج منامفإن ج ي صوح أنفس ج ف

يمثاااااث واحاااااد ماااااح أقاااااو  الم اااااتتات التاااااي تصااااايب ذهاااااح الماااااتصمج وتبصااااادم واااااح الاااااتصمج حااااااث زواث التصزياااااز 
(Williams & Stockdale, 2004, 214). 

مختمفاااة ماااح دافصياااة  ومفااااهيج الدافصياااة الداخمياااة والخارجياااة ليسااات بسااايطة. حياااث إن اااا ت اااج أنواواااا  
باق ااافة (، الااتصمج لماتصمج)فالدافصيااة الداخمياة تاادرت وماا أن ااا مساتثارة بالم مااة نفسا ا ، التالمياذ واتجاهاات ج
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بينماا الدافصياة الخارجياة تادرت واادة وماا (، حاب ااساتطالع ا تحمياة الاذات)إلا حاجات التممياذ الداخمياة 
سااجمم ا تمااديرات ا نااوع  درجااات هامااة تاادوح فااي)بالمكافاارت الخارجيااة وااح موقااب الدراسااة  أن ااا مسااتثارة

السااصادة فااي الااتصمج والتوجاام نحااو الااتصمج )ومااح مظاااهر الدافصيااة الداخميااة النمااا  الااداخمي لمم مااة (، الوظيفااة
كفايااة وزيااادة الج ااد وال ااصور بال(، Gottfried & Gottfried, 2001, 104) (وااناادماج فااي الم مااة

وحاب ااساتطالع وتصماج (، Cury et al, 1996, 306)وااهتمااج ومساتو  مانخفض ماح المماة والصصابية 
 ,Gottfried)الم اااج الصااصبة وم اااج التحاادي والمثااابرة وتوجاام اقتماااح ودرجااة واليااة مااح اناادماج الم مااة 

1990, 631) . 

المصماااج والااادرجات والتماااديرات وماااح ناحياااة أخااار  فالدافصياااة الخارجياااة م اااتمة ماااح وواماااث مثاااث مااادح 
التركيااز ، ومااح مظاهرهااا، ونيرهااا مااح المكافاارت الخارجيااة والم ااروطة باااًدا  الجيااد اًف ااث مااح ارخااريح

أو  (وي ااار إلااا ذلاات بعهااداب اققااداج ومااا اًدا  فااي نظريااة ال اادب)ومااا إظ ااار الماادرة بالنساابة لآلخااريح 
 .(Cocks & Watt, 2001, 3) (تجنب اًدا أهداب )التركيز وما تجنب إظ ار نمص المدرة 

، ولماااد ركااازت البحاااوث الحديثاااة فاااي مجااااث الدافصياااة وماااا التميياااز بااايح الدافصياااة الداخمياااة والخارجياااة
فاإذا رأ  اًفاراد أنفسا ج ساببا   Self – perceptionويارتبط التميياز بين ماا بم اية الصازو أو إدرات الاذات 

الساموت ماع  ابط داخماي لمساموت ا فاإن ج يصتباروح  Originج أصاث لسموك ج ا أي أدركوا أنفس ج وماا أن ا
ذا رأوا أنفساا ج يساامكوح بطريمااة تحااددها الصوامااث الخارجيةااا أي أن ااج خا ااصوح ، أنفساا ج ماادفوويح داخميااا   وا 

Pawns   ا فاإح ساموك ج يصتبار ماح وج اة نظارهج مادفووا  خارجياا(Gage & Berliner, 1990, 412-

413). 

، الماااوث باااعح الم ماااة فاااي التوجااام الخاااارجي تصتبااار وسااايمة لتحمياااة ناياااة مطموباااة وفاااي الن اياااة يمكاااح
ولكح في التوجم الداخمي ، وتت مح هذم الم مة أن طة تتكفث بإظ ار قدرات وكفاية الفرد ممارنة بارخريح

مياد تصو  فالم ترت يبذث ج دا  ماح أجاث التحادي، فالم اركة في الم مة ا تصتبر وسيمة ولكن ا ناية مرنوبة
 .(Newby, 1991, 195)الم مة واقحساس بالكفاية واقتماح والتحكج وتمرير الذات 

 عناصر الدافعية الداخمية: .3

والتركيااز ومااا حااب ، : تف اايث التحااديثااة وناصاار لمدافصيااة الداخميااة وهاايثال Lepper حاادد ليباار
 والرنبة في اقتماح باستماللية.، ااستطالع

 :Preference for challenge تفضيل التحدي .أ 

فماح المباادئ الرئيساية فاي نظرياة ، ويمصد بم أح ي صر الطالب بعح التصميج يستثير قدراتم ويستحث ا
، التحفيز نحو التصمج أح ا يكوح احتماث النجاح في الم اج المطموب إنجازها س ال  لمواياة أو صاصبا  لمواياة

نما ينبوي أح يكوح بنسبة ا فااحتمالية المصتدلة لمنجاح تصد مح المركبات الجوهرية فاي ، تماث متوسطةحوا 
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تظ ر الدافصياة الداخمياة فاي ف(، 799-798، 3121، الصمواح والصطيات)بنا  الحافز الداخمي نحو التصمج .
تمان اااا وتظ اااار مااااح حاجااااات نفسااااية ومااااح الف ااااوث ، اهتماماااات الفاااارد والبحااااث وااااح التحااااديات المناساااابة وا 

فمااثال  ، ت أو  ااووط خارجيااةرمكن ااا اسااتثارة السااموت دوح المساااودة مااح مكافااوي، ال خصااي وبااذث الج ااد
الرنباااة فاااي قااارا ة كتااااب ويمكاااح لحاجاااة  حتاااا وناااد نيااااب المكافااارت وال اااووط يمكاااح لمف اااوث أح ي ااامث

وتزودنا الدافصية الداخمية بموة داخمياة لمتصاماث ماع بيئتناا ، التنافس أح تدخث ال خص في تحد لمدة ساوات
فالم ااارات التااي يتصمم ااا الطااالب فااي المدرسااة ، د ال ااروري لممارسااة وتطااوير م اراتنااا وقابميتناااوبااذث الج اا

إلا تمتص ج باهتماج داخمي مرتبط بالمو ووات  Brunerلحث الم كالت وتحمية اًهداب يصزوها برونر 
 .(San sone & Harackiewics, 2000, 319)ذات الصمة بالصالج الخارجي 

فاال ، يح داخميا  يف موح الصمث وما م اج تتحد  قدرات ج بحيث تكوح واوادة لمنجااحالمدفوواًفراد و 
ولادي ج قادرة وماا ، يكوح النجاح في ا مؤكدا  أو مستحيال  ويف اموح الم ااج التاي يماارح أداؤهاج باعدا  نيارهج

ويف ااموح اختيااار م اااج يكااوح لاادي ج قاادر مااح ااستبصااار ، التوفيااة باايح قاادرات ج والم اااج التااي يختارون ااا
 .(8، 3118، سصادة)بالنتائج المتوقصة مح الصمث في ا وبممدار الوقت والج د المطموب ل ا 

الاااداخمي ا تصتبااار الم ااااركة فاااي الم ماااة  الااادافصيويااار  البااااحثوح أنااام بالنسااابة لألفاااراد ذوي التوجااام 
نما كنتيجة مرنوبة ح فالم اارك، كوسيمة وا  وح يباذلوح الج اد بسابب التحادي والتصمياد الاذي تمدمام الم ماة ًو

 .(Newby, 1991, 195)الم اركة توفر م اور الكفا ة واقتماح والتحكج وحرية اقرادة 

 ,Bandura)ي ااير باناادورا ف، ويمكااح أح نااربط فااي هااذا المنحااا باايح التحاادي وكفااا ة الفاارد الذاتيااة

هااي التااي تحاادد دافصياات ج وتاانصكس ومااا الج ااد الااذي ، إلااا أح مصتماادات الناااس حااوث كفااا ة الااذات (1982
وكمماااا زادت ثماااة اًفاااراد فاااي كفاااا ة الاااذات ، والمااادة التاااي يصااامدوح في اااا فاااي مواج اااة الم اااكالت، يباااذلوم

صرارهج وما تخطي ما يمابم ج مح ومبات وصاصاب، وفاوميت ا -Bandura, 1982, 127) زاد ج دهج وا 

147). 

، أنم حينما تكوح الم مة س مة فإننا نالبا  ننسب نجاحنا في ا إلا سا ولت ا Clifford وتر  كميفورد
وكمتاا الحاالتيح ا تصازز النظارة إلاا الاذات ، وحيح تكوح صاصبة ونانجب في اا ننساب النجااح في اا إلاا الحاظ

في نفوسانا ال اصور بتحادي المادرات مماا أما النجاح في الم مة المصتدلة الصصوبة فإنم يثير ، بالمدر الكافي
وهااي  ااي  يبصااث فااي  (بااذث الج ااد أو حسااح اختيااار اسااتراتيجيات الصمااث أو اقمكانااات والماادرات) منساامي

نفوساانا م اااور الفخاار واقحساااس بالكفااا ة والر ااات فانصااداج كامااث التحاادي مااح التصماايج وخمااو أساااليبم ممااا 
إذ ، اناات ي اع الطمباة فاي مساتو  إنجاازي أقاث ماح قادرات جيحفز الطمبة إلا بذث اقصا ما لادي ج ماح إمك

إلاا أح الطاالب المادفوويح داخمياا  ماح المحتماث أح يختااروا م اكالت تت امح درجاة  Lepperأ ار ليبر 
 ,Lepper)متوسااطة مااح الصااصوبة والتحاادي ومااح المحتمااث أح يختاااروا ااستك اااب والمجازفااة بحريااة 

1988, 298). 
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بصاااض البااااحثيح اساااتراتيجيات مر ااادة لتطاااوير الماااواد التصميمياااة المدفوواااة  وانطالقاااا  ماااح ذلااات و اااع
، وتزويد الطالب بعن طة متحدية ب كث مساتمر، داخميا  مثث زيادة إحساس الطالب بالسيطرة وما اًن طة

ثارة ف وث الطالب   .(Lepper, 1988, 301)وا 

 Focus on Curiosity التركيز عمى حب اإلستطالع .ب 

واح  والبحاث، وف اج بيئاة ال اخص، وهو دافع قاوي لماتصمج ااستك اافي، في المصرفة يمصد بم الرنبة
هاو الميااث إلاا البحاث وااح الجدياد أو هااو  Curiousityحاب ااسااتطالع كماا أح ، مثيارات جديادة لمسااموت

قتااراب مااح المواقااب والمنب ااات الجدياادة أو نياار المتجانسااة نساابيا  وااستك اااب ل ااا التساااؤث الميااث إلااا اا
 . (236، 3111، وبد الحميد وخميفة)حول ا 

، وكثيااري اًساائمة، ويفتاارض وممااا  الاانفس أح اًفااراد يكونااوح منااذ وادت ااج وطااواث حيااات ج ن ااطيح
وهااذا الميااث الااادافصي ، حااوافز خارجيااة لمميااااج بااذلتوا يحتااااجوح إلااا ، تعهبااا  لمااتصمج ويظ ااروح، وف ااولييح

 Cognitive & Social Developmentالطبيصي يكوح ونصرا  حرجا  فاي النماو المصرفاي وااجتمااوي 
 ,Ryan & Deci, 2006) فماح خاالث التعكياد وماا المياوث الفطرياة لمفارد يمكاح تنمياة م اراتام ومصارفام

55). 

ااستطالع تجام الصالج المحيط ب ج تكوح لدي ج دافصية داخمياة لمبحاث والطالب الذيح يتسموح بحب 
ويصتبااار المياااث إلاااا المحافظاااة وماااا مساااتو  وااااث ماااح حاااب ، واااح إجاباااات واااح اًسااائمة المحيااارة والمصمااادة

ويظ ااار الطاااالب الاااذيح يتساااموح بحاااب اساااتطالع وااااث سااامات  خصاااية هاااي: ، ااساااتطالع سااامة حميمياااة
ويكونااوح ، لصناصاار الجديااد فااي البيئااة ونالبااا  مااا يبحثااوح وااح خباارات جدياادةيتفاااوموح بطريمااة إيجابيااة مااع ا

يتسموح بحب  وأقث  صورا  بالممة في مواقب نير مؤكدة أكثر مح الطالب الذيح ا، أكثر تحمال  لموموض
، أو بتوجيام أسائمة ون اا، أو مصالجت اا، واستك اب الصناصر الجديدة في البيئاة باانتمااث إلي اا، ااستطالع

يااتج حفاازهج داخميااا  أكثاار مااح حفاازهج ، والمثااابرة ومااا دراسااة الصناصاار الجدياادة مااح أجااث مصرفااة المزيااد ون ااا
لذلت تؤكد بصض الدراسات أح مساعلة إقبااث الطمباة وماا (، 437-436، 3117، الدسوقا) خارجيا  لمتصمج

بالمتصة أثناا  الاتصّمج وماا  المو ووات الدراسية ترتبط بدرجة والية بحب ج لالستطالع وااكت اب و صورهج
ثارة الحيوية يصاحب  .(799، 3121، الصمواح والصطيات) ذلت مح تركيز وا 

 :A Desir for Independent Mastery باستقالليةالرغبة في االتقان  .ج 

واقتاارح أحك اًفااراد يبحثااوح ب ااكث ممصااود وااح ، أ ااار إلااا دافصيااة اقتماااحأوث مااح Whiteصااد واياات يُ 
تماح م ارات جديدة مح أجث تجريب متصة اقنجاز بحد ذات ا تحديات اكتساب ويصطا مثاا  وما ذلت ، وا 

ماااح خاااالث مالحظاااة اًطفااااث وهاااج يباااذلوح ج ااادا  فاااي تّصماااج الم اااي والكاااالج حتاااا يساااتطيصوح التفاواااث ماااع 
 .(49، 3118، نانج)ارخريح بدوح قو  تصزيز خارجية 
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حينمااا يااتج إدارة الااتّصمج ب ااكث ، أح التوجاام نحااو اقتماااح وال اصور بمتصتاام Gottfried إذ يار  ُجتفريااد
 ,Gottfried) يصتباار مااح أهااج الصوامااث المااؤثرة فااي الدافصيااة اًكاديميااة، مسااتمث دوح مساااودة ارخااريح

1990, 529). 

تمان ا  استثارة  ويمكح، وتظ ر الدافصية الداخمية في اهتمامات الطمبة والبحث وح التحديات المناسبة وا 
حيث أكدت ال مايمة وما ، وهذا يتج مح خالث ت يئة البيئة الصفية المناسبة لذلت، السموت دوح المساودة

هو سموت طمب ، والتي تؤثر فيم الدافصية الداخمية ب كث بارز، أحد جوانب التصمج المنظج ذاتيا  أح 
بينما يرفض آخروح ، المصمميح أو اًقراحالمساودة فالمتصمموح يطمبوح المساودة مح ارخريحت سوا  مح 

ربط أهداف ج اًدائية والسصي وذلت ًسباب تتصمة ب، لممساودة ويتجاهمون ا الفرص والصروض الممدمة ل ج
 ا  خطر ي كث اوتمادهج بعح طمب المساودة إ افة  إلا ، لتحميم ا بمدرات ج الذاتية وليس بصوامث خارجية

 .(2 -1، 2007، ال مايمة) تية واقرادة الذاتيةوما إحساس ج بااستماللية الذا

دراسة لتميايج توجام المّصماج فيماا إذا  Deci, Schwartz & Ryan وقد أجر  ديسي و وارتز وراياح
وقد أ اارت نتاائج الدراساة إلاا ، كاح يدوج ااستماللية أج أنم يدّرس بعسموبم الذي يتصب بال بط والتحكج

وأح الطمباااة الاااذيح يصمم اااج مصماااج يركاااز وماااا ااساااتماللية ، المنااااخ الصااااج لمصااابأح لتوجااام المصماااج أثااارا  فاااي 
واحترامااا  لمااذات مااح الطمبااة الااذيح يصمم ااج مصمااج يتسااج ، وكفااا ة مدركااة أكباار، أظ ااروا دافصيااة داخميااة أومااا

 .(Deci & Ryan, 1996, 642-650)بال بط 
 أنواع الدافعية الداخمية: .4

د درس الدافصية الداخمية باوتبارها بنا  واج إا أننا نجد باحثيح وما الرنج مح أح بصض الباحثيح ق
 حيااااث أ ااااار فاليراناااادآخااااريح افتر ااااوا أح الدافصيااااة الداخميااااة يمكااااح أح تمسااااج إلااااا مكونااااات أكثاااار تحدياااادا  

Vallerand الدافصياااة ، أح الدافصياااة الداخمياااة ت اااج ثاااالث أناااواع مختمفاااة وهاااي الدافصياااة الداخمياااة لممصرفاااة
وفيماا يماي (، الدافصياة لمم ااركة فاي اًحاداث المثيارة)الدافصية الداخمية اختبار المثيارات ، لمنجازالداخمية 

 تو يب هذم المفاهيج:
 :Intrinsic motivation to Know الدافعية الداخمية لممعرفة .أ 

صمج أهااداب الاات، الف ااوث، هااذا النااوع مااح الدافصيااة الداخميااة ياارتبط بااالكثير مااح المتوياارات كااكت اااب
لكح يمكح أح ي اب إلا هذا المنظور أبصاد أخار  مثاث الحاجاة إلاا المصرفاة والف اج والبحاث واح المصناا 
لذلت يمكح أح تصرب الدافصية الداخمية لممصرفة بعن ا أدا  الن اط لمسصادة والر ا التي يختبرها الفرد وندما 

مثاااث ذلاات أح و ، (Vallerand, et al, 1992, 1005)يكت ااب أو يحاااوث ف ااج  ااي  مااا جديااد ، يااتصمج
الطااالب يكوناااوح ماادفوويح داخمياااا  لممصرفااة ونااادما يمااارؤوح كتابااا  ماااح أجااث المتصاااة التااي يختبرون اااا ونااادما 

 يتصمموح  يئا  جديدا .
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 :Intrinsic Motivtion Toward Accomplishmentsالدافعية الداخمية لإلنجاز  .ب 

فاًفراد يتفاوموح مع المحيط مح ، دافصية اقتماحهذا النوع تمت دراستم في ومج النفس تحت ونواح 
لاذلت تصارب الدافصياة الداخمياة لمنجااز بعن اا الم ااركة فاي ، أجث أح ي صروا بالكفا ة ولخمة إنجازات فريادة

(، المرجاع الساابة)ماا ي  ن اط مح أجث المتصة والر ا الذي يختبرم الفرد وندما يحاوث إنجاز أو إبداع  
ياة جذابااة ًن اا يمكاح أح تتاارجج إلاا ساموكيات قابمااة لموصاب مثاث اختيااار الم ااج المتحديااة فالدافصياة الداخم

 فالطالب الاذيح يوساصوح ن ااط ج إلاا ماا (Ferrer-Caja & Weiss, 2002, 42)وبذث الج د والمثابرة 
فرو اا ج لكااي يختبااروا السااصادة والر ااا بينمااا يحاااولوح التفااوة ومااا أنفساا ج فااإن ج يباادوح  ورا  مااا تتطمباام

 دافصية داخمية لمنجاز.
 الدافعية الداخمية لممشاركة في األحداث المثيرة .ج 

Intrinsic Motivation to Experience Stimulation 

يمكح أح نصرب الدافصية الداخمية اختبار المثيرات بعن ا الم اركة في ن اط بسابب اساتثارة الحاواس 
وهاااي ماااا ورف اااا رياااب وديساااي وريااااح بعن اااا الم ااااركة فاااي ن ااااط بسااابب اساااتثارة ت المرتبطاااة ب اااذا الن ااااط 

اختبااار اًحااداث  ويكااوح هااذا النااوع فصاااا  وناادما ي ااارت الفاارد فااي ن اااط، الحااواس المرتبطااة ب ااذا الن اااط
 ,Reeve, et al) المثيارة كالمتصاة الحساية واقحسااس بالجمااث والمارح والحمااس النااتج واح هاذا الن ااط

2004, 56). 

أو الاذيح ، صابرهاا مناق اات المح أجث المتصة والحماس التي تثي صبفالطالب المذيح يتوج وح لم
يماارؤوح كتابااا  مااح أجااث الم اااور الصارمااة الناتجااة وااح ممطااع ممتااع ومماائ بالصاطفااة هااي أدلااة لألفااراد ذوي 

 .(Vallerand, et al, 1992, 1006)الدافصية الداخمية لمم اركة في اًحداث المثيرة 

 خصاةص األفراد ذوي الدافعية الداخمية: .5
مااح مصرفااة الخصااائص التااي يتمتااع ب ااا اً ااخاص ذوي  لف ااج أكباار لمف ااوج الدافصيااة الداخميااة ا بااد

الدافصية الداخمية إذ ير  الباحثوح أح اًفاراد ذوي الدافصياة الداخمياة ياؤدوح الن ااط ماح منطماة "الرنباة فاي 
 اور ال صور بااقتدار وتعكيد الذات وااصرار في الصمث وتصبب المنا ط التي تكفث لمفرد تحمية هذم الم

يبحثااوح ، . واًفاراد ذوي الدافصيااة الداخميااة المرتفصااة يميماوح إلااا واارض مباادرة ذاتيااة أكباارجذاباة بحااد ذات ااا
 ,Deci & Ryan,1985)ويتصمماوح ب اكث كبيار مساؤوليات أفصاال ج ، والمتحدياة واح الن ااطات الممتصاة

، ذات ااكما أن ج ا يؤدوح الم اج كوسيمة لمحصوث وما الثواب ولكح قكماث الم اج ك دب فاي حاد  (111
 .(366، 3116، وبد الفتاح)حيث يوظب طاقاتم لمتحدي وكرنبة في التفوة وتحمية الذات 
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 وونااد الممارنااة باايح الناااس ذوي الدافصيااة الداخميااة وأولئاات المحكومااوح خارجيااا  نجااد أح الفئااة اًولااا
باداع  وتبارز الحيوياة تتمتع باهتماج وحماس وثمة أكبار والتاي بادورها تظ ار أدا  أف اث فاي صاورة مثاابرة وا 

 .(Deci & Ryan, 2006, 69)واحتراج الذات 

ووجاد ب اكث خااص أح اًفاراد ، وتساهج الدافصية الداخمية ب كث إيجابي فاي وممياات الاتصمج ونوويتام
وقااادرة وماااا ، المااادفوويح لماااتصمج ب اااكث داخماااي لااادي ج قااادرة أف اااث فاااي تطاااوير اساااتراتيجيات دراساااية أف اااث

درات أكبااار بصكااس الدافصياااة الخارجياااة التااي تااارتبط باااتصمج ، أكااااديمي واحتااراج لماااذات أف اااثوأدا  ، اقبااداع وا 
 .(Baker,2004, 190)وأدا  ومخرجات تربوية  صيفة 

 النظريات التي فسرت الدافعية الداخمية: .6
 نظرية وايت في الدافعية الفعالة .أ 

لااج تفساار دافصيااة الفاارد  أح النظريااات التمميديااة لمدافصيااة مثااث نظريااة هااث وفرويااد Whiteأكااد واياات 
وأ اار فاي مصارض نظريتام ، فالدافصياة تساتثار ماح داخاث الفارد وماح ال اصور بحاجاات الاذات، تفسيرا  كاامال  

، والتااي تنبااع مااح ذات الفاارد ولاايس مااح خارجاام Effectance-Motivationإلااا مف ااوج الدافصيااة الفّصالااة 
، قتاادارمااح دافااع واااج واحااد هااو الاادافع إلااا اا أح كااث الاادوافع الذاتيااة المحااددة بمثابااة جوانااب واياات وونااد

، 2:99، ماورا ) قتدار هي الوصوث إلا الكفاا ة فاي التصاماث ماع البيئاةوالوظيفة البيولوجية لمدافع إلا اا
271). 

حيااث تاارتبط الكفااا ة ارتباطااا  وثيمااا  باادافع الف ااوث ومختمااب الوظااائب اقدراكيااة التااي تمكااح الكااائح 
 وارتما  واستوالث لمدراتم. الحي مح تحمية أف ث نمو

 وبحاوث وماح مالحظاات، الحياواح مختبارات مح أدلة وما هذم نظريتم صيانة في وايت اوتمد وقد
بياجيم في النمو الصممي المصرفاي باق اافة إلاا منظاور مدرساة التحمياث النفساي المتصماة بسايكولوجية اًناا 

وياار  واياات أح تمياايج الفاارد لكفا تاام يمثااث ، وتودورهااا فااي التصامااث مااع الواقااع كماانظج لمخباارة وموجاام لمساام
ويصتماد التميايج الن اائي فاي اتجاهام الصااج وماا نتاائج هاذم التفااوالت. كماا ، لتفاوالتام ماع المحايط تمخيصاا  

التفااوالت الموج اة  ًح المكافارت التاي يجني اا الفارد(، داخماي)ير  أح الادافع إلاا الكفاا ة هاو دافاع ذاتاي 
 .(Spinath & Steinmayr, 2007, 7) والر ا وح الذات، بال صور بالمتصةمكافرت داخمية تتمثث 

حاجة لد  اقنساح لتطوير  ذلت أنم افترض وجود، عهمية خاصةبلمدافصية الداخمية  يتميز تحميث وايتو  
 لتطوير هذم الكفا ة.  مح الن اط اقنساني يتجم كبيرا   وافترض أح قدرا  ، كفا تم الذاتية

فصالة مع المحيط تدفص ا لالنخراط في الن اطات  الص وية الب رية إلا التصامث بصورة وير  بعح حاجة 
تتجم نحو هذا ال دب تكوح أن طة ذاتية الدافع تتزود بالطاقة الالزمة  التي اًن طةف، التي تطور كفا ت ا

نما وحو ، تختمب وح الحاجات الص وية اًخر  ًن ا ا تنجج وح نمص و وي أساسية ل ا مح حاجة  ا 
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ا وذلت ًح ،(41، 2007، ال مايمة) هي الحاجة إلا الكفا ة واقحساس بالفاومية، حاجة أكثر تمدم 
النفسية التي تكوح المكافعة اًساسية في ا  الدافصية الداخمية تن ط مد  واسصا  مح أنواع السموت والصمميات

ختيار تحفز ومميات مستمرة لمكفا ة وحرية ااإح الحاجة الداخمية ، هي خبرة اقنجاز والكفا ة وااستماللية
ووندما يكوح الناس أحرارا  مح تدخث البواوث ، مح المحاولة والبحث لتخطي وق ر التحدي المثالي

 & Deci) والم اور فإن ج يبحثوح وح مواقب تمتص ج وتتطمب استخداج إبداو ج وسصة مصادرهج

Ryan,1985, 32). 

الطبيصاي لمياث أو اهتمااج الفارد بمو اوع محادد وتصتبار انصكاساا  ل ادب فالدافصية الداخمياة هاي النماو 
وتااؤد  إلاا زياادة ثمااة ، الفارد الاذي يساا ج فاي زياادة مصرفتاام والم ااركة المساتمرة فااي أدا  اًومااث المختمفاة

 Self-actualizationواسااااتمالليتم الذاتيااااة وكااااث ذلاااات هدفاااام اًساسااااي هااااو تحميااااة الااااذات ، الفاااارد بنفساااام
(Vansteenkiste, et al, 2006, 20). 

، واقدرات الااداخمي لم اابط، حياث أظ اارت الفصاليااة الدافصياة ومااا أن ااا مصتمادة ومااا الكفااا ة المدركاة
واااح الفصالياااة الدافصياااة إنماااا هاااو Whiteووجااادت أح المف اااوج الصااااج الاااذي و اااصم ، ووجااود التحااادي المثاااالي

 -الف اوث –مكوناات ت اير إلاا التحادي  مف وج واسع وابد مح تمسايمم إلاا مكوناات حياث اقترحات ثاالث
 .(Lepper, 2005, 185)ااتماح المستمث 

  Self Determination Theoryنظرية التقرير الذاتي .ب 

، نظريت مااا ومااا أن ااا جااز  مااتمج لمنظريااة المصرفيااة لمدافصيااة Deci& Ryanواارض ديسااي ورياااح 
حتياجااااات النفسااااية الفطريااااة لمكفااااا ة حيااااث تفتاااارض النظريااااة المصرفيااااة أح الدافصيااااة الداخميااااة تنبااااع مااااح اا

 .(Deci, et al, 2001, 3)والتصميج الذاتي 

لتحادد الصواماث المسااؤولة  (Deci & Ryan)وجاا ت نظرياة التميايج المصرفااي التاي قادمت مااح قباث 
ال خصاية  التي تر  باعح اًحاداث، وتصد هذم النظرية جز ا  مح نظرية تحديد الذات، وح الدافصية الداخمية

تؤدي إلا اقحساس بالكفا ة ويمكح ل ا أح تحسح مح الدافصية ، والتوذية الراجصة، والتواصث، لحوافزمثث ا
 .(Deci & Ryan, 2006, 58) أو بمركز الصزو الداخمي لمفرد، الداخمية وند ارتباط ا بالذات

بالمكافاارت هااي أح السااموت قااد يتااعثر ساامبيا  ، إح الفر ااية اًساسااية التااي انبثماات ون ااا هااذم النظريااة
والتصزيزات التي تصدر واح البيئاة الخارجياةت ذلات ًح المكافارت والتصزيازات تصابب  اروطا  خارجياة تحكاج 
 مسار سموت اًفراد وبالتالي تماود الفارد قدرات أح ساموكم موجام ماح البيئاة الخارجياة ولايس مادفوو ا داخمياا  

(Ryan & Deci, 2000, 70-72). 

دفوع داخمياا  وماا أنام ذلات الساموت الاذي يماوج بام الفارد ماح أجاث أح وورب ديسي ورياح الساموت الما
، (548، :311، أبااو وااواد) Self-determinationوالتصااميج الااذاتي  Competenceي ااصر بالكفايااة 
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، صااااحب ا إلاااا ساااموكات مصيناااة مثاااث المصاااب وتماااود، الفااارد وناااد فطرياااة بعن اااا الدافصياااة الداخمياااة اوتبااارا وقاااد
(، Ryan & Deci, 2000, 70) اقنسااح ن اط بطبيصتامف، البناا المصرفياة لدياموتطاوير ، وااستك ااب

وااهتماماااات ال خصاااية وممارساااة الج اااد ، فالدافصياااة الداخمياااة تزودناااا بمااادرة لمتصاماااث ماااع البيئاااة المحيطاااة
ال ااروري لتطااوير الم ااارات والمابميااات وينااتج وااح مثااث هااذم السااموكات بصااض الخباارات اانفصاليااة الداخميااة 

وهااذم المصمومااات ت ااكث أحكاااج اًفااراد وأفصااال ج مثااث ، د اًفااراد بمصمومااات هامااة وااح بيئااات ج ومااواقف جتاازو 
 .(Salovey, et al, 2000, 505-506)ال صور بالكفاية الذاتية والتصميج الذاتي 

 ذلات اقتناو ماا بارثاار، هذا التوجم المستمد مح نظرياة وايات Deci, Ryan وقد تبنا ديسي ورياح
 ,Reiss) (Deci, 1975, 61) (ال صور بالكفاية كواية مطموباة بادا  ماح المساتو  الصاالي ماح  اي  ماا)

2004, 181). 

التي كانت  Self-determination theoryحرية اقرادة  وهذا ما نجدم في نظرية تمرير الذاتي أو
 في مجاث الدافصية. Deci, Ryanنتاج ومث 

فتتطماااب دراساااة الدافصياااة الداخمياااة افتاااراض أح الب ااار وباااارة واااح كائناااات حياااة ن اااطة تصماااث وماااا 
محيط ااا الااداخمي والخااارجي اًماار الااذي يمااود إلااا إدرات أهميااة حريااة اقرادة فااي مااد  ب الساايطرة والااتحكج

 .(Deci & Ryan, 1985, 35)واسع مح سموت وخبرات اقنساح 

حريااة اقرادة بعن ااا نووياة مااح وظااائب اقنساااح التااي تت اامح  Deci, Ryanويصارب ديسااي ورياااح 
لا حد ماا بصاض السا ، وكيات المدفوواة خارجياا  مالخبرة وااختيار وهي متممة لمسموكيات المدفووة داخميا  وا 

وحرية اقرادة هي المدرة وما ااختيار ووما امتالت هذم الخيارات أكثر مح أح تكوح التصزيزات والبواواث 
 .(Deci & Ryan, 1985, 38)  أو  ووط أخر  هي المحدد لمفرد.أو أية قو 

في نظرية حرياة اقرادة ثالثاة أناواع ماح اًن اطة المحاددة ذاتياا   Deci, Ryan ديسي ورياح ويحدد
 (ااساتكانة)دافصية  إلا الال Intrinsic motivationتتدرج وما طوث متصث يمتد مح الدافصية الداخمية 

Amotivation  وبيح هذيح الطرفيح يوجد المجاث اًوسع الدافصية الخارجيةExtrinsic motivation ،
لمفصاث ناتجاة ماح وادج تميايج  (المصاد)بحيث ت ير الالدافصياة فاي بداياة المتصاث إلاا حالاة نماص فاي النياة 

ت ااير و ، مرنوبااةنياار أو واادج ال ااصور بالكفااا ة أو ااوتماااد بعناام سااوب يااؤدي إلااا نتيجااة ، الفاارد لمن اااط
وتتمتااااع بدرجااااة مااااح ، الدافصيااااة الداخميااااة فااااي ن ايااااة المتصااااث إلااااا أدا  الفصااااث بساااابب الر ااااا الناااااتج وناااام

بينمااا ت ااير الدافصيااة ، (Deci & Ryan, 2006, 72)ااسااتماللية وهااي مثاااث نمااوذجي لحريااة اقرادة 
 .(Deci & Ryan, 2006, 73) الخارجية إلا أدا  الفصث بسبب فائدتم في تحصيث ناية مرنوبة أخر 

، المدفووااة داخميااا   السااموكياتأح هنالاات صاانفيح رئيساايح مااح  Deci, Ryanواوتباار ديسااي ورياااح 
 فاًفراد يبحثوح وح ارتي:
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الم اااااركة فااااي الصمميااااات الصامااااة المتصممااااة بالبحااااث والساااايطرة ومااااا التحااااديات التااااي تكااااوح فااااي أومااااا  .2
 مستويات ا بالنسبة ل ج.

 وهو ال صور المرتبط بحاجات الج از الصصبي المركزي لمنساح.، الحاجة إلا ال صور بالكفاية .3

 يختاااروح اًفااراد أح فياام وأكادا، لمدافصيااة المصرفااي ماان ج ج Deci, Ryan ديسااي وريااح أو ااب وقاد
الواياة  إلا ب ج تؤديالسموكيات  هذم كانت إذا فيما ويفحص، ل ا أهداف ج وتمييم ج وما أساس سموكيات ج
ويؤكااداح ومااا أح ومميااة الااتصمج ونااد اًفااراد فااي أساساا ا ومميااة ذاتيااة الاادفعت ف ااي تنطااوي ، أج ا المن ااودة

، مماا يجصمام مصاززا  لذاتاام، وبصباارة أخار  فاإح الن اااط التصمشماي ن ااط ممتاع بذاتام، وماا وممياة تصزياز ذاتياة
تاازود  هااي الحاجااات التااي، وتكتسااب مثااث هااذم الن اااطات خصائصاا ا هااذم ق ااباع حاجااات إنسااانية وميمااة

 .(47، 2007، ال مايمة)الدوافع الداخمية بالطاقة 

اساااتنادا  إلاااا هاااذم النظرياااة يااار  كاااث ماااح ديساااي وريااااح أح اقنسااااح بحاجاااة إلاااا ال اااصور بالكفاياااة 
Competence  وااستمالث الذاتيAutonomous ، حيث بيح ديسي أح اًن طة المدفووة داخميا  ت بع

وبالصكس فاًن طة المدفوواة خارجياا  يمكاح أح تماوض  اصور ، وااستماللية الذاتيةحاجة الفرد إلا الكفاية 
كماا باّيح أح الطمباة الاذيح ، الفرد بااستمالث ًح الفرد وندما يصزو  بطم لسموكم إلا مصادر خارج ذاتام

راسااة أكثاار احتماااا  لالسااتمرار فااي الد Self- Determined Motivationيمتمكااوح دافصيااة ممااررة ذاتيااا  
ظ ار المدرة وما التكياب والف اج التاي ياتج ، والكفاياة تسا ث الدافصياة، اًكاديمية والتصرب وما نحو جيد وا 

، نوفاث) وتمماي توذياة راجصاة ذات مصناا وقيماة واح اًدا ، ت جيص ا مح خالث مواج ة التحديات المتوقصاة
3122 ،394). 

لااح تحمااة أهااداف ا إا إذا أخااذت بصاايح فااي نظريت مااا بااعح ومميااة الااتصمج ورياااح  وقااد افتاارض ديسااي
م في تنظيمم لتصممم مح الخارج لح يستطيع اارتما  ، ااوتبار الدوافع الداخمية لمتصمج وأح المتصمج الذي ُيوجك

لاااذلت ربطاااا الدافصياااة الداخمياااة بممااادرة الماااتصمج وماااا تنظااايج تصممااام بنفسااام دوح الحاجاااة إلاااا التااادخالت ، بااام
الااذاتي لرياااح وديسااي تمتاارح بااعح الزيااادة فااي الدافصيااة الداخميااة مرتبطااة بااإحراز  ونظريااة التمرياار، الخارجيااة

بينمااا اًحااداث التااي تحاابط إ ااباع هااذم الحاجااة تاانمص الدافصيااة الداخميااة أي ااا  ، ااسااتمالث الااذاتي والكفايااة
(Hanus, 2012, 3). 

أح وممياااة التحاااوث ماااح ماااتصمج مااادفوع خارجياااا  إلاااا ماااتصمج مااادفوع داخمياااا  تمااار  ااامح  ديساااي واوتبااار
ساااموكات متسمسااامة ا ياااتج اانتمااااث إلاااا الساااموت التاااالي من اااا إا إذا تخماااص الماااتصمج ماااح ممارساااة الساااموت 

ثاج ، ياةففي البداية يكوح المتصمج المدفوع خارجيا  مصتمدا  في تنظيمم لتصممام وماا المصاززات الخارج، السابة
أو ، ينتماث بصاد ذلاات إلاا تنظايج تصمماام نتيجاة اقحسااس بال ااوط ماح أجاث تجنااب ال اصور بالاذنب أو الممااة

ثااج يااتخمص مااح هااذا السااموت وينتمااث إلااا ، وهااو مااا ياادوا بااالتنظيج المتبنااا، لمحصااوث ومااا تصزيااز الااذات
اسااتماللية يبمااا منموصااا  لكااح مساتو  هااذم ا، أي اساتمالليتم فااي تنظاايج تصمماام، التّصارب إلااا أهميااة السااموت
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يحادث التحاوث ونادما يصابب  وأخيرا  ، وهو ما يدوا بالتنظيج المّصرب، طالما أح التنظيج لج يدخث إلا ذاتم
وناادها يكااوح المااتصمج ماادفووا  ، وهااو مااا ياادوا بااالتنظيج الماادمج أو المتكامااث، المااتصمج منظمااا  ذاتيااا  لتصمماام

 . (:5، 3118، ال مايمة)داخميا  نحو التصمج 

 يو ب ذلت: (7)وال كث رقج 
        

-  

لااية
مال
است

ج ا
قياا

 

  الدوافع الخارجية   
       

     
 التنظيج الخارجي

تمبياااااااة حاجاااااااات خارجياااااااة أو الحصاااااااوث وماااااااا مكافاااااااعة 
 (السموت المنظج خارجيا  )مفرو ة مح الخارج 

 

       

=     

 المتبنا التنظيج
هو أح يؤدي الطالب الصماث نتيجاة اقحسااس بال اوط 
مااح أجااث تجنااب ال ااصور بالااذنب أو الممااة أو لمحصااوث 

أي أح السااموت ناااتج وااح ال ااوط )ومااا تصزيااز الااذات 
 (النفسي لممحافظة وما احتراج الذات

 

       

     

 التنظيج الُمَصركب
، ااسااااتماللية)التصاااارب ومااااا أهميااااة السااااموت لم ااااخص 

مسااتواها لاايس كااامال  طالمااا أح التنظاايج لااج ياادخث لكااح 
 (إلا ذات الطالب

 

       

  الدافصية الداخمية   +
 التنظيج المذوت/ المتكامث

هااو التنظاايج الااذي تذوتاام ال ااخص بحيااث ت ااربم كااامال  
 وأصبب جز ا  مح ذاتم

 

        
   الخصائص ذات ا قيمة والية لالستماللية  
        

 نظرية الدافعية الداخمية لديسي وريان (6)شكل 
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 الدافعية الداخمية: تنمية .7
إلا إمكانياة تحسايح الدافصياة الداخمياة لاد   (Pintrich & Schunk, 2002) نت تو  شي ير بنتر 

، والساماح ل اج بالصماث فاي بيئاة م اجصة لالسااتماللية، الطمباة ونادما يتصمماوح فاي بيئاة ذات خياارات متصااددة
، والخيااث، والسايطرة، والف اوث، وتنمياة التحادي، والتوذياة الراجصاة، وو ع اًهاداب، لطالبمودوج المصمج 

وتمييج أدائام ا تمييمام ، اقيجابية لم ستجابةواا، وا  رات الطالب في ومميات التصمج وتحمث مسؤولية تصممم
 ومماادرة ومااا إنجازهااا ويصنااي التحاادي تمااديج م مااات متوسااطة الصااصوبة لمماتصمج بحيااث ي ااصر بفصاليااة، ذاتياا  
 .(8، 3118، سصادة)

أكد كاث ماح ديساي وريااح فاي كتاب ماا " الدافصياة الداخمياة والكفاياة الذاتياة فاي الساموت اقنسااني وقد 
ومساتو  جيادا  ماح التحاديات ، "بعنم وندما تؤمح البيئة التصميمياة مساتو  جيادا  ماح تطاوير كفاياة المتصممايح

ت وب ا  وأجوا ، وتوافر مصادر ننية مح المثيرات، وتخطي الم مات المتنووة، لتطوير إرادت ج نحو التصمج
والدافصية الداخمية لمطالب ، (63، 3117، ال مايمة) ااستماللية ومتصة التصمج فإح التصميج سيتطور ويزدهر

بالنسابة الصماث المتحادي ، يمكح أح تحسح مح خالث الممارساات التاي ت اجع اقحسااس بااساتمالث الاذاتي
والبيئة التي تكوح فيزيائيا  ونفسيا  ساميمة. ، جتماوية التي تكوح مساودةالذي ي مح الصالقات اا، لمطالب

 لاااذلت يجاااب أح يااازود الطاااالب بالخياااارات  ااامح الن ااااطات وطااارة إكمااااث الم ااااج. فاااالطالب المحفااازوح
 اافة لممصموماات المفيادة باق، بمةبااستناد وما خمفيات ج وتجاارب ج المسا، سيكت فوح ويتابصوح اهتمامات ج

 .(Priyadarshini, 2012, 43) والتوذية الراجصة المتكررة

وأكاد كثيار ماح ومماا  الانفس هاذا اافتاراض ، ديسي وزمالؤم بعهمية التصمج ب كث ممتاع ومثيار واهتج
لاا تنوياع فاي اًسااليب ، وأ اار بص ا ج إلاا أهمياة إدخااث وناصار تصميمياة مثيارة، وند ديساي والوساائث وا 
ومااااح ذلاااات اقتاااارح مااااالوح . كمااااا اقاااارح بص اااا ج ارخاااار اسااااتخداج أسااااموب تحفيااااز خياااااث المااااتصمج، التصميميااااة

(Malone, 1981) هتمااج وأكثار ماح ذلات فالخياث يجصث البيئات التصميمية أكثر إثاارة لال باستخداج الخياث
لأل يا  ليست حا رة لمحاواس أو تصميمية. ويصرب الخياث بعنم يحفز بيئة تثير واحدة مح "الصور الذهنية 

"ووندما ُيصطا المتصمموح الفرصة لتجريب اً يا  بخيال ج دوح وجود  داخث تجربة فصمية لم خص المصني
فإن ج سيصمموح وما تطوير حماوث بناا ة يمكاح اساتخدام ا أو تطبيم اا وماا ، متطمبات مح الصالج الخارجي

ركة المااتصمج فاي الصناصاار المثيارة لمااتصمج بادا  مااح ووناد م اا (Malone, 1981, 360) م اكالت حميمياة
حيث ير  الطمبة أح الن اط اًكثار متصاة هاو ، فإح دافصيتم الداخمية ستبما مرتفصة، سيطرة المكافرت وميم

ويصمااث ومااا تاادريب الماادرات ، والااذي يتحااد  م ااارات ج وقاادرات ج، ذلاات الن اااط الااذي يااوفر إ ااباع حاجااات ج
فااهتماج الذي يبديم الطمبة بالن اط أو أي مجاث مصرفي يمكح أح يتنباع بماد  اانتباام التي ت م ج. ووميم 

، 3119، نباااري) الاذي يصطياام الطمبااة لاذلت الن اااط والصمميااات التاي يمومااوح ب ااا تجاهام اسااتيصابم وتااذكرم
لدافصية أح تركيز مصظج المجتمصات وما الصالمات المدرسية هو الذي أفسد ا Kohnكوهح إذ ير   (213
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ح الصالمات المدرسية ماا هاي ، الطبيصية الداخمية وند اًطفاث قبث وصول ج إلا ن اية المرحمة اًساسية وا 
وهنااات مكافاارت خارجياة أخاار  مثااث النجااوج وال ااارات التااي تو ااع ، إا مثااث واحااد ومااا المكافااعة الخارجيااة

وبوااض النظاار ومااا إذا ، ذم الم اايةمااح هاا وكم ااا تصتباار جااز ا  ، والمااديب الااذي يكاااث لاام، ومااا صاادر الطفااث
ًن ااا ، كاااح الخباارا  متحياازيح أج ا فااإن ج يمولااوح أح المكافااعة الداخميااة هااي أنجااب وساايمة مصااززة حتااا ارح

تجصااث الطفااث يااتصمج مااح تممااا  نفساام. أمااا الم ااكمة الرئيسااة فااتكمح ونااد اًطفاااث الااذيح لااج ي تاادوا بصااد إلااا 
دور المصمااج فااي اسااتخداج الوسااائث التصميميااة واقداريااة المناساابة التااي وهنااا يااعتي ، مصااادر الدافصيااة الداخميااة

 .(Brandt, 1995, 13-16) موقع الدافصية الداخمية وند المتصمميح تصيب تماما  

 أثر المكافآت الخارجية عمى الدافعية الداخمية: .8
توجااااد بحااااوث ودياااادة وااااح تااااعثير التوج ااااات والمكافاااارت الخارجيااااة ومااااا الدافصيااااة الداخميااااة. ومااااح 

 (المسااتمرة)المصااطمحات المرتبطااة ب اادة مااع مصااطمب الدافصيااة الداخميااة هااو مصااطمب الدافصيااة المتواصاامة 
Continuing  وهااي الدافصيااة لال ااترات فااي الم مااة بصااد زواث المكافاارت(Miller & Hom, 1990, 

539). 

فمد يمجع بصض اربا  والمصمميح ا بث اًكثرية من ج ا إلا إوطا  مكافعة خارجية في محاولة لتحسيح 
دافااع التمميااذ لمدراسااة. ولبياااح ماهيااة هااذا اًماار يطاارح السااؤاث ارتااي نفساام: ماااذا يحاادث لمسااتو  الدافصيااة 

 .وندما ي يب  خص ما مكافعة خارجيةق هث تزيد الدافصية أج تنمص اق 

ب البحااااوث أح اًفااااراد إذا كااااانوا يسااااتمتصوح بالن اااااطات. فتمااااديج المكافاااارت وااااح اًدا  ب ااااذم وتو اااا
ووندئااذ يااؤدي إلااا تااعثير متناااقص اختاازاث اًدا  باادا  مااح ، الن اااطات ربمااا يممااث مااح دافصياات ج الداخميااة

 .(Baron, 1996, 352)تصزيزم 

يااة لاايس لاام والقااة ظاهريااة بالمكافاارت أح سااموت الدافصياة الداخم، ولماد ك اافت دراسااة ديساااي وزمالئاام
ويااؤدي إلااا اقحساااس بالكفايااة الذاتيااة وحريااة اقرادة. وقااد اقرحااوا ومميتاايح يمكااح مااح خالل مااا ، الخارجيااة

الصمميااة اًولااا تاج ا ااتماق ا مبا اارة مااح ، إ اصاب ااهتماااج الااداخمي أو تمويتام ونااد المااتصمج نحااو أي ن ااط
فإذا حصاث تويار فاي مو اع الساببية وناد الماتصمج ماح الاداخث ، (Locus of causality)مو ع السببية 

، فااإح انخفا ااا  فااي قااوة الدافصيااة الداخميااة ساايحدث تحاات ظااروب مصينااة، إلااا الخااارج بساابب تممياام مكافااعة
واًساااس هنااا هااو اافتااراض المائااث بااعح المكافاارت الخارجيااة ل ااا تااعثير أقااو  ومااا المتصمماايح مااح المكافاارت 

درت المتصمج مو ع السببية الخارجي فإنم سيتصارب وفماا  ل اذا. أماا الصممياة الثانياة التاي فصندما ي، الداخمية
تسااتطيع المكافاارت الخارجيااة تويياار الدافصيااة الداخميااة لممااتصمج مااح خالل ااا ف ااي تويياار م اااور الفاارد اتجااام 

فااإذا طااورت هااذم الم اااور ، وناادم (Self-determination)وتصااميمم الذاتيااة  (Competence)كفايتاام 
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أماا إذا تال ات هاذم الم ااور فاإح الدافصياة الداخمياة ساوب تانخفض ، فإح الدافصية الداخمية لمفرد ربما تزداد
(Deci, Koestner & Ryan, 2001, 3). 

فصناادما ناادخث ونصاار المكافااعة الخارجيااة ًدا  الم اااج اًكاديميااة فإننااا نحااوث ااهتماااج مااح المتصاااة 
تبار هذا التحوث ياؤدي إلاا نماص الفاومياة الذاتياة فاي اًدا . ويص، مية إلا اقثابة الخارجيةال خصية الداخ

 .هذا التصزيز نووا  مح الر وة

ويفترض ومما  نظرية الدافصية الداخمية أح التعثير السمبي لممكافرت وما الساموت بصاد ساحب ا يفسار 
أنام ونادما  Self–attributionلصازو الاذاتي مح خالث ومميات مصرفية ووجدانية. فيفترض ومما  نظرية ا

تماادج المكافااعة فااإح اًفااراد ياادركوح أن ااا الساابب فااي اناادماج ج فااي الن اااط حتااا ولااو كاااح ااهتماااج الااداخمي 
سببا  قويا  وكابت لكي يؤدوا هذا الن اط. ولكح بسبب إدراك ج لممكافعة كسابب لمن ااط فاإن ج يوقفاوح الن ااط 

 ,Discounting principle (Stipek, 1981 (اقهماااث)باادأ اقنماااص ونااد سااحب ا. ويصاارب ذلاات بم

127). 

ومح المصروب أح صوار اًطفاث يتميزوح بالرنبة ال ديدة في تصمج ومث اً يا  ولكح هذم الرنبة 
الجارفة ال ديدة سرواح ماا ت ايع بصاد تصر ا ج لمتربياة الرسامية المدرساية. وقاد يكاوح ماح أساباب ذلات أح 

ذلااات الن اااط المثااااب إثاباااة ذاتيااة داخمياااة يتحاااوث إلااا اساااتجابة تساااتخدج فااي الحصاااوث وماااا ، ن اااط الاااتصمج
 .(268، 9::2، مورا )أو الوصوث إلا الجامصة ، أو استحساح المصمميح واًبويح، تمديرات مرتفصة

 أي أح المناخ المدرسي والبيئات المدرسية التحكمية واستخداج مكافرت خارجية يؤثروح وما الدافصية
 .(Gottifried et al, 2001, 10)الداخمية ويمممون ا 

ولماد وجااد أح المكافاارت المفظيااة تمماث ااهتماااج بدرجااة أقااث وااح المكافارت الممموسااة ولكااح يوجااد فاارة 
 ( اكرا  فعنات تاؤدي وماال  جيادا  )يجب مالحظتم وهو أح المكافارت المفظياة التاي تمادج مصموماات واح اًدا  

ي إلاا توجام داخماي وال اصور بالكفاياة. أماا التاي تحااوث أح تاتحكج فاي الساموت تدرت وما أن اا مفيادة وتاؤد
ا تكاوح مفيادة وتاؤدي إلاا توج اات خارجياة وتمماث  ( كرا  ف ذم هي الطريمة التي أحب أح يتج ب اا الصماث)

 .(Gage & Berliner, 1984, 414)الدافصية 

اندماج اًنا ا المكافرت ا ال وط )لخارجية وبالرنج مح أح الباحثيح و حوا النتائج السمبية لمحوافز ا
فيبدو أح دافصية التمميذ ستستمر (، الف ج ا المتصة المت منة في الن اط)وما الحوافز الداخمية  (ااجتماوي

 & Miller)فاي أح تناتج ماح كاال المصادريح ًح الحاوافز الخارجياة تصماث خاالث ن ااط التممياذ الياومي 

Hom, 1990, 544). 

دافصياااة )والاااذيح ينااادمجوح فاااي و اااع ال ااادب الفاااردي  .التالمياااذ منخف اااي التحصااايث فماااد وجاااد أح
ا ياؤدوح ب اكث أف اث فاي مساائث  (دافصياة خارجياة)وكاح يمدج ل ج مصمومات ممارنة واح الازمال  (، داخمية
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أي يتوفر ل اج دافصياة داخمياة )ويحمموح نتائج صحيحة أف ث ممح يتوفر ل ج  رط واحد فمط ، الريا يات
 .(Santrock, 1999, 562-563) (أو دافصية خارجية فمطفمط 

ويصتبر دور المصمج هو خمة بيئاة تصماج ت اجع التالمياذ وماا اساتخداج اًنمااط الدافصياة الفصالاة والتاي 
 وذلت بدا  مح التعثير المبا ر وما تحصيث التالميذ ، تساودهج وما التصمج

مكاااح أح تاااؤثر وماااا دافصياااة التالمياااذ الداخمياااة فتوج اااات المصممااايح نحاااو الاااتحكج مماباااث ااساااتمالث ي
 .والكفاية المدركة وال صور الصاج بميمة الذات

فالتالميذ في حجرة الدراسة التي يدوج في ا المصمج اًسموب ااستماللي نجدهج أكثر حبا  في المكوث 
سااموب التحكمااي فااي المدرسااة ويظ ااروح كفايااة أكاديميااة مدركااة واليااة ممارنااة بالتالميااذ مااع المصمااج ذي اً

(Reeve et al, 1999, 537). 

مح خالث الصرض السابة لألدب النظري حوث مف وج الدافصية الداخمياة يت اب أح هاذا المف اوج لماي 
اهتماج الباحثيح حيث تناولوم بالتصريب والتفسير وفما  لنظريات تباينت وفم ا وج ات النظر حولم كونم يصد 

وبينت الباحثة مح خالث ما ور تم أح هذا ، رح بويرم مح مفاهيج ومج النفسمف وما  حديثا  نسبيا  إذا ما قو 
المف اااوج يماااوج وماااا فكااارة أساساااية وهاااي أح اًفاااراد المااادفوويح داخمياااا  ينخرطاااوح فاااي الن ااااطات وفاااي أدا  

ا يحارك ج ، يبتواوح ماح ذلات تحمياة المتصاة وتنمياة ال اصور بالاذات لادي ج، الواجبات فماط ماح أجاث ذوات اج
ذلااات سااو  رنبااات ج بالتحاادي وحاااب ااساااتطالع والرنبااة فاااي تحميااة ااساااتماللية إ ااافة إلاااا حااااجت ج إلااا 

كما استصر ت الباحثة صافات اًفاراد المادفوويح داخمياا  وماا هاي السابث المالئماة لتطاويرم ، لممصرفة والف ج
 وتنميتم وب كث خاص لد  طمبة المدارس
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 Academic Achievementثالثاً: التحصيل الدراسي :
 مقدمة:اا 

تولي الدوائر الصممية في مجالي ومج النفس والتربية اهتماما  كبيرا  بدراسة التحصيث الدراسي ووالقتم 
 (....، الدوافع، ااتجاهات، الكفا ة الذاتية، الخصائص ال خصية، الذكا )ببصض المتويرات مح مثث 

وذلت نظرا  ًهمية هذا المتوير مح حيث أنم يصتبر مح أكثر المحكات التي استخدمت في الحكج وما 
ووظيفت ا ، والنمو الصممي، مد  تحمية المدرسة لوظيفت ا اًكاديمية المتمثمة في بنا  الم ارات اًساسية

ااجتماوية ، وما جميع الصصد ااجتماوية المتمثمة في إوداد التالميذ لمم اركة في بنا  وتمدج المجتمع
ووظيفت ا في بنا  الفرد وما الصصيد ال خصي مح خالث تنمية قدرات ، وااقتصادية، والسياسية، والثمافية

بداوي. إذ يصكس التحصيث اًكاديمي ، وميوث التالميذ كعفراد ودوج قدرت ج وما التفكير ب كث ناقد وا 
وبنا   وميم يمصب الدور الرئيسي في إوادة النظر ، ة التصميميةمد  جودة أو ردا ة مخرجات الصممية التصممي

 لكونم المرآة الحميمية لمد  فاومية تمت البرامج.، في المناهج والبرامج الحالية

ويصد التحصيث الدراسي مسعلة هامة جدا  بالنسبة لمصظج النظج التصميمية في الصالج. ف و بمثابة دالة 
منبئا  وح مد  تمدمم لموفا  بعهداب تصميمية مصينة حددت ا احتياجات ، ونموموما أدا  التمميذ الدراسي 

مجتمصية مصينة. ويعخذ النظاج التحصيمي أبصادا  هامة نظرا  انصكاساتم اقيجابية أو السمبية وما النمو 
 اًكاديمي لمطمبة.

وما يتصمة بم و مح هذا اقطار سوب نتطرة إلا الصديد مح التصاريب حوث التحصيث الدراسي 
 مح وناصر أساسية.

 مفيوم التحصيل الدراسي: .1
وينظر إلا التصميج في ، إح وممية التصمج والتصميج واحدة مح أهج المؤ رات الدالة وما تمدج الب رية

، والمنا المصاصر بوصفم وممية تويير وتطوير ل ا آثارم اقيجابية في دفع حركة المجتمع واارتما  بم
ًمج بممدار المصرفة الصممية التي يحصث ومي ا أفرادها ويماس التحصيث الدراسي كج ويماس مد  تطور ا

ومح أهج المؤ رات التي تصتمد ومي ا النظج التربوية وقياس كمية التصمج ، المفاهيج الصممية لد  التالميذ
 وبالتالي هو مؤ ر وما مد  تحمية اًهداب التربوية والتصميمية. 

يث لم ارة إلا درجة أو مستو  النجاح الذي يحرزم التمميذ في مجاث و"يستخدج مف وج التحص
دراستم ف و يمثث اكتساب المصارب والم ارات والمدرة وما استخدام ا في مواقب حالية أو مستمبمية" 

ويرتبط مف وج التحصيث الدراسي بصدة مصطمحات أهم ا "التحصيث اًكاديمي" (، 233، 3117، والج)
(Academic Acheinment)  والتي تج (، المدركة)الذي يصني: المصرفة التي تج الحصوث ومي ا
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وهنات أي ا  مصطمب "التصميج اًكاديمي" ، تحديدها بواسطة درجات ااختبار مح قبث المدرس
(Academic Education) الذي يصني: الدراسة الموج ة نحو اكتساب المصرفة النظرية أو الصممية ،

وأخيرا  هنات مصطمب اقنجاز اًكاديمي ، راسة اًكاديمية المن ج اًكاديميوكذلت ت مث الد
(Academic performance) الذي يصني التحصيث الظاهر لمتصميج وند ممابمتم بموة التصمج الكامنة ،

 .(noules, 1977, 272 – 273) ويتج قياس هذا اقنجاز بالدرجات مح خالث ااختبارات

متحصيث الدراسي بعنم: "يمصد بم المصمومات والم ارات المكتسبة مح قبث لي وي ير سمارة والصديم
  (63، 3119، سمارة والصديمي)المصمميح كنتيجة لدراسة مو وع أو وحدة دراسية محددة" 

ويالحظ أح هذا المف وج يربط بيح التحصيث وااختبارات التي تستصمث لمياس المحصمة الن ائية 
والم ارات والتي تتمثث في المجموع الصاج لدرجات التالميذ في ن اية السنة الدراسية. لمجمووة المصارب 

وترمي ااختبارات التحصيمية إلا قياس بصض أ كاث المدرات الصممية أي ما تصممم ال خص مح أجث 
ممية كما يساود التحصيث الدراسي المصمج وما رسج صورة نفسية لمدرات التالميذ الص، المصرفة أو الصمث

 لمتمميذ المصرفي المستو في حيح ت دب ااختبارات التحصيمية كما ذكر سابما  إلا تحديد ، والمصرفة

 ،:::2 ،وجصنيني الر داح) وتنبؤيم الت خيصية لمتحصيث يصطي هذا فإح ،الدراسية فرقتم إلا بالنسبة
228). 

 وما الطمبة تحفيز وما يصمث أنم إلا: ي دب الدراسي التحصيث أح (7::2 ،ال ناوي) بيح ولمد

 ،مبا رة بطريمة مصينة خبرة مح التمميذ حصمم ما مد  وتبيح ،وصفية مصمومات وما والحصوث ،ااستذكار
 مصينة خبرة في التحصيث في التمميذ ترتيب وح مصمومات وما الحصوث ،التصميمي التمميذ مستو  ومصرفة

 في المطموب المستو  إلا وصموا قد التالميذ كانت إذا ما مصرفة وما ويساود ،لمجمووتم سبةبالن ومركزم

 (25 ،7::2 ،ال ناوي) التصميج وممية في وال صب الموة نواحي ت خيص في يساود فما ،ا أج التحصيث
 أهم ا: سبابً ذلت فيرجع المجاات مح بويرم ممارنة م ما   أمرا   لمتالميذ الدراسي التحصيث ي كث وقد

لا ،الرسوب إلا يؤدي قد التحصيث في ال صب أح -  نفسية أثار لم فتكوح الدراسي الصب إوادة وا 

 ومجتمصم. وأسرتم التمميذ وما واقتصادية

 في استمرارم مد  في التمميذ مستمبث تحديد في يؤثر أكثر أو مصينة مادة في التحصيث  صب إح -

 الحياة في ي وم ا الذي الوظيفة ونوع ،إليم يتجم الذي خصصالت ونوع المختمفة المراحث في الدراسة

 الصممية.

 اًولا بالدرجة يتوقب المجتمع تمدج أح حيث ،لممجتمع م ج أي ا   فإنم لمتالميذ م ج التحصيث كاح إذا -

 5 ،7::2 ،حمداح) أهداب مح منم تحمة وما ،يتممونم الذي التصمج ونوع لمتربية وفما   التالميذ نووية وما
– 6).  
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 أىمية التحصيل الدراسي: .2
برزت الحاجة الماسة إلا الصمج ومتابصة التحصيث الدراسي مح خالث دور المصمج الكبير والفصاث في 

فعهمية التحصيث الدراسي وفوائدم ، حياة الفرد والمجتمع وما المستويات كافة وفي مختمب ااتجاهات
المرحمة الدراسية اًولا وما التصمج واكتساب الم ارات تظ ر وما  خصية التمميذ. فالتمميذ يمبث في 

ويتنافس ، ويصمث وما تجاوز ااختبارات واامتحانات بنجاح والحصوث وما مستو  والمي مح الدرجات
وذلت مما يمبي لديم ال صور بالكفا ة وحب المنافسة ، مع زمالئم في الصب ليكوح في المستو  اًف ث

 ر لد  التمميذ في المراحث الدراسية الثانية.والتصمج ويزداد ذلت ال صو 

فالتحصيث الدراسي يجصث التمميذ يتصّرب وما ، الدراسي أثر كبير وما  خصية التمميذ فممتحصيث
مكاناتم حيث أح وصوث التمميذ إلا مستو  تحصيمي مناسب يّبث الثمة في نفسم ويدوج ، حميمة قدراتم وا 

فإنم يؤدي بم إلا فمد ، أما ف ث التمميذ في التحصيث الدراسي، والتوترويبصد ونم الممة ، فكرتم وح ذاتم
 .(284، 3112، بدور)وتر والممة بم الثمة بنفسم واقحساس باقحباط والت

مكانة وظيفية  "وتبدو أهمية التحصيث الدراسي مح خالث ارتمائم تصاوديا  كونم يصد الفرد لتبوؤ 
وهي ، الصممية تصد طمبت ا لم ح ما زالت تحتث قمة ال يكث الم نيفالكميات ، جيدة في مصظج الحاات

تجصث التالميذ ، بحكج تاريخ ا وطبيصة الصمث في ا والمزايا التي تمنح ا والمكانة التي تصطي ا لمصامث في ا
قباا  وما االتحاة بم بصرب النظر وّما إذا كانت تتفة مع قدرات ج واستصدادات ج ، أكثر إصرارا  وا 

 .(39، 3112، نوفث)ول ج" ومي

وتبصا  لذلت توج ت أنظار المربييح في ، ونظرا  ًح التحصيث الدراسي مح مخرجات الصممية التربوية
وت ع التربية المصمج والمن ج اًساسية في الصممية ، الصصر الحديث إلا مدخالت الصممية التربوية

لا جانبم ت ع كث مح المن ج والمصمج وت ع التربية الحديثة التمميذ وادة في مركز، التربوية ، ااهتماج وا 
فالتحصيث الدراسي متوير في ناية اًهمية ًثرم اًكاديمي بث وااجتماوي والنفسي وما التمميذ واًسرة 

 . (31، 7::2، الحامد)والمجتمع 

ج وتبصا  لذلت فإح التحصيث الدراسي يحظا باهتماج واسع مح قبث التربوييح لكونم يصد المخر 
اًساسي الذي يماس وميم نجاح الصممية التربية. وأح أهمية التحصيث ا تتصمة بالمؤسسات التربوية 

وهي ، بث ترتبط بالفرد ارتباطا  وثيما  لما ل ا مح دور في تمييمم مح الناحية ااجتماوية والصممية، فحسب
مما يدفصم اكتساب المزيد مح المصرفة تؤمح لم اارتما  الصممي وااجتماوي وتحمة لم تمدير م ما  لمذات 

 الصممية التي تصد أساس تمدج اًمج والمجتمصات الب رية.
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 العالقة بين متغيرات البحث  رابعاً:
 :تية وعالقتها بالدافعية الداخليةالكفاءة الذا

تصازز الدافصياة التاي "وما أح ال صور بالكفا ة تن ع بواسطة النجاح فاي الم ااج  Stipekتؤكد ستبت 
وأح ، وتصمث وما الم اركة في الم اج المتماثماة وال اصور بصادج الكفاا ة ي اصب الدافصياة الداخمياة، الداخمية

حيااث أكادت مصظااج الدراسااات أح التالميااذ الااواثميح ، خمياة ارتباطااا وثيماااالكفاا ة المدركااة تاارتبط بالدافصيااة الدا
لادي ج متصاة داخمياة فاي أدا  الم ااج المدرساية أكثار ماح الاذيح يمتمكاوح إدرات أقاث  المؤمنيح بكفا ت ج يكوح
 .(Stipek, 1998, 121) "حوث قدرت ج اًكاديمية

 تت مح الكفا ة وتتمايز إلا فئتيح:الدافصية تحتوي وما مجمووة خاصة مح اًهداب  ونجد أح

 في ا اًفراد زيادة كفا ت ج لتمكني ج مح أي  ي  جديد. التي ين د Mastery Goalsأهداب اقتماح  -
، والتاي ين اد في اا اًفاراد اكتسااب اًحكااج المف امة لكفاا ت ج Performance Goalsأهاداب اًدا   -

داب اقتمااح فاي المواقاب التاي يبا ار في اا اًفاراد حياث توجاد أها، أو تجنب اًحكااج السامبية لكفاا ت ج
 وتصكااااااس أهااااااداب اًدا  توج ااااااا خارجيااااااا   Intrinsicallyالم مااااااة ًن ااااااج يجاااااادوح اسااااااتمتاوا داخميااااااا  

Extrinsically  3114، زاياااد)ث وماااا مكافااارت خارجياااة يكاااوح اًفاااراد مااادفوويح فيااام أكثااار لمحصاااو ،
:2). 

الفاارد فااي مخاااطر الف ااث مااح ال يمنااة ومااا الكفااا ة وتوصاامت "بااراوح" إلااا أح أهااداب اًدا  ت ااع 
واح المياااج بصمااث ، وأن ااا تمااود الفاارد إلااا اختيااار كااث مااح الم مااة الساا مة أو اابتصاااد وااح الم مااة الصااصبة

بينما نجد أح أهاداب ، مح وممية التصمج اًخطا  وبذث المج ود يصتبراح إ ارة إلا ودج الكفا ة وليس جز ا  
، رصاااة وظيماااة لمتحااادي ولتحسااايح قدرتااام وتصتبااار اًخطاااا  جاااز ا ماااح وممياااة الاااتصمجاقتمااااح تماااد الفااارد بف

 .(lent,1984, 12)وما ودج الكفا ة  والمج ود الذي يبذلم الفرد ا يصتبر دليال  

مااح خااالث اوتماداتاام المحااددة بمسااتو  ، وت ااير الكفااا ة الذاتيااة إلااا قاادرة الفاارد ومااا اًدا  واقنجاااز
حيااث تمثااث ، زادت الثمااة بالكفايااة الذاتيااة زادت الج ااود المبذولااة لموصااوث إلااا ال اادبالدافصيااة لدياام. فكممااا 
الذاتية يحدد طبيصة السموت الذي سيموج  لكفا تمحيث إح توقع الفرد ، مصرفيا  لمسموت الكفا ة الذاتية وسيطا  

 ااة الم ااكالت التااي ودرجااة المثااابرة التااي ساايبدي ا فااي مواج، وبالتااالي يحاادد مماادار الج ااد الااذي ساايبذلم، باام
 .(527، 3121، خالد) تصتر م

إلاا أح مصتمادات اً اخاص حاوث  Cervone and Peak (1986)« سايرفوح وبيات»وقاد أ اار 
زادت مج اودات ج ، فكمماا زادت ثماة اًفاراد فاي كفاا ة أو فصالياة الاذات، كفا ة الذات تحادد مساتو  دافصيات ج

ووناادما يواجاام اًفااراد الااذيح لاادي ج  ااكوت فااي مماادرت ج ، وزاد إصاارارهج ومااا تخطااي مااا يمااابم ج مااح ومبااات
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فااااإن ج يمممااااوح مااااح مج ااااودات ج ويحاااااولوح حااااث هااااذم الم ااااكالت بطريمااااة نياااار ناجحااااة ، الذاتيااااة م ااااكالت
(Cervone & Peake, 1986, 493) 

ذات وتولااد إدراكااات الكفااا ة المرتفصااة المتولاادة مااح التوذيااة الراجصااة اقيجابيااة تف اايال  لم اااج التحاادي 
والتمميذ الذي ي صر بصدج الكفاية ويصتمد أح النواتج راجصة لصوامث خارجية فإنم يصااني ماح ، المستو  الصالي

وومااا الصكااس فالتالميااذ ، م اااور منخف ااة لمتماادير الااذاتي . وبنااا  ومااا ذلاات يتبنااا توج ااا  دافصيااات خارجيااا  
لسايطرة وماا الناواتج يميماوح إلاا أح يتبناوا الذيح ي صروح بعن ج مؤثروح في الم اج اًكاديمية وي اصروح با

 .(Boggiano at el ,1986:135)توج ا  دافصيا  داخميا  .

 التحصيل الدراسي:عالقتها بالذاتية و  الكفاءة ـ
ت ج الذاتيااة التااي تصكااس كفااا  ركات اًفااراد لماادرات جبااعح مااد تساامج نظريااة الااتصمج المصرفااي ااجتماااوي

 ج اانفصالية .واستجابات ، وومميات تفكيرهج، ومستو  دافصيت ج، تؤثر في كيفية تصرفات ج

أح اوتماادات الكفاا ة تاؤثر فاي أنمااط الن ااط التاي يختارهاا « لبانادورا»وتفترض نظرية كفا ة الاذات 
. ومصتمدات الفرد واج ة الصصوبات ومثابرت ج في م، ومستو  الج ود التي يبذلون ا، اًفراد لالنوماس في ا

كماا تحادد كاج الج اد المطماوب ًدا  الساموت ومادة اساتمرار ، توقصاتم تحدد أدا  سموت مصايح ماح ودمامأو 
 .(33، 3113، المحياني)هذا السموت حينما يمابث الفرد بصض الصمبات 

وج ودهج وقدرت ج وما الوقوب فاي وجام ماا ، لمف وج كفا ة الذات تعثيرها الموي في اختيارات اًفراد
مح  دائد وممدار الممة الذي ي صروح بام. وقاد تكاوح هاذم اررا  التاي يكون اا اًفاراد واح يصترض طريم ج 

إذ تصد هذم المصتمادات ماح اًدوات التاي ، أنفس ج مؤ رات أف ث لسموكيات ج بالممارنة مع قدرات ج الحميمية
ساااااودنا هااااذم ت، يسااااتخدم ا اًفااااراد فااااي تحديااااد كيفيااااة تااااوظيف ج لمصااااارف ج وم ااااارات ج. ومااااح ناحيااااة أخاااار 

فاي تفساير سابب اخاتالب حصايمة أدا  اًفاراد وماا الارنج ، المصتمدات ماح خاالث دور الوسايط الاذي تمصبام
 . (Abouserie, 2001, 9)مح ت ابم مصارف ج وم ارات ج 

ولكااح هااذا ياارتبط بظااروب اًدا  ، فمكفااا ة الااذات أثاار بااالغ فااي اًدا  المدرسااي بمجااتاام المختمفااة
ويؤكااد ومااا الصالقااات السااببية ، سااتثارات المتمثمااة فااي حااوافز وجوانااب تن اايطية أخاار وصاصوبة الم مااة واا

المتبادلااة باايح الصوامااث البيئيااة والسااموكية وال خصااية وأح أحكاااج كفااا ة الااذات هااي الصوامااث ال خصااية التااي 
واح أدا  . كما أن ا مؤ ر دقياة يصبار (83، 3118، المدني)تتوسط التفاوث بيح السموت والصوامث البيئية 

نجااازات الاادارس بااد ا  مااح حجااج المااادة والتمياايج وجمااع مصااادر المصمومااات المرتبطااة بماادرات ، والت اافير، وا 
 Rampp and)الطالااب الخاصااة ومااح ثااج تنظاايج اتجاهاتاام ومج ااودم اسااتنادا  إلااا هااذا التمياايج الااذاتي 

Guffey, 1999, 18). 
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لمزيااد مااح ااسااتصداد لممياااج بالم اااج الصااصبة فااالطالب الااذيح يتمتصااوح بارتفاااع كفااا ة الااذات لاادي ج ا
ولطاوث المثاابرة وماح ثاج النجااح بالممارناة ماع الطاالب ذوي كفاا ة الاذات اًقاث. ووماا هاذا فاإذا تمكناا مااح 

فسوب يؤدي هذا إلا ارتفاع مستويات اًدا  في صاورة ارتفااع ، الذات ًفراد في مجاث الدراسة رفع كفا ة
لااا التومااب ومااا ا وهااي أمااور تمودنااا فااي الن ايااة إلااا زيااادة ، لخااوب ونااد اختيااار المااواد الدراساايةلماادرجات وا 

 .(Rampp and Guffey, 1999, 45)المصرفة 

واً ااخاص ذوي اقحساااس المااوي بكفااا ة الااذات يمتربااوح مااح الم اااج الصااصبة كتحاادي يجااب اجتيااازم 
هاداف ج ويحاافظوح وماا باؤرة ف اج يساتندوح إلاا أ، بتفوة أكثر مح كون ا ت ديدات  خصاية يجاب اجتناب اا

الم مة التي تموج بتوجيم اًدا  الفصاث أكثر مح اقبما  وما النواقص ال خصية والصمباات التاي ساتصترض 
ويزيدوح مح ج دهج في مواج ة الف ث ويصزوح سبب الف اث إلاا وادج باذث قادر كاابت ماح الج اد ، طريم ج

رجاع سبب الف ث وببسااطة إلاا نماص  خصاي فاي المادرة. بمصناا أنام كمماا  أكثر مح وزوم إلا التوقب وا 
زادت كفا ة الذات لمفرد زاد ااحتماث بعنم سيحمة بالفصاث الساموت المن اود. وبانخفااض كفاا ة الاذات يساود 

لماااذا لااج يتخماب هااذا الفاارد وااح ،  اصور بااالتوتر وواادج الثماة تجااام الصمااث الدراساي ومومااا . وقااد نسااعث حينئاذ
يةق إح تحفز ودافصياة الفارد قاد يكّوناا درجاة كبيارة ماح المارار المتصماة بالدراساة فاي النظاج بصد المرحمة الثانو 

بصاااض مصتمااادات الفااارد فيماااا ورا  مصرفتاااام بعنااام ساااوب يصااابب أف ااااث ًي مجااااث لمدراساااة وساااوب يحمااااة 
 .(Rampp & Guffey, 1999, 15)اًهداب المن ودة 

لممااادرة وماااا إنجااااز الم ماااة بنجااااح. ، مرتبطاااة بالساااياة، إح مصتمااادات الكفاااا ة الذاتياااة هاااي تماااديرات
وتتكاااوح بناااا   وماااا خبااارات اقتمااااح وخبااارات ارخاااريح والمفااااهيج ااجتماوياااة/ المفظياااة وتفسااايرات الحااااات 
اانفصالية والسيكولوجية. وتساهج هذم المصتمدات في التنبؤ بنتائج التحصيث الدراسي فيما ورا  نطاة ما قاد 

ابمة ومصرفااة الم ااارة فمااط. إح الطااالب يحتاااجوح مااا هااو أكثاار مااح الماادرة تساااهج باام الماادرة واقنجااازات الساا
كماااا يحتااااجوح إلاااا ل اااصور بالمااادرة لكاااي يحسااانوا اساااتخداج م اااارات ج وينظماااوا ، والم اااارات لتحمياااة النجااااح

تصمم ج. وتختمب مصتمدات الكفا ة الذاتية وما يرتبط ب اا ماح تراكياب مثاث مصتمادات الكفاا ة ومف اوج الاذات 
ن ااااا ُتصااااّد أكثاااار تصممااااا  بالم مااااة وتكااااوح ومااااا أساااااس مماااااييس مصياريااااة ولاااايس الممارنااااة بااااارخريح حيااااث إ

(Klassen, 2002, 89). 

ومح ااساتنتاجات اًخار  التاي افتر ا ا البااحثوح اساتنادا  إلاا دراساات جامصاة ميت اجاح أنام كمماا 
، الكفا ة الذاتياة واقنجااز لادي ج. لاذلتكمما تطورت مستويات ، قاج الطالب بتطوير م ارات التفكير والتصمج

تااج إيااال  المزيااد مااح ااهتماااج فااي الوقاات الحا اار لمالحظااة ومتابصااة آثااار التطبيااة الفصاااث اسااتراتيجيات 
أصابب حتميااا  مااح ارح فصاااودا  اختباار نتااائج وتحماايالت الكفااا ة الذاتيااة ، وبالتااالي، الاتصمج ومااا اقنجااازات

(Higgins, 2000, 14). 
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كفاااا ة الاااذات واااامال  ماااح الصواماااث ال اماااة فاااي ساااموت الفااارد التحصااايمي. حياااث تظ ااار المااادرة وُتصاااد 
تمتاارح اًبحاااث والنظريااات أح الطااالب »ال خصااية لمفاارد مااح خااالث م اااركتم ومثابرتاام وتكاارارم لممحاااوات 

تصارب و «. (ال اصور بمادرات ج الخاصاة)يختمفوح في مد  اوتمادهج فاي قادرت ج وماا الاتحكج بنتاائج تصمم اج 
تاام الذاتيااة لاام تااعثير درتاام الدراسااية. و ااصور الفاارد بكفا الكفااا ة الذاتيااة بعن ااا المف ااوج الااذاتي لمطالااب وااح ق

ياؤثر باذلت وماا الج اود بمجارد بادئ ا. ويماوج النااس ، وتوقع النجاح الن ائي، مبا ر وما اختيارم لألن طة
وبناااا   وماااا ذلااات ، ا يخاااص قااادرات جفاااي الوالاااب بمصالجاااة ووزح ودماااج مصاااادر المصموماااات المختمفاااة فيمااا

ينظماااوح ساااموت اختياااارهج وباااذلت ج اااودهج. ويمكاااح توظياااب الكفاااا ة الذاتياااة وماااا مساااتو  أوماااا كعساااموب 
 .(Carns & Carns, 1991, 341)لتحسيح التصمج مح خالث التصبير المفظي والتوذية الراجصة 

بتحسايح ال اصور بكفاا ة ،  جووما هذا فإح زيادة تحمس الطالب تحتاج في الوالب إلا وكاس مياول
وتحديااد اًسااباب الحميميااة لمنتااائج وذلاات وااح طريااة إدرات الصالقااة باايح النجاااح والف ااث مااح ناحيااة ، الااذات

ويصد الصاماث اًخيار  اروريا  لظ اور الصاامميح الساابميح ، والج د واستخداج ااستراتيجيات مح ناحية أخر 
 (.Graham, 2003, 17)لم 

 التحصيل األكاديمي:عالقتها بو  الدافعية الداخليةـ 

الااادوافع الداخمياااة ت اااكث أهاااج اًساااس الدافصاااة لمن ااااط الاااذاتي التمماااائي لمفااارد وتماااب خماااب إنجازاتااام 
والفارد الااذي ي او  ااطااالع والمارا ة مااح أجاث متصااة ذاتياة  خصااية تماوج ومااا ، اًكاديمياة والم نياة الصامااة

الدوافع لممصرفة والمرا ة مثث هذا الفرد يكوح مدفووا  بدافع ذاتي أكثر استمرارا  وثباتا  وقوة  ًنم يحماة لنفسام 
فااوة تااعثير الاادوافع إ ااباوا ذاتيااا  ومااح ثااج فااإح تااعثير الاادوافع الذاتيااة ومااا مسااتو  اقنجاااز واًدا  الفااردي ي

وقاااد أظ ااارت نتاااائج الصدياااد ماااح الدراساااات أنااام تاااج ، (454-453، 1995، الزياااات)الخارجياااة وااجتماوياااة 
فاالطالب الاذيح لادي ج دافصياة داخمياة أكبار فاي ، التنبؤ بارتباط الدافصية الداخمية إيجابيا  بالتحصايث الدراساي

وباد )ح يدركوا أنفس ج وما أن ج كب  في هذا المجااث مجاث مح المجاات الدراسية كانوا أكثر احتماا  ً
 .(366، 3116، الفتاح

 الصاامة ذات اًخاار  المتوياارات وبصااض اًكاااديمي بالتحصايث الداخميااة الدافصيااة بصالقااة يتصمااة وفيماا
اًدا   ماااح وكااث الداخمياااة الدافصيااة بااايح دالااة موجباااة والقااة وجاااود الدراسااات أو اااحت، التصميميااة بالصمميااة
 إلاا (Pintrich & DeGroot, 1996) وديجاورت بنتارش وتوصاث (;287Lepper, 2005) اًكاديمي

 تحصاايث باايح الصالقااة مصرفااة فااإح لااذلت لمطمبااةت اًكاااديمي لااألدا ئ منباا أف ااث تصتباار الداخميااة الدافصيااة أح
 موجبااة والقااة افتااراض إلااا التربااوي اًدب يااذهب إذ، تربويااة قيمااة ذا أماارا   تصتباار لمااتّصمج ودافصياات ج الطمبااة
، التحصايث تحسايح فاي تسا ج الدافصياة فزيادة الدراسيت والتحصيث لمتّصمج الدافصية متوير بيح طردية متبادلة
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 وحماساام وتخطيطاام مثابرتاام تاازداد لااذلت، تحميمااة يريااد لمااا ووياام هااو ل اادب الطالااب ف ااج مااح يزيااد والااتّصمج
 .(7:1، 3121، الصمواح والصطيات) الصفي الصمث في واندماجم

أح الدافصية الداخمية لمطمبة تؤدي إلا أدا  أف ث في المدرسة إلا الحد الذي ين دوح فيم التحديات 
ف ناات ارتبااط إيجاابي ، هتماج بالصمث المدرسي والرنباة فاي إتمااح الم ااج الرئيساية لاذلتوتنمية الف وث واا

 .(Lepper, et al, 2005, 185-186) بيح الدافصية الداخمية واقنجاز اًكاديمي

وبالتااالي ، فاإن ج يكونااوح م تمايح وم اااركيح فاي مااا يتصمماوح، وونادما يكاوح الطمبااة مادفوويح داخميااا  
ليثاابروا ، ويميموح إلا اختيار الم اج التي يكاوح في اا جادة وتحادي، يكونوح ن طيح في مصالجة المصمومات

، 3121، صماواح والصطيااتال)ز اًكااديمي ويبتكروا في هاذم الم ااج وليصاموا إلاا مساتو  مرتفاع ماح اقنجاا
798). 



  

  

 الذاتية الكفاءة تناولت التي الدراسات: األول المحور
 .المتغيرات ببعض وعالقتها
 الداخلية الدافعية تناولت التي الدراسات: الثاني المحور

 .المتغيرات ببعض وعالقتها
 الذاتية الكفاءة تناولت التي الدراسات: الثالث المحور

 .الدراسي والتحصيل الداخلية والدافعية
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 تمييد:ــ 

تقوم الباحثة في ىذا الفصل بإلقاء الضوء عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات 
والعينات التي طبقت عمييا وأىم األدوات  الدراسة من خالل توضيح أىداف تمك الدراسات

 فضاًل عن النتائج التي توصمت إلييا. ،واإلجراءات التي اشتممت عمييا

وعممت الباحثة عمى تقسيم الدراسات التي تناولت متغيرات البحث بالدراسة إلى ثالثة 
 محاور كما يمي:

 ببعض المتغيرات. الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية وعالقتيا :ألولالمحور ا -
 الدراسات التي تناولت الدافعية الداخمية وعالقتيا ببعض المتغيرات.: نيالمحور الثا -

الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية والتحصيل : ثالثالمحور ال -
 الدراسي

وفيما يمي عرض دراسات كل محور من محاور الدراسة حسب التسمسل الزمني 
 ويمي كل محور تعقيب يعكس تمخيصًا ألوجو االستفادة من ىذه الدراسات. ،تلمدراسا
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 ولالمحور األ
 الذاتية وعالقتها ببعض المتغيراتالدراسات التي تناولت متغير الكفاءة 

 الدراسات العربية:أواًلـ 
 (:0212دراسة المخالفي ) (1
 العنوان: فعالية الذات األكاديمية وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى طمبة جامعة صنعاء.  -
: ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين فعالية الذات األكاديمية وبعض سمات األىداف -

وتعرف  ،الدىاء "الحنكة"( لدى عينة من طمبة جامعة صنعاء ،الثبات االنفعالي ،الشخصية )التآلف
فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات األكاديمية وفقا لمتغيري ال

كما استيدفت الدراسة التعرف عمى الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة  ،التخصص والجنس
الدىاء "الحنكة"( وفقًا لمتغيري  ،الثبات االنفعالي ،عمى مقياس بعض سمات الشخصية )التآلف

 صص والجنس.التخ
موزعين  ،( طالبة55و) ،( طالباً 55منيم ) ،( طالبًا وطالبة110: تكونت عينة الدراسة من )العينة -

 ( طالبًا وطالبة من التخصصات اإلنسانية.70و) ،( طالبًا وطالبة من التخصصات العممية40إلى )
 ،Slimon يم سميمون: وقد استخدم الباحث مقياس فعالية الذات األكاديمية الذي أعدتو ر األدوات -

وقننو عمى البيئة العربية محمد السيد عبد  ،Cattel ومقياس التحميل اإلكمينيكي الذي أعده كاتل
 الرحمن وصالح أبو عبادة.

 : وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:أىم النتائج -
 الشخصية.توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين فعالية الذات األكاديمية وبعض سمات  
توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس فعالية الذات األكاديمية وفقًا لمتغير  

وكذلك وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة  ،التخصص لصالح طمبة التخصصات العممية
 عمى مقياس فعالية الذات األكاديمية وفقًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

 ،روق بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس بعض سمات الشخصية )التآلفال توجد ف 
وكذلك عدم وجود فروق بين متوسطات  ،الدىاء "الحنكة"( وفقًا لمتغير التخصص ،الثبات االنفعالي

الثبات االنفعالي( وفقًا لمتغير  ،درجات أفراد العينة عمى مقياس بعض سمات الشخصية )التآلف
ا وجدت فروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس سمة الحنكة "الدىاء" وفقًا بينم ،الجنس
 .ير الجنس لصالح اإلناثلمتغ
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 (0212دراسة اليوسف ) (0
التحصيل الدراسي العام و  عنوان الدراسة: الميارات االجتماعية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة -

منطقة حائل بالمممكة العربية السعودية في ضوء عدد  لدى عينة من طمبة المرحمة المتوسطة في
 من المتغيرات

الكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل الدراسي و  تحديد العالقة بين الميارات االجتماعية: ىدف الدراسة -
العام لدى طمبة المرحمة المتوسطة في منطقة حائل بالمممكة العربية السعودية في ضوء عدد من 

 المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة.و  الجنس والمستوى الدراسيالمتغيرات ىي: 
( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة المتوسطة في 072تكونت عينة الدراسة من ): عينة الدراسة -

 المدارس الحكومية التابعة لإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة حائل
( ومقياس الكفاءة الذاتية Rejeo, 1986)مقياس الميارات االجتماعية لريجيو  أدوات الدراسة: -

 (0221المدركة لمعدل )
 نتائج الدراسة: -

وجود عالقة ارتباطية دالة بين الميارات االجتماعية والكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل الدراسي العام  
 لدى أفراد عينة الدراسة. 

 مستوى الكفاءة الذاتية المدركة تعزى إلى الجنس لصالح الذكور.وجود فروق ذات داللة في  
أما فيما يتعمق بالتحصيل الدراسي العام فقد أشارت إلى وجود فروق ذات داللة تعزى إلى الجنس  

 لصالح اإلناث.
 وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير المستوى الدراسي لصالح طمبة الصف األول متوسط. 

 األجنبية:الدراسات ثانياًـ 
 (: Wijisman, 2010) دراسة ويجسمان .1

دراك التغذية الراجعة والدافعية الداخمية"عنوان الدراسة: " -  الكفاءة الذاتية وا 
"Self-Efficacy, Feedback Perception and Intrinsic Motivation". 

التغذية الراجعة  تقديمة بين الكفاءة الذاتية قبل ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقىدف الدراسة:  -
دراك التغذية الراجعة ،المكتوبة  والدافعية الداخمية بعد تدخل التغذية الراجعة.  ،وا 

 أوترخت ةجتماعية في جامع( طالب من كمية العموم اال24تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة:  -
Utrecht . 

دراك التغذية الراجعة ،يةاستبيان يتضمن ثالث أبعاد جانبية: الكفاءة الذات أدوات الدراسة: - والدافعية  ،وا 
مشروع يتمقى فيو نصف المشاركين تغذية راجعة إيجابية ونصف المشاركين تغذية راجعة ، و الداخمية
 سمبية.



 الدراسات السابقة               الثالثالفصل 

17 

 نتائج الدراسة: أشارت أىم النتائج إلى: -

 .السمبيةاتية من التغذية الراجعة التغذية الراجعة اإليجابية أكثر تشجيع وتنمية لمكفاءة الذ 

 توجد عالقة بين الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية.  

 أن الدافعية الداخمية أعمى لدى الذين تمقوا التغذية الراجعة إيجابية من الذين تمقوا تغذية راجعة سمبية. 
 :(Youn, et al , 2010دراسة يون وآخرون ) .0
م اإللكتروني وممارسة التعم ،الكفاءة الذاتيةو  ،ميدف الدافعي الداخميلتوجو العنوان الدراسة: "دور  -

 "في التعميم اليندسي

"The Role of Intrinsic Goal Orientation, Self-Efficacy, and E-Learning 

Practice in Engineering Education". 

التي ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستويات الدافعية الداخمية والكفاءة الذاتية ىدف الدراسة:  -
 ،ميدف الداخميلتوجو اللذي يقوم بو والتعرف عمى الدور ا ،يممكيا الطالب في فئة اليندسة التمييدية

  والكفاءة الذاتية لمطالب وممارسة التعمم اإللكتروني في تحقيق التعمم.
 ( طالبًا من الطالب الذين التحقوا في دورة تمييدية في37تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة:  -

من  مواد العموم واليندسة الطبقة عرضت في جامعة متوسطة الحجم في المنطقة الشمالية الغربية
 .0226الواليات المتحدة خالل فصل الربيع من عام 

 تسع وحدات لمتعميم اإللكتروني الذاتي في ىذا استخدم الباحث األدوات التالية:أدوات الدراسة:  -

  .خصائص فعالة مثل اتجاه اليدف الداخمي والكفاءة الذاتية، و تنظيمواستخدام التعمم الذاتي ال. الدراسة

 نتائج الدراسة: أشارت أىم النتائج إلى: -

سة إلى اكما أشارت تمك الدر الدورة و  في نياية أظيرت النتائج أن تعمم الطالب تحسن بشكل ممحوظ 
التعميم اإللكتروني مما أدى ممارسة  في والدى الطالب ساىم والكفاءة الذاتيةتجاه اليدف الداخمي أن 

 .إلى مساىمات كبيرة في تعمميم

 (: Li, 2012) دراسة لي .2

ىم وتحصيميم الدراسي جيدو  ،الذاتية تيمكفاءو ، اتجاىات طمبة الجامعةعنوان الدراسة: "دراسة  -
 لدى طالب الجامعة اتجاه مناىج البحث واإلحصاء" 

"A Study of the Attitude, Self-efficacy, Effort and Academic Achievement 

of City U Students towards Research Methods and Statistics" 

دراسة العالقة بين موقف طالب العموم االجتماعية تجاه طرق  ىدفت الدراسة إلى ىدف الدراسة: -
 . البحث واإلحصاء، الكفاءة الذاتية والجيد واإلنجاز األكاديمي

طالبا من قسم الدراسات االجتماعية التطبيقية في جامعة مدينة ىونج  131من عينة  عينة الدراسة: -
 .كونج
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 أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة: -

ومع ذلك، عندما أجري تحميل  .تجاه والكفاءة الذاتية يمكنيما التنبؤ بشكل كبير بالجيدأن كال من اال 
والكفاءة الذاتية والجيد عمى التحصيل الدراسي، تبين ، تجاهاالنحدار المتعدد آخر لتقدير قوة التنبؤ اال

في ىذه الدراسة، يمكن اعتبار جيد فقط  .أن محاولة فاشمة لمجيد في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي
تجاه، والكفاءة الذاتية والتحصيل الفي العالقة بين ا ضرورياً  س عامالً كعامل غير مباشر ولكن لي

 .األكاديمي

 (:Shukullaku, 2013دراسة شيكوالكيو ) .4
 "العالقة بين الكفاءة الذاتية والتحصيل األكاديمي تبعًا لمجنس لدى طالب ألبانيا"عنوان الدراسة:  -

"The Relationship between Self – efficacy and Academic Performance in 

the Context of Gender among Albanian Students". 

 في جامعة كل منلذاتية والتحصيل لدى طالب ألبان الكفاءة ا الجنس عمىمعرفة أثر ىدف الدراسة:  -
 ألبانيا. ،تيرانا

( 56( إناث و)120)منيم  ،( طالبًا وطالبة162تكونت عينة الدراسة من عينة قواميا) عينة الدراسة: -
 . األولى والثانية والثالثةذكور من السنة 

 ,Romppel et al)لـ (GSE-6الكفاءة الذاتية المختصر )استخدمت الباحثة مقياس  أدوات الدراسة: -

كمقياس  0211-0210الطمبة في نياية الفص األول لمعام الدراسي  واستخدمت الدرجات، (2013
 .لألداء الطالب األكاديمي

 أشارت أىم النتائج إلى أن: نتائج الدراسة: -

 ىناك فروق ذات داللة في الكفاءة الذاتية لصالح الذكور. 

 توجد فروق بين الذكور واإلناث في التحصيل األكاديمي ال 

 توجد عالقة إيجابية قوية بين الكفاءة الذاتية والتحصيل األكاديمي 

 (: Tenaw, 2013دراسة تيناو ) .5
في مجال الكيمياء  اإلنجاز األكاديمي والجنسو  ،عنوان الدراسة: "العالقة بين الكفاءة الذاتية -

 ماركوس إلعداد المعممين"التحميمية في كمية ديبري 
"Relationship Between Self-Efficacy, Academic Achievement and Gender 

in Analytical Chemistry at Debre Markos College of Teacher Education". 

مبة في كمية ديبري لطدى االكفاءة الذاتية ل إلى التعرف عمى مستوى : ىدفت الدراسةأىداف الدراسة -
التعرف عمى  إلضافة إلىابفي الكفاءة الذاتية واإلنجاز  تبعًا لمجنس ماركوس والكشف عن الفروق

 .لدييمبين الكفاءة الذاتية واإلنجاز  العالقة
 وطالبة في كمية ديبري ماركوس في أثيوبيا. اً ( طالب122: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -
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-Diane L. Wittويت روز)ل.  ديانلالكفاءة الذاتية ياس : استخدم الباحث مقأدوات الدراسة -

Roseواختبار تحصيل في الكيمياء ). 
 نتائج الدراسة: أشارت أىم النتائج إلى: -

 وجود فروق بين الجنسين في الكفاءة الذاتية لصالح الذكور.  

 بين الجنسين في التحصيل األكاديمي.ة إحصائي ذات داللة فروق وجود 
 .لدى أفراد عينة البحثاز األكاديمي بين الكفاءة الذاتية واإلنجعالقة إيجابية وجود  

 (:Loo & Choy, 2013تشوي )و  دراسة لو .6
 عمى األداء األكاديمي لطالب اليندسة"المؤثرة مصادر الكفاءة الذاتية  عنوان الدراسة: -

"Sources of Self-Efficacy Influencing Academic Performance of 

Engineering Students" 

الكفاءة الذاتية )تجربة إتقان،  مصادر بين العالقة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى: أىداف الدراسة -
مكفاءة المصدر الرئيسي لالتنبؤ بو  األداء األكاديمي،و  االنفعال(، ، اإلقناع االجتماعيةةنابة باإلتجرب

 الذاتية الذي يؤثر عمى األداء األكاديمي.
يندسة في السنة الثالثة في ال ًا من طالب( طالب178تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -

 .سنغافورة -جميورية البوليتكنيك 

 أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة: -
 اكمي في مجالالرياضيات وكذلك المعدل التر  مصادر الكفاءة الذاتية كانت مرتبطة مع اإلنجاز في  

  .وااللكترونيات اليندسية

 . في الرياضيات واليندسة ات األكاديميةالرئيسي لإلنجاز  المنبئتبين أن تجربة إتقان كان   

  (:Komarraju, Nadler, 2013دراسة كومارراجيو ونادلر ) .7

 -عنوان الدراسة: "الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي -

"Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, 

and effort regulation matter" 

دارة  ،استراتيجيات ما وراء المعرفةو التوجيات الدافعية ىدفت الدراسة إلى معرفة أىداف الدراسة:  - وا 
 الموارد في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي.

 ( طالبًا جامعيًا.225تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة:  -
ياس لمذكاء قمو ، ستراتيجيات الدافعية لمتعمماستبيان ال األدوات التالية:استخدم الباحث أدوات الدراسة:  -

 مقياس ألىداف اإلنجاز، و في النظريات الضمنية
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 : أشارت أىم النتائج إلى:نتائج الدراسة

أن الكفاءة الذاتية المرتفعة تنطوي عمى السعي إلى تحقيق أىداف عالية التمكن تنطوي عمى التحدي  
 . المعرفة الجديدة وكذلك أىداف األداء التي تنطوي عمى درجات جيدة وتفوق اآلخرينواكتساب 

 ـتنبئ بتحميل االنحدار اليرمي المتعدد إلى أن الكفاءة الذاتية، وتنظيم الجيد، وطمب المساعدة  نأ 
  8GPA من التباين في برنامج العمل العالمي 16

إلنجاز األكاديمي ألن مراقبة وتنظيم الذات ودوافعيم أن الطالب ذوي الكفاءة الذاتية قادرون عمى ا 
 .تستمر في مواجية الصعوبات

 ( Vahidnia, 2013فاىيدنيا ) دراسة .8

 ين" ياإليران الدراسات العميا عنوان الدراسة: "الكفاءة الذاتية والدافعية لدى متعممين -
"Self-efficacy and Motivation among Iranian EFL Learners". 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين الدافعية والكفاءة الذاتية لدى متعممين ىدف الدراسة:  -
 ين. ياإليران الدراسات العميا

إناث من  (33( ذكور و)16) منيم( طالبًا وطالبة 71تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة:  -
 .معات مختمفة في مشيدامن أربع ج EFLمتعممي 

 ،(Noels et al 2000) لنويمسي تعمم المغة اإلنكميزية مقياس التوجو الدافعي فاسة: أدوات الدر  -
ومقياس الكفاءة الذاتية  ،(Sherer et al, 1982) لشيرار (GSES) ومقياس الكفاءة الذاتية العامة

 .(Rehemi, 2001) لريمي( ESESاإلنكميزية )
 نتائج الدراسة: أشارت أىم النتائج إلى: -

 .أفراد العينةوالدافعية الداخمية لدى  قوية بين الكفاءة الذاتية في المغة اإلنكميزيةوجود عالقة  

 أفراد العينة.بين الكفاءة الذاتية في المغة اإلنكميزية والدافعية الخارجية لدى  عدم وجود عالقة 

 (:Azar, 2013دراسة أزار ) .9

متحصيل األكاديمي ل كمتنبئاتاألكاديمي  تأجيلوال-دافعية اإلنجازو  عنوان الدراسة: "الكفاءة الذاتية -
 لدى طالب المدارس الثانوية"

"Self-Efficacy, Achievement Motivation and Academic Procrastination as 

Predictors of Academic Achievement in Pre-College Students" 

ودافعية اإلنجاز  ،الذاتية األكاديميةالكفاءة  بينالعالقة  ىدفت الدراسة إلى: معرفة ىدف الدراسة: -
 .التحصيل األكاديميب تنبؤىموالتحقيق في صحة األكاديمي مع التحصيل األكاديمي  أجيلوالت

من  ( إناث122ذكور و) (122( طالب وطالبة )022تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -
 .Orumiehفي  في مدارس ثانويةالصفوف المختمفة 
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( lay’s academic procrastination scaleاستخدم الباحث مقياس الي ) الدراسة:أدوات  -
 ( لمدافعية اإلنجاز ومقياس لمكفاءة الذاتية.Herman’s) لمتسويف األكاديمي ومقياس ىيرمان

 أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة: -

 . األكاديميالكفاءة الذاتية األكاديمية والجنس ىي أفضل متنبئ لمتحصيل  
التحصيل و ، مستوى دافعية اإلنجاز الذكور واإلناث فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين   

 .لصالح اإلناث الكفاءة الذاتية األكاديميةو  األكاديمي

 : ولـ تعقيب عمى دراسات المحور األ 
  المتغيـــرات نجـــد أن:بعـــد العـــرض الســـابق لمدراســـات التـــي تناولـــت الكفـــاءة الذاتيـــة وعالقتيـــا بـــبعض 

التعـرف عمـى تنوع اليدف الرئيسي لمدراسـات فـي ىـذا المحـور فكـان اليـدف الرئيسـي لـبعض الدراسـات ىـو 
 وكــان ،(0211، والتحصــيل الدراســي مثــل دراســة )اليوســف الميــارات االجتماعيــة وعالقتيــا بفاعميــة الــذات

 ،مثـــل دراســـة )المخالفـــي التعـــرف عمـــى العالقـــة بـــين فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة وبعـــض ســـمات الشخصـــية
دراك  ،التغذيـــة الراجعـــة المكتوبـــة تقـــديمة بـــين الكفـــاءة الذاتيـــة قبـــل معرفـــة العالقـــكـــان اليـــدف و  ،(0212 وا 

 ,Wijisman) مانويجســـ فـــي دراســـة داخميـــة بعـــد تـــدخل التغذيـــة الراجعـــةوالدافعيـــة ال ،التغذيـــة الراجعـــة

التعرف عمـى مسـتويات الدافعيـة الداخميـة والكفـاءة الذاتيـة التـي في حين كان اليدف الرئيسي ىو  ،(2010
 ،ميــدف الــداخميلتوجــو اللــذي يقــوم بــو والتعــرف عمــى الــدور ا ،يممكيــا الطــالب فــي فئــة اليندســة التمييديــة

 ,Younيـون وآخـرون )مثـل دراسـة  تحقيـق الـتعممتعمم اإللكتروني فـي والكفاءة الذاتية لمطالب وممارسة ال

et al , 2010)، دراسة العالقة بين موقف طالب العموم االجتماعية تجاه طرق  وكان اليدف الرئيسي ىو
وكـان اليـدف  ،(Li,2012) لـيمثـل دراسـة  البحث واإلحصاء، الكفاءة الذاتيـة والجيـد واإلنجـاز األكـاديمي

 ،تيرانـا في جامعة كل منالكفاءة الذاتية والتحصيل لدى طالب ألبان  معرفة أثر الجنس عمىالرئيسي ىو 
التعرف عمـى في حين كان اليدف الرئيسي  ،(Shukullaku, 2013شيكوالكيو ) دراسةمثل دراسة  ألبانيا
فـي الكفـاءة  تبعـًا لمجـنس مبة في كميـة ديبـري مـاركوس والكشـف عـن الفـروقلطدى االكفاءة الذاتية ل مستوى
دراسـة مثـل دراسـة  لـدييمبـين الكفـاءة الذاتيـة واإلنجـاز  التعرف عمى العالقـة إلضافة إلىابواإلنجاز الذاتية 
مصــادر الكفــاءة الذاتيــة  بــين العالقــة التعــرف عمــى ىــو وكــان اليــدف الرئيســي ،(Tenaw, 2013تينــاو )

التنبؤ بالمصدر الرئيسي و  األداء األكاديمي، واالنفعال(، )تجربة إتقان، تجربة باالنابو، اإلقناع االجتماعية
وكـان  ،(Loo & Choy, 2013تشـوي )و  دراسـة لـو مثل لمكفاءة الذاتية الذي يؤثر عمى األداء األكاديمي

دارة المـــوارد فـــي التنبـــؤ ، اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــةو  معرفـــة التوجيـــات الدافعيـــة ىـــواليـــدف الرئيســـي  وا 
اليـدف  فـي حـين ،(Komarraju, Nadler,2013دراسة كومارراجيو ونـادلر )مثل  بالتحصيل األكاديمي

ين. ياإليــران الدراســات العميــاالتعــرف عمــى العالقــة بــين الدافعيــة والكفــاءة الذاتيــة لــدى متعممــين الرئيســي ىــو 
 .(Vahidnia, 2013فاىيدنيا )مثل دراسة 
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 (0212، )المخالفـــي دراســـةاشـــتممت دراســـات ىـــذا المحـــور عمـــى عينـــات مـــن طمبـــة الجامعـــة مثـــل 
 ,Liودراسة لي ) (Youn et al, 2010( ودراسة يون وآخرون )Wijisman, 2010ودراسة ويجسمان )

( ودراسة لو وتشـوي Tenaw, 2013ودراسة تيناو ) (Shukullaku, 2013شيكوالكيو ) ودراسة( 2012
(Loo & Choy, 2013( ودراسـة كومـارراجيو ونـادلر )Komarraju & Nadler, 2013 ودراسـة )

 .(Vahidnia, 2013فاىيدنيا )

( بينمـا Azar, 2013ار )ذدراسـة آ مثـل وفي دراسات أخرى كانت العينة من طمبـة المرحمـة الثانويـة
 .(0211 ،كانت العينة من طمبة المرحمة المتوسطة في دراسة )اليوسف

 كما كان ىناك اختالف بين الدراسات في األدوات المستخدمة في قياس الكفاءة الذاتية 
  بعض الدراسات استخدمت:

 ،( في دراسة )شيكوالكيوRomppel et al, 2013لـ)( GSE-6مقياس الكفاءة الذاتية المختصرة ) 
( فـي دراســة Diane l. witt-Rose( فـي حـين اسـتخدم مقيـاس الكفـاءة الذاتيــة لـديان ويـت روز )0211
( Shereretal, 1982)( من إعداد GSES( وتم استخدام الكفاءة الذاتية العامة )Tenaw, 2013تيناو )

 ,Vahidnia) ( فــي دراســة فاىيــدنياRehemi, 2001ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة اإلنكميزيــة مــن إعــداد )

 (0211، ة )اليوسف( في دراس0221 ،. ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة) لمعدل(2013
 تنوعت المتغيرات التي ارتبطت مع الكفاءة الذاتية في ىذا المحور حيث:

( وارتبطت Wijisman, 2010ارتبطت الكفاءة الذاتية مع الدافعية الداخمية مثل دراسة ويجسمان ) -
كما ارتبطت مع دافعية اإلنجاز في دراسة ، (Vahidnia, 2013) مع الدافعية في دراسة فاىيدنيا

 .(Azar, 2013ار )ذآ
 ،(Shukullaku, 2013ارتبطت الكفاءة الذاتية مع التحصيل الدراسي مثل دراسة شيكوالكيو ) -

 ,Li( ودراسة لي )Loo & Choy, 2013)( ودراسة لو وتشوي Tenaw, 2013ودراسة تيناو )

 (.Komarraju, Nadler, 2013) ودراسة كومارراجيو ونادلر ،(2012
 (0211 ،الذاتية مع الميارات االجتماعية مثل دراسة )اليوسفارتبطت الكفاءة  -

 (0212، ارتبطت الكفاءة الذاتية مع بعض السمات الشخصية في دراسة )المخالفي -
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 نيالمحور الثا
 الدراسات التي تناولت متغير الدافعية الداخلية وعالقته ببعض المتغيرات:

 الدراسات العربية:أواًلـ 
 :(2007دراسة الشعيمي ) .1
عنوان الدراسة: "الدافعية الداخمية والخارجية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى طمبة الحمقة الثانية  -

 من التعميم األساسي بسمطنة عمان".

: ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الدافعية الداخمية والخارجية لدى طمبة ىدف الدراسة -
الحمقة الثانية من التعميم بمحافظة مسقط بسمطنة الصفوف الخامس والسابع والتاسع من مدارس 

عمان وعالقتيا بالتحصيل الدراسي الذي يمثل المجموع الكمي لممواد الدراسية وفي مادتي المغة 
 العربية والرياضيات.

( طالبا وطالبة، من طمبة الصفوف الخامس والسابع 540): تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة -
 الحمقة الثانية من التعميم بمحافظة مسقط بسمطنة عمان.والتاسع من مدارس 

ستخدام درجات الطمبة استخدم الباحث مقياس الدافعية الداخمية والخارجية، كما تم ا: أدوات الدراسة -
م( لجميع 2006/2007ختبارات التحصيمية لنياية الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي )في نتائج اال

 ي مادتي المغة العربية والرياضيات كل عمى حدة. المواد الدراسية ككل وف

 :أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة -

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية الداخمية تبعًا لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية الداخمية تبعًا لمتغير الصف الدراسي وىي لصالح  
 طالب الصف الخامس.

 .ة في جميع المواد الدراسيةوجود ارتباط إيجابي بين الدافعية الداخمية والدرجات الكمي 

غة العربية كل عمى إيجابي بين الدافعية الداخمية ودرجة كل من مادتي الرياضيات والم وجود ارتباط 
 .حدة

 (2010دراسة العموان والعطيات ) .0
الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طمبة عنوان الدراسة: "العالقة بين  -

 الصف العاشر األساسي في مدينة معان في األردن"

: ىدفت الدراسة إلى تقصي العالقة بين الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيل ىدف الدراسة -
 .في األردناألكاديمي لدى عينة من طمبة الصف العاشر األساسي في مدينة معان 
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( طالبًا وطالبة من ذوي التحصيل 62( طالبًا وطالبة، )111): تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة -
 ( طالبًا وطالبة من ذوي التحصيل المتدني.49المرتفع، و)

لتحقيق أىداف الدراسة فقد استخدم الباحثان مقياس الدافعية الداخمية األكاديمية : أدوات الدراسة -
 (.Lepper, 2005قبل ) المطّور من

 :أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة -

 وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الدافعية الداخمية والتحصيل األكاديمي لمطمبة. 

وجود فروق بين الطمبة مرتفعي التحصيل والطمبة متدنّي التحصيل في الدافعية الداخمية األكاديمية  
 حصيل.لصالح الطمبة مرتفعي الت

 عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الدافعية الداخمية. 

 الدراسات األجنبية:ثانياًـ 
 .(Valler et al, 1994ڤالميراند وآخرون )دراسة  .1
لدى الطالب الموىوبين  درسية المدركةالكفاءة المالدافعية الداخمية و عنوان الدراسة: "مقارنة بين  -

 والعاديين".

"A Comparison of the school intrinsic motivation and perceived 

competence of gifted and regular students". 

مقارنة بين الكفاءة المدرسية المدركة والدافعية الداخمية لدى : ىدفت الدراسة إلى الىدف الدراسة -
 الطالب الموىوبين والعاديين.

كنديًا وفرنسيًا من طالب مرحمة التعميم  ( طالباً 135): تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة -
( 64( سنوات، توزعوا كما يمي: بالنسبة لمتغير الجنس: )10بمغ متوسط أعمارىم ) وقداالبتدائي، 
  .( عادي66( موىوب، )69( إناث، وبالنسبة لمتغير الموىبة: )71ذكور، )

 مقياس التوجيو الدافعي الدراسة وىي:: استخدم الباحثون األدوات التالية لتحقيق أىداف أدوات الدراسة -
 Scale of intrinsic vs extrinsic) (Harter, 1981لقياس الدافعية الداخمية والخارجية ليارتر )

orientation in the classroom ، مقياس القدرة اإلدراكية المحسوسة )وcognitive perceived 

competence( من إعداد )Harter, 1982) . 

 :أشارت أىم النتائج إلى: الدراسةنتائج  -

وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين الكفاءة المدرسية المدركة والدافعية الداخمية لدى أفراد عينة  
 البحث.

 وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير الموىبة في الدافعية الداخمية لصالح الطالب الموىوبين. 
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متغير الموىبة في الكفاءة المدرسية المدركة لصالح الطالب وجود فروق دالة إحصائيًا تبعًا ل 
 الموىوبين.

 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الدافعية الداخمية تبعًا لمتغير الجنس. 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في الكفاءة المدرسية المدركة تبعًا لمتغير الجنس. 

 (.Lepper, et al, 2005دراسة ليبر وآخرون ) .0
العمرية واالرتباطات  فروقية والخارجية في الصف: الالدافعية الداخم التوجياتعنوان الدراسة: " -

 األكاديمية".

"Intrinsic and Extrinsic Motivational Orientations in the Classroom: Age 

Differences and Academic Correlates". 

 : ىدفت الدراسة إلى: ىدف الدراسة -

 .العالقة بين الدافعية الداخمية والخارجية باستخدام مقاييس مستقمة لكل منيما التعرف عمى 
 العالقة بين الدافعية الداخمية والخارجية، والتحصيل الدراسي.  التعرف عمى 
 الفروق في الدافعية الداخمية والخارجية تبعًا لمتغير العمر. التعرف عمى 
وطالبة من الصف الثالث االبتدائي حتى  اً طالب (797): تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة -

سان فرانسيسكو في الصف الثامن االعدادي، ينتمون إلى مدرستين حكوميتين في منطقة خميج 
وطالبة في منطقة حضرية  اً ( طالب577عدد أفراد العينة في المدرسة األولى ) حيث بمغكاليفورنيا، 

ة في منطقة سكن الضواحي، وطالب اً ( طالب220ثانية فبمغ )كبيرة، أما عدد أفراد العينة في المدرسة ال
 .( أنثى401االناث )و  ( ذكر،396الذكور ) منيم

مقياس التوجيو الدافعي  : استخدم الباحثون األدوات التالية في تحقيق أىداف الدراسة:أدوات الدراسة -
(Scale of intrinsic vs extrinsic orientation in the classroom) ليارتر (Harter’s, 

 : ألطفالاالجتماعية لمقياس مرغوبية ، و اس الدافعية الداخمية والخارجية( لقي1981

(the Children’s Social Desirability Scale ) لكراندل وآخرون(Crandall et al., 

 معدالت التحصيل الدراسي لمطالب.، و (1965
 : أشارت أىم النتائج: نتائج الدراسة -

 معدالت التحصيل الدراسي لمطالب.و  إيجابية بين الدافعية الداخميةوجود عالقة  

وجود فروق في الدافعية الداخمية تبعًا لمتغير الصف الدراسي، حيث أظيرت الدافعية الداخمية تناقصًا  
 طوليًا من الصف الثالث إلى الصف الثامن.

 (:Ayub, 2010) دراسة أيوب .2
  عمى األداء األكاديمي" والخارجيةعنوان الدراسة: "تأثير الدافعية الداخمية  -

"Effect of Intrinsic and Extrinsic Motivation on Academic Performance" 



 الدراسات السابقة               الثالثالفصل 

77 

 : ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير الدافعية الداخمية والخارجية عمى األداء األكاديمي.ىدف الدراسة -
وقد  ،إناث (122ذكور و) (122) منيموطالبة  اً طالب (022عينة الدراسة من ): تكونت عينة الدراسة -

 سنة. 18.56 يعمر بمتوسط  (01-16) بين أعمارىم تراوحت

 (Vallerand, 1992) : استخدم الباحث مقياس الدافعية األكاديمي لفاليراندأدوات الدراسة -
 : أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة -

 داللة إحصائية بين الدافعية األكاديمية واألداء. وجدت عالقة ذات 

 كانت الدافعية الداخمية لدى اإلناث أعمى بينما كانت الدافعية الخارجية لدى الذكو أعمى 

ثبات أكثر قدرة عمى مواجيةالطالب الذين لدييم دافعية داخمية    التحديات، وا 

 ييم دافعية خارجية.لد أولئك الذينب مقارنة نجازات في مساعييم األكاديميةاإل

 (:Szymanski، 0211دراسة زيمانيسكي ) .4
 ،الدافعية الداخمية األكاديميةو ، اسة العالقات بين اليوية العرقيةعنوان الدراسة: "مسارات التقدم: در  -

 لدى الطالب األمريكيين من أصل أفريقي" درك عمى التحصيل الدراسيلمدرسي الموالدعم ا

Pathways toward progress: examining the relationships among 

racial identity, academic intrinsic motivation, and perceived 

suppport on African American students' academic achievement" 

دافعية الداخمية الو  العالقات بين اليوية العرقية، عرف عمى: ىدفت الدراسة إلى التىدف الدراسة -
 .، والتحصيل األكاديمي لمطالب األمريكيين من أصل أفريقيدركالدعم المدرسي المو كاديمية، األ

 من صفي الحادي عشر والثاني عشرفي  اً ( طالب34: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

 الغرب األوسط. في مدرستين في منطقة
 : أشارت أىم النتائج إلى:نتائج الدراسة -

 بين اليوية العرقية والدافعية الداخمية األكاديمية. إحصائية عالقة ذات داللة وجود 

 بين الدافعية الداخمية والتحصيل األكاديمي. إحصائية عالقة ذات داللةوجود  

في  مدركألكاديمية والدعم المدرسي البين الدافعية الداخمية ا إحصائية عالقة ذات داللة وجود 
 السيطرة عمى التحصيل األكاديمي.
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 :  نيالثا تعقيب عمى دراسات المحورـ 
 ببعض المتغيرات نجد أن: بعد العرض السابق لمدراسات التي تناولت الدافعية الداخمية وعالقتيا

التعرف عمى مستوى الدافعية اليدف الرئيس ىو  تنوع اليدف الرئيسي لمدراسات في ىذا المحور فكان -
الداخمية والخارجية لدى طمبة الصفوف الخامس والسابع والتاسع من مدارس الحمقة الثانية من التعميم 
بمحافظة مسقط بسمطنة عمان وعالقتيا بالتحصيل الدراسي الذي يمثل المجموع الكمي لممواد الدراسية 

 .(0225مثل دراسة الشعيمي ) وفي مادتي المغة العربية والرياضيات.

تقصي العالقة بين الدافعية الداخمية األكاديمية والتحصيل األكاديمي لدى  الرئيسي ىو وكان اليدف -
مثل دراسة العموان والعطيات  عينة من طمبة الصف العاشر األساسي في مدينة معان في األردن

العالقة بين الدافعية الداخمية والتفكير االبتكاري لدى اليدف الرئيسي ىو تقصي  وكان، (0212)
وآخرون  ڤالميرمثل دراسة  أفراد عينة البحث والكشف عن الفروق بينيم تبعًا لمتغيرات البحث

(Valler et al, 1994).  العالقة بين الدافعية الداخمية  التعرف عمىبينما كان اليدف الرئيسي ىو
والخارجية، والتحصيل العالقة بين الدافعية الداخمية و  والخارجية باستخدام مقاييس مستقمة لكل منيما.

ليبر وآخرون مثل دراسة  الفروق في الدافعية الداخمية والخارجية تبعًا لمتغير العمر. ،الدراسي
(Lepper et al., 2005.) معرفة تأثير الدافعية الداخمية والخارجية  بينما كان اليدف الرئيسي ىو

 عرف عمىالتوكان اليدف الرئيسي ىو  (Ayub, 2010) أيوب مثل دراسة عمى األداء األكاديمي
، والتحصيل دركالمدرسي المالدعم و الدافعية الداخمية األكاديمية، و  العالقات بين اليوية العرقية،

 (.Szymanski, 2011زيمانيسكي ) مثل دراسة األكاديمي
التي تم  دراسات ىذا المحور اشتممت بأكمميا عمى عينات من الطالب، تنوعت فييا المراحل الدراسية -

تناوليا بالدراسة، حيث تم استيداف طالب مرحمة التعميم األساسي الحمقة األولى والثانية في دراسة 
 ودراسة (،Lepper et al., 2005(، ودراسة ليبر وآخرون )Valler et al, 1994ڤالميراند وآخرون )

اسة العموان (، في حين استيدفت در 2007( ودراسة الشعيمي )Creekmore, 2010كريكموري )
 ,Ayubأيوب ) ةوتناولت دراس، (szymanski, 2011) ودراسة زيمانيسكي (2010والعطيات )

وتناولت ، ( طالب المرحمة الجامعية، وكان متغير الجنس حاضرًا في كافة دراسات المحور2010
كمعيار غير موىوب(  -( متغير الموىبة )موىوب Valler et al, 1994دراسة ڤالميراند وآخرون )

( متغير التحصيل )عالي 2010لممقارنة بين أفراد العينة، في حين تناولت دراسة العموان والعطيات )
 متدني( كمعيار لممقارنة بين أفراد العينة. -

حيث  وكان ىناك اختالف بين الدراسات في األدوات المستخدمة في قياس الدافعية الداخمية -
 ,.Lepper et al( ودراسة ليبر وآخرون )Valler et al, 1994استخدمت دراسة ڤالميراند وآخرون )
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مقياس التوجو الدافعي، واستخدمت دراسة العموان والعطيات  (Ayub, 2010( ودراسة أيوب )2005
(، في حين عمد Lepper, 2005( مقياس الدافعية الداخمية األكاديمية الُمطور من قبل )2010)

، إلى استخدام مقاييس من إعدادىم لقياس الدافعية (2007الشعيمي ) الباحثون في دراسات كل من
 الداخمية.

 وتنوعت المتغيرات التي ارتبطت مع الدافعية الداخمية في ىذا المحور حيث: 

 ارتبطت الدافعية الداخمية إيجابيًا مع متغيرات: -
 (..Vallerand et al،1994ڤالميراند وآخرون ) في دراسة الكفاءة المدرسية المدركة 
 ,Ayubودراســة أيــوب ) (،Lepper et al.,2005ليبــر وآخــرون ) التحصــيل الدراســي فــي دراســة 

(، ودراســـة العمـــوان 2007ودراســـة الشـــعيمي ) (Creekmore, 2011) ( ودراســـة كريكمـــوري2010
 (.2010والعطيات )

ـــة فـــي   ـــة الخارجي ـــة ســـمبيًا مـــع متغيـــر الدافعي ـــة الداخمي ـــر وآخـــدراســـة فـــي حـــين ارتبطـــت الدافعي رون ليب
(Lepper et al.,2005.) 

  



 الدراسات السابقة               الثالثالفصل 

77 

 الثالثالمحور 
 افعية الداخلية والتحصيل الدراسيالدراسات التي تناولت متغيرات الكفاءة الذاتية والد

لم تجد الباحثة أي دراسة عربية تناولت متغير الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية وعالقتيما 
 بالتحصيل الدراسي.

 (Chowdhury & Shahabuddin. 2007) شودري وشياب الديندراسة  .1
 الدافعية وعالقتيما باألداء األكاديمي لدى طالب كمية بنغالديش" ،عنوان الدراسة: "الكفاءة الذاتية -

"Self-efficacy, motivation and their relationship to academic performance 

of Bangladesh College Students" 

الدافعية واألداء األكاديمي لدى ، إلى معرفة العالقة بين الكفاءة الذاتية ىدفت الدراسة ىدف الدراسة: -
 الطالب الذين التحقوا بدورة التسويق التمييدية في إحدى الجامعات الخاصة ببنغالديش.

طالبًا من طالب جامعة التسويق في جامعة خاصة ( 125تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -
 تقع في بنغالديش.

مقياس الكفاءة الذاتية إعداد الباحثين باالعتماد عمى  استخدم الباحثان األدوات التالية:أدوات الدراسة:  -
بنود تقيس  4الدافعية إعداد الباحثين مؤلف من  ومقياس، Pintrich & Degrool 1990مقياس 

 .(MSLQباالعتماد عمى مقياس ) بنود تقيس الدافعية الخارجية 4الدافعية الداخمية و

 أشارت أىم النتائج إلى:نتائج الدراسة: 

 ذات داللة احصائية طردية بين الكفاءة الذاتية واألداء األكاديمي لدى أفراد عينة البحثوجود عالقة  
(R=289.) 

البحث  لدى أفراد عينة ذات داللة احصائية طردية بين الكفاءة الذاتية والدافعية الداخميةوجود عالقة  
(R=490 وبين )( الكفاءة الذاتية والدافعية الخارجيةR=297.) 

لدى أفراد عينة  الدافعية الداخمية واألداء األكاديمي ذات داللة احصائية طردية بينوجود عالقة  
 .(R=251) ( وبين الدافعية الخارجية واألداءR=327البحث )

اديمي أفضل من ذوي الكفاءة األعمى كان أدائيم األكالداخمية والدافعية  الطالب ذوي الكفاءة الذاتية 
 .المنخفضةالداخمية الذاتية والدافعية 
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 (:Yildirim, 2011) دراسة يوايمديرم .0
: النتائج من والتحصيل في الرياضيات ،والقمق ،لداخميةالدافعية ا ،عنوان الدراسة: "الكفاءة الذاتية -

  وفنمندا؟" ،واليابان ،تركيا

"Self-efficacy, Intrinsic Motivation, Anxiety and Mathematics 

Achievement: Findings from Turkey, Japan and Finland" 

، والقمق ،اخميةدالدافعية ال ،ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الكفاءة الذاتية ىدف الدراسة:  -
 . PISAن دراسة مقارنة بين تركيا واليابان وفنمدا لتوقع األداء في الرياضيات في امتحا

مدارس في البمدان الثالثة في المرحمة األولى ومن طالب تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة: -
 .الصف الثاني

 أدوات الدراسة: -

. كان تصميم PISAواختبار الرياضيات التي كانت تدار كجزء من المسح  PISAاستبيان طالب 
بالنسبة لتركيا، واليابان، وفنمندا عينة طبقية مرحمتين حيث كانت  PISAالعينات المستخدمة لتقييم 

(. OECD 2005المدارس في المرحمة األولى وكان الطالب الثانية وحدات المعاينة مرحمة )
واستخدمت استجابات الطمبة عمى العناصر ذات الكفاءة الذاتية، الدوافع الذاتية والقمق في االستبيان 

 .ة الرياضيات في الدراسة الحاليةوعالماتيم محو األمي
 أشارت أىم النتائج إلى: نتائج الدراسة: -

الكفاءة الذاتية الموجبة في البمدان الثالثة تتوقع إنجاز في الرياضيات وىذا التأثير مرتبط بشكل عالي  
 في فنمندا.

 في تركيا. الدافعية الداخمية ترتبط بشكل إيجابي والقمق بشكل سمبي باعتقادات الكفاءة الذاتية 

 لم تتوسط العالقة السببية بين الكفاءة الذاتية واإلنجاز في الرياضيات من الدافعية الداخمية. 

 تتوسط العالقة السببية بين الكفاءة الذاتية واإلنجاز في الرياضيات من القمق في البمدان الثالثة. 

افعية الداخمية وتأثير الد ،ياتلذاتية عمى اإلنجاز في الرياضأنو عند السيطرة عمى تأثير الكفاءة ا 
سواء الدافعية الداخمية  ،وعمى الرغم من أن اآلثار كانت ذات داللة إحصائية ،والقمق صغير جداً 

 والقمق إحالة تأثير الكفاءة الذاتية عمى اإلنجاز في الرياضيات مشكوك فييا.
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  (Niehaus, Rudasill & Adelson, 2012أديمسون )و  ،ريوداسيل ،دراسة نيياوس .1
والتحصيل األكاديمي لدى طالب المدارس  ،الدافعية الداخمية ،الكفاءة الذاتية" عنوان الدراسة: -

 المتوسطة األمريكية المشاركة في برنامج بعد المدرسة"
"Self-Efficacy, Intrinsic Motivation, and Academic Outcomes 

Among Latino Middle School Students Participating in an After-

School Program" 

 ،الدافعية الداخمية ،تأثير الكفاءة الذاتية األكاديمية معرفةىدفت الدراسة الطولية إلى  :الدراسةىدف  -
والمشاركة في برنامج بعد المدرسة في التحصيل الدراسي لدى طالب المدارس المتوسطة األمريكية 

 عمى مدى سنة دراسية واحدة.
السادس إلى  وف من الصفالصف ( طالبًا أمريكيًا في25تكونت عينة الدراسة من ) :الدراسةعينة  -

من  16طالبًا من مدرسة ذكور و 17الصف الثامن في مدرستين من المدارس العامة األمريكية 
%( ومن الصف 06%( ونسبة اإلناث )50مدرسة الثانية المختمطة فكانت نسبة الذكور المشاركة )

% ليشاركوا في برنامج بعد 25% ومن الصف الثامن 12% ومن الصف السابع 17السادس 
 . رس مصمم خصيصًا لطالب أمريكاالمد

 (IEMSالتوجو الدافعي الداخمي/الخارجي ) استبيانتخدم الباحثان األدوات التالية: اس الدراسة: أدوات -
(lepper, 2005،) استبانة الكفاءة الذاتية (Morgan-Jinks, 1999وبرنامج )  ما بعد المدرسة

 .جمسة 12 بمتوسط قدره (14 -2يقاس بعدد الجمسات التي يحضرىا تراوحت بين )
 أشارت أىم النتائج إلى:نتائج الدراسة:  -

 وجود ارتباط موجب بين الدافعية الداخمية والتحصيل األكاديمي. 

 أن الكفاءة الذاتية مؤشرًا إيجابيًا لمحضور في البرنامج ومقياس لإلنجاز في الرياضيات. 

 األكاديمي.أن الحضور في البرنامج ساىم بشكل إيجابي في اإلنجاز  

نمو متعدد المستويات في الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية ظل مستقرًا عمى مدى العام ال عالقة لو  
 بدرجة المشاركة بالبرنامج ما بعد المدرسة. 

 :لثالثـ تعقيب عمى دراسات المحور ا
عالقتيمــا بالتحصــيل كفــاءة الذاتيــة والدافعيـة الداخميــة و تناولــت ال بعـد العــرض الســابق لمدراســات التـي

 يتضح اآلتي: الدراسي 

العالقة بين الكفاءة كان اليدف الرئيسي لمعظم الدراسات التي وردت في ىذا المحور التعرف عمى  -
شودري وشياب الدين  مثل دراسة لدى الطالب تحصيل الدراسيافعية الداخمية والالد ،الذاتية
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(Chowdhury, Shahabuddin, 2007ودراسة نيياوس )، .وأديمسون ) ريوداسيلNiehaus, 

Rudasill & Adelson, 2012)،  ودراسة يوايمديرم(Yildirim, 2011). 
طالب  فقد تضمنت بعض ىذه الدراسات عينات من ،اعتمدت ىذه الدراسات عمى عينات متنوعة -

، وفي (Chowdhury & Shahabuddin, 2007شودري وشياب الدين ) دراسةالجامعة مثل 
 ،دراسة نيياوس كانت العينة من طمبة من الصف السادس إلى الصف الثامن مثلدراسات أخرى 

دراسة يوايمديرم وفي ( Niehaus, Rudasill & Adelson, 2012وأديمسون )، ريوداسيل
(Yildirim, 2011) .كانت العينة من طالب المرحمة األولى في الصف الثاني 

 حور:بينت النتائج التي توصمت الييا دراسات ىذا الم

شودري وجود عالقة ذات داللة احصائية طردية بين الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية مثل دراسة  -
أديمسون و  ،ريوداسيل ،( ودراسة نيياوسChowdhury & Shahabuddin, 2007وشياب الدين )

(Niehaus, Rudasill & Adelson, 2012 ودراسة يوايمديرم )(Yildirim, 2011).  
شودري وجود عالقة ذات داللة احصائية طردية بين الكفاءة الذاتية واألداء األكاديمي مثل دراسة  -

وأديمسون  ،ريوداسيل ،( ودراسة نيياوسChowdhury & Shahabuddin, 2007وشياب الدين )
(Niehaus, Rudasill & Adelson, 2012 ودراسة يوايمديرم )(Yildirim, 2011). 

شودري مثل دراسة  الدافعية الداخمية واألداء األكاديمي داللة احصائية طردية بينوجود عالقة ذات  -
وأديمسون  ،ريوداسيل ،( ودراسة نيياوسChowdhury & Shahabuddin, 2007وشياب الدين )

(Niehaus, Rudasill & Adelson, 2012). 

م األكاديمي أفضل من ذوي والدافعية األعمى كان أدائي الطالب ذوي الكفاءة الذاتية كما تبين أن -
 & Chowdhuryشياب الدين )و  شودريمثل دراسة  الكفاءة الذاتية والدافعية المنخفضة

Shahabuddin, 2007.) 

فـي األدوات المسـتخدمة فـي قيـاس الكفـاءة  اً خـتالف بـين دراسـات ىـذا المحـور أيضـكما كـان ىنـاك ا
 & Chowdhuryشــــياب الــــدين )و  الذاتيــــة والدافعيــــة الداخميــــة، حيــــث اســــتخدمت دراســــة شــــودري

Shahabuddin, 2007مقياس الكفاءة الذاتية من إعـداد البـاحثين باالعتمـاد عمـى مقيـاس ) (Pintrich 

& Degrool, 1990 ،)4بنـود تقـيس الدافعيـة الداخميـة و 4الدافعيـة إعـداد البـاحثين مؤلـف مـن  ومقيـاس 
 .(MSLQعتماد عمى مقياس )باال بنود تقيس الدافعية الخارجية

 ,Niehaus, Rudasill & Adelsonوأديمسون ) ،ريوداسيل ،نيياوسكما استخدمت دراسة كل من  -

(، استبانة الكفاءة IEMS( )lepper, 2005استبيان التوجو الدافعي الداخمي/الخارجي ) (2012
ما بعد المدرسة يقاس بعدد الجمسات التي يحضرىا  ( وبرنامجMorgan-Jinks, 1999) الذاتية

 جمسة. 12 ( بمتوسط قدره14 -2تراوحت بين )
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واختبـار الرياضـيات التـي  PISAاسـتبيان طالـب ( Yildirim, 2011) يوايمـديرمواستخدمت دراسة 
بالنســـبة لتركيـــا،  PISA. كـــان تصـــميم العينـــات المســـتخدمة لتقيـــيم PISAكانـــت تـــدار كجـــزء مـــن المســـح 

واليابــان، وفنمنـــدا عينــة طبقيـــة مـــرحمتين حيــث كانـــت المـــدارس فــي المرحمـــة األولـــى وكــان الطـــالب الثانيـــة 
(. واســتخدمت اســتجابات الطمبــة عمــى العناصــر ذات الكفــاءة OECD 2005وحــدات المعاينــة مرحمــة )

 .ة الرياضيات في الدراسة الحاليةالذاتية، الدوافع الذاتية والقمق في االستبيان وعالماتيم محو األمي

 تعقيب عام:  ـ
وعمــى الــرغم مــن وفــرة الدراســات وجــدت الباحثــة أنــو  مــن خــالل العــرض الســابق لمدراســات الســابقة

، إال أن عدد الدراسات التي أشارت بشـكل ه المتغيراتربية حول ىذغربية بشكل عام، وتعدد الدراسات العال
كان الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية وعالقتيما بالتحصيل الدراسي  بيندراسة العالقة مباشر وواضح إلى 

 وخاصة تمك الدراسات التـي تتعمـق بتـأثير ،في الدراسات المحمية أو العربية يكاد يكون معدوماً ، و قمياًل جداً 
ر منيــا ولــم الكفــاءة الذاتيــة والدافعيــة الداخميــة عمــى التحصــيل الدراســي، وقــد اطمعــت الباحثــة عمــى عــدد كبيــ

 .تعرض إال مالو صمة وثيقة بموضوع الدراسة الحالية

أنَّ البحث الحالي تشابو مع بعض دراسات المحور األول والمحور الثاني في تناولو طالب  ويالحظ
دراســــة العمــــوان و  ،(Azar, 2013ار )ذآ دراســــة مثــــلالمرحمــــة الثانويــــة مــــن الــــذكور واإلنــــاث بالدراســــة، 

 . (szymanski, 2011) ودراسة زيمانيسكي (2010والعطيات )

بينمــا اختمــف البحــث الحــالي مــع كافــة الدراســات الســابقة فــي قيــاس متغيــرات الدراســة حيــث عمــدت  
لقيـــاس الكفـــاءة الذاتيـــة، واســـتخدم مقيـــاس مـــن إعـــداد  Banduraالباحثـــة إلـــى اســـتخدام مقيـــاس مـــن إعـــداد

Lepper .لقياس الدافعية الداخمية 

حــالي مــع دراســات المحــور الثالــث فــي تناولــو لمعالقــة بــين الكفــاءة الذاتيــة والدافعيــة وتشــابو البحــث ال
 الداخمية وعالقتيما بالتحصيل الدراسي.

 طالع عمى الدراسات السابقة فيما يمي:من اال وقد استفادت الباحثةـ ـ

 من طالب المرحمة الثانوية. اختيار عينة البحث الحالي 
 لمبحث.اختيار األدوات المناسبة  
 صياغة فروض البحث الحالي بناء عمى ما أسفرت عنو نتائج الدراسات السابقة. 

كـــل مـــن الكفـــاءة الذاتيـــة والدافعيـــة  بـــين العالقـــة تناولـــت التـــي الســـابقة الدراســـات نتـــائج عمـــى وبنـــاءً 
 فـإن وبالتـالي ،الكفاءة الذاتيـة والدافعيـة الداخميـة والتحصـيل الدراسـي بين دالة عالقة وجود الداخمية نستنتج

 الــذي األمــر ،التحصــيل الدراســي مســتوى تحســين فــي قويــاً  إســياماً  تســيم الكفــاءة الذاتيــة والدافعيــة الداخميــة
 .الدراسة ىذه في معاً  المتغيرات تمك لتناول المنطقي األساس يدعم



  

  

 .أوالًـ منهج الدراسة
 .ثانياًـ المجتمع األصلي وعينة الدراسة

 .الدراسة أدوات ثالثاًـ
 الدراسة. إجراءات تطبيقرابعاًـ 

 الدراسة. في المستخدمة اإلحصائية األساليب خامساًـ



 منهج الدراسة                الرابعالفصل 

29 

 الرابعالفصل 
 منهـج الدراسـة

ميدانيًا مف  ىافي تنفيذ ايتواإلجراءات التي اتبع الدراسةفي ىذا الفصؿ منيج  ةستعرض الباحثت
توضيح العينة التي قاـ عمييا تحديد مجتمع البحث، و في  ت ىذه اإلجراءاتتمثمو ، تحقيؽ أىدافياأجؿ 

ختتـ ىذا الفصؿ ت. و التي استخدمتيا الباحثةدوات األمفصؿ لممراحؿ التي مر بيا إعداد  وتقديـ وصؼ
 واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.  البحثفيذ نتببياف الخطوات المتبعة في 

 :الدراسةمنهج  أواًلػ
ويتناوؿ المنيج  ،ةالحالي لمدراسةالمنيج الوصفي التحميمي األكثر مالئمة  ةالباحث تاستخدم

التي  ،الوصفي التحميمي الظاىرة المدروسة كما ىي في الواقع ويسمح بإجراء التحميالت الكيفية والكمية
بدورىا توفر مؤشرات تفيد في تفسير الظواىر واختبار الفرضيات. ويعرؼ المنيج الوصفي "بأنو مجموعة 

وقد يكوف ىذا الوصؼ ضروريًا التخاذ  ،مف اإلجراءات والفعاليات تشترؾ في وصؼ المواقؼ أو الظواىر
 (.ٖٔٚ، ٕٚٓٓ ،)ممحـ "القرار أو لدعـ أغراض أعـ

 :الدراسةالمجتمع األصمي وعينة  ثانياًػ
 :لمدراسة المجتمع األصمي (ٔ

طمبة الصؼ الثالث الثانوي العاـ الذيف يدرسوف في المدارس  جميع مف دراسةاليتألؼ مجتمع 
حيث بمغ عددىـ حسب إحصائيات وزارة  ٕٗٔٓ - ٖٕٔٓالرسمية في مدينة دمشؽ لمعاـ الدراسي 

( مدرسة ثانوية رسمية ٘ٚ( طالبًا وطالبة، توزعوا عمى )ٜٖٔٓٔ)مديرية التخطيط واإلحصاء  -التربية 
( ثانويات مختمطة، وقد عممت الباحثة عمى تقسيـ ٘( ثانوية إناث، و)ٔٗ( ثانوية ذكور، و)ٜٕكما يمي: )

حسب مديرية  وسط المدينة ،غربية ،شرقية ،جنوبية ،مدينة دمشؽ إلى خمسة مناطؽ وىي: شمالية
( وذلؾ لتسييؿ عممية السحب والجدوؿ التالي يبيف توزع المجتمع 2الممحؽ رقـ )، التخطيط واإلحصاء

 وفقًا لممناطؽ الخمسة. دراسةاألصمي لم
 دراسة( المجتمع األصمي لم1الجدول رقم )

 عدد المدارس المنطقة
 ٖٔ ةالشمالي
 ٕٕ ةالشرقي
 ٙٔ ةالغربي
 ٖٔ ةالجنوبي

 ٔٔ وسط المدينة
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 :الدراسةعينة  (2
في مدارس  ( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ الثالث الثانوي العاـٕٚ٘مف ) دراسةعينة ال تكونت

بالطريقة العشوائية العنقودية، إذ تـ  دراسةمدينة دمشؽ الرسمية، حيث عممت الباحثة عمى سحب عينة ال
مدرسة، ( (15% مف مدارس كؿ منطقة تعميمية حيث بمغ عدد المدارس المسحوبة 20سحب ما نسبتو 

% مف شعب المدارس المسحوبة فبمغ عدد الشعب المسحوبة 20شعبة، ثـ تـ سحب  138)تضمنت )
( استبانة لعدـ إكماؿ اإلجابات فييا، 14( طالبًا وطالبة، إذ استبعدت الباحثة )(569( شعبة ضمت 26)

طالبًا وطالبة مف ( ٕٚٛ، وتكونت العينة مف )دراسةطالب في فترة تطبيؽ أدوات ال 28وتغيب عف الدواـ 
( مف الذكور ٕٓٚوتكونت مف )، طالبًا وطالبة مف التخصص األدبي (ٕٓٗالتخصص العممي و)

 تبعًا لممنطقة التعميمية.  دراسة( يوضح توزع أفراد عينة ال2( مف اإلناث والجدوؿ رقـ )ٕٚ٘و)
 

 تبعًا لممنطقة التعميمية الدراسةتوزع أفراد عينة ( 2الجدول رقم )
 عدد الطالب عدد الشعب عدد المدارس المنطقة
 51 2 2 ةالشمالي

 209 9 5 ةالشرقي
 193 7 4 ةالغربي
 59 4 2 ةالجنوبي

 ٚ٘ 4 2 وسط المدينة

 569 26 15 المجموع

 

 والتخصص العممي الجنس اتممتغير لتبعًا  الدراسةتوزع أفراد عينة ( 3الجدول رقم )
 المجموع الفرع األدبي الفرع العممي الجنس
 ٕٓٚ ٕٓٔ ٛٙٔ ذكور
 ٕٚ٘ ٖٛٔ ٜٔٔ إناث
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 الجنس متغيرلتبعًا  الدراسةتوزع أفراد عينة ( ٚشكل )

 

 
 التخصص العممي متغيرلتبعًا  الدراسةتوزع أفراد عينة ( 8شكل )

 
 :دراسةال أدوات اًػثالث

 قامت الباحثة باستخداـ األدوات التالية: 
  مقياس الكفاءة الذاتية( لباندوراBandura, 2006)  عداد الباحثة.ترجمة  وا 
 ( مقياس الدافعية الداخمية لميبيرLepper, et al, 2005.عداد الباحثة  ( ترجمة وا 

  

270 
257 

 الجنس

 ذكور 

 إناث

287 

240 

 التخصص

 علمي

 أدبي
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 (:Bandura, 2006)ػمقياس الكفاءة الذاتية ل -أوالً 
 :في صورته األصمية كفاءة الذاتيةمقياس ال (1
 وصؼ المقياس: (أ 

لقياس الكفاءة  ، ويعد ىذا المقياس(Bandura, 2006) الكفاءة الذاتية مف قبؿ باندوراأعد مقياس 
عوامؿ أساسية  وىو مقياس تقرير ذاتي، ويتكوف مف ثالثة( بند، ٘٘والمؤلفة مف )الذاتية لدى الطمبة 

 تسعة مقاييس فرعية وىي: موزعة عمى
 القياـ بالمياـ التعميمية بمستويات مرغوب فييا.إدراؾ الشخص لقدرتو عمى  وىي :الكفاءة األكاديمية .ٔ

وتتضمف المقاييس  ،أي أنيا تعني قدرة الفرد الفعمية في موضوعات الدراسة المتنوعة داخؿ القسـ
 الفرعية التالية:

 الثاني: اإلنجاز األكاديمي. المقياس الفرعي 

 تعمم المنظم ذاتيًا.الالثالث:  المقياس الفرعي 

إدراكات التالميذ لمياراتيـ وقدراتيـ في التفاعؿ مع اآلخريف، ويرتبط كؿ  وىي: الكفاءة االجتماعية .ٕ
مف الدعـ العاطفي واالجتماعي المدرؾ والتماسؾ األسري إيجابيًا بالكفاءة االجتماعية المدركة 

 (Wantzel, 1998, 203) يد الدراسي واالىتماـ في المدرسةواإلحساس باالنتماء لمزمالء والج
 مقاييس الفرعية التالية:وتتضمف ال

  :مصادر االجتماعية.الالمقياس الفرعي األول 

 .المقياس الفرعي الرابع: وقت الفراغ ووقت المهارات واألنشطة الالصفية 

 .المقياس الفرعي السابع: الكفاءة االجتماعية 

 .المقياس الفرعي الثامن: كفاءة تأكيد الذات 

  األمور.المقياس الفرعي التاسع: دعم أولياء 

وىو العممية التي مف خالليا يضع المتعمـ أىدافًا، ويستخدـ استراتيجيات معينة  :التنظيم الذاتي .ٖ
وتمبية  ويعدؿ سموكو لتسييؿ اكتساب المعمومات والميارات ،لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ويوجو خبرات تعممو

 وتتضمف المقاييس الفرعية التالية: (Purdi, 2003, 91) توقعات اآلخريف

 المقياس الفرعي الخامس: التنظيم الذاتي.  

 ي السادس: تمبية توقعات اآلخرين.المقياس الفرع 

 تصحيح المقياس: (ب 
عوامؿ موزعة عمى المقاييس  ( بند، وىي موزعة عمى ثالثة٘٘يتألؼ مقياس الكفاءة الذاتية مف )

 (:ٗالفرعية التسعة لممقياس كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )
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 الكفاءة الذاتية مقياس( توزع البنود عمى أبعاد 4الجدول )
 رقم البند في المقياس البعد 

الكفاءة 
 األكاديمية

 ٖٔ-ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ-ٜ-ٛ-ٚ-ٙ-٘ اإلنجاز األكاديمي
 ٖٕ-ٕٕ-ٕٔ-ٕٓ-ٜٔ-ٛٔ-ٚٔ-ٙٔ-٘ٔ-ٗٔ التعمـ المنظـ ذاتياً 

الكفاءة 
 االجتماعية

 ٗ-ٖ-ٕ-ٔ المصادر االجتماعية
 ٖٔ-ٖٓ-ٜٕ-ٕٛ-ٕٚ-ٕٙ-ٕ٘-ٕٗ وقت الميارات واألنشطة الالصفية –وقت الفراغ 

 ٚٗ-ٙٗ-٘ٗ-ٗٗ الكفاءة االجتماعية
 ٔ٘-ٓ٘-ٜٗ-ٛٗ كفاءة تأكيد الذات
 ٘٘-ٗ٘-ٖ٘-ٕ٘ دعـ أولياء األمور

 التنظيم الذاتي
 ٜٖ-ٖٛ-ٖٚ-ٖٙ-ٖ٘-ٖٗ-ٖٖ-ٕٖ تنظيـ الذاتي

 ٖٗ-ٕٗ-ٔٗ-ٓٗ تمبية توقعات اآلخريف
 

تنطبؽ بدرجة  - عمى المقياس باختيار بديؿ واحد مف ثالثة بدائؿ )تنطبؽ بدرجة كبيرة وتتـ اإلجابة
 ( عمى التوالي.ٔ - ٕ – ٖتنطبؽ بدرجة قميمة(، ويتـ التصحيح بإعطاء الدرجات ) - متوسطة

 بالنسخة األجنبية:الكفاءة الذاتية الخصائص السيكومترية لمقياس  (ج 
 صدؽ المقياس: -أوالً 
  الصدؽ البنائي(Construct Validity:) 

 تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي )صدؽ التكويف( بتطبيؽ المقياس مف قبؿ ويميامس وكومبس
(Williams & Coombs( عمى عينة تكونت مف )٘ٓٓطالب ثانوي ) ٘ٓ إناث %(N=248 )
 .(N=50)% لـ يشر إلى جنسيـ في بطاقات المقياس ٓٔو (N=202)% ذكور ٓٗو

البيانات تحمياًل عامميًا، وقد أظيرت النتائج وجود ثالثة عوامؿ مترابطة لمكفاءة الذاتية وقد تـ تحميؿ 
 التنظيـ الذاتي(. ، الكفاءة األكاديمية، وىي: )الكفاءة االجتماعية

 االتساؽ الداخمي: (The internal consistency): 
مف قبؿ  خالؿ تطبيؽ المقياسوذلؾ مف  تـ حساب درجات االتساؽ الداخمي لمقياس الكفاءة الذاتية

 ( طالب ثانوي.ٓٓ٘تكونت مف )( عمى عينة Williams & Coombs) ويميامس وكومبس
 -ٖٚ.ٓ) وقد بمغت معامالت االتساؽ الداخمي بالنسبة لالختبارات الفرعية: الكفاءة األكاديمية

 (. ٖٙ.ٓ -ٖٚ.ٓ(، والتنظيـ الذاتي )ٚٙ.ٓ -ٖٙ.ٓ) (، والكفاءة االجتماعيةٗ٘.ٓ
وكانت قيمتو  معامل ثبات ألفا بحساب( Williams & Coombs) قاـ كؿ مف ويايامس وكومبس

لمكفاءة االجتماعية  (0.61وح بيف )افقد تر  معامل ثبات األبعاد( وذلؾ بالنسبة لممقياس الكمي، أما 0.92)
 .( لمتنظيـ الذاتيٚٛ.ٓو)
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 في صورته العربية: ختبارعداد االإ (ٕ
 الدراسة االستطالعية: ( أ

عرضو عمى  وتـكانت الخطوة األولى في إعداد المقياس ترجمة المقياس إلى المغة العربية، 
العكسية لضماف صدؽ الترجمة  لمتأكد مف صحة الترجمة، ثـ تـ إخضاعو لمترجمةمجموعة مف األساتذة 

، بترجمة المقياس( يبيف أسماء السادة الذيف قاموا ٔوالممحؽ رقـ ) ؛ومالءمتو لمبيئة المحمية ولمطمبة
وبالفعؿ تـ التأكد مف الترجمة وتعديؿ بعض العبارات وذلؾ بتأويؿ الفكرة في بعض البنود واالبتعاد عف 

 الترجمة الحرفية مع االحتفاظ بالمعنى العاـ ليا وتمثيميا لمبعد الذي تنتمي لو.
 السيولة، قراتالف صياغة في روعي كما المقياس، بنود عف لإلجابة تعميمات الباّحثة ووضعت

 .طمبةلم ومالءمتيا األسموب، وبساطة والوضوح،
( طالبًا وطالبة في محافظة ٖٓنة استطالعية أولى بمغ عدد أفرادىا )ثـ تـ تطبيؽ المقياس عمى عي

، وكاف اليدؼ مف التطبيؽ معرفة مدى مناسبة صياغة العبارات ووضوحيا ٖٕٔٓ/ٜ/ٚٔبتاريخ  دمشؽ
تعامؿ الطالب مع المقياس والصعوبات الممكف التعرض ليا أثناء التطبيؽ، لدى الطمبة، ومعرفة كيفية 

ومف خالؿ ىذا التطبيؽ تـ تسجيؿ بعض المالحظات واالستفسارات وتـ االستفادة منيا بتعديؿ بعض 
عادة صياغتيا.  العبارات وا 

ممحؽ ثـ تـ عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة كمية التربية في جامعة دمشؽ ال
 (.ٔرقـ )

وذلؾ  "(،ٖ)ممحؽ رقـ "المقياس عرض أبعاد مع تقديـ التعريؼ النظري واإلجرائي لمكفاءة الذاتية و 
 لمتعرؼ عمى:

 مدى مناسبة بنود المقياس لقياس الكفاءة الذاتية لدى الطمبة. -
 مدى سالمة الصياغة المغوية ووضوح بنود المقياس لمطمبة. -

 بنود المقياس لمبيئة العربية. مةءمدى مال -

 مدى وضوح تعميمات المقياس لمطمبة. -
تـ وتمت االستفادة مف آرائيـ ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ في تعديؿ صياغة بعض الفقرات، حيث 

وتـ حذؼ مف تقييـ المحكميف، ( %ٓٛ)اإلبقاء عمى العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ تصؿ إلى 
وذلؾ إلشارة المحكميف إلى أف الييئات المحمية والدينية ال تتدخؿ في نظاـ التعميـ في  (٘٘البند )

 عمىمدى ثقتؾ بقدرتؾ وىو الجميورية العربية السورية وذلؾ فقط مف اختصاص وزارة التربية ومديرياتيا 
مية، الجماعات المح: )عمى سبيؿ المثاؿ ؾفي مدرست لالىتماـالمدرسة نطاؽ ناس خارج ال اقناع

( التعديالت التي قامت بيا ٘وتـ تعديؿ صياغة بعض البنود في المقياس ويبيف الجدوؿ ) والكنائس(
 الباحثة وفؽ آراء السادة المحكميف:
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 في مقياس الكفاءة الذاتيةتعديمها التي تم  ( البنود5) جدول
 بعد التعديل قبل التعديل رقم البند

 بقدرتؾ عمى تعمـ الفيزياء قدرتؾ ثقتؾ بمدى  عمى تعمـ العمـو مدى ثقتؾ بقدرتؾ  7

15 
مػػػػػػػدى ثقتػػػػػػػؾ بقػػػػػػػدرتؾ عمػػػػػػػى حػػػػػػػث نفسػػػػػػػؾ عمػػػػػػػى 
ف كػػاف لػػديؾ أمػػور أخػػرى تثيػػر  االسػػتذكار حتػػى وا 

 اىتمامؾ

قػػػػػػدرتؾ عمػػػػػػى تحفيػػػػػػز نفسػػػػػػؾ عمػػػػػػى ثقتػػػػػػؾ بمػػػػػػدى 
االسػػتذكار حتػػى إف كانػػت لػػديؾ أمػػور أخػػرى تثيػػر 

 اىتمامؾ

23 
لمقيػػػػػػاـ  ؾنفسػػػػػػ مػػػػػػدى ثقتػػػػػػؾ بقػػػػػػدرتؾ عمػػػػػػى حػػػػػػث

 ةيالمدرسالواجبات ب
لمقيػػػػػاـ  ؾنفسػػػػػ قػػػػػدرتؾ عمػػػػػى تحفيػػػػػزب ثقتػػػػػؾ مػػػػػدى

 ةيالمدرسالواجبات ب

38 
مقاومػػػة ضػػػغط األقػػػراف  مػػػدى ثقتػػػؾ بقػػػدرتؾ عمػػػى
 لممارسة الجماع الجنسي

ثقتػػػؾ بقػػػدرتؾ عمػػػى مقاومػػػة ضػػػغط األقػػػراف مػػػدى 
 لممارسة الجنس.

 

 الدراسة السيكومترية: ( ب
( طالبًا وطالبة في محافظة ٓٓٔوبمغ حجميا ) الثانية تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطالعيةتـ 

 دقيقة. ٖٓوقد استغرؽ تطبيؽ المقياس وذلؾ لحساب صدؽ وثبات المقياس. ٖٕٓٔ/ٜ/ٖٕفي  دمشؽ
 :تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ: Validityأواًل: الصدؽ 

  صدؽ المحكمين:Face validity 
أساتذة كمية التربية في جامعة دمشؽ الممحؽ رقـ تـ عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف مف 

 ( وبعدٖ)الممحؽ رقـ المقياس عرض أبعاد (، مع تقديـ التعريؼ النظري واإلجرائي لمكفاءة الذاتية و ٔ)
 بعض صياغة حيث مف تعديالت بعدة المقياس مر المقياس لعبارات التحكيـ إجراءات مف االنتياء
 .المحكميف السادة آراء عمى بناءً  العبارات

  الصدؽ التمييزي"Discriminate Validation": 
حصائي، يعبر بمغة العدد، عف درجة تمؾ الحساسية، ومدى قدرة البند عمى  ىو مْفيوـ كمي، وا 

لقياسيا، والشؾ في  التفريؽ بيف األفراد في ذِلؾ الجانب، أو المظير مف السمة، ّالتي يتصدى التمييز، أو
ما وضعت لقياسو، وذِلؾ  لمبنود تتصؿ مباشرة، بصدؽ تمؾ البنود، ونجاحيا في قياسأف القدرة التمييزية 

 .(ٕ٘ٔ، ٕٙٓٓمف خالؿ مقاّرنة الفئات المتطّرفة في المقياس نفسو"، )ميخائيؿ، 
 الضعفاءومتوسط درجات  األقوياءوتقوـ ىذه الفكرة عمى مقارنة المتوسطات بيف متوسط درجات 

تحديد الربيع األعمى واألدنى، ثـ  ثـ ،، حيث تـ ترتيب الدرجات تصاعدياً ةالكفاءة الذاتي عمى مقياس
الفروؽ بيف ( ٘الجدوؿ رقـ )يوضح و حساب اختبار "ت" لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعة العميا والدنيا، 

 .كفاءة الذاتيةمقياس الالمجموعة العميا والمجموعة الدنيا في 
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 كفاءة الذاتيةمقياس الالفروؽ بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في  (6الجدول رقم )
 داللة الفرؽ مستوى الداللة Tقيمة 

 دالة ٓٓ.ٓ 7.3.3-
( أف الفرؽ داؿ بالنسبة لمقياس الكفاءة الذاتية، وىذا يشير الى أف المقياس ٙيتضح مف الجدوؿ )

 لقياسو. صادؽ ولبنوده القدرة التمييزية في قياس ما وضعت
 االتساؽ الداخمي Internal Consistency: 

قامت الباحثة بحساب قيمة الصدؽ لكؿ مفردة عف طريؽ حساب معامالت االرتباط المصحح بيف 
المفردة والدرجة الكمية لكؿ مقياس فرعي، ثـ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ مفردة 

معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ مقياس فرعي والدرجة والدرجة الكمية لممقياس ككؿ، ثـ حساب 
 الكمية لممقياس ككؿ، وكانت النتائج كاآلتي:

 معامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التابعة له: .1
 بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التابعة له ( معامل االرتباط7الجدول رقم )

البعد األول: 
 معامل االرتباط المصادر االجتماعية

البعد الثاني: اإلنجاز 
 معامل االرتباط األكاديمي

البعد الثالث: التعمم المنظم 
 معامل االرتباط ذاتياً 

 رقم البند رقم البند رقم البند
1 .687 1 .619 1 .822 

2 .819 2 .582 2 .623 

3 .815 3 .652 3 .764 

4 .781 4 .630 4 .577 

  5 ٘ٗ٘. 5 .597 

  6 .653 6 .651 

  7 .677 7 .846 

  8 .569 8 .570 

  9 .557 9 .579 

    1. .532 

البعد الرابع: وقت 
 معامل االرتباط الفراغ

البعد الخامس: 
 معامل االرتباط التنظيم الذاتي

البعد السادس: تمبية توقعات 
 معامل االرتباط اآلخرين

 البند رقم رقم البند رقم البند
1 .574 1 .936 1 .581 

2 .625 2 .759 2 .599 

3 .515 3 .880 3 .769 
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4 .654 4 .948 4 .775 

5 .517 5 962.   

6 .502 6 .622   

7 .681 7 .902   

8 .542 8 .511   

البعد السابع: 
 معامل االرتباط الكفاءة االجتماعية

: كفاءة ثامنالبعد ال
 االرتباطمعامل  تأكيد الذات

البعد التاسع: دعم أولياء 
 معامل االرتباط األمور

 رقم البند رقم البند رقم البند
1 .674 1 .632 1 .681 

2 .621 2 .681 2 .748 

3 .770 3 .710 3 .762 

4 .795 4 592   

 :معامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمعامل التابعة له .2

 بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمعامل التابعة له معامل االرتباط( 8الجدول رقم )
العامل األول: 

معامل  الكفاءة األكاديمية
 االرتباط

العامل الثاني: 
معامل  الكفاءة االجتماعية

 االرتباط

الثالث: التنظيم  العامل
 معامل االرتباط الذاتي

 رقم البند رقم البند رقم البند
1 .630 1 .529 1 .886 

2 .617 2 .642 2 .737 

3 .561 3 .599 3 .833 
4 .554 4 .729 4 .905 

5 .540 5 .487 5 .907 

6 .595 6 .475 6 .616 

7 .718 7 .545 7 .837 

8 .471 8 .520 8 .624 

9 .549 9 .441 9 .737 

1. .806 1. .518 1. .459 

11 .599 11 .537 11 .494 

12 .784 12 .446 12 .627 

13 .545 13 .619   

14 .556 14 .622   

15 .604 15 .528   
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16 .837 16 .536   

17 .564 17 .508   

18 .527 18 .543   

19 .500 19 .565   

  2. .624   

  21 .534   

  22 .716   

  23 .574   
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 :معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس .3

 ( معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس9رقم )الجدول 
 معامل االرتباط بين االبعاد والدرجة الكمية لممقياس أبعاد المقياس

 785. المصادر االجتماعيةالبعد األوؿ: 

 873. البعد الثاني: اإلنجاز األكاديمي

 928. البعد الثالث: التعمـ المنظـ ذاتياً 

 751. : وقت الفراغ واألنشطة الالصفية البعد الرابع

 754. البعد الخامس: التنظيـ الذاتي

 820. السادس: تمبية توقعات اآلخريفالبعد 

 817. االجتماعيةالبعد السابع: الكفاءة 

 837. البعد الثامف : كفاءة تأكيد الذات

 783. البعد التاسع: دعـ أولياء األمور

 :عامل والدرجة الكمية لممقياس معامل االرتباط بين درجة كل .ٗ
 ( معامل االرتباط بين درجة كل عامل والدرجة الكمية لممقياس.1الجدول رقم )

 معامل االرتباط بين العوامل والدرجة الكمية لممقياس المقياس عوامل
 944. الكفاءة االجتماعيةالعامؿ األوؿ: 

 941. العامؿ الثاني: الكفاءة األكاديمية

 828. الثالث: التعمـ المنظـ ذاتياً العامؿ 

 .والتجزئة النصفية ألفا كرونباختـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقتي 
 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

، كما تراوحت معامالت (0.95بالنسبة لممقياس الكمي ) ألفا كرونباخبمغ معامؿ الثبات بطريقة 
( معامالت الثبات لمقياس ٔٔلممقاييس الفرعية، ويوضح الجدوؿ )( بالنسبة 0.54 -0.93الثبات بيف )
 الكفاءة الذاتية.

 كفاءة الذاتية( معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس ال11جدول رقم )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 778. ٗ االجتماعيةالبعد األوؿ: المصادر 

 785. ٜ األكاديمياإلنجاز البعد الثاني: 

 844. ٓٔ البعد الثالث: التعمـ المنظـ ذاتياً 

 710. ٛ البعد الرابع: وقت الفراغ واألنشطة الالصفية

 928. ٛ البعد الخامس: التنظيـ الذاتي

 622. ٗ البعد السادس: تمبية توقعات اآلخريف

 684. ٗ االجتماعيةالبعد السابع: الكفاءة 



 منهج الدراسة                الرابعالفصل 

019 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد
 537. ٗ تأكيد الذاتالبعد الثامف: كفاءة 

 558. ٖ البعد التاسع: دعـ أولياء األمور

 957. ٗ٘ الدرجة الكمية

  الثبات بطريقة التجزئة النصفيةSplit – Half Method: 
قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط 

بمغ معامؿ الثبات بطريقة بيف النصؼ األوؿ مف بنود المقياس والنصؼ الثاني مف بنود المقياس، وقد 
 .(0.961بالنسبة لممقياس الكمي ) النصفية التجزئة

 :في صورته األصمية دافعية الداخميةمقياس ال (3
 وصؼ المقياس: (أ 

، ويعد ىذا (Lepper, 2005في صورتو األجنبية ليبر ) الدافعية الداخمية األكاديميةأعد مقياس 
 لقياس الدافعية الداخمية لدى الطمبة. المقياس
 وىي: ويتكوف مف ثالثة مقاييس فرعية 

  المقياس الفرعي األول: تفضيل التحدي(Perfernce of Challenge) : 
طالب لتفضيؿ المياـ الصعبة مقابؿ تفضيؿ المياـ التي يمكف إنجازىا بنجاح مع ميؿ الويشير إلى 
 .(Lepper et al , 2005, 185) القميؿ مف الجيد

 الثاني: حب االستطالع المقياس الفرعي (Curiosity): 
تفضيؿ الطالب لمسموؾ المدفوع بالفضوؿ أو حب االستطالع مقابؿ السموؾ المدفوع وتشير إلى 

 .(Lepper et al ,2005,185)بالرغبة في إرضاء المعمـ أو الحصوؿ عمى درجات جيدة 
 تقان باستقالليةاال الثالث:  المقياس الفرعي (Independent Mastery): 

األكاديمية بشكؿ مستقؿ مقابؿ االعتماد الكبير عمى تفضيؿ الطالب إلتقاف المواد ويشير إلى 
 .(Lepper et al ,2005, 185المعمـ لالسترشاد بو في إتقاف المواد األكاديمية )

 تصحيح المقياس: (ب 
( بند، وىي موزعة عمى األبعاد الفرعية الثالثة لممقياس ٚٔيتألؼ مقياس الدافعية الداخمية مف )

 (:ٕٔكما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )
 الدافعية الداخمية  مقياس( توزع البنود عمى أبعاد 12الجدول )

 رقم البند في المقياس البعد
 ٙ-٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ تفضيؿ التحدي
 ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ-ٜ-ٛ-ٚ حب االستطالع

 ٚٔ-ٙٔ-٘ٔ-ٗٔ-ٖٔ تقاف باستقالليةاإل
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)موافؽ بدرجة  وتتـ اإلجابة عمى المقياس باختيار بديؿ واحد مف خمسة بدائؿ وفؽ مقياس ليكرت
- ٘غير موافؽ بدرجة كبيرة(، والدرجة المقابمة ليذه البدائؿ ىي )، غير موافؽ، غير متأكد، موافؽ، كبيرة
 ( عمى التوالي.ٔ – ٕ – ٖ – ٗ

دافعية تقيس درجة ال النتائج التي يتـ الحصوؿ عمييا عمى كامؿ بنود المقياسوعمى ىذا فإف 
عمؿ ، الحب االستطالع، تفضيؿ التحدي، وىناؾ درجات تعطى لقياس األبعاد الثالثة: الداخمية

 .باستقاللية
 بالنسخة األجنبية: الدافعية الداخميةالخصائص السيكومترية لمقياس  (ج 

 صدؽ المقياس: -أوالً 
 الصدؽ العاممي: 

( ٛٚٔمكونة مف )( بإجراء تحميؿ عاممي لعبارات المقياس عمى عينة Lepper, 2005قاـ ليبر )
وحب ، وتوصؿ إلى وجود ثالثة عوامؿ ىي : تفضيؿ التحدي، طالبًا وطالبة مف طمبة المرحمة الثانوية

 ( عبارات.٘( عبارات، والثالث بػ)ٙوتشبع العامميف األوليف بػ)، والرغبة في االتقاف باستقاللية، االستطالع
 االتساؽ الداخمي: (The internal consistency): 

مف تـ حساب درجات االتساؽ الداخمي لمقياس الدافعية الداخمية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ المقياس 
( طالبًا وطالبة مف طمبة المرحمة ٛٚٔ( عمى عينة مكونة مف )Lepper,2005قبؿ ليبر وآخروف )

 .الثانوية
 -ٗ٘.ٓ) وقد بمغت معامالت االتساؽ الداخمي بالنسبة لالختبارات الفرعية: تفضيؿ التحدي

 ,Lepper , 2005) (،ٕٙ.ٓ -ٚٗ.ٓ) (، والعمؿ باستقالليةٔٚ.ٓ -ٔٗ.ٓ(، وحب االستطالع )ٓٛ.ٓ

196.) 
 الثبات: -ثانياً 

بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيؽ عمى عينة مكونة مف  ( Lepper,2005قاـ ليبر )
( لبعد تفضيؿ التحدي و ٖٚ.ٓ)وتوصؿ إلى معامالت ثبات ، ( طالبًا مف طمبة المرحمة الثانويةٛٚٔ)
( لبعد الرغبة في اإلتقاف باستقاللية . وجميعيا دالة إحصائيًا ٙٚ.ٓ( لبعد حب االستطالع و )ٛٙ.ٓ)

 (.ٔٓ.ٓعند مستوى )
 في صورته العربية: ختبارعداد االإ (ٗ
 الدراسة االستطالعية: (أ 

عرضو عمى  وتـكانت الخطوة األولى في إعداد المقياس ترجمة المقياس إلى المغة العربية، 
 المغة االنكميزية لمتأكد مف صحة الترجمة، ثـ تـ إخضاعو لمترجمةمجموعة مف األساتذة المختصيف في 

( يبيف أسماء السادة ٔوالممحؽ رقـ )العكسية لضماف صدؽ الترجمة ومالءمتو لمبيئة المحمية ولمطمبة، 
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وبالفعؿ تـ التأكد مف الترجمة وتعديؿ بعض العبارات وذلؾ بتأويؿ الفكرة في  ،الذيف قاموا بترجمة المقياس
 بعض البنود واالبتعاد عف الترجمة الحرفية مع االحتفاظ بالمعنى العاـ ليا وتمثيميا لمبعد الذي تنتمي لو.

 السيولة، الفقرات صياغة في روعي كما المقياس، بنود عف لإلجابة تعميمات الباّحثة ووضعت

 .طمبةلم ومالءمتيا األسموب، وبساطة والوضوح،
( طالبًا وطالبة في محافظة ٖٓنة استطالعية أولى بمغ عدد أفرادىا )ثـ تـ تطبيؽ المقياس عمى عي

صياغة العبارات ووضوحيا ، وكاف اليدؼ مف التطبيؽ معرفة مدى مناسبة ٖٕٔٓ/ٜ/ٚٔبتاريخ  دمشؽ
لدى الطمبة، ومعرفة كيفية تعامؿ الطالب مع المقياس والصعوبات الممكف التعرض ليا أثناء التطبيؽ، 
ومف خالؿ ىذا التطبيؽ تـ تسجيؿ بعض المالحظات واالستفسارات وتـ االستفادة منيا بتعديؿ بعض 

عادة صياغتيا.  العبارات وا 
المحكميف مف أساتذة كمية التربية في جامعة دمشؽ الممحؽ ثـ تـ عرض المقياس عمى عدد مف 

 (.ٔرقـ )
"(، ٖالمقياس )ممحؽ رقـ "عرض أبعاد مع تقديـ التعريؼ النظري واإلجرائي لمدافعية الداخمية و 

 وذلؾ لمتعرؼ عمى:
 مدى مناسبة بنود المقياس لقياس الدافعية الداخمية لدى الطمبة. -
 ووضوح بنود المقياس لمطمبة.مدى سالمة الصياغة المغوية  -

 مة بنود المقياس لمبيئة العربية.ءمدى مال -

 مدى وضوح تعميمات المقياس لمطمبة. -
تـ وتمت االستفادة مف آرائيـ ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ في تعديؿ صياغة بعض الفقرات، حيث 

وتـ تعديؿ ميف، مف تقييـ المحك( %ٓٛ)اإلبقاء عمى العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ تصؿ إلى 
( التعديالت التي قامت بيا الباحثة وفؽ آراء السادة ٖٔصياغة بعض البنود في المقياس ويبيف الجدوؿ )

 المحكميف:
 الدافعية الداخمية مقياسفي تعديمها التي تم  ( البنود13) جدول

 بعد التعديل قبل التعديل رقم البند

1. 
أشػػياء كثيػػرة أقػػـو بالميػػاـ الدراسػػية لكػػي أتوصػػؿ إلػػى 

 أريد معرفتيا
نجز واجباتي المدرسية لكي أتوصؿ إلى أشياء أ

 كثيرة كنت أرغب في معرفتيا.

13 
أود المحاولػػة لمعرفػػة كيفيػػة القيػػاـ الواجبػػات المدرسػػية 

 بنفسي
أداء الواجبػػػػػػػػػػػات المدرسػػػػػػػػػػػية بطريقػػػػػػػػػػػة  أفضػػػػػػػػػػؿ

 المحاولة؛ ألنيا تجعمني أعتمد عمى نفسي
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 الدراسة السيكومترية:ب( 
( طالبًا وطالبة في محافظة ٓٓٔوبمغ حجميا ) ـ تطبيؽ المقياس عمى عينة االستطالعية الثانيةت
 ٓٔوقد استغرؽ تطبيؽ المقياس  وذلؾ لحساب صدؽ وثبات المقياس. ٖٕٔٓ/ٜ/ٖٕبتاريخ  دمشؽ
 دقائؽ

  تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ :Validityأواًل: الصدؽ 
  صدؽ المحكمين:Face validity 

تـ عرض المقياس عمى عدد مف المحكميف مف أساتذة كمية التربية في جامعة دمشؽ الممحؽ رقـ 
 ( وبعدٖالمقياس الممحؽ رقـ )عرض أبعاد (، مع تقديـ التعريؼ النظري واإلجرائي لمكفاءة الذاتية و ٔ)

 بعض صياغة حيث مف تعديالت بعدة المقياس مر المقياس لعبارات التحكيـ إجراءات مف االنتياء
 .المحكميف السادة آراء عمى بناءً  العبارات

  الصدؽ التمييزي"Discriminate Validation": 
حصائي، يعبر بمغة العدد، عف درجة تمؾ الحساسية، ومدى قدرة البند عمى  ىو مْفيوـ كمي، وا 

لقياسيا، والشؾ في  يتصدىالتفريؽ بيف األفراد في ذِلؾ الجانب، أو المظير مف السمة، ّالتي  التمييز، أو
ما وضعت لقياسو، وذِلؾ  أف القدرة التمييزية لمبنود تتصؿ مباشرة، بصدؽ تمؾ البنود، ونجاحيا في قياس

 (.ٕ٘ٔ، ٕٙٓٓمف خالؿ مقاّرنة الفئات المتطّرفة في المقياس نفسو" )ميخائيؿ، 
 الضعفاءومتوسط درجات  األقوياءوتقوـ ىذه الفكرة عمى مقارنة المتوسطات بيف متوسط درجات 

تحديد الربيع األعمى واألدنى، ثـ  ثـ ،، حيث تـ ترتيب الدرجات تصاعدياً الدافعية الداخمية عمى مقياس
الفروؽ ( ٗٔالجدوؿ رقـ )يوضح و حساب اختبار "ت" لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعة العميا والدنيا، 

 .دافعية الداخميةلمقياس ابيف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في 
 دافعية الداخميةمقياس الالفروؽ بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في  (14الجدول رقم ) 

 داللة الفرؽ مستوى الداللة Tقيمة 
 دالة ٓٓ.ٓ ٕٜٙ.ٜٕ-

 
( أف الفرؽ داؿ بالنسبة لمقياس الدافعية الداخمية، وىذا يشير الى أف ٗٔيتضح مف الجدوؿ )

 ولبنوده القدرة التمييزية في قياس ما وضعت لقياسو. المقياس صادؽ
 االتساؽ الداخمي Internal Consistency: 

قامت الباحثة بحساب قيمة الصدؽ لكؿ مفردة عف طريؽ حساب معامالت االرتباط المصحح بيف 
المفردة والدرجة الكمية لكؿ مقياس فرعي، ثـ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ مفردة 



 منهج الدراسة                الرابعالفصل 

019 

جة والدرجة الكمية لممقياس ككؿ، ثـ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ مقياس فرعي والدر 
 تي:لممقياس ككؿ، وكانت النتائج كاآل الكمية
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 معامل االرتباط بين بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التابعة له: .1
 بين بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد التابعة له ( معامل االرتباط15جدول )

البعد األول: 
 معامل االرتباط تفضيل التحدي

البعد الثاني: حب 
معامل  االستطالع

 االرتباط

البعد الثالث: اإلتقان 
 معامل االرتباط باستقاللية

 رقم البند رقم البند رقـ البند
1 .718 1 .740 1 .663 

2 .762 2 .659 2 .739 

3 691. 3 .519 3 .710 

4 .586 4 .526 4 .656 

5 .767 5 .567 5 .609 

6 .651 ٙ .756   

 :بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياسمعامل االرتباط بين  .2

 ( معامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس16جدول )

معامل  رقم البند
معامل  رقم البند االرتباط

 معامل االرتباط رقم البند االرتباط

1 .663 7 .696 13 .661 

2 .666 8 .576 14 .745 

3 .589 9 .490 15 .710 

4 .503 1. .473 16 .536 

5 .728 11 .562 17 .408 

6 .662 12 .648   

 :معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس .3

 ( معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس17جدول )
 معامل االرتباط بين االبعاد والدرجة الكمية لممقياس أبعاد المقياس

األوؿ: تفضيؿ التحديالبعد   .916 

 909. البعد الثاني: حب االستطالع

 899. البعد الثالث: اإلتقاف باستقاللية

 "Reliability":ثانيُا: ثبات المقياس 
عادة التطبيؽ. ألفا كرونباختـ التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقتي   وا 

 :الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 
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، كما تراوحت معامالت الثبات بيف (0.89بالنسبة لممقياس الكمي ) ألفا كرونباخبمغ معامؿ الثبات بطريقة 
( بالنسبة لممقاييس الفرعية، بينما بمغ معامؿ الثبات بطريقة اإلعادة لممقياس ككؿ 0.68 -0.78)
( معامالت ٛٔويوضح الجدوؿ )، (ٖٜٙ.ٓ-ٕٜ٘.ٓكما تراوحت معامالت الثبات بيف )، (ٜٜٙ.ٓ)

 الثبات لمقياس الدافعية الداخمية.
 دافعية الداخميةلمقياس ال وبطريقة اإلعادة ( معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ18جدول رقم )

 معامل الثبات باإلعادة بيرسون معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد
 .ٜٙ٘ 787. 6 البعد األوؿ: تفضيؿ التحدي

 .ٖٜٙ 696. 6 حب االستطالع البعد الثاني:

 .ٕٜ٘ 687. 5 البعد الثالث: اإلتقاف باستقاللية

 .ٜٜٙ 890. ٛٔ الدرجة الكمية

 
  التحصيل الدراسي: (5

المعػػدؿ العػػاـ الػػذي حصػػؿ عمييػػا الطالػػب فػػي االمتحانػػات النيائيػػة لمعػػاـ الدراسػػي اعتمػػدت الباحثػػة 
 .لقياس التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓ

 الدراسة: إجراءات تطبيؽاًػ رابع
شيري أيموؿ وتشريف  في، جمعيبشكؿ  الدراسةإلجراءات التطبيؽ فقد تـ تطبيؽ أدوات  بالنسبة
 .ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓاألوؿ لمعاـ 

لضماف سير العممية بالشكؿ المطموب، حيث  ابنفسيالدراسة أدوات عمى تطبيؽ  ةالباحث توقد عمم
يف، وبعد االنتياء مف عمى المفحوص باستبياف الكفاءة الذاتيةقوـ بقراءة التعميمات الخاصة ت ةالباحث تكان

وبعد باستبياف الدافعية الداخمية،  قوـ بقراءة التعميمات الخاصةت ةالباحث تكاناستبياف الكفاءة الذاتية 
 بتصحيحيا بناًء عمى المفاتيح الخاصة بيا. ةالباحث تتطبيؽ أدوات الدراسة قام

 
 :الدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في خامساًػ 

عطيت كؿ إجابة الدرجة المناسبة، ثـ أ دخمت وأ   ،طة األدوات المذكورة سابقاً اتـ جمع البيانات بوس
ليًا، وسيتـ عرضيا آومف ثـ استخرجت النتائج  ،(SPSS)ػإلى الحاسب اآللي عف طريؽ برنامج ال

 :حيث جرى استخداـ المعالجات اآلتية، دراسةالبالتفصيؿ في فصؿ تحميؿ نتائج 
 .: لتحديد االرتباطاتمعامؿ ارتباط بيرسوف -
 .دراسةومعامؿ ألفا كرونباخ: لحساب معامؿ الثبات لمقاييس ال -
 .دراسةػ براوف: لتصحيح الثبات بالتجزئة النصفية لمقاييس الػومعامؿ سبيرماف  -
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، ومعرفة الفروؽ في أداء أفراد عينة دراسةلعبارات مقاييس ال(: لتحديد القوة التمييزية T-testواختبار ) -
 .دراسةعمى مقاييس ال دراسةال

 واختبار تحميؿ االنحدار المتعدد. -



  

  

 
 ـ تمهيد.

 
 .أوالًـ عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 
 .ثانياًـ مقترحات الدراسة
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 الخامسالفصل 

 ومناقشتها عرض نتائج الدراسة  

 ـ تمهيد:ــ
احسرتدالمالسسرر  إلالاثاررحي ااحباثررثااإبيهرحاتفر اذررالالب ارلالبجتررحي البتر ات ارر اةعرضضالباحث ررت

 عرررضضالبت سررريضلتالبيجحسررراةافررر ا ررر  اجترررحي االباثرررث لبررايايتجحسرررإلايررركاطايعرررةاررررلافرررضضايرررنافرررض ضا
ا.لباضلسحتالبسحاقةا لاطحضالبجظضياب اثث

 عرض نتائج البحث ومناقشتها: أواًلـ
ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء أفراد ارتباطية ال توجد عالقة  :الفرضية الرئيسة األولى

 يت ضعاعجهحا، في التحصيل الدراسيومتوسط أدائهم  كفاءة الذاتيةال مقياسعينة البحث عمى 
 لب ض يةالب ضعيةالبتحبية:

 عمــى عوامــل البحــث عينــة أفــراد أداء متوســط بــين إحصــائية داللــة ارتباطيــة ذات عالقــة توجــد ال
درجـاتهم فـي  ومتوسـط التنظيم الذاتي( ،الكفاءة االجتماعية ،ديميةالكفاءة األكا) الكفاءة الذاتية مقياس

 التحصيل الدراسي.
 ب تثققاينااثةالب ض يةالبضييسيةا لب ض يةالب ضعيةاعجهح اجضىالستدالمايعحيلالضتاحطاايضس نا

ا:ابكاي  حا(91ضقما)ابثسحإلالالضتاحطحتااينالبر ح ةالبالتيةا لبتثايلالباضلس  ا لبجا ل
االكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة البحث بيرسون بينمعامل االرتباط نتائج ( 91جدول )

االقرارامستوى الداللةامعامل االرتباطان  المتغيرات
884.ا725البر ح ةالبالتيةا/البتثايلالباضلس االدرجة الكمية

 الل 0.00 0**

عوامل الكفاءة 
االذاتية

825. 0 725السرحاييية/البتثايلالباضلس لبر ح ةا
**

 الل 0.00 

754 .0 725البر ح ةالالجتيحعية/البتثايلالباضلس 
**

 الل 0.00 

687 .0 725ا/البتثايلالباضلس البتجظيمالبالت 
**

 الل 0.00 

اأال ايت سررطاارريناإثاررحييةااالبررةالضتاحطيررةاالتاعالقررةات جررااالااحبجسرراةاب  ض رريةالبضييسرريةالبقحي ررة:
البتثايلالباضلس .اف اأاليهما يت سطالبر ح ةالبالتيةايقيحساع ىالباثثاعيجةاأفضلا

ارررينالبر رررح ةالبالتيرررةا لبتثاررريلااإثارررحيّيةاااّلبرررةاالتا جررر ااعالقرررة(ا91)اضقرررمالبجرررا لايرررناجالثرررظ
(ا0.09)الباالبرررةايسرررت ىاعجرررااالبرررةالضتاحطيرررةاعالقرررةا ذررر ا(0.884)لالضتارررحطاايعحيرررلاا ررر الباضلسررر اثيرررث

إثاحيّيةااااّلبةالضتاحطيةاالتاعالقةاذجحكاأناابكاينا جستجت البضييسيةالس بى الب ض يةاجضفضا احبتحب 
البتثايلالباضلس .ااف اأاليهما يت سطالبر ح ةالبالتيةايقيحساع ىالباثثاعيجةاأفضلااأال ايت سطااين
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 & Chowdhury)شر اضيا شرهحإلالبرايناايرناررلااضلسرةاإبير ات ار تايحايكالبجتيجةاذاها تت ق

Shahabuddin, 2007) اضلسررررةاي لي ررررايضماا (Yildirim, 2011).ا ضي السرررريلا  اضلسررررةاجيهررررح سا
 اضلسةاشرير الري اا (Li, 2012) اضلسةاب اا،(Niehaus, Rudasill & Adelson, 2012) أاي س نا

(Shukullaka, 2013)،اضلسرةازالضاا (Azar, 2013)،اضلسرةاتيجرح اا (Tenaw, 2013)،اضلسرةابر اا 
 ا(Komarraju, Nadler, 2013) اضلسررةار يررحضضلجي ا جرحابضاا،(Loo & Choy, 2013) تشر يا

ا. ج ااعالقةاالتااالبةالثاحييةاطضايةااينالبر ح ةالبالتيةا لسال السرحايي  لبت اد اتاإبىا
ااعرضاقراضةاد ر ايريرنالبرايالبسراإلاأنايرنااحجرا ضلايؤرراهايحا   اف ا سضالباحث ةات كالبجتيجة ت
اأقررلايجهرر الًااياررالالبررايالآلدررضااع ررهما  جرر اا يضت عررةااضجررحتاع ررىا لبثارر لالبيررالرضةاع ررىالبطررالإل
ادراللايرنالبجير افر البرالتار رح ةاترث يضااحجا ضلا يجحقشا لبالتار ح ةاف ايتي لاأقلااضجحتاع ىا يثال

ايررناتثسررنالبررالتار ررح ةايعتقررالتاأناججرراالبيعضفرر البجحجررإلاف رر ا  لالج عحبيررةالبيعضفيررةالبعي يررحتايررنارررل
اترؤ ضاأناشرثجهحايرنالبرالتار رح ةايعتقرالتافرننالالج عرحب البيجرحلافر اأيرحا لبرالرضةا عي يرحتا لب هرمالالجتاحه

اقراضلتهماثر لالبطرالإلايعتقرالتاإنا لالرتيرحإل اب ق رقاب تعضضالبشدصا قحا يةالالج عحبيةالبثيحةاج عيةاف 
 & Lackaye)اي رررحاضتهمافررر ا أي رررحًاايااب جررر البرررايالبيجهررر اافررر اترررؤ ضالبياضسررر البعيرررلاأال اع رررى

Margalite, 2008, 16).ا
ا لتجررحذينافرر اتي ي هررحاييرررنالسرررحايي ا لبتثارريلالبررالتار ررح ةااررينالبعالقررةاأنايثيرراالبسررياا يررضى
 ااررثيحا لبعرررس السرررحايي اب تثارريلالبيضت عررةااحباضجررةاإيجحايررحًااتررضتاطاالترر ار ررح ةاعررنالب ررضاافيعتقررالت
ابسررااينا ابرركا لبررالتار ررح ةاعررنايضت عررةايعتقررالتاإبررىاتررؤايالسرررحايي البتثارريلايررنالبيضت عررةافحباضجررة
ا يؤايا يعيجةاايهحمالبقيحمايناتيرج اعناياحشضةاداضلتاب اي فضالب ضااجحجإلاينالبجحجحالسال اإن:الس ل
السال اأن:ا لب حج ا لبالتيةار ح ت اعنات قعحت اايحاةاإبىا جهااقاضةاعناجحت ااثج البججححابهالالب ضاات سيض
اابرركا يعررا الآلدررضيناقاررلايررنالبيسررتيضا لبتشررجيكا لبيجحسرراةالبضلجعررةالبتغايررةاع ررىااررحثا ايثاررلالبجيررا
ا(.55ا 2007ا ثسن)الب ضااباىالبالتار ح ةايست ىابايحاةازدضايااضلًا

أنالبطررررالإلاا يالبر ررررح ةالبالتيررررةاقررررحاض ناع ررررىااإبررررىا(2092 يشرررريضارررررلايررررنار يررررحضلج ا جررررحابضا)
 ,Komarraju)اتفرر اي لجهررةالباررع احاا لفعهررماتسررتيضلاججررحاالسرررحايي اسنايضلقاررةا تجظرريمالبررالتا ا

Nadler, 2013, 67) فرحبطالإلالبراينايتيتعر نااحضت رحعار رح ةالبرالتابرايهمالبيايراايرنالالسرتعالااب قيرحماا
السقل.لبالتاار ح ةاحبيهحمالباعاةا بط لالبي حاضةا ينا مالبججححااحبيقحضجةايكالبطالإلاا يا

مالبرالت ايرنادراللالبترث يضاننايعتقالتالب ضااعنار ح ت البالتيرةاترؤ ضاع رىااضجرةاإقاحبر اع رىالبرتع ف
ضايهاهالسجشرطةاتي رلاي ترححاتثسرينا تطر افا  لستضلتيجيحتالبتع ما لباضلسةاستدالمالب عحلابيهحضلتلالاع ى

الضةاا احسرررتدالمالالسرررتضلتيجيحتالبيعضفيرررةلباضجرررةالبيضت عرررةايرررنار رررح ةالبرررالتاترررضتاطار ح تررر السرحايييرررة.ا  ل 
الضةا تجظرريمالبررتع ما لب قررت ع ررىالبيهررحمالسرحايييررةااأف ررل ييرررناأنايررجعرساذررالار رر افرر اارر ضةاأال اا  ل 

ا.(55-57ا 2007 ا)ثسنالبيدت  ة
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لبالتيةايؤ ضاع ىاأج لعالبدططالبتر اي رع جهحافحبراينابرايهماإثسرحسايضت ركاابر ح تهمناضلكالسفضلااف
احبر ررح ةاي ررع نادططررًحاجحجثررة ا لبرراينايثريرر ناع ررىاأج سررهمااعررامالب عحبيررةاأر ررضايررياًلاب دطررطالب حشرر ةا

يجشئاأاجيةايعضفيةاالتاأ رضافعرحلاار ح ةابكاأنالاثسحسالبيضت كااحبا  لسال الب عي ا لاد حقالبيترضض
اا.(Bandura, 1989, 729)ب ر ح ةاا ف اتق يةالااضلكالبالت

لبعحيلالبضييساف اججححالبيتع ماف اياضست  افحبيتع ماإالاشعضااتي لالبر ح ةالبالتيةفنناا  ع ىاذال
ار ح ةاالتيةاعحبية افنج اينالبيثتيلاأناياالالبجها ا لبي حاضةالبالايةااتقحنالبعيل ابالافنج اييرنالبقر لا

يقيرحس اأ ااأنالبر ح ةالبالتيررةاذ ارلايحايعتقاالب ضااأجر ايي رررر ايرناإيرحجررحت ا قراضلت ا لبتر اتعراااي حارررة
يعيحضابقاضلتر  ا أفررحضه ا أفعحبرر  ا أجهرحات قرركالب ررضاااثجر اقرحاضاع رىاأال البسر  كالبرايايثقرقاجترحي ايض ر إلا

اا.(272 ا9110ا فيهحاف اي ق ايعيرنا)عااالبثييا
ب ظرحي البارعاةالبتر اال الأحايييًحاأ ات لاقراضةات قحييرةافر ارألباينابايهمار ح ةاالتيةاياضرةااحبطالإلف

ناذؤال البطالإلايتعض  نابال رطضلاحتاأقرلايرنا يرضذماأال ا ظحي ايعيجة ا اأ حفيًحاعجااإتتط إلاجهاًلا
 .(227 ا2092 اع  لن) أجهماقحاض ناع ىاتجظيماأج سهما

اأال ايت سررطاارريناإثاررحييةااالبررةالضتاحطيررةاالتاعالقررةات جررااالا:لبقحي ررةالب ضعيررةاب  ض رريةا احبجسرراة
البتجظرريمالبررالت ( البر ررح ةالالجتيحعيررةا )لبر ررح ةالسرحايييررةالبر ررح ةالبالتيررةاع ليررلاع ررىالباثررثاعيجررةاأفررضلا

ا.ف البتثايلالباضلس ااضجحتهما يت سط
ثيرثاا غرتا الباضلسر البتثايل اااينالبر ح ةالسرحايييةالضتاحطا ج ا(ا91)اضقمالبجا لايناجالثظ

ا اريحاجالثظا ج االضتارحط(0.09)الباالبةايست ىاعجاااللا(ا ذ الضتاحط**0.827قييةايعحيلالالضتاحطا)
(ا ذرر الضتاررحطا**0.570لباضلسرر  اثيررثاا غررتاقييررةايعحيررلالالضتاررحطا)البتثارريل اااررينالبر ررح ةالالجتيحعيررة

 الباضلسر البتثاريل ااارينالبتجظريمالبرالت ا اريحاياينالبجا لا ج االضتاحط(0.09)الباالبةايست ىاعجااالل
 احبتررحب اا (0.09)الباالبررةايسررت ىاعجرراا(ا ذرر الضتاررحطاالل**0.785)ايعحيررلالالضتاررحطثيررثاا غررتاقييررةا
اارريناإثاررحييةااالبررةالضتاحطيررةاالتاعالقررة)لب ضعيررةالس بررى(ا جسررتجت ايررناابرركاأناذجررحكاجررضفضالب ض رريةا

ا لالجتيحعيرررةلبر رررح ةاا لسرحايييرررة)لبر رررح ةااع ليرررلالبر رررح ةالبالتيرررةاع رررىالباثرررثاعيجرررةاأفرررضلااأال ايت سرررط
ا.ف البتثايلالباضلس ااضجحتهما يت سطا(لبتجظيمالبالت 

ا بمات جااف اثا ااع مالباحث ةاأيةااضلسةاتاعماذاهالبجتيجةاأ اتدت  ايعهح.
 قررةالب ررضاااقاضترر اع ررىاتجظرريما تج يرراايهحضلترر ايررناأنار ررح ةالبررالتاذرر اا ييرررنات سرريضاذرراهالبجتيجررة
أ ايعتقالتالب ضااث لاقاضت اع رىاا لب ض ضيةابألال البجحجحاف ايهيةايحلبيعضفيةا لبس  ريةا لالجتيحعيةا

ا ا طاقرررحًا(Bandura, 1997, 22)اتجظرريما تج يرراالبيدططرررحتالبعي يررةالبيط  اررةااججرررحاالبهررا البيررضلا
فررررننالبيررررتع مايثتررررحجاإبررررىاعرررررااايررررنالبع ليررررلالبيت حع ررررةااجيرررر اجالبثتييررررةالبتاحابيررررةاريررررحالقتضثرررر ا احجررررا ضل ب

س  رية ا اييية( ا تط قالبع ليرلالبشداريةاع رىايعتقرالتالب رضااثر لاقاضلتر ا لتجحذحتر  اأيرحا)شداية ا ا
ي قر ايرح ا ع ليرلالباييرةاتشررريلاافر لبع ليرلالبسر  ريةافتت رينايجي عرةالالسرتجحاحتالبارحاضةاعرنالب رضاا
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 ,Zimmerman, 1995)يق مااهحاينايتعحي  نايكالب ضاا يجهمالآلاح  ا لبيع ي ن ا لسقضلناا لسا لضالبت

ا لبت اتسحذماف اأالي ا ذالايحاي سضالضتاحطهحااحبتثايلالباضلس .ا.(330
يجشثايناا ييرحجياماثنار ح ةالبالتاذ :ا(اMurphyييضف ا)الهيضاريحاييرنات سيضاذاهالبجتيجةاايحا

دررراللات حعرررلالب رررضاايررركااييتررر  ا لسرررتدالي اايرحجيتررر البيعضفيرررة ا يهحضلتررر الالجتيحعيرررةا لبسررر  ريةالبدحارررةا
ا.(07ا 2099 البياضي)ااحبيهيةا ذ اتعرسا قةالب ضاااج س ا قاضت اع ىالبججححاف السال  

ا ع ررررىالسرحايييررررة االفعيررررتهماع ررررىالبالتيررررةالسرحايييررررةالبر ررررح ةايعتقررررالتاتررررؤ ضاب طررررالإل ا احبجسرررراة
ايررؤا نالبرراينافررحبطالإل.السرررحايي اججررحثهماع ررىا احبتررحب االتيررًح البيررجظمالبررتع ماالسررتضلتيجيحتالسررتداليهم
ا 2001ا ثسرر ج )الالججررحالتاتثقيررقا احبتررحب الباررعحإلا ي لجهررةا لبي ررحاضةااحبجرراايتارر  ناا قررة اأعيررحبهم
ا(.928

يضتاطرةااحبسريحق اب قراضةاع رىاإججرحاالبيهيرةااججرحح ايعتقرالتالبر رح ةالبالتيرةاذر اتقرايضلت اريرحاأنا
/الب  ظيررةا ت سرريضلتالبثررحالتاا تتررر نااجررحً اع ررىاداررضلتالاتقررحنا داررضلتالآلدررضينا لبي ررحذيمالالجتيحعيررة

 تسحذماذاهالبيعتقالتاف البتجاؤااجتحي البتثايلالباضلس افييحا ضل اجطحقايحاقراا الالج عحبيةا لبسير ب جية
 أناعالقرةالبطحبررإلاا.(Klassen, 2002, 89) لاججرحالتالبسرحاقةا يعضفرةالبيهرحضةافقرطااتسرحذماار البقراضة

فسررررعىالبتالييرررراابتثقيررررقالسذررررال اا ااياليرررر اتعتاررررضاسرررريحقًحاذحيررررًحابرررررلايررررنالبجيرررر الالجتيررررحع ا لبيعضفرررر 
لباييرررلارلالسرحايييرررة(ايرررضتاطاإيجحايرررًحااتقارررلاحلالجتيحعيرررةالسرحايييرررةا)أياأنايسرررحعا لاايال ذرررمافررر البيشررر

(Wantzel, 1998, 173افناضلررحتالبتالييراابيهرحضلتهما قراضلتهمافر البت حعرلايركالآلدرضين )ررلاايرضتاط ا ا
ينالباعمالبعحط  ا لالجتيحع البياضكا لبتيحسكالسسضياإيجحايًحااحبر ح ةالالجتيحعيرةالبياضررةا لاثسرحسا

 ذرالاي سرضالضتارحطاا.(Wantzel, 1998, 203احالجتيح اب رايال ا لبجهراالباضلسر ا لالذتيرحمافر البياضسرةا)
البر ح ةالالجتيحعيةااحبتثايلالباضلس .

نالسررتدالم ا تدطرريطالبهررا ا تثايررا الالسررتيعحإلاي ررلاتجظرريماب ررتع ما لبررالتالبتجظرريمالسررتضلتيجيحتا ل 
اقيرحيهم أ جح الآلدضينا يالثظةالبيدت  ةا لبجيحاج البالتاتقييماداللاينالبالتية  لبيضلقاة ا لبياضسالبعيل
ا.(70ا 2007 ا)ثسنا لايجحا  لبتقييما لسرحاييالاججحاا فاأسحسيةاعجحاضار هحايعينااثال 

اظررض  السال ااف ر ررح ةالبررالتاأ ررضااررحب افرر السال البياضسرر اايجحالترر البيدت  ررة ا برررناذررالايررضتاط
لبيتي  ررةافرر اثرر لفاا ج لجررإلاتجشرريطيةاأدررضى ا يؤرررااع ررىالبعالقررحتالبسرراايةااسررت حضلت ارع اةالبيهيررةا لال

لبيتاحابررةااررينالبع ليررلالبايييررةا لبسرر  ريةا لبشدارريةا أناأثرررحمار ررح ةالبررالتاذرر البع ليررلالبشدارريةالبترر ا
اا(.52 ا2005 البياج ليلالبايييةا)تت سطالبت حعلااينالبس  كا لبع ا

 



 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها       الخامسالفصل 

111 

أداء أفراد ذات داللة إحصائية بين متوسط ارتباطية جد عالقة ال تو االفرضية الرئيسة الثانية:
 يت ضعاعجهحا، في التحصيل الدراسيومتوسط أدائهم  دافعية الداخميةال مقياسعينة البحث عمى 

 لب ض يةالب ضعيةالبتحبية:
اأاعرحاايقيرحساع رىالباثثاعيجةاأفضلااأال ايت سطاايناإثاحييةااالبةالضتاحطيةاالتاعالقةات جااال
فر البتثاريلاااضجرحتهما يت سرطا(حنااحسرتقالبيةلاتقر اثرإلالالسرتطالعا )ت  يلالبتثرايالبالد يةالبالفعية
الباضلس .

 ب تثققاينااثةالب ض يةالبضييسيةا لب ض يةالب ضعيةاعجهح اجضىالستدالمايعحيلالضتاحطاايضس نا
ا:ابكاي  حا(20ما)ضقالبالد يةا لبتثايلالباضلس  ا لبجا لابثسحإلالالضتاحطحتااينالبالفعية

اوالتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة البحثالدافعية الداخمية  بيرسون بينمعامل االرتباط نتائج ( 02جدول )
االقرارامستوى الداللةامعامل االرتباطان  المتغيرات

 الل 0.00 0**860.ا725ا/البتثايلالباضلس البالد يةالبالفعيةاالدرجة الكمية

الدافعية عوامل 
االداخمية

 الل 0.00 **0.749 725ات  يلالبتثاي/البتثايلالباضلس 

 الل 0.00 **0.731 725اثإلالالستطالع/البتثايلالباضلس 

 الل 0.00 **0.611 725ااحستقالبية/البتثايلالباضلس الاتقحن

اأال ايت سررطاارريناإثاررحييةااالبررةالضتاحطيررةاالتاعالقررةات جررااالااحبجسرراةاب  ض رريةالبضييسرريةالبقحي ررة:
ا.ف البتثايلالباضلس اأاليهما يت سطالبالد يةالبالفعيةايقيحساع ىالباثثاعيجةاأفضلا

لبالد يررةا لبتثارريلاااررينالبالفعيررةاإثاررحيّيةاااّلبررةاالتا جرر ااعالقررة(ا20)اضقررمالبجررا لايررناجالثررظ
(ا0.09)الباالبرررةايسرررت ىاعجرررااالبرررةالضتاحطيرررةاعالقرررةا(ا ذررر 0.860لالضتارررحطا)ايعحيرررلاا ررر اثيرررثالباضلسررر 
إثاحيّيةااااّلبةالضتاحطيةاالتاعالقةاذجحكاأناابكاينا جستجت البضييسيةالس بى الب ض يةاجضفضا احبتحب 

اف البتثايلالباضلس .ااأاليهما يت سطالبالد يةالبالفعيةايقيحساع ىالباثثاعيجةاأفضلااأال ايت سطااين
اضلسررررررةاشرررررر اضيا شررررررهحإلالبررررررايناايررررررنارررررررلااضلسررررررةاإبيرررررر ات ارررررر تايررررررحايرررررركالبجتيجررررررةاذرررررراها تت ررررررق

(Chowdhury & Shahabuddin, 2007) أاي سر ناا ضي السريلا  اضلسرةاجيهررح سا (Niehaus, 

Rudasill & Adelson, 2012) ا (2090ا  اضلسرةا)لبع ر لنا لبعطيرحتا (2005ا )لبشرعي  ا اضلسرةا
 اضلسرةارضيرير ضياا (Ayub, 2010) اضلسرةاأير إلاا (Lepper et al, 2005) اضلسرةابيارضا زدرض نا

(Creekmore, 2010) اضلسرةااييحجيسرر اا (Szymanski, 2013)جر ااعالقرةا لبتر اد ارتاإبرىاا 
ا.لبالفعيةالبالد يةا لسال السرحايي  التااالبةالثاحييةاطضايةااين

ا يالبالفعيررةالبالد يررةاب ررتع مايتارر  نااحبييررلالبرراليماجثرر اابط اررةل ت سررضالباحث ررةاذرراهالبجتيجررةااررثنا
 جث الالستيتحعااحبعي يةالبتع يييةا لبشع ضااحب دضااجر لت البدارضةالبتر اتت رينالرتسرحإلاا لبتع مالبقّيمابالت 

ا.ا(Brophy, 2004, 200لبيعضفةا تجييةالبيهحضلتا)
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 ير جررر ناأر ررضافحع يرررةا افررر ايررحايتع يرر نايالبالفعيررةالبالد يرررةا حباررًحايررحاير جررر نايهتيررين افحبط اررةاا
 ييي رر ناإبرىالدتيرحضالبيهرحمالبتر ايررر نافيهرحاجراةا تثراابتثقيرقاتثارريلا ا جشرحطًحافر ايعحبجرةالبيع  يرحت

فحبالفعيررةالبالد يررةاتت ررينالالسررتيتحعااررحبتع مالبياضسرر البررايايتارر ااثررإلالالسررتطالعاا أرررحايي ايضت ررك
اتع مالبيهيحتالبت اتتسماارلاينالباع اةا لبتثايا لبجاة.جث ا اا  لبت ج اجث الاتقحنا لبي حاضة

 يسرررتيتع ناارررحبداضلتاا ي درررض نااحبجترررحي  ايسرررتيتع نااحبجشرررحط اريرررحاأنالبطرررالإلالبيررراف عيناالد يرررحًا
ججحاالبيهرحمايرناأجرلالبض رحالبجرحت اعرناإججحاذرحا لبيت يجةاف اعي يةالرتسحإلالبيعضفةاأ اجي البيهحضلتا ل 

نالبيشررحضرةافرر البيهيررةاذرر البغحيررةا لبجتيجررةالبيض  اررة اجيررة فرر ا يررحإلالبجرر لياالبدحضا اإااتررضىاب يسررانا ل 
Lumsdenأنالبت يياالبياف عاالد يًحايق مااحبجشحطايناأجلالبجشحطا يناأجلالبيتعةالبت اي فضذرحالبجشرحطاا

 ,Lumsden, 1994 يناأجلالبتع مالباياييجث البجشحطا يناأجلايشحعضالاججحاالبت اي يضذحالبجشحطا)

ا.(1-4
ييرررحايرررؤايااهرررماإبرررىاتدطررر اا فرررننالبالفعيرررةالبالد يرررةاتجرررت اجهررراًلاي رررحاضًلابررراىالبط ارررة ا ع رررىاذرررال

ريررحاأنالبط اررةا البارع احتا لبيشررحرلا لبقيرحمااحبعيررلااثيررحسا لبت ر قاييررحايجع هرمايت  قرر نافرر اتثاري هم
 يتجررح ا نايرركا البيهيررةلبرراينايتيتعرر نااحبالفعيررةالبالد يررةايضرررا نافرر ات ريررضذماع ررىايتط اررحتا تثررايحتا

تايناأجهرماأر رضالذتيرحما  قرةا ثيرحسافر اأال البيهرحمايرناأجرلاحتالبيهيةاأ البجشحطااثال اثيحس  ا اتثاي
ا(.Keung, et al, 2012, 54أ اج لياا)ا  غ طا لبيضحاأ البتثايااااًلاينالبيث التالبدحضجية

 احبتررحب اا  يشررحضرينافر ايررحايتع ير نفرنجهماير جرر نايهتيريناا  عجرايحايرر نالبط اررةايراف عيناالد يررحًا
بي رحاض لاا  ييي  ناإبىالدتيحضالبيهحمالبت ايرر نافيهرحاجراةا تثرايا ير ج ناجشطيناف ايعحبجةالبيع  يحت

ا 2090ا ع ر لنا لبعطيرحتلب ياترض لاف اذراهالبيهرحما بيار  لاإبرىايسرت ىايضت ركايرنالاججرحاالسررحايي ا)
ا.(785

لبط ارةاا يالبالفعيرةالبالد يرةاذرماط ارةايضررا ناع رىالبرتع مالب رضاياأنا يارضارلايناضيحنا ايس ا
ججرررحالتهماإبرررىاقررراضلتهما جهررر اذما  لبرررالت   احبترررحب افهرررماييي ررر ناإبرررىاإتقرررحنالبيهيرررحتاا  يعرررا ناججرررحثهما ل 

فرررننالبط ارررةالبررراينابرررايهماالفررركاالد ررر اعرررحٍلاب رررتع ماا اثج سرررهماا نايسرررحعاةالآلدرررضين.ااحا رررحفةاإبرررىاابرررك
يررنالبر ررح ةاا تتررر نابررايهماي لقرر ا  يثققرر ناتثاررياًلاع ييررًحاأع ررىا  البياضسررةاا عحبيررةاأراررضيتع يرر نافرر

اتسرحذماحبالفعيرةالبالد يرةفا( Ryan & Deci, 2006, 56أقلا)ا تر ناإاحاتهمااحبق قالسرحايي ا أف ل
اشررلاالد ر ا  جراااشررلادرحصاأنالسفرضلاالبيراف عيناب رتع ما ااشرلاإيجحا افر اعي يرحتالبرتع ما ج عيتر 

اضلكاأرارضا بايهماقاضةاأف لاف اتط يضالستضلتيجيحتااضلسريةاأف رل  أال اأررحايي اا  قراضةاع رىالاارالعا ل 
أنالبالفعيةالبالد يةاب ط اةاتؤاياإبىاأال اأف لافر اريحاا.(Baker, 2004, 190)ا لثتضلماب التاأف ل

ذتيررحمااحبعيررلالبياضسرر ا لبض اررةافرر الاللبياضسررةاإبررىالبثرراالبررايايجشررا نافيرر البتثررايحتا تجييررةالب  رر لا ا
ا.(Lepper, et al, 2005, 185-186)اإتقحنالبيهحمالبضييسية
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اأال ايت سررطاارريناإثاررحييةااالبررةالضتاحطيررةاالتاعالقررةات جررااالا:لبقحي ررةالب ضعيررةاب  ض رريةا احبجسرراة
ا.لباضلس ف البتثايلاااضجحتهما يت سطالبالفعيةالبالد يةاأاعحااع ىالباثثاعيجةاأفضلا

اررينات  ريلالبتثررايا لبتثارريلالباضلسر  اثيررثاا غررتاالضتارحطا جرر ا(ا20)اضقررمالبجرا لايررناجالثرظ
ا اريرحاجالثرظا جر االضتارحط(0.09)الباالبرةايسرت ىاعجراا(ا ذر الضتارحطاالل0.501قييةايعحيرلالالضتارحطا)

الضتاررحطااللا(ا ذرر 0.529ارريناثررإلالالسررتطالعا لبتثارريلالباضلسرر  اثيررثاا غررتاقييررةايعحيررلالالضتاررحطا)
ارينالاتقرحنااحسرتقالبيةا لبتثاريلالباضلسر  اا اريحاياينالبجرا لا جر االضتارحط(0.09)الباالبةايست ىاعجا

 احبترررحب ا ا(0.09)الباالبرررةايسرررت ىاعجررراا(ا ذررر الضتارررحطاالل0.799ثيرررثاا غرررتاقييرررةايعحيرررلالالضتارررحطا)
اأال ايت سررطاارريناإثاررحييةااالبررةاتلضتاحطيررةاالاعالقرة جسررتجت اأناذجررحكااب ضعيررةالب حجيررةجرضفضالب ض رريةال

ا.ف البتثايلالباضلس ااضجحتهما يت سطالبالد يةالبالفعيةاأاعحااع ىالباثثاعيجةاأفضلا
الضتاحطيرررةاعالقررةا جرر ااإبرررىاأشررحضتا لبترر ا لبعطيررحتالبع ررر لنااضلسررةاجتررحي ايررركالبجتيجررةاذرراها تت ررق

البالفعيرررةاأاعرررحااع رررىا اضجرررحتهمالسررررحايي البتثاررريلافررر البعيجرررةاأفرررضلاااضجرررحتااررريناإثارررحييحًااالبرررةاي جارررة
ا.ااحستقالبيةالاتقحناف ا لبض اةالالستطالعا ثإلالبتثاي ات  يل:البالد ية

ارحبق لاأنالسجشرطةاترر ناياف عرةااMaloneينايحاأراهايرحب ناا ييرنات سيضاذاهالبجتيجةالجطالقح
تقحناالد يًحاإالات لفضافيهحا لثااع ىالسقلاييحاي  :البتثاي الب   لا  ثإلالالستطالع اثضيةالالدتيحضا ل 

ا.(Malone, 1981, 335)اأال البيهحمااحستقالبية
لبجيرر البطايعرر ابييررلاأ الذتيررحمالب ررضا ا تعتاررضالجعرحسررًحابهررا الب ررضاالبررايافهرراهالبعجحاررضاتعاررضاعررنا

ا.يسهماف اايحاةايعضفت ا لبيشحضرةالبيستيضةاف اأال السعيحلالبيدت  ة
يهتيررينافرر ايررحاالبجتيجررةااررثنالبط اررةاا يالبالفعيررةالبالد يررةا حباررًحايررحاير جرر نريررحاييرررنات سرريضاذرراها

لبيهحمالبت اير نافيهحاالدتيحض ييي  ناإبىا ا ير ج ناأر ضار ح ةا جشحطًحاف ايعحبجةالبيع  يحت ايتع ي ن
لبياضسرر البررايافحبالفعيررةالبالد يررةاتت ررينالالسررتيتحعااررحبتع ماا جرراةا تثررٍاابتثقيررقاتثارريلاأرررحايي ايضت ررك

يتا ااثإلالالستطالعا لبت جر اجثر الالتقرحنا لبي رحاضةاجثر اتع رمالبيهيرحتالبتر اتتسرمااررلايرنالبارع اةا
ا لبتثايا لبجاة.

ا لبشررع ضالاتقررحناجثرر البت جرر اأناGottfriedاُجت ضيرراايررضله بماا  ا ييرررنات سرريضاذرراهالبجتيجررةاأي ررحًا
افرر البيررؤ ضةالبع ليررلاأذررمايررنايعتاررضالآلدررضين ايسررحعاةاا نايسررتقلااشرررلالبررتّع ماإالضةايررتماثيجيررحاايتعترر  
أنالبط اةاا يالبالفعيةالبالد يةاذماط اةايضرا ناع ىا ا ا(Gottfried, 1990, 529)السرحايييةالبالفعية

ججرحالتهماإبرىاقراضلتهما جهر اذم البتع مالب ضايا لبالت   احبترحب افهرماييي ر ناإبرىاإتقرحنا ا يعا ناججرحثهما ل 
ا(507 ا2090ا هماا نايسحعاةالآلدضين.)لبع  لنا لبعطيحتلبيهيحتااثج س

ا
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أداء أفراد عينة البحث ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط : الفرضية الرئيسة الثالثة
 لمتغير الجنس:تبعًا  الكفاءة الذاتية مقياسعمى 

ااضجحتايت سطحتااينالب ض قااالبةابقيحس(ات)الدتاحضاثسحإلالب ض يةاجضىااثةاينا ب تثققا
اياررينا(29ضقررما)ا لبجررا ل(اأج رىاارضررر)البجررجسابيتغيررضا فقرحًااع رىايقيررحسالبر ررح ةالبالتيررةالباثررثاعيجررةاأفرضلا
 :ابك

اتبعًا لمتغير الجنس الفروق في الكفاءة الذاتية (21جدول )

 ن الجنس
 الكفاءة الذاتية

 داللة الفروق الداللة مستوى ت ع م
 95.21 991.20ا250اارض

االبة 0.04ا2.070-
 95.78ا922.27ا275اأج ى

ا

ا
اتبعًا لمتغير الجنس يبين الفروق في الكفاءة الذاتية (1) شكل

اع ررىااضجررحتهمافرر ا لاجررحثالبررار ضااررينافررض قا(ا جرر ا1 لبشرررلا)(ا29)اضقررمالبجررا لايررناجالثررظا
افرر ا (95.21)ايعيررحضيااررحجثضل (ا991.20)البررار ضااضجررحتايت سررطارررحناثيررثالبر ررح ةالبالتيررةايقيررحس
(ا2.070)اتاقييررةا رحجررتا (95.78)ايعيررحضيااررحجثضل (ا922.27)الاجررحثااضجررحتايت سررطارررحناثررين
البضييسيةالب حب ة الب ض يةاجضفضا احبتحب ا.لاجحثاثيثارحجتالب ض قاباحبحا (0.00)ااالبةايست ىاعجا

ايقيررحسفررض قاالتااالبررةاإثاررحييةافرر ايت سررطاأال اأفررضلااعيجررةالباثررثاع ررىااذجررحكاأناابرركايررنا جسررتجت 
ابيتغيضالبججساباحبحالاجحث.تاعًحالبر ح ةالبالتيةا
 ،(Azar, 2013)ا اضلسررةازالضا(2090 البيدالفرر يرركاجتررحي ااضلسررةارررلايررنا)البجتيجررةاذرراها تت ررق

ا (2092ا جترحي ااضلسرةا)لبي سر ا لبت اأشحضتاإبىا ج اافض قااينالبججسيناباحبحالاجحثا تدت ر ايرك
 ج اافرض قاارينالبججسريناا(Tenaw, 2013) اضلسةاتيجح اا،(Shukullaku, 2013) اضلسةاشير الري ا

اف البر ح ةالبالتيةاباحبحالبار ض.

 الجنس

 ذكور

 إن ث
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ثنالاجرررحثاأر رررضالبتاليرررًحا يتحاعرررةاارررا(2092فررر ا ررر  ايرررحااررررضهازالضا)ا ت سرررضالباحث رررةاذررراهالبجتيجرررة
 أر ررضاسررعيًحا ضل البججررححافرر ايثح بررةايررجهناا اررحتاالتهررنا تررر يناشدارريةايسررتق ةاا ب اضلسررةايررنالبررار ض

لاجرحثاا فرننايعظرمالباضلسرحتاتظهرضاأجر افر البيت سرطا بتع مايرنالبرار ضر ح ةاف ال ذ ااابكاأر ضاا اهن
جهررنايثار ناع ررىااضجررحتاأع ررىا يترحاع نافرر البياضسررةالب حج يررةاا ت عرلاأف ررلافرر البياضسرةايررنالبررار ض  ل 

ا.(Azar, 2013, 177)لاأع ىايقحضجةااحبار ضاايعا
 & Kumar)ا(2007)اإبرىايرحاأشرحضاإبير ارراًلايرنارير يضا اليأي رًحا ييررناإضجرحعاذراهالبجتيجرةا

Lai, 2006) اثنات  قالاجحثاع ىالبار ضاف البر ح ةالبالتيرةاقراايعر ااإبرىالسعرضل الالجتيحعيرةا لبقير اا
 يرضسرناأقارىا قررتهنابألجشرطةالبالد يرةا لبيسررحع اا ب اييرةالبدحضجيررةفحاجرحثاالايتعض ررنار يرضًلا البعحي يرة
 ذرررالاقرراايرررر ناعحيررالاإبرررىالبيتغيرررضلتا افررر اثررينايظهرررضالبرررار ضايهي ررينا  يرررضايتجحسررقةااضلسرررتهما لب رضيررة

فغحباررًحايررحايجشررغ  نااثعاررح السسررضةالبترر اقررااتررؤ ضاسرر اًحاع ررىاا لبيدت  ررةالبترر اتررتثرمااررحبجيطالبسرر  ر ابررايهم
 .(Kumar & Lai, 2006, 252)يقحضجةااحاجحثاا ر ح تهمأاليهما

لبججررححالبياضسرر ا يررحاييرررناأنااا اررحتار ح تهررحالبالتيررةايررنادررالللب تررحةا تررضىالباحث ررةاأنايثح بررةا
ييجثهحاينافضصاتسحعاذحاع ىاتثقيقاالتهحاثيثايعتاضالبججححايدضجالجتيحع ااحبجساةاإبىالب تحةايؤينا

ريرحاابهحافضصالبعيلا يسحعاذحاف اتثقيقاالتهرحا ي ارتاا ضذرحافر البيشرحضرةافر اجه رةالبيجتيركااحقترالض 
هراايرنالبرار ض ا بعرلايرضااابركاإبرىايثح برةالب ترحةاإ ارحتاييرنات سيضاابكااثنالاجحثاأر ضايياًلابارالالبج

أ ر اإبرىاابركاأنا جر االب ترحةالبعضايرةافر البيجرالا اشرضق ايييرلاإبرىاتعظريماا ضالبضجرلاالتهحاف ايجتيك
البهررا ااججررحاالبيط  اررةالبعي ّيررةالبيدّططررحتا تج يررااتجظرريميعطيهررحالب ضاررةابايعظررما قتهررحايقحضجررةااحبررار ض

ييرجهحايناليتالكالب قرتا ارالالبجهراافييرحاتجشرغلافير ايرناأعيرحلاأر رضايرنالبرار ضالبراينايجرا نا البُيضلا
ا ذالايحاي سضالب ض قاف البر ح ةالبالتيةاباحبحالاجحث.فضاةادحضجالبايتايكاأقضلجهم.ا

 عمى البحث عينة أفراد أداء في متوسط إحصائية داللة فروق ذات توجد الا:الفرضية الرئيسة الرابعة
 أدبي(. -الكفاءة الذاتية تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي )عممي  مقياس

ااضجرحتايت سرطحتاارينالب رض قااالبرةابقيرحس(ات)الدتارحضاثسرحإلاجرضىالب ض ريةااثةايناب تثقق
ا ا لبجا ل(أاا ا-اع ي )الباضلس الالدتاحصابيتغيضالبر ح ةالبالتيةا فقحًااع ىايقيحسالباثثاعيجةاأفضلا
ا:ابكاياينالبتحب 

االدراسي االختصاصتبعًا لمتغير الفروق في الكفاءة الذاتية  (22جدول )
االختصاص 

 ن الدراسي
 الكفاءة الذاتية

 داللة الفروق الداللة مستوى ت ع م
 16.73 126.85ا285اع ي 

االبة 0.00ا9.433
ا15.51ا113.49ا240اأاا 

ا
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ا
 تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي كفاءة الذاتيةالفروق في ال (92الشكل )

 طالإلاالبطالإلاف الب ضعالبع ي ااينافض قا ج اا(90 لبشرلاضقما)(ا22)اضقمالبجا لايناجالثظ
اطررالإلالب ررضعالبع يرر ااضجررحتايت سررطارررحناثيررثالبر ررح ةالبالتيررةايقيررحساع ررىااضجررحتهمافرر الب ررضعالساارر 

(ا992.01)الب رررررضعالسااررررر ااضجرررررحتايت سرررررطاررررررحناثرررررينافررررر ا (97.52)ايعيرررررحضياارررررحجثضل (ا927.87)
اجرررضفضا احبترررحب  ا(0.00)ااالبرررةايسرررت ىاعجرررا(ا1.022)اتاقييرررةا رحجرررتا (97.79)ايعيرررحضياارررحجثضل 
فررض قاالتااالبررةاإثاررحييةافرر ايت سررطاأال اأفررضلاااذجررحكاأناابرركايررنا جسررتجت ا لبضييسرريةالبضلاعررةالب ض ررية

الالدتاحصالباضلس اباحبحالب ضعالبع ي .بيتغيضاتاعًحالبر ح ةالبالتيةاايقيحسعيجةالباثثاع ىا
ااالبرةاالتافرض ق لبتر اأشرحضتاإبرىا جر اا.(2090 البيدالفر  تت قاذاهالبجتيجةايكاجتحي ااضلسرةا)

الباضلسر الالدتارحصابيتغيضاتاعحًاالبالتيةالبر ح ةايقيحساع ىالباثثاعيجةاأفضلااأال ايت سطاف اإثاحيية
ا.لبع ي الب ضعاباحبح

لبجتيجرررةاارررثنالبط ارررةالبررراينايتيتعررر ناار رررح ةاالتيرررةاعحبيرررةاٌيقررراي ناع رررىاثرررلا ت سرررضالباحث رررةاذررراها
   ررركالسذرررال ا ذرررالايرررحا ا برررايهمالبقررراضةاع رررىالبتدطررريط البيشررررالتا لدتيرررحضالبيهرررحمالبتع يييرررةالبارررعاة

ايتط ا البتداصالبع ي .
يثترحج ناإبرىاعراةاأسراحإلايجهرحا:اإنالبط ارةايرناا يالبتداارحتالبع ييرةااذاهالبجتيجةاضايحاتضجك

 طايعررةاا تع ررمالبيهررحضلتالبيسررحعاةاع ررىاايررحاةالبتثارريلالباضلسرر اايررحايتجحسررإلا إبررىااررالاجهرر االبيجحسرراة
احا ررحفةاإبررىاأجرر اذررالالبتداررصايثتررحجاإبررىايتحاعررةايسررتيضةايررناقاررلا البيرر لاالباضلسرريةالبترر ايتع ي جهررح

لبطحبرإلاار رح ةاعحبيرةاالاتيترك برنايترثتىاابركاإالايرنادرالا لبطحبإلاس ل اف الباضلسرةاأ السرتارحضالبراض س
جهحاتعتيااسا أيحااحبجساةاب تداصالساا افنناي لاهاتجعلالبر يضاينالبط اةايشعض نااحبي لا.جث البتع م

 ذ ااابكاقرااترؤاياإبرىاجقرصاا (اااضجةاأسحسيةاع ىاعي يةالبث ظاأر ضاينالب همف ااضلستهحا)لستارحضذح
ا.(702-702 ا2010ا لبر ح ةالبالتيةاباىااعضالبط اةا)لبيدالف 
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 ييرررنالبتثقررقاا  التاقييررةا ريررحاأنالباضلسررةالبع ييررةاتت رريناي  رر عحتا لقعيررةايضتاطررةااثيحتجررح
ا  لباررراضا  لاتقرررحنااحسرررتقالبيةا  تثيرررلالبيسررري بيةا لبيعضفرررةا يجهرررحاعي يرررًحاييرررحايجيررر ابايررر الب قرررةاارررحبج س

 ا)يثيرر اا لبجيررحب .ابايرر ااالبر ررح ةالبالتيررة لقتجحعرر ااقاضلترر اع ررىاإججررحاالبيهررحمالباررعاةاييررحايايررا  لبي ررحاضة
ا.(17ا 2090

احا حفةاإبىاأناطالإلالسقسحمالبع ييةايثقق ناا لتهماأر ضايناطالإلالسقسحمالساايرةاضايرحايرر نا
يقحضجررةابيرحجررةالسقسررحمالساايررةاأ اايررحايتررححالبطررالإلايررنافررضصاعيررلابيرحجررةاذرراهالبتدااررحتالبيضت عررةا

فهمايجسا ناججحثهمابقاضلتهما يتثا ناأج سهما ذما لقعي ناف ا البطي حابايهمأف لاييحايايااينايست ىا
أذالفهما يست ىاطي ثهمايضت كا يهتي نااحبتيياا يتقج ناأعيحبهما ياراب نالبجهراافر البارعحإلا لبتجرحفسا

ا.(957ا 2099ا لبياضي)لبيستيضاب ججححا لبجشحطالباحضااا رابكالالستعالا
أداء أفراد عينة البحث عمى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  :الفرضية الرئيسة الخامسة

 لمتغير الجنس الدافعية الداخمية تبعًا  مقياس
ااضجحتايت سطحتااينالب ض قااالبةابقيحس(ات)الدتاحضاثسحإلاجضىالب ض يةااثةاينا ب تثققا

ايارينا(22ضقرما)ا لبجرا ل(اأج رىاارضرر)البججسابيتغيضالبالد يةا فقحًاالبالفعيةاع ىايقيحسالباثثاعيجةاأفضلا
ا:ابك

اتبعًا لمتغير الجنس الداخمية الفروق في الدافعية (23جدول )

 ن الجنس
 الدافعية الداخمية

 داللة الفروق الداللة مستوى ت ع م
ا99.10 70.29ا250 ذكر

االبة 0.019ا2.345 ا99.21ا77.71ا275 أنثى
ا

ا
اتبعًا لمتغير الجنس الداخمية يبين الفروق في الدافعية (99) شكل
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اع ررىااضجررحتهمافرر ا لاجررحثالبررار ضااررينافررض قا(ا جرر ا99 لبشرررلا)(ا22)اضقررمالبجررا لايررناجالثررظا
افرر ا (99.10)ايعيررحضيااررحجثضل (ا70.29)البررار ضااضجررحتايت سررطارررحناثيررثالبالد يررةالبالفعيررةايقيررحس
اعجرا(ا2.207)اتاقييرةا رحجتا (99.21)ايعيحضيااحجثضل (ا77.71)الاجحثااضجحتايت سطارحناثين

ا لبضييسريةالبدحيسرةالب ض ريةاجرضفضا احبترحب ا.لاجرحثاثيرثارحجرتالب رض قابارحبحا (0.09)ااالبةايست ى
ايقيررحسفررض قاالتااالبررةاإثاررحييةافرر ايت سررطاأال اأفررضلااعيجررةالباثررثاع ررىااذجررحكاأناابرركايررنا جسررتجت 

اباحبحالاجحث.البججسابيتغيضتاعًحاالبالفعيةالبالد ية
 ,Ayub اضلسررةاأيرر إلا)ا(2005)البشررعي  ايرركاجتررحي ااضلسررةارررلايررنااضلسررةالبجتيجررةاذرراها تت ررق

ڤحب يضلجراا زدرض نااجترحي ايركا لبت اد اتاإبىا ج اافض قاارينالبججسرينابارحبحالاجرحثا تدت ر ا(2010
(9110Vallerand, et al, ا اضلسة)لبت اأشحضتاإبىاعاما ج اافض قاايناا(2090)ا لبعطيحتالبع  لنا

البججسيناف البالفعيةالبالد يةا
 ت سررضالباحث ررةاذرراهالبجتيجررةااررثنالبطحباررحتالاجررحثايرراالاايسررت ىاالفعيررتهنا ي ررحاضتهناع ررىالبررتع ما

احا رحفةا  رىا ا لبايايضرااع ىاأذييةالباضلسةااحبجساةاإبىالب تحةا اساإلاجيطالبتجشيةالالجتيحعيةالبسحيا
تقايرر السسررضةا لبيجتيرركابنجررحثايررنات جيهررحتاتتع ررقااحبشررهحاةالبتع يييررةااحعتاحضذررحاسررالثًحافرر ايرراارررلايررحا

اضلرررررًحابض اررررحتهم ايررررجهم لبيهجيررررةااريررررحاأجرررر ار يررررحاتقررررامالبط اررررةافرررر البسرررر مالبتع ييرررر اأارررراث لاأر ررررضًلا لعيررررًحا ل 
 يناجهةاأدضىافننااضجةاا  يكالآلدضينا طي ثحتهمالبع ييةا ثيثاياث  ناعنالبتجحفسالباجح ايكالبالت

ا  بعلاابكايضتاطاايحاساقاق ب ا ذالالب ع ا لبض اةاف البتجحفسالباجح اباىالاجحثاأراضايجهحاباىالبار ض
 اف اًلاعناأنالاجحثايجشثنا ذنايسريعنار يرضًلايرنالبجارحيحا لبت جيهرحتالبيتع قرةااثذييرةالبرتع ما لبتع ريم

ااحبالتا لبشع ضااحسذ يةا لبتييا.اايناأجلالبثا لاع ىا ظي ةاتثققابهنالب قة
 لبجظضاإبىالبعي يةالبتع يييةا اريحاأنالاجحثاأقلاعض ةاب يشتحتا أر ضاتضرياًلاع ىالباضلسةا لبتع م

يقحضجرررةااحبرررار ضالبرررايناالايشرررعض ناأنالبرررتع ما ااحعتاحضذرررحافضارررةاالاررراايرررنالقتجحارررهحاع رررىاجثررر ايجحسرررإل
عيرلايتييراةا يجايرةالقتارحايًحا لبتر اتاراحالذتيحيررحتهماالبياضسر ايسرحعاذماع رىاتثقيرقاأثاليهرماا رضص

ا.(077ا 2001ا يدت  ةاعنالبييالنالبياضس اف اذاهالبيضث ةا)أا اع لا
 لاجحثايي ناإبىالالعتيحااع ىالبرج ساعرناطضيرقالبرتع ماا ارحتا جر اذنااقر ةاأيرحماأفرضلاالبيجتيركا

يررراف عحتاجثررر الالذتيرررحمااقررر لجينالبياضسرررةاريرررحاأنالاجرررحثا ا يرررناأجرررلاضفررركايسرررت لذنالبيعضفررر ا لب قرررحف 
ا 2002ا ضلسرريةا)لباثي رر  تع ييحتهررحا يدااررنالبجررا السراررضايررنا قررتهناب اضلسررةا يتحاعررةالب لجاررحتالبا

ا(.292
 بعلاشي عاي حذيمالباييقضلطيةا لبيسح لةااينالبضجلا لبيضأةاف البيجتيكالبس ضي اقحاالسج ىاإبىا

ةالبت اتيرجهحايناجاعةالالستقالل السيضالباياي ضضاع يهحااالالبياياالبت ريضااحيتالكالبر حيحتالسسحسي
اينالبجهاار اتثظىااحب ضصالبت ايثظىااهحالبضجل.
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 عمى البحث عينة أفراد أداء في متوسط إحصائية داللة فروق ذات توجد ال: الفرضية الرئيسة السادسة
 أدبي(. -)عممي الدافعية الداخمية تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي  مقياس

ااضجرحتايت سرطحتاارينالب رض قااالبرةابقيرحس(ات)الدتارحضاثسرحإلاجرضىالب ض ريةااثةايناب تثقق
 ا(أااررر ا-اع يررر )الباضلسررر الالدتارررحصابيتغيرررضالبالد يرررةا فقرررحًاالبالفعيرررةاع رررىايقيرررحسالباثرررثاعيجرررةاأفرررضلا

ا:ابكاياينالبتحب ا لبجا ل
االدراسي االختصاصتبعًا لمتغير  الداخمية الفروق في الدافعية (24جدول )

االختصاص 
 ن الدراسي

 الدافعية الداخمية
 داللة الفروق الداللة مستوى ت ع م

ا1.15 71.27ا285 عممي
االبة 0.00ا8.787

ا99.18ا70.17ا200 أدبي
ا

 
 الفروق في الدافعية الداخمية تبعًا لمتغير االختصاص الدراسي (90الشكل )

طررالإلا االب ررضعالبع يرر طررالإلاااررينافررض قا جرر اا(92 لبشرررلاضقررما)(ا20)اضقررمالبجررا لايررناجالثررظ
اطررالإلالب ررضعالبع يرر ااضجررحتايت سررطارررحناثيررثالبالد يررةالبالفعيررةايقيررحساع ررىااضجررحتهمافرر الب ررضعالساارر 

(ا70.17)الب رررضعالسااررر طرررالإلاااضجرررحتايت سرررطاررررحناثرررينافررر ا (1.15)ايعيرررحضياارررحجثضل (ا71.27)
اجرررضفضا احبترررحب ا (0.00)ااالبرررةايسرررت ىاعجرررا(ا8.787)اتاقييرررةا رحجرررتا (99.18)ايعيرررحضياارررحجثضل 
فرض قاالتااالبرةاإثارحييةافر ايت سرطاأال اأفرضلاااذجرحكاأناابركايرنا جسرتجت ا لبضييسيةالبسحاسةالب ض ية

ا.احبحالبتداصالبع ي بابيتغيضالالدتاحصتاعًحاالبالفعيةالبالد يةايقيحسعيجةالباثثاع ىا
ا  

56

58

60

62

64

66

68

70

 أدبي علمي اإلختص ص

69.25 

60.95 

 اإلختص ص

 علمي

 أدبي
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افر ايراف عالب رضااأنالالتجرحهالبيعضفر ا لبراياي ترضضايرحااذرإلابر  ييرنات سيضات كالبجتيجةالجطالقرًحا
ا ت حع ر اأال لتر  اتسر االبتر البالفعيرةاطايعرةا أنالبيعضفر  البتر لاناع رىالبثار لااهرا البيدت  رةاأال لت 

الد يرةايسرعىافيهرحالب رضااإبرىالبثار لاع رىاإجحارةاعرناسرؤللااالفعيرةاذر البيدت  رةا لبدارضلتالبي لق ايك
ا.(787ا 2090 ا)لبع  لنا لبعطيحتاأ الرتشح ابش  اجايا ايثيضاأ اثلابيشر ةايستعاية

ن الالجشرغحلالبطحبرإلايرنايسرتاع اييرحالبيسرحيلاثرلاطضيقرةاع ىاأ  اهحاف اتعتياالبع ييةالباضلسةا ل 
تعتيرررااع رررىالبث رررظاالساايرررةالباضلسرررةاايجيرررحا لبريييرررح ا لب يايرررح ارحبضيح ررريحتايررر لاا السرررييحابث هرررحاارررحبت ريض
اا يالبط ارررةاليرررتالكاي سرررضايرررحا ذرررالالسرررتاعحيهحافررر الالسرررتارحضاع رررىايعتيررراالبطحبرررإلايجعرررلاييرررحا لبتررررضلض

ا.لساايةالالدتاحاحتاا يايناأر ضالبالد يةاب الفعيةالبع ييةالالدتاحاحت
ااثيث اإبى البثحجة اتتي ل البالفعية ا فهم ابالع م اثيثالبالد ية البيشرالت  ااجشحطحتاثل جشغحل

)جضلالتاا لالجشغحلااحبت ريضا لالستيتحعاا  اأجهحاCacioppo, & Pettyارلاينارحسي ا ا ايت اعضفهح
ا.(320ا 2010 لبع   ا
ثررإلا ا لبالفعيرةالبالد يررةاب اضلسرةاذرر الالسرتيتحعااررحبتع مالبياضسر البررايايتسرمااحالتجررحهاجثر البت رر قا

تثايررةاب عقررلا لباررعاةا لبغضياررةا  يررضالبيثب فررةايتع ررمالبيهررحمالبالبتضريررااع ررىالبيهيررة البي ررحاضة الالسررتطالع
ا.(990ا 2090 ا)أا اذحشم
فحبيهرررحضلتالبتررر ايتع يهرررحالبطرررالإلافررر البياضسرررةابثرررلالبيشررررالتا تثقيرررقالسذرررال ايعا ذرررحااض جرررضاا

Brunerاحبمالبدرحضج إبىاتيتعهمااحذتيحماالد  ايضتاطااحبي   عحتاالتالبا ةااحبعرا(San Sone & 

Smith, 2000, 319).ا
ا  ثرلالبيشررالتا  تررضلضالبيثرح التا  تضىالباحث ةاأنالباضلسةالبع ييةاايحافيهحايناإجضل البتجرحضإل

 تت رريناي  رر عحتا ا لالذتيررحمااحرتشررح البثقررحيقالبجايرراةاتجعررلالبطحبررإلاع ررىاع ررمااداررحيصالسشرريح 
ا. لقعيةايضتاطةااثيحتجح

لطمبــة عينــة البحــث مــن خــالل الدراســي هــل يمكــن التنبــا بالتحصــيل  :المتعمقــة بســاال البحــثالنتــائج 
 ؟ الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية

 لبالفعيرررةالبالد يرررةا)ريتغيرررضينا ا بيعضفرررةاإيرحجيرررةالبتجارررؤااحبتثاررريلااحالعتيرررحااع رررىالبر رررح ةالبالتيرررة
ا:لستدالي افرحجتالبجتحي البتحبيةالبتثراايناتثققاشض طيستق ين(اتمالستدالماتث يلالالجثالضالبيتعااااعاا
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ا
 تخطيط االحتمال الطبيعي -التحصيل(ري الطبيعي حول المتغير التابع )االنحدار المعيا (91شكل رقم )

يظهررضاشرررلاتدطرريطالالثتيررحلالبطايعرر اأنالبجقررحطايت اعررةااثيررثاتشرررلادطررًحاقطضيررًحايسررتقييًحايررنا
ا ذالايالاع ىاعاما ج االجثضلفحتارايضةاعنالبطايعيةا.الس لالبيسحضاإبىاأع ىالبييين

ا
 ( تخطيط االنتشار الخاص بالرواسب المعيارية92شكل رقم )
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جالثظاأناقيمالالجتشحضاي اعةااشرلاشا ايستطيلا يعظيهحايضراةاف البيجتا اع ىاط لاجقطةا
الايررؤ ضلناع ررىاشرررلا ي جررااقييترريناشررحاتينافقررطا ذيررحاا2إبررىا ا2-تجثاررضاالدررلالبيجررحلايررنا االبارر ض

لالجثررالضاررر نالبعيجررةارايررضةالبثجررم.ا احبتررحب اييرررنالعتيررحااجتررحي اتث يررلالالجثررالضافرر البتجاررؤااقرريمالبيتغيررضا
البتحاكا)لبتثايل(اف اذالالبجي اج.اريحاذ ايايناف البجا لالبتحب :

 الدافعية الداخميةو  اءة الذاتيةنموذج التنبا بالتحصيل الدراسي لمطمبة عينة البحث من خالل الكف (03جدول رقم )ال

المتغيرات 
 المستقمة

 الثابت
 )أ(

معامل 
 االنحدار )ب(

الخطأ 
 القياسي

قيمة )ت( معامل 
 االنحدار

 قيمة ف معامل التحديد

 الكفاءة الذاتية
ا16.49

 19.985ا0.015ا0.545
ا9701.222 852.

 15.809ا0.023ا0.431 الدافعية الداخمية

البرةاإثارحييًحاعجراايسرت ىالباالبرةاا0.872=2أناقييرةايعحيرلالبتثايرااضا(27يت حاينالبجرا لا)
يررنالبتاررحينا)لبتغيررضلتالبثحارر ةاا0.872(ا ذرالايعجرر ااررثنالبر ررح ةالبالتيررةا لبالفعيررةالبالد يررةات سررضا0.00)

(ا ذرر االبرةاعجرراا9701.222)ا:ثيررثاا غرتاقييرةا) ( افر البتثاريلالباضلسرر ابراىاأفرضلااعيجررةالباضلسرة(
%(ايررنالبتاررحينافرر البتثارريلالباضلسرر ا87)ا(اأياأنالبيتغيررضلتالبيسررتق ةات سررضايررحايقررالضه0.00يسررت ىا)

لباضلسرةا%(ايرنالبتارحينالبثحارلافر البتثاريلالباضلسر ابراىاأفرضلااعيجرةا97باىاأفضلااعيجةالباضلسةا أنا)
 :اأياتاحينا يضاي سض.(2ضا-ا9ت سضهاع ليلازدضيا)

لبتجاؤااحبتثاريلالباضلسر ابراىاأفرضلااعيجرةالباضلسرةايرنادراللافنج اييرنالبق لاانيرحجيةاا  ييحاساق
ا.اريحاي  : ح ةالبالتيةا لبالفعيةالبالد يةيعضفةااضجحتهماف البر
البعش لي اثالفعيةاالد يةا البدطا0,029ر ح ةاالتيةا اا0,707 اا97,01لبتثايلا=ا

أنايرراالاالبتثارريلااحبيت سررطاذررالايعجرر اأجرر اإالالسررتطعجحاايررحاةالبر ررح ةالبالتيررةااضجررةا لثرراةايت قرركا
الالستطعجحاايحاةالبالفعيةالبالد يةاايقرالضااضجرةا لثراةايت قركاأنايراالاالبتثاريلاايقرالضاا اضجةا0,707  ل 
 اضجة.ا0,029

فنج اييرنالبق لاانيرحجيةالبتجاؤااحبتثاريلالباضلسر ابراىاأفرضلااعيجرةالباضلسرةايرنادراللاا  ييحاساق
البالتيةا لبالفعيةالبالد ية.يعضفةااضجحتهماف البر ح ةا

 ,Chowdhury & Shahabuddin)اضلسرةاشر اضيا شرهحإلالبراينا تت قاذاهالبجتيجةايركاجترحي ا

لسع ىارحناأاليهمالسرحايي البالد يةا لبالفعيةاالبطالإلاا يالبر ح ةالبالتية  لبت اأشحضتاإبىاأن (2007
 .لبيجد  ةلبالد يةاأف لايناا يالبر ح ةالبالتيةا لبالفعيةا

اثناا ىالبر ح ةالبالتيةايعا ناججحثرحتهما فشر هماإبرىالبرالتايتي  رةافر اا ت سضالباحث ةاذاهالبجتيجة
حض(ا برابكابرايهماتهيرؤالسرتدالمالسرتضلتيجيحتايجحسراةابالسرتار اتجظريمالب قرتا ثجرمالبجهراالبيارا لالبقاضة )

الافشرر  لافررنجهماي سررض ناا فرر ااررالالبجهرراإالاثررح ب لا  ررحاض لاأجهررمايسررتطيع ناتثقيررقالبهررا اا ت قرركاي ررحاه  ل 
أجرر اييرررناإعررحاةالبيثح بررةايرركااررالايايرراايررناايرحجررحتهم لب شررلافرر ا رر  افرررضتهماعررناا لتهررما ت سرريضذماا
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 ُتعراار رح ةالبرالتاعررحياًلايرنالبع ليرلالبهحيرةافرر اا (257ا 2007ا )عارراالب ترححالبجهرااب قتر افر اإيرحجحتر 
اضةالبشدايةاب  ضاايناداللايشحضرت ا ي حاضت ا تررضلضهاب يثرح التاس  كالب ضاالبتثاي  .اثيثاتظهضالبق

لبالتيررةابرر اتررث يضااار ح ترر لبي هرر مالبررالت اب طحبررإلاعررناقاضترر الباضلسررية ا شررع ضالب ررضااافحبر ررح ةالبالتيررةاذرر 
اياحشضاع ىالدتيحضهابألجشطة ا ت قكالبججححالبجهحي  ا يؤ ضااابكاع ىالبجه ااايجضاااايهح.ا

لبرالتاسفرضلاافر ايجرحلالباضلسرة اسر  ايرؤاياذرالاإبرىالضت رحعاافرنالاتيرجرحايرناضفركار رح ة ع ىاذرالا
يست يحتالسال اع ىاا ضةالضت حعاب اضجحتا لي حاإبىالبتغ إلاع ىالبدر  اعجراالدتارحضالبير لاالباضلسرية ا

ا.(Rampp and Guffey, 1999, 45) ذ اأي ضاتق اجحاف البجهحيةاإبىاايحاةالبيعضفةا
ح ةالبررالتايررناأذررماييرحجيايررحتالبقرر ىالبشدارريةاثيررثاأجهررحاتي ررلايضررراًلاذحيررًحافرر االفعيررةار ررافتعتاررض

لبطحبإلاب قيحمااثياعيلاأ اجشحطااضلس  افه اتسحعاالبطحبإلاع ىاي لجهةالب غ طالسرحايييةالبيدت  ة ا
سرررةا لبتررر اتعترررضضاأاليررر البتثاررري   ا تضت ررركايسرررت يحتالبر رررح ةالبالتيرررةابررراىالبطرررالإلايرررنادررراللالبييحضا

ذرر احبر رح ةالبالتيررةافا(.979ا 2009 اي لبتراضيإلالبيت لاررلاع رىااعررضايهررحضلتالبجشرحطالسرررحايي ا)اررا ا
يررنادرراللالعتقحالترر البيثررااةاايسررت ىالبالفعيررةابايرر .افر يررحاالاتالب قررةاا قرراضةالب ررضااع ررىالسال ا لاججررحا

يعضفيرررًحاالبر رررح ةالبالتيرررةا سررريطحًاثيرررثاتي رررلاا احبر حيرررةالبالتيرررةاالاتالبجهررر االبياا برررةاب  اررر لاإبرررىالبهرررا 
 احبتررحب ايثررااايقررالضاا لبالتيررةايثرراااطايعررةالبسرر  كالبرراياسرريق ماارر ابر ح ترر ثيررثاإنات قرركالب ررضااا ب سرر  ك

 ا2090ا )دحبرراا اضجررةالبي ررحاضةالبترر اسررياايهحافرر اي لجهررةالبيشرررالتالبترر اتعتض رر ا لبجهرراالبرراياسرريااب 
ا.(097

هررررحاإثرررراىاإبررررىالبر ررررح ةالبالتيررررةاع ررررىاأجا(Cormier & Nuris)ريررررحاأشررررحضاررررر ضييضا جرررر ضسا
 ر يحاالاتاقجحعةالب ضااارثناباير اقراضلتاتيرجر ايرناثرلالبيشررالتاار رح ةاالاتاا لستضلتيجيحتاإالضةالبالت

ا.(287ا 2092 اايض ت ا ثيايباي البالفعيةابتث يلاذاهالبقجحعحتاإبىاس  كا لقع ا)
لبتر ااتهميعتقالتالسشدحصاثر لار رح ااثنا(Cervone & Peake)اسيضف نا ايكيضىارلاينا ا

 يررجعرساابرركاع ررىالبيجهرر االبترر ايااب جرر افرر اأعيررحبهم ا رررابكاع ررىالبيرراةالبترر اا تثررااايسررت ىالبالفعيررة
اا.يستطيع ناينادالبهحالباي ااف اي لجهةالبعقاحتا لبيشرالت

ريحاأج ار يحاالاتا قرةالب رضاافر ار رح ةالبرالتاتايراايجه التر  ا يايرااإارضلضهاع رىاتدطر ايرحايقحا ر ا
يرناعقارحت افعجرايحاي لجر الب رضاااي قرر ايرحايرر ناباير اشرر كافر ايقاضترر البالتيرةافهرالايق رلايرنايجهرر اه ا

ا تعتارضا،(Cervone & Peake, 1986, 493)ييرحايرؤ ضاع رىايثح برةاثرلالبيشررالتااطضيقرةاجحجثرةا
اطرر ضاف رر ايررح اتاررض افرر الاضلاةا بطرر ضالبالفعيررةاب سرريض ضلتااحبجسرراةاأذييررةاالتالبالتيررةالبر ررح ةات قعررحت
البتغ ررإلااحسررتضلتيجيحتايتع ررقافييررحا لبقررضلضلتالبيتط اررحتالدتيررحضاات جيرر البالتيررةالبر ررح ةات قعررحتاتقرر مالبررالفك
ا لبيعجرر يالبيررحايالالسررتهالكا يرراىالبياا بررةالبجهرر ااع ررىالبالتيررةالبر ررح ةات قعررحتاتررؤ ضالاضلاةاطرر ضا فرر 
 .(27ا 9115اض  لن )ايحايشر ةاع ىالبتغ إلاعجاالبتثيلا ياىالب ضااسيااب الباي
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تعررااالبالفعيررةالبترر اتجشررثاا لسررطةالبججررححافرر البيهررحماالبترر ا تؤرررااسررتاكا ع ررىاأنالبشررع ضااحبر ررح ة
يرةالبالد يرة ا أنا لبشرع ضااعرامالبر رح ةاي رع البالفعلبالد ية ا تعيلاع ىالبيشحضرةاف البيهحمالبيتيح  رةا

تررضتاطااحبالفعيررةالبالد يررةالضتاحطررحا  يقررح اثيررثاأررراتايعظررمالباضلسررحتاأنالبتالييرراالبرر ل قينااالتيررةلبر ررح ةالب
برايهمايتعرةاالد يرةافر اأال البيهرحمالبياضسريةاأر رضايرنالبرايناييت رر ناإاضلكاأقرلاالبيؤيجيناار ح تهماير ن

اا.(Stipek, 1998, 121)ا لسرحايييةاث لاقاضتهم
 قررااأظهررضتاجتررحي البعايرراايررنالباضلسررحتاأجرر اتررمالبتجاررؤااحضتاررحطالبالفعيررةالبالد يررةاإيجحايررًحااحبتثارريلا

فحبطالإلالبراينابرايهماالفعيرةاالد يرةاأرارضافر ايجرحلايرنالبيجرحالتالباضلسريةاررحج لاأر رضالثتيرحاًلاالباضلس  
ا(.277ا 2007اف اذالالبيجحلا)عااالب تحح سناياضر لاأج سهماع ىاأجهمار  ا

اتعتاررضالبالد يررةالبالفعيررةاأناإبررى(اPintrich & DeGroot, 1996)ا ايجرر ضتااجتررضشا ت اررل
اتعتارضاب رتّع ما الفعيتهمالبط اةاتثايلااينالبعالقةايعضفةافننابابكاب ط اة؛السرحايي ابألال ئايجااأف ل
البالفعيرةايتغيضاايناطضايةايتاحابةاي جاةاعالقةالفتضلضاإبىالبتضا يالساإلاياذإلاإااتضا ية اقييةاالاأيضلًا

ابهرا البطحبرإلافهمايناياياا لبتّع مالبتثايل اتثسيناف اتسهمالبالفعيةافايحاةالباضلس ؛ا لبتثايلاب تّع م
لبع رر لنا)البارر  البعيررلافرر ا لجايحجرر ا ثيحسرر ا تدطيطرر اي حاضترر اترراالاابررابكاتثقيقررة ايضيرراابيررحا عيرر اذرر 

ا.(710ا 2090ا  لبعطيحت
ثيثاأنايظحذضالبالفعيةالبالد ية:البسعحاةاف اا ايست ىالبتثايلالباضلس ا يةايجائحبالفعيةالبالدف
اضلكالبتثرماف اي لق البتع ما  لالجايحجاف البيهية ا لبت ج اجث البتع م البتع م ا  تع مالبيهحمالبارعاة ا ل 

 تق رررلايرررنالبق رررقاا ح ةالبالتيرررةافررر البي لقررر الباضلسررريةلضت رررحعالبر رررفحبالفعيرررةالبالد يرررةالبيضت عرررةاترررؤاياإبرررىا
 .(909-900ا 2090 اأا اذحشملالدتاحضيا احبتحب ايضت كالبتثايلالباضلس ا)

يرناأنالبطحبرإلالبيضت ركافر البالفعيرةالبالد يرةاا(Lepper, 2005) ذالايت قايكايحاأشرحضاإبير ابيارضا
 ير ناأر ضار ح ةافر البرتع ماعرنالبطحبرإلالبيرجد ضافر البالفعيرةاا لسرحايييةاير ناأر ضات  قُحاف البيهية

ا(.599ا 2090ا  لنا لبعطيحت لبالد يةا)لبع
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 :المقترحة البحوث ــثانياًـ
البتث يلاف البعيقاينالبيايااتثققاأنا ييرناااضلستهحالبيضتاطةالباث ثايناعاااالباحثة وتقترح

ا:لبيقتضثةالباث ثاذاها ينالبيتغيضلت اذاها اضلسة
الالج عحب اإجضل ا .9 ا)لبارح  اي ل اااعضالبيتغيضلت ا عالقتهح البالتية البر ح ة اتتجح ل لبيهحضلتاا اضلسة

 .(لبيهحضلتالالجتيحعيةا لباضلسية

 تعض الب ض قاا إجضل ااضلسةاتتجح لار ح ةالبالتاف اعالقتهحااسيحتالبشدايةاباىاط اةالبجحيعة .2
 لضتاحطًحاار ح ةالبالت.ا تثاياالبسيحتالسر ضا ايجهيحاف اابك

ااعضاإجضل ااضلسةايقحضجةاايناط اةالبيضلثلالباضلسيةا)يالضس(البيدت  ةاف ار ح ةالبالتا عالقتهحا .2
 رحبتريي السرحايي ا سيحتالبشداية.لبيتغيضلتا

 .لتيةاباىاعيجحتايدت  ةارحبياضسينا لبياضل جضل ااضلسةاتتجح لاتث يضالبر ح ةالباإ .0

البالفعيةالبالد يةا عالقتهحاا جهةالب اطاباىاعيجةايناط اةالبتع يمالسسحس .إجضل ااضلسةاتتجح لا .7
ا .7 اتتجح ل ااضلسة ايناإجضل  البيتغيضلتاباىاعيجة اين اايجي عة ا عالقتهيح ا لبدحضجية البالد ية لبالفعية

 لبي ظ يناف البيؤسسحتالبضسيية.
باىالبالفعيةالبالد يةاف اضفكااضجةاا ا ضهلبر ح ةالبالتيةافعحبيةااضجحي ايقتضحابتجييةاإجضل ااضلسةاعنا .5

ا.لاعالايةالب حج يةاأ اعيجةايناط اةالبيضث ة
ا



  

  

 
 الداخلية والدافعية الذاتية الكفاءة. أجود ألفت نصر،

 على ميدانية دراسة/  الدراسي بالتحصيل وعالقتهما
 المدارس في الثانوي الثالث الصف طلبة من عينة

 جامعة ماجستير، رسالة. دمشق مدينة في الرسمية
 .م2013 التربية، كلية دمشق،

 (خرنوب فتون. د: المشرف)



 باللغة العربية           ملخص الدراسة

231 
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درايية ميدانيية /  . الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية وعالقتنما بالتحصيي  الدرايي ألفت أجود، نصر

، ماجيييتيرفيي  مدينيية دمرييل. ريييالة  عمييع عينيية ميي  لمبيية الصييل الوالييث الوييانوي فيي  المييدارس الريييمية

 .3102 كمية التربية، ،جامعة دمرل

 (فتو  خرنوب)المررل: د. 
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يعييد مفنييوا كفيياءة الييذات ميي  البنيياءات النورييية التيي  تتييوا عمييع نورييية الييتعما ا جتميياع  المعرفيي  
مجيا  ومننيا ، والت  حويت ف  الينوات األخييرة بهمميية متزاييدة في  مختميل مجيا ت عميا الينفس، لباندورا

عميييع أيييياس أ  ميييذا المفنيييوا ييييينا كمتييييير ويييييل فييي  تفييييير الييييمو  األكييياديم  ، عميييا الييينفس التربيييوي
فاللمبيية الييذي  لييدينا ردرا  ، ويييرور ردرا  األفييراد لكفيياءتنا عمييع أدادنييا األكيياديم  بلييرل متعييددة، لملييالب

ويونيرو  مييتويات ، جندًا كبييراً ويبذلو  ، عاٍ  لكفاءتنا األكاديمية يواجنو  المنمات ذات لابع التحدي
، و دقييًة عاليييًة فيي  ولييدينا تعمييا ميينوا ذاتييياً ، مرونيية فيي  ايييتخداا ايييتراتيجيات الييتعما ، وقميميية ميي  التمييل

وقيد أونيرت نتيادل العدييد ، منا الذات  ألدادنا األكاديم  ودافعية داخمية مرتفعة نحو الواجبات الدرايييةتتي
فيياللالب الييذي  لييدينا ، تبييال الدافعييية الداخمييية ريجابيييًا بالتحصييي  الدراييي ميي  الدرايييات أنييل تييا التنبيير بار 

دافعييية داخمييية أكبيير فيي  مجييا  ميي  المجييا ت الدرايييية كييانوا أكويير احتميياً  أل  يييدركوا أنفييينا عمييع أننييا 
طبيعةةا عالعة ةةا بةةين وانلالقييًا ميي  ذليي  لرحييت الدراييية يييراً  جومريييًا يييدور حييو   كييلء فيي  مييذا المجييا 

 ةةل ييي ةةا  الكفةةة ا عالتعةيةةا اعاليع عيةةا عاليعاليةةا اعالةراةةيل عاليلعةةةل الةةيث طلبةةا عالاةة  عال ةالةة  عال ةةة ا ع
 ، تنيياو خميية فصيو  ، ومي  أجي  تتيديا رجابية عممييية عي  ميذا التييار  فتيد تيار تتييييا الدرايية رليعييشة 
، وحييدود ميي  حيييث مرييكمتنا، وأمميتنييا، وأمييدافنا، وفر ييياتنا مييدخ  الدرايييةمننييا االييار  عألال عالفاةةل
االار النوري  فتد تناو  عالفال عال ة لأمرا  ،وتعريفاتنا ااجرادية ، ر افة رلع مصلمحات الدرايةالدراية
 عالفاةةةل عال ةالةةة بينميييا تنييياو   ،صيييي  الدرايييي الكفييياءة الذاتيييية، والدافعيييية الداخميييية، والتح ثمييي  حيييي لمدرايييية

والوة محاور تناو  المحور األو  الكفاءة الذاتية وعالقتنيا بيبعا المتيييرات، ودرس الدرايات اليابتة ف  
المحور الوان  ف  الدافعية الداخميية وعالقتنيا بيبعا المتيييرات، بينميا بحيث المحيور الواليث لمدراييات في  
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ميننل الدرايية  لمحيديث عي  الفاةل عاللعبة عوقيد جياء ، الكفاءة الذاتيية والدافعيية الداخميية والتحصيي  الدرايي 
جراءاتنيييا الميدانيييية، وذلييي  مييي  خيييال  تو ييييا ميييننل الدرايييية، ر يييافة رليييع المجتميييع األصيييم  لمدرايييية  وا 
جييراءات تلبيييل الدراييية الميدانييية، والدراييية الييييكومترية ألدوات الدراييية، كمييا بحييث األييياليب  وعينتنييا، وا 

عيييرا نتيييادل الدرايييية  تليييرل رليييع اليييذيعالاةةةةي  عالفاةةةل رًا ااحصيييادية المييييتخدمة فييي  الدرايييية، وأخيييي
 .ومناقرتنا م  خال  تحمي  النتادل

لدى  عرل العالقة بي  الكفاءة الذاتية والتحصي  الدراي تالدراية  مدفتفتد  ب ةً  على ية ةب 
أفراد عينة لدى  تعرل العالقة بي  الدافعية الداخمية والتحصي  الدراي  ، ر افة رلعأفراد عينة البحث

ع  الفرول ف  متويل أداء أفراد عينة البحث عمع متياس الكفاءة الذاتية تبعًا وكذل  الكرل ، البحث
الفرول ف  متويل أداء أفراد الكرل ع   وأي اً وا ختصاص الدراي  )عمم  ي أدب (، الجنس  يلمتيير 
 .وا ختصاص الدراي  )عمم  ي أدب ( الجنس يتبعًا لمتيير دافعية الداخمية البحث عمع متياس العينة 
 .والدافعية الداخمية التنبر بالتحصي  الدراي  لدى أفراد عينة البحث م  الكفاءة الذاتية رمكانية وأخيراً 

بتلبييييل متيايييي  الكفييياءة الذاتيييية لبانيييدورا وميييو مييي  ترجمييية  ةالباحوييي تقاميييولتحتييييل أميييدال الدرايييية 
عيداد الباحوية، عيداد الباحويةومتيياس  وا  متيياس الكفياءة الذاتييية وقيد تيهلرل  ،الدافعيية الداخميية لميبيير ترجميية وا 

 قيمي : م 

ا مدل الدراية ومتييراتنا وم : )الجنس،  عالقةم عألال: ا ختصاص الدراي  "عمم  ي متدرمة تو ِّ
  (.أدب "

 ومي :والوية عوامي  ( بنيدًا، موزرعية عميع 54، والتي  بميع عيددما )متيياسي يا  بنيود ال عالقةم عال ة ل:
الكفيييياءة  الميييينوا ذاتيييييًا، والكفيييياءة األكاديمييييية، ويتيييييا رلييييع بعييييدي  وممييييا: اانجيييياز األكيييياديم ، والييييتعما )

وقيييت المنيييارات  –وقيييت الفيييرا  ا جتماعيييية وميييو متييييا رليييع خميييية أبعييياد وميييا: المصيييادر ا جتماعيييية، و 
التنوييا اليذات   ودعا أوليياء األميور، وأخييراً ، والكفاءة ا جتماعيةي وكفاءة تهكيد الذات، واألنرلة الالصفية

 .(التنويا الذات ، وتمبية توقعات اآلخري  الذي قيا رلع:

 قيمي : متياس الدافعية الداخمية م تهلرل كما 

ا مدل الدراية ومتييراتنا وم : )الجنس،  عالقةم عألال: ص الدراي  "عمم  ي ا ختصامتدرمة تو ِّ
  (.أدب "
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 وميي :والويية أبعيياد ( بنييدًا، موزرعيية عمييع 07، والتيي  بمييع عييددما )متييياسي ييا  بنييود ال عالقةةةم عال ةةة ل:
 .(با يتتاللية ااتتا ب ا يتلالع، وأخيرًا ي، ووان  درس ف  حتف ي  التحد)

ولالبيًة ميي  لمبية الصييل لالبيًا ( 537عينية عرييوادية لبتيية مرلفية ميي  ) ت عينية الدراييية في تموميو 
ولتيد تيا اختييار ميذع العينية باتبياع أييموب الييحب ، الوالث الوانوي العاا ف  ميدارس مدينية دمريل الرييمية

مي  ريعب الميدارس المييحوبة فبميع %( مي  مجميوع 31واعتمد الباحث نييبة ) ،العرواد  لمعينات اللبتية
( ايتبانة لعيدا 04ة، رذ ايتبعدت الباحوة )لالبًا ولالب (569)( رعبة  مت 36عدد الرعب الميحوبة )

لالييب فيي  فتييرة تلبيييل أدوات الدراييية، وتكونييت العينيية ميي   38ركمييا  ااجابييات فينييا، وتييييب عيي  الييدواا 
اعتميدت كميا  ،لالبًا ولالبة مي  التخصيص األدبي  (341( لالبًا ولالبة م  التخصص العمم  و)387)

وتحتييييل أضيييراا الدرايييية عميييع  فر ييييات الدراييييةالدرايييية فييي  تحصيييي  المعموميييات الالزمييية ل جابييية عييي  
 اةاالت إالى يجياعا ين عال ةةئج يفةيهة:، عالي هج عالاافل عالةرليلل

وجييود عالقيية ارتبالييية ذات د صليية رحصيياديصة بييي  متويييل أداء أفييراد عينيية البحييث عمييع متييياس الكفيياءة  .0
 .يل أدادنا ف  التحصي  الدراي الذاتية ومتو 

عالقية ارتباليية ذات د صلية رحصيياديصة بيي  متوييل أداء أفيراد عينيية البحيث عميع متيياس الدافعييية وجيود  .3
 .الداخمية ومتويل أدادنا ف  التحصي  الدراي 

الكفياءة الذاتيية تبعيًا  متيياسأداء أفيراد عينية البحيث عميع توجد فرول ذات د لة رحصيادية في  متوييل  .2
 . لمتيير الجنس

الكفياءة الذاتيية تبعيًا  متيياسأداء أفيراد عينية البحيث عميع توجد فرول ذات د لة رحصيادية في  متوييل  .4
 .أدب ( -لمتيير ا ختصاص الدراي  )عمم  

بعيًا الدافعية الداخمية ت متياسأداء أفراد عينة البحث عمع توجد فرول ذات د لة رحصادية ف  متويل  .5
 .لمتيير الجنس

الدافعية الداخمية تبعيًا  متياسأداء أفراد عينة البحث عمع توجد فرول ذات د لة رحصادية ف  متويل  .6
 .أدب ( -لمتيير ا ختصاص الدراي  )عمم  
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ميي  يمكيي  التنبيير بالتحصييي  الدراييي  لملمبيية عينيية البحييث ميي  خييال  : أيةةة بةال ةةةبا الةةةدعل عاليلعةةةا
يمكييي  التيييو  بةمكانيييية التنبييير بالتحصيييي  ، فكانيييت ااجابيييات عنيييل بهنيييل: والدافعيييية الداخمييييةالكفييياءة الذاتيييية 

 .الدراي  لدى أفراد عينة الدراية م  خال  معرفة درجاتنا ف  الكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية

تُتييدا بعييا  نورييية والميدانييية فيية  الباحوييةعمييع البيانييات والنتييادل التيي  أيييفرت عننييا الدراييية ال بنيياءً و 
 مييذع ودراييية التحمييي  فيي  العمييل ميي  المزيييد تحتييل أ  ويمكيي  بدرايييتنا المرتبليية البحييوث ميي  عييدد تتتيير 

 :عاليقةلرا عالبرا  هته اين المتييرات،

المنارات ، دراية تتناو  الكفاءة الذاتية وعالقتنا ببعا المتييرات مو  )الذكاء ا نفعال  رجراء  .0
 .(ا جتماعيةالمنارات ، الدرايية

وتعرل الفرول ، رجراء دراية تتناو  كفاءة الذات ف  عالقتنا بيمات الرخصية لدى لمبة الجامعة .3
 وتحديد اليمات األكور ارتبالًا بكفاءة الذات.، بيننما ف  ذل 

رجراء دراية متارنة بي  لمبة المراح  الدرايية )مدارس( المختمفة ف  كفاءة الذات وعالقتنا ببعا  .2
 رات كالتكييل األكاديم  ويمات الرخصية.المتيي

 .اتية لدى عينات مختمفة كالمدريي  والمدراءجراء دراية تتناو  تهوير الكفاءة الذر .4

 الدافعية الداخمية وعالقتنا بوجنة ال بل لدى عينة م  لمبة التعميا األياي .رجراء دراية تتناو   .5
وعالقتنما بمجموعة م  المتييرات لدى عينة م  الدافعية الداخمية والخارجية رجراء دراية تتناو   .6

 المووفي  ف  المرييات الريمية.
رجراء دراية ع  فعالية برنامل متتر  لتنمية الكفاءة الذاتية ودورع ف  رفع درجة الدافعية الداخمية لدى  .7

 .عينة م  لمبة المرحمة الوانوية أو ااعدادية
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دار المنصـور :  .األسـس المعرفيـة لتكـوين وتجهيـم المعمومـات(. 1995الزيا ، فرح  مصـطن . ) .30
 الوفا  لمطباعة والن ر والروزي .

ــة(. 2001) فرحــ  مصــطن . ،الزيــا  .31 ــا ة العامميــة البني ــة ال اتيــة لمكف  فــث ومحــدداتها، األكاديمي
 الن ــر دار من ــورا : القــاىر  ،(2) الجــز . ونظريــات ونمــا ج مــداتل المعرفــث الــنفس عمــم سمســمة

 .لمجامعا 

(. عالقــة فاعميــة الــ ا  والنــرع األكــاديم  بــداف  اإلنجــاز الدراســ  لــد  2008ســالم، رفقــة خميــ . ) .32
(، ص 56مجمـــــة البحـــــوث والدراســـــات التربويـــــة والنفســـــية، )طالبــــا  كميـــــة عجمــــون الجامعيـــــة. 

 .>49-467ص

حـان أ ر تنمية الدافعية الداتمية فث التحصيل الدراسث وتف  قمـق االمت(. 2007سعاد ، ميند. ) .33
 الجامعة اليا مية، عمان. ،رسالة ماجسرير غير من ور  .لدم طمب الص  األول ال انو  األدبث

 العمـــوم فـــث ومصـــطمحات مفـــاهيم(. 2008. )موســـ  الســـالم عبـــد والعـــديم ، أحمـــد؛ نـــوا  ســـمار ، .34
 .والروزي  لمن ر المسير  دار: عمان. التربوية

 ورحســــين القمــــف أعــــراض لخنــــض مــــدخل الــــ ا  فاعميــــة(. 2012. )صــــادف صــــابر ىيــــام،  ــــاىين .35
 ص ،(7);5 دمشق، جامعة مجمة. الرعمم صعوبا   وي الرالمي  من عينة لد  الدراس  الرحصيل

 .524-:47ص
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 المـنظم الـتعمم درجـة لمتعمم عمـ  الداتمية لمدافعية تدريبث برنامج أ ر(. 2007ال مايمة، نسرين. ) .36
دكرـوراه غيـر من ـور . جامعـة عمـان العربيـة لمدراسـا   ، رسـالةالعميـا األساسـية المرحمـة لطمبة اً ي ات

 العميا، عمان.

 طـــال  لـــد  الـــ ا  منيـــوم عمـــ  الدراســـ  والرحصـــيل الـــ كا  أثـــر .(1996) المـــنعم. عبـــد، ال ـــناوي .37
ص (، 59)مصــر، ، المقــاميق جامعــة، التربيــة كميــة مجمــة رجريبــ . بحـ ، العامــة الثانويــة المرحمـة

 .68-42ص

 فـث الطالـب ومشـاركة الداتميـة بالدافعية وعمقت  الوجدانث ال كا (. 2009عم . ) نسرين، صالح .38
 . رسالة ماجسرير غير من ور ، جامعة القاىر .إيجابث نفس عمم منظور من الجامعية الحياة

أثر ردريس وحد  رعميمية وفقًا لنمو ج الرناعـل المعرفـ  . (2013)محمد. الحمران ، فراس؛ و طالفحة .39
مجمــة جامعــة  عمــ  رنميــة الكنــا   ال اريــة المدركــة لــد  طمبــة الصــ  العا ــر األساســ .االننعــال  

 .4589-4556(، ص ص9):5النجاح لألبحاث، العموم اإلنسانية، 
 . القاىر : دار النيضة العربية.نظريات الشتصية(. 1990عبد الحميد، جابر. ) .40

ـــد المطيـــ . ) .41 ـــة، عب ـــد،  ـــاكر؛ وخمين ـــث(. 2000عبـــد الحمي حـــب االســـتطمع واإلبـــداع  دراســـات ف
 . القاىر : دار غري  لمطباعة والن ر والروزي .والتيال

ــة والتطبيــق(. 2005عبــد النرــا ، فوقيــة. ) .42 ــث بــين النظري ــم الــنفس المعرف . القــاىر : دار النكــر عم
 العرب .

. عمم الـنفس العـام دراسـة فـث السـموك اإلنسـانث وجوانبـ . (1997) مجدي أحمد محمـد.عبد اهلل.  .43
 دار المعرفية الجامعية.القاىر : 

 الـــ ات فاعميـــة مـــن بكـــل وعمقتـــ  االنفعـــالث الـــ كا (. 2009) يحـــ  آل حامـــد بـــن ســـعد ل ،العبـــد .44
 غيـر ماجسـرير رسـالة. المكرمـة مكـة بمدينـة المتموجين المعممين من عينة لدم المواجث والتوافق
 .السعودية العربية المممكة القر ، أم جامعة من ور ،

عمم النفس (. 2005العروم، عدنان؛ وعالونة،  نيف؛ والجرا ، عبد الناصر؛ وأبو غزال، معاوية. ) .45
 .. عمان: دار المسير  لمن ر والروزي التربو ، النظرية والتطبيق

 والمسـاندة الـ ات فاعميـة مـن بكـل وعمقتـ  الاـرار اتتـا (. 2008) حسـن محمـد بـن بنـدر ،العريب  .46
 من ـور ، غيـر ماجسـرير رسـالة. الطـائ  بمحافظـة الطمبيـين المرشـدين مـن عينة لدم االجتماعية

 السعودية. العربية المممكة القر ، أم جامعة

دار : القـــاىر  .والنفســـية التربويـــة والماـــاييس االتتبـــارات(: 2006) محمـــود. الـــدين صـــال ، عـــالم .47
 .العرب  النكر

. عمـان، األردن: دار الحامـد المتعممـينعمم النفس التربو  تطوير (. 2009العموان، أحمد فال . ) .48
 لمن ر والروزي .
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ــد عبــد الــرحمن. ) .49 الداخميــة  الدافعيــة بــين (. العالقــة2010العمــوان، أحمــد فــال ؛ والعطيــا ، خال
 فـ  معـان مدينـة فـ  األساسـ  العا ـر طمبـة الصـ  مـن عينـة لـد  األكـاديم  والرحصـيل األكاديميـة

 .:4:-6;9(، ص ص18)5، )سمسمة الدراسات اإلنسانية(مجمة الجامعة االسممية األردن. 

 باســــــرخدام وعالقريــــــا القــــــرا   فــــــ  ال اريــــــة الكنــــــا  (. 2011. )رنــــــد ، والمحاســــــنة أحمــــــد؛ العمــــــوان، .50
 التربويــة، العمــوم فــث األردنيــة المجمــة. اليا ــمية الجامعــة طمبــة مــن عينــة لــد  القــرا   اســرراريجيا 

 .;74->>6ص ص ،(7):
ــة بغــداد. جامعــة طمبــة عنــد المدركــة ال اريــة الكنــا  (. 2012. )طالــ  ســال  عمــوان، .51  البحــوث مجم

 .;57-557ص ص ،(66) والنفسية، التربوية
أ ــر برنــامج تــدريبث فــث الــتعمم المــنظم  اتيــاً مســتند إلــ  نظريــة الــتعمم (. 2007غــانم، ناصــر. ) .52

ــة لــدم  ــة ال اتي ــة والفاعمي ــة الداتمي ــة الصــ  الســابعالمعرفــث االجتمــاعث فــث الدافعي ، رســالة طمب
 ماجسرير غير من ور ، الجامعة األردنية، عمان.

 . عمان: دار المسير  لمن ر والروزي .الدافعية، النظرية والتطبيق(. 2008غباري، ثاةر أحمد. ) .53

 .غري  القاىر : دار .الشتصيّة الكفا ة لتنميّة مدتل ال ات، توكيد(. 1998) طري  ،فرج .54

(. روقعا  الناعمية ال ارية وسما  ال خصـية لـد  طـال  الجامعـة. 1990، حمدي عم . )النرماوي .55
 .;72-6:4، ص ص5(، ج47مجمة كمية التربية، المنصورة، )

ــدين(. 2011. )قري ــ  فيصــل، .56 ــ  الت ــدم ال اتيــة بالكفــا ة وعمقت ــة اال ــطرابات مر ــ  ل  الوعائي
 والعمــوم واالجرماعيــة اإلنســانية العمــوم كميــة بارنــة، لخضرـــ الحــاج جامعــة ماجســرير، رســالة. الامبيــة

 .الننس عمم  عبة االجرماعية، العموم قسم اإلسالمية،
قطــام ، ناينــة؛ وغرايبــة، عيــاش؛ ومطــر، جييــان؛ و ــريم، رغــد ؛ والزغبــ ، رفعــة؛ وظاظــا، حيــدر.  .57

 .دار واةل لمن رعمان: . عمم النفس التربو ، النظرية والتطبيق(. 2010)

فاعميـــة الـــ ات االجتماعيـــة وعمقتهـــا بالـــ كا  الشتصـــث (. 2002المحيـــان ، مـــريم حميـــد أحمـــد. ) .58
)االجتماعث ـ ال اتث( وفق نمو ج جاردنر لم كا  المركـب لـدم عينـة مـن طالبـات األقسـام العمميـة 

عـة أم . رسـالة ماجسـرير غيـر من ـور ، كميـة الرربيـة، جامواألدبية بكمية التربية لمبنات بمكة المكرمة
 .القر ، مكة المكرمة

الكنـــا   االجرماعيـــة وعالقريـــا بـــبعض المرغيـــرا  الننســـية لـــد  (. 2009محمـــود، جييـــان عثمـــان. ) .59
 .5;7-795بحث منشور فث جامعة طيبة، كمية التربية، ص ص طالبا  الجامعة.

 النوضـوي بالسـموك وعالقريـا الـ ا  (. فاعميـة2008أحمـد. ) وسـييل، حسـن كـاظم؛ محمود، محمود .60
 عـن رصـدر ،محكمـة عممية مجمة ،(األسرا  مجمة) ف  من ور المروسطة. بح  المرحمة طال  لد 
 .50-27(، ص ص72) ،بغداد جامعة ،ر د بنا ،الرربية كمية
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فعاليــة الــ ا  المدركــة و مــد  رأثيرىــا (. 2010محمــود، ىويــد  حننــ ؛ الجمــال ، فوزيــة عبــدالباق . ) .61
ديميـة األمريكيـة مجمـة األكا عم  جود  الحيـا  لـد  طمبـة الجامعـة مـن المرنـوقين والمرعثـرين دراسـيًا.
 .448-94ص ص ،(4)1العربية لمعموم والتكنولوجيا )أماراباك( فث الواليات المتحدة األمريكية، 

 لـد  ال خصـية سـما  بـبعض وعالقريـا األكاديميـة الـ ا  فعالية(. 2010. )الحكيم عبد المخالف ، .62
 ص(. ممحـق)59 دمشق، جامعة مجمة. صـنعا  جامعة طمبة من عينة عم  ميدانية دراسة الطمبة،

 .847-4;7ص

. كميــة الرربيــة، من ــورا  جامعــة عمــم نفــس الطفولــة والمراهاــة(. 2003مخــول، مالــك ســميمان. ) .63
 دم ف.

 والتحصـيل، الـ ات بفعاليـة وعمقتهـا المعرفـة ورا  مـا(. 2007. )أحمـد رمزي بن  فاطمة المدن ، .64
 عمـم فـ  من ـور  غيـر فمسـنة دكرـوراه رسـالة ،طيبـة بجامعـة التربية كمية وطالبات طمب عم  دراسة
 قسـم اإلنسانية، والعموم الرربية كمية طيبة، جامعة: السعودية ،(النردية والنروف الرعمم) الرربوي الننس
 .الرربوي الننس عمم

 الـــ ات فاعميـــة مـــن بكـــل وعمقتـــ  المســـتابل قمـــق (.2009)عمـــ .  محمـــد بـــن غالـــ  الم ـــيخ ، .65
 أم من ــور ، جامعــة غيــر دكرــوراه رســالة. الطــائ  جامعــة طــمب مــن عينــة لــدم الطمــوح ومســتوم
 .السعودية العربية المممكة القر ،

الادرة عم  اتتا  الارار وعمقت  بكل من فاعمية ال ات (، 2011مصبح، مصطن  عطية إبراىيم، ) .66
. رســالة والمســاندة االجتماعيــة لــدم المرشــدين التربــويين فــث المــدارس الحكوميــة بمحافظــات غــمة

 غز . –ماجسرير، كمية الرربية، جامعة األزىر 

 ومسـتوم الـ ات فاعميـة مـن بكـل وعمقتـ  المسـتابل قمق(. 2011. )الـرحمن عبد نينين المصري، .67
 غـز ، ــ األزىـر جامعـة ماجسـرير، رسالة. بغمة األمهر جامعة طمبة من عينة لدم األكاديمث الطموح
 .الننس عمم قسم الرربية، كمية العميا، الدراسا  عماد 

 . عمان: دار المسير .5، طمناهج البحث فث التربية وعمم النفس(: 2007ممحم، سام  محمد ) .68

 . عمان: دار المسير .5، طمناهج البحث فث التربية وعمم النفس(. 2007ممحم، سام  محمد. ) .69

سـالمة، ومحمـد عثمـان  . ررجمـة أحمـد عبـد العزيـزالدافعية واالنفعـال(. 1998مـوراي، إدوارد. ج. ) .70
 نجار . القاىر : دار ال روف.

 .. بيرو : مكربة لبنانالمعجم الموسوعث لمصطمحات التربية .(2003فريد ) ،النجار .71

ــبع  ســمات الشتصــية لــدم (. 2006الن ــاوي، كمــال أحمــد اإلمــام. ) .72 ــا ب ــ ات وعمقته ــة ال فعالي
العولمــة،  عصــر فــ  الب ــرية الرنميــة فــ  ودوره النــوع  الرعمــيم مــؤرمر .طــمب كميــة التربيــة النوعيــة

 كمية الرربية النوعية، جامعة المنصور .

http://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sqkxgqbpc/sutjj/p1/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211901
http://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sqkxgqbpc/sutjj/p1/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211901
http://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sqkxgqbpc/sutjj/p1/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=211901
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 غيـر دكرـوراه رسـالة .االجتمـاعث بالنجـاح التعميمث التحصيل عمقة .(2001) نوفل. ابراىيم، نوفل .73
 .سورية، دم ف جامعة، الرربية كمية، من ور 

 إلـ  نظريـة رقريـر الــ ا  لـد  عينـة مــن(. النـروف فــ  دافعيـة الـرعمم المســرند  2011نوفـل، محمـد. ) .74
مجمــــة جامعــــة النجــــاح لألبحــــاث )العمــــوم  .األردنيــــة الجامعــــا  فــــ  العمــــوم الرربويــــة كميــــا  طمبــــة

 .;62-::5. ص ص(5) 58، اإلنسانية(

الميــــــارا  االجرماعيــــــة وعالقريــــــا بالكنــــــا   ال اريــــــة المدركــــــة . (2013) ، رامــــــ  محمــــــود.اليوســــــ  .75
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 (1الملحق رقم )

 أسماء السادة محكمين أدوات الدراسة

 الكمية والجامعة الصفة العممية السيد المحكم م
 أ.د. عمييييييييييييييييي   حيمييييييييييييييييي  .1

 

 التربية ي دمشق األستاذ ف  قسم عمم ال فس
 رضييييوا جمييييي  أ.د. سييييامر  .2

 

 التربية ي دمشق األستاذ ف  قسم اإلرشاد ال فس 

 د. رمضيييييييييييييا  دروييييييييييييييش .3
 

المساعد ف  قسم التقويم والقياس األستاذ 
 التربية ي دمشق التربوي وال فس 

 د. ر ييييييييييييييييييييا قوشييييييييييييييييييييحة .4
 

األستاذة المساعدة ف  قسم التقويم والقياس 
 التربية ي دمشق التربوي وال فس 

 د. بسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييما   دم .5
 

 التربية ي دمشق المدرسة ف  قسم عمم ال فس
 د. سييييييييييييييييي ا  مسيييييييييييييييييعود .6

 

 التربية ي دمشق المدرسة ف  قسم عمم ال فس
 د. م يييييييييييييييييذر ال يييييييييييييييييوري .7

 

 التربية ي دمشق المدرس ف  قسم أصو  التربية
 د. سييييييييييييييييعاد معييييييييييييييييرو  .8

 

 التربية ي دمشق المدرسة ف  قسم الم اهج وطرائق التدريس
 د. سييييييييييييميما  كاسييييييييييييوحة .9

 

 التربية ي دمشق المدرس ف  قسم عمم ال فس
 د. غسيييييييييييييييا  العيييييييييييييييدوي .11

 

 التربية ي دمشق وطرائق التدريسالمدرس ف  قسم الم اهج 
 الكمية والجامعة الصفة العممية السيد المترجم م
 رضييييوا جمييييي  أ.د. سييييامر  .1

 

 التربية ي دمشق األستاذ ف  قسم اإلرشاد ال فس 
 اآلداب ي دمشق ستاذ ف  قسم المغة اإل كميزيةاأل أ.د. محمد زهير السمهوري .2
 د. فتيييييييييييييييييو   ر يييييييييييييييييوب .3

 

 التربية دمشق عمم ال فسالمدرسة ف  قسم 
 د. سييييييييييييييييعاد معييييييييييييييييرو  .4

 

 التربية ي دمشق المدرسة ف  قسم الم اهج وطرائق التدريس
 د. غسيييييييييييييييا  العيييييييييييييييدوي .5

 

 التربية ي دمشق المدرس ف  قسم الم اهج وطرائق التدريس
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 (2الملحق رقم )

 توزع المدارس الثانوية في مدينة دمشق
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 (3الملحق رقم )

 الرسمية لتطبيق أدوات الدراسة في مديرية تربية دمشقالموافقة 

 
جسػػل ؿ شلشػػال  المتضييم ـ 16/9/2113إشػػة إ إ ػػا  جػػةة دةشقػػال رششػػؽ يػػ    ػػـ جػػة    

شةدسػػج   م ػػـ ا ػػلرب ا ج يػػ ا ي   ػػال ا ج ي ػػال  ت صييصفػػا ا سػػلال ا ةةل ػػال  ألفييت أجييود  صييرا طة يػػال 
يقل اف: "ا  رةءإ ا ذاج ال  ا رافق ال ا راخ  ال  م  جلشة ية جحص ؿ ا ر اسا ػ ر اسال ش رال ال م ا م لال 

 فا ا شرا ب ا  سش ال فا شر لال رششؽ".شف ط يال ا صؼ ا ةة ث ا ةةل ا 

ـ م ػػا جسػػل ؿ شلشػػال ا طة يػػال 16/9/2113 4/ـ3211يحةشػػ جر   ػػـ  وافييق السيييد الييوزير
 ا شذ   إ أم ه  ذ ؾ  جطي ؽ يحةلة فا شرا ب شحةفظج ـ.

جرا  ما يمزم  لالطالع وا 
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 (5الملحق رقم )

 العامػة مقياس الكػفاء الذاتيػة

 عزيزي الطالب:
شػػرا الطية لػػة  أشةشػػؾ شدش مػػال شػػف ا قيػػة ات حػػ ؿ امجرػػةرؾ مػػف  ػػر جؾن  ا شط ػػ ة شلػػؾ أف جحػػرر

أشػػةـ   ػػؿ ميػػة إ فػػا ا قشػػ ر ا شرةيػػؿ  لػػة  ي ػػةف شػػرا جطػػةيؽ شالػػش ف  ػػؿ  (xم  ػػؾ  ذ ػػؾ ي الػػ  م شػػال  
 - مية إ ش   لةمجؾ ا شخص الن  هلةؾ ة ةال اسجدةيةت شحجش ال   ؿ مية إ  جلطيؽ هذه ا قية إ ير دال     ال

صػػح حال ال صػػح حال  أخػػ ا خةطفػػالن فة دةيػػال ج دػػر إدةيػػ ير دػػال  ي ػػ إ( م شػػة  ي لػػر ا - ير دػػال شج سػػطال
 شػػة أف هػػذه ا شق  شػػةت  ػػف  ط ػػ  م  لػػة أحػػر   ػػف جسػػجخرـ إا   ػػ اض ا يحػػث  طة شػة أللػػة جلطيػػؽ م  ػػؾن

 ا ق شا.
  ألةا  ذ   الج س:

     

  أريا  م شا اال تصاص:
     

     :التحصي  الدراس 
     

 الب يييييود م
 ت طبق بدرجة

 كبيرة متوسطة قميمة
    :المصادر االجتماعية *
ؾ إف شػق ت شق ش ؾ م ا أف  سػةمرجحر ز  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا .1

 .ألؾ يحةدال إ ا شسةمرإ فا ا  اديةت ا شر س ال
   

زش  ػؾ فػا ا صػؼ م ػا أف  سػةمرؾ جحر ػز  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا .2
 .إف شق ت ألؾ يحةدال إ ا شسةمرإ فا ا  اديةت ا شر س ال

   

اآلخػ  ف م ػا أف  سػةمر ؾ فػا حػؿ جحر ػز  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا .3
 ششة  ؾ اادجشةم ال إذا  ـز ا ش .

   

أحػر أصػر ةفؾ م ػا أف  سػةمرؾ فػا جحر ػز  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا .4
 حؿ ششة  ؾ اادجشةم ال إذا  ـز ا ش .

   

    :األكاديمي اإلنجاز *
    .ا قةشال جق ـ ا   ةال ةتشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا  .5
    .جق ـ ا دي شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا  .6
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 الب يييييود م
 ت طبق بدرجة

 كبيرة متوسطة قميمة
    .ر ز ةء جق ـ ا شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا  .7
    .جق ـ م ـ ا ح ةءشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا  .8
    .جق ـ ا ر اءإ  ا  جةيالن  ا شلة ات ا  غ  الشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا  .9

11
. 

    .أدلزإ ا  شي  ج جق ـ   ر ال اسجخراـ شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

11
. 

    .جق ـ  غال أدلي الشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

12
. 

    .جق ـ ا ر اسةت اادجشةم الشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

13
. 

    .جق ـ   امر ا  غال ا لد  ز الشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

    :التعلم المنظم ذاتيا   *
14
. 

ا شر سػػػػػ ال فػػػػػا شػػػػػرا ةرجػػػػػؾ يرػػػػػر جؾ م ػػػػػا االجلػػػػػةء شػػػػػف ا  اديػػػػػةت 
 ش ام رهة.

   

15
. 

ف  ػةف جحر ز  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا لرسؾ م ا ااسجذ ة  حجا  ا 
  ر ؾ أش   أخ ا جة   اهجشةشؾ.

   

16
. 

    رر جؾ م ا ا ج   ز رافشة خ ؿ ا حصال ا صر ال.شرا ةرجؾ ي

17
. 

    رر جؾ م ا أخذ ا ش حظةت خ ؿ ا حصال ا صر ال.ي شرا ةرجؾ

18
. 

اسػػجخراـ ا ش جيػػال   حصػػ ؿ م ػػا شق  شػػةت شػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا 
 ح ؿ ا  اديةت ا صر ال.

   

19
. 

 شػػة   ػػـز ا شر سػػا  ؾ قش ػػا  ػػ شا  ا جخطػػ طشػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا 
 مش ر.

   

21
. 

     .ا شر سا ؾجلظ ـ مش شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 
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 الب يييييود م
 ت طبق بدرجة

 كبيرة متوسطة قميمة
21
. 

 ا  جة ا شررشال فا ا صؼ  جذ   ا شق  شةتشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 
 يش ؿ د ر. ا شر س ال

   

22
. 

     .ج ج ة ش ةف   ر اسال ر ف أف ج جلاشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

23
. 

     .ال ا شر سة  اديةت   ر ةـ ي ؾلرسجحر ز  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا

    :ةلال صفيوقت المهارات واألنشطة ا وقت الفراغ *
24
. 

     .يش ؿ د رجق ـ ا شلة ات ا   ةال ال شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

25
. 

     .جق ـ شلة ات ا   ص يش ؿ د رشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

26
. 

     .جق ـ شلة ات ا ش س را يش ؿ د رشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

27
. 

ة شػػ ةء ا  زشػػال   قشػػؿ فػػا صػػح رال شػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا ا ر ػػةـ ي
 .ا شر سال

   

28
. 

ا ج د ر  فا   شسةمرإة ش ةء ا  زشال شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا ا ر ةـ ي
 ا.ا شر س

   

29
. 

ة شػػػػ ةء ا  زشػػػػػال   ششػػػػة  ال فػػػػػا شػػػػرا ةرجػػػػؾ يرػػػػػر جؾ م ػػػػا ا ر ػػػػػةـ ي
  .ا شس ح ةت ا شر س ال

   

31
. 

    ة لشطال ا   ةال ال ا شلجظشال.ا ر ةـ يشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

31
. 

  ةالػػػال جق ػػػـ ا شلػػػة ات ا  زشػػػال  ششة سػػػال شػػػرا ةرجػػػؾ يرػػػر جؾ م ػػػا 
 ر  ؽ. ا 

   

    :التنظيم الذاتي *
32
. 

ف جرقػؿ أشػ ةء فػا  شرة شػال الػغط ا  ػ اف شرا ةرجؾ يرػر جؾ م ػا 
 .فا   طالؾ ا شر سال  ش ف أف جالق
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 الب يييييود م
 ت طبق بدرجة

 كبيرة متوسطة قميمة
33
. 

 ا لػػ  ة شػػف ا شر سػػال ملػػرشة شػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا ااشجلػػةع مػػف
  .ية ش ؿ أ  ية ال ؽ جشق 

   

34
. 

     .ا سدةف شرة شال الغط ا   اف  جرخ ف شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

35
. 

     .شرة شال الغط ا   اف  ش ة ا خش  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

36
. 

    ش ة ا حش ش.شرة شال الغط ا   اف  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

37
. 

    .ا شلرفةت شرة شال الغط ا   اف اسجخراـشرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

38
. 

     .دلبا   ششة سالشرة شال الغط ا   اف شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

39
. 

    جح ـ يشزادؾ.ا شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا 

    :توقعات اآلخرين تلبية *
41
. 

     ؾ  ؾ. ا ر شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا ي  غ ج  قةت

41
. 

    ؾ  ؾ.أسةجذج ج  قةت ي  غ م اشرا ةرجؾ يرر جؾ 

42
. 

    ؾ  ؾ.أ  ال ج  قةت ي  غ م اشرا ةرجؾ يرر جؾ 

43
. 

    ؾ.لرسؾ  ج  قةج ي  غ م اشرا ةرجؾ يرر جؾ 

    الكفاءة االجتماعية: *
44
. 

شػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا ا ةشػػال م  ػػال صػػرا ال شػػ  ا طػػ ة اآلخػػ  ف 
 شف ا دلب اآلخ   ااحجرةظ يلة.
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 الب يييييود م
 ت طبق بدرجة

 كبيرة متوسطة قميمة
45
. 

شػػ  ا طػػ ة اآلخػػ  ف  صػػرا ال م  ػػال  ةشػػالشػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا إ
 .يلة  ااحجرةظشف لرب ا دلب 

   

46
. 

يرػػػػػر جؾ م ػػػػػا ارا إ ا شحةرةػػػػػال شػػػػػ  ا طػػػػػ ة اآلخػػػػػ  ف شػػػػػرا ةرجػػػػػؾ 
  ا ج اصؿ شقلـ.

   

47
. 

    شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا ا قشؿ فا شدش مةت.

    :تأكيد الذاتكفاءة  *
48
. 

شػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا ا جقي ػػ  مػػف اف ػػة ؾ ملػػرشة ج ػػ ف شخة رػػال 
 آل اء زش فؾ.

   

49
. 

رػػا ي لػػؾ ج شػػق  جملػػرشة  ؾا ػػرفةع مػػف لرسػػشػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا 
 شقةش ال ظة شال 

   

51
. 

 ؾإزمةدػػ م ػػا ا ج  ػػؼ مػػف اآلخػػ  فجحر ػػز  شػػرا ةرجػػؾ يرػػر جؾ م ػػا
 ؾ.أ  إ ذاء ششةم  

   

51
. 

  ػ   رقؿ ش فة  جأف  شرا ةرجؾ يرر جؾ م ا  رع شخص  ط ة شلؾ
  .    ش  ح   شقر ا  

   

    :دعم أولياء األمور والمجتمع *
52
. 

 ا ػػػر ؾ م ػػػا شسػػػةمرجؾ م ػػػا حػػػؿ جحر ػػػز  م ػػػا شػػػرا ةرجػػػؾ يرػػػر جؾ
 شش  ال ج ادلؾ.

   

53
. 

 جػػػؾ م ػػػا شسػػػةمرجؾ فػػػا حػػػؿ أخجحر ػػػز  م ػػػاشػػػرا ةرجػػػؾ يرػػػر جؾ 
 شش  ال ج ادلؾ.

   

54
. 

 ششػػػػػة  ال فػػػػػا ا لشػػػػػطال ؾ   ا ػػػػػر إ لػػػػػةع  م ػػػػػاشػػػػػرا ةرجػػػػػؾ يرػػػػػر جؾ 
 .ا شر س ال
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 (6الملحق رقم )

 مقياس الدافعية الداخلية
 

 :الطالبة أ ت /الطالب أ  
 ؛وبعد طيبة تحية

 ير ػالن ةػـ ميػة إ شللػة   ر اسػالن أ دػ   ػ اءإ  ػؿ  رافق جػؾ جصػؼ ا جػا ا قيػة ات شػف شدش مػال ف شػة   ػا
ير دػال    ش افػؽ: اآلج ػال  ا جرػر  ات شػف فرػط  احػرإ  جحػت م  ػؾ  لطيػؽ ي لػر جقجرر ا ذا ا ش ةف فا إشة إ ال 
 ا قيػة ات دش ػ  .  شػة أ دػ  ا دةيػال مػف(ير دػال  ي ػ إ   ػ  ش افػؽ     ش افؽن     شج  رن ش افؽن  ي  إن

 ا يحث ا ر اسال  غة ةت فلذه صح حال أ  خةطفال؛ إدةيال هلةؾ   ب ي لر م شة   نإدةيال ير ف مية إ أا  ا جج ؾ

 .فرط ا ق شا

  ألةا  ذ   الج س:
     

  أريا  م شا اال تصاص:
     

     :التحصي  الدراس 
     

 لتعاو كم وشكرا  

 العبارة الرقم
 موافق
 بدرجة
 كبيرة

 غير موافق
 متأكد

 غير
 موافق

 غير
 موافق
 بدرجة
 كبيرة

      التحدي تفضي 
      .أف أمشؿ يدر شف أدؿ ا جحرا أحة 
       ال.ا شر س فا أسجط   شة يرر  أجق ـ أف أحة 2
 شسػج ا م ػا هػ  ا ػذا ا در ػر ية قشػؿ ااسػجش ا  أفالؿ 3

  .صق يال أ ة 

     

ية شػػػػػ ةء  أف ػػػػػ  جدق لػػػػػا ا جػػػػػا ا ر اسػػػػػ ال ا شػػػػػ ار أحػػػػػة 4
 . شق فجلة ا ش    أجرحص ا صقيال 

     

 يشحة  ػػال اسػػجشج   للػػا ا صػػقيال ا ششػػ  ت حػػؿ افالػػؿ 5
 .ح لة

     

 ا ةػػػ  ادػػػرهة  للػػػا ا صػػػقيال ا شر سػػػ ال ا  اديػػػةت أحػػػة 6
  شجقال. جش  رة
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 العبارة الرقم
 موافق
 بدرجة
 كبيرة

 موافق
 غير
 متأكد

 غير
 موافق

 غير
 موافق
 بدرجة
 كبيرة

      االستطالع حب
 اف ا  ػػر  للػػا ا صػػر ال ا حصػػال فػػا ا سػػف ال يطػػ   أ ػػ ـ 7

 .ا در رإ ا ش ةء أجق ـ

     

      .اهجشةشا جة   أش ةء  جق ـ إالةف ال ششة    يقشؿ أ  ـ 8
      يقض ا ش ةء  لا أ  ف شلجشة  يش ال ملة. أ  أ 9

  ة ػػ إ أشػػ ةء إ ػػا أج صػػؿ   ػػا ا شر سػػ ال  اديػػةجا الدػػز 10
 .شق فجلة فا ا  ة  لت

     

      . ا در رإ ا ش ةء جق ـ أحة  للا يدر أمشؿ 11
      .ح لة ط  رال أجق ـ   ا ا شش  ت أجلة ؿ 12

      استقالليةاالتقا  ب

أفالػػؿ أراء ا  اديػػةت ا شر سػػ ال يط  رػػال ا شحة  ػػال؛  للػػة  13
 .جدق لا أمجشر م ا لرسا

     

 افالػػػػؿ  فػػػػ للا ا رػػػػ  ن م ػػػػا شػػػػة شػػػػاء أفلػػػػـ ا ملػػػػرشة 14
 .يلرسا  جخش لر فلشر شحة  ال

     

 ا دػ اة شق فػال إ ػا ا ج صػؿ افالػؿ فػ للا أخط ن ملرشة 15
 .يلرسا ا صح ح

     

 حجػا ا شحة  ػال فػا اسػجش  فػةلا شةن شش  ال  ادلجلا إذا 16
 .يلرسا ح لة إ ا أج صؿ

     

 شػػػػػػف شسػػػػػةمرإ ر ف ا شر سػػػػػ ال ي اديػػػػػةجا ا ر ػػػػػةـ أفالػػػػػؿ 17
 .ااخ  ف
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The Summary 

 
Nassr, Olfat Ajoad. Self-efficacy and Intrinsic motivation and their 

Relationship to Academic Achievement / A Field Study on A Sample of 

Secondary  Third Grade Students in Public Schools in Damascus City. 

Master Thesis, University of Damascus, Faculty of Education, 2013. 

(Supervisor: d . Fetoun Kharnoub) 

----------------------------------------------------- 
The concept of the Self Efficacy- is consider of theoretical constructions 

which is based on Social Cognitive Theory to Bandura , which has received in 

recent years increasingly important in various areas of psychology , including 

the field of educational psychology , on the basis that this concept contributes to 

a variable broker in interpreting the behavior of academic students , and affects 

to recognize self- efficacy for individuals  on their academic performance in 

multiple ways , students  who have high  recognize  of their Academic efficacy  

face errands nature challenge , and  making a great effort , and show low levels 

of anxiety, and flexibility in the use of learning strategies , and they have Self-

Regulated Learning, and high accuracy in evaluate them self for their academic 

performance and high intrinsic  motivation about School assignments , the 

results of several studies have shown  that predicted positive attachment 

between intrinsic motivation and academic achievement , Students who have 

greater intrinsic motivation in the field of academic areas were more likely to 

recognize themselves as incompetent in this area and from this study posed a 

fundamental question revolves around what is  the relationship Self-efficacy and 

Intrinsic motivation and their Relationship to Academic Achievement among 

the students of Secondary  Third Grade Students in Public Schools in Damascus 

City, and in order to provide a scientific answer to this question has been study 

is divided into five chapters , the first chapter of which frame the entrance to the 

study in terms of her problem , and the importance, objectives , and assumptions 

, and limitations of the study , in addition to the study terms and their definitions 

procedural , 

The second chapter dealt with the theoretical framework for the study in 

terms of self-efficacy , and intrinsic  motivation, and academic achievement , 

while the third chapter dealt with previous studies in three axes taking the first 

axis of self-efficacy and its relationship with some variables , and studied the 

second axis in the intrinsic motivation and its relationship with some variables , 
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III 

while the search axis III studies in self-efficacy and intrinsic  motivation and 

academic achievement , came fourth quarter to talk about the survey's 

methodology and procedures of the field , and that by clarifying the 

methodology of the study, in addition to the original society for the study and 

appointed , and procedures for the application of the field study , and the study 

psychometric tools for the study , also discussed the statistical methods used in 

the study, and finally Chapter V, which touched to display the results of the 

study and discussed through the analysis of the results. 

Based on the above may study aimed to identify the relationship between 

self-efficacy and academic achievement among members of the research sample 

, in addition to know the relationship between the intrinsic  motivation  and 

academic achievement among members of the research sample , as well as to 

detect differences in the average performance of the members of the research 

sample on a scale of self-efficacy depending on the variables of sex and 

academic competence ( scientific literature ) , and also detect the differences in 

the average performance of the members of the research sample on a scale 

depending on the intrinsic  motivation for the variables of sex and academic 

competence ( scientific literature ) . Finally, the predictability of academic 

achievement among members of the research sample of self-efficacy and 

intrinsic  motivation . 

To achieve the objectives of the study stature researcher applying standard 

self-efficacy to Bandura, a translation prepared by the researcher, and the 

measure of the intrinsic  motivation for Lepper and translation prepared by the 

researcher , and self-efficacy scale consisted of two parts: 

Section I: Introduction describes the purpose of the study and their 

variants, namely: (sex , academic competence "scientific literature") . 

Section II: Contains items questionnaire, which numbered (54) items, 

distributed on three factors , namely: (Academy efficacy, and is divided into 

two dimensions , namely: academic achievement, Self-Regulated Learning , and 

social efficacy  is divided into five dimensions are: Enlisting Social Resources, 

and Leisure Time Skills and Extracurricular Activities, and Social Self-Efficacy 

and Self-Assertive Efficacy, and Enlisting Parental, and finally Self-regulatory , 

which was divided into Self-Regulatory Efficacy:, and Self-Efficacy to Meet 

Others’ Expectations) . 

The intrinsic  motivation scale consisted of two parts: 

Section I: Introduction describes the purpose of the study and their 

variants , namely: (sex , academic competence "scientific literature") . 
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Section II : Contains items questionnaire, which numbered (17) items, 

spread over three dimensions , namely: (preference the challenge, and the 

second lesson curiosity , and finally independence mastery) . 

And represented the study sample in a stratified random sample consisting 

of 527 students from the third grade students in general secondary schools in the 

city of Damascus, the official , and has been selected this sample following the 

method of random drawing of samples of class , and the researcher proportion 

(20%) of the total of people schools withdrawn , bringing the number of people 

drawn (26) Division included ( 569 ) male and female , as ruled researcher (14 ) 

The identification of the lack of complete responses in, and absent from the 

always 28 students in the application of tools for the study, the sample consisted 

of ( 287 ) students of scientific specialization and ( 240 ) students of literary 

specialty , the study also adopted in the collection of the information necessary 

to answer the hypotheses of the study and the achievement of the purposes of 

the study on descriptive analytical method , and found a set of results that : 

1. There is a significant correlation between the mean scores of sample 

individuals on the scale of  self-efficacy ,and  their mean scores on the 

academic achievement . 

2. There is a significant correlation between the mean scores of sample 

individuals on the scale of  intrinsic motivation ,and  their mean scores on 

the academic achievement. 

3. There are differences between mean performances of sample individuals on 

the self -efficacy  scale according to the   gender variable. 

4. There are significant differences between the mean performances of sample 

individuals on the self –efficacy  scale according to the academic major 

variable (literary or scientific). 

5. There are differences between mean performances of sample individuals on 

the  intrinsic motivation scale according to the   gender variable.  

6. There are significant differences between the mean performances of sample 

individuals on the intrinsic motivation scale according to the academic major 

variable (literary or scientific). 

As for the question of the study: Is it possible to predict academic 

achievement of students in the research sample through self-efficacy and 

intrinsic  motivation, his answers were that: arguably predictable academic 

achievement among members of the study sample by knowing their scores in 

self-efficacy and intrinsic  motivation. 
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