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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقدير شكر و

 '' َوُقل رَّبِّ زِْدِني ِعْلًما ''قال تعالى : 

اهلل العلي القدير على أنه مدنا بروح العمل والمثابرة وجميل الصبر واإليمان فبعونه  نحمد

 وقدرته تم بمشيئته هذا العمل المتواضع فالحمد هلل والشكر له.

   نتقدم بالشكر الخالص إلى يطيب لنا في نهاية هذه المرحلة العلمية أن  وعليه      

د عب سانية واالجتماعية ببرج بوعريريج خصوصا األستاذ المشرفالعلوم اإلن أساتذة كلية كل

علينا بنصائحه وتوجيهاته وأفاض علينا بوافر علمه و سداد  بخلالذي لم ي الناصر تزكرات

رأيه و الذي صبر معنا و لم يدخر جهدا في سبيل استكمال هذا البحث كما أتقدم بالشكر 

ا طلبة السنة الثانية ماستر علم النفس المدرسي وكل من ساعدنا من بعيد أو من زمالئنالى 

   قريب أو بكلمة طيبة.

  

 

 

 
 



 

 
 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
 

إلى روح أبي الطـاهرة رحمـة اهلل عليـ  ل الى أمي اليـالية          
 حفظها اهلل ل إلى إخوتي و أخواتي ل 

 
إلى زوجتي التي وقفــت معي في كــل المحن و كــانــت خير         

 سند لي ل إلى جوهرة قلبي ابنتي ) سارة (  
 

إلى أعزاء قلبي أبنائي )مهدي( و )أنس(ل أهدي هذا          
العمل المتواضع الذي أسأل اهلل تعالى أن يتقبل  منا و أن يكون 

 صدقة جارية عنا هو ولي ذلك و القادر علي .
 
 
 
 
 



 

 الدراسة باللية العربية: صخلم
إلى التعرف على عالقة الفاعلية الذاتية بالدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى  هدفت الدراسة الحالية

األدوات ، واتبعنا في ذلك المنهج الوصفي و بثانوية الشريف لرقط برأس الوادي والية برج بوعريريج ثانوي
مقياس الدافعية للتعلم لنجالء ( و 1002للعدل ): مقياس الفاعلية الذاتية والمتمثلة في التالية لجمع البيانات
عد بمن خالل الدراسات السابقة. و  متريةو ذلك بعد التأكد من خصائصهما السيكو ( 1022إبراهيم أبو الوفا )

الفرضيات  صيغت عية للتعلمالدافهمت في موضوع الفاعلية الذاتية و االطالع على األطر النظرية التي سا
 :اآلتية

ذات داللة إحصائية بين الفاعلية الذاتية والدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى  ارتباطيةتوجد عالقة  .2
 ثانوي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى لمتغير  .1
 الجنس.

إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى لمتغير توجد فروق ذات داللة  .3
 الشعبة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى لمتغير  .4
 الجنس.

عزى لمتغير األولى ثانوي تتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة  .5
 الشعبة.

 .الفاعلية الذاتية،الدافعية للتعلم، الطور الثانوي، المراهقةالكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Abstract : 
The present study aimed to identify the relationship of self-efficacy with 
motivation to learn among first-year high school pupils at Al-Sharif Largat in Ras 
Al-oued, Bordj Bou Arreridj state, and the study followed the descriptive 
approach and the following tools to collect data: The Self-Effectiveness Scale of 
Justice (2001) and the Impulse to Learn Scale for Naglaa Ibrahim Abu Al-Wafa 
(2017) as two basic tools for the study, after confirming their psychometric 
properties through previous studies, and after reviewing the theoretical 
frameworks that contributed to the topic of self-efficacy and motivation for 
learning, the following hypotheses were formulated: 
1. There is a statistically significant correlation relationship between self-efficacy 
and motivation to learn among first-year secondary school pupils. 
2. There are statistically significant differences in the level of self-efficacy among 
first-year secondary school pupils due to the gender variable. 
3. There are statistically significant differences in the level of self-efficacy among 
first-year secondary school pupils due to the division variable. 
4. There are statistically significant differences in the level of motivation to learn 
among first-year secondary school pupils due to the gender variable. 
5. There are statistically significant differences in the level of motivation to learn 
among first-year secondary school pupils due to the division variable. 
Keywords: self-activity, motivation to learn, secondary phase, adolescence. 
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 أوال:

 الجانب النظري 



1 

 

 مقدمة :
 يتصف بالتفاعل بين أفراده عن طريق التواصل وذلك، و بالديناميكيةيعيش اإلنسان وسط مجتمع يمتاز 

غل كل طاقاته أن يست . وبالتالي عليهمرضية أو غير ذلك بالنسبة للفرد لتحقيق أهداف قد تكون نتائجها
دى ثقته مشاملة ودقيقة لفاعليته الذاتية و ويتطلب ذلك معرفة  ،مهاراته الكامنة للوصول إلى ما يرضيهو 

بقدرته على تجاوز كل ما يحول بينه وبين تحقيق طموحه الذي ما فتئ يتطور بتطور المراحل العمرية التي 
مراهقة . إال أن مرحلة المرحلة الشيخوخة الشباب إلىمرحلة الطفولة مرورا بالمراهقة و يمر عليها انطالقا من 

انب و ذلك لما تعتريها من تغيرات تمس الجلفرد و ا تبقى المرحلة الحاسمة من بين مراحل النمو التي يشهدها
التربية و  نتيجة لذلك فقد كانت هذه المرحلة محل دراسة للعديد من علماء النفسالنفسية والعقلية والجسمية. و 
 .خاصة في العصر الحديث

لتي تشكل او ان الحديث عن الفاعلية الذاتية للمراهق ال يمكن أن يتجاوز المرحلة الدراسية التي يمر بها  
حت المتابعة وضعها هي األخرى ت ألن المرحلة الثانوية تتوسط فترة المراهقة وجب، و أهمية بالغة في تطويرها

ريق التعلم تحسين ثقته بقدراته عن طفي صقل مواهب التلميذ المراهق و  الدراسة بحيث تساهم الى حد بعيدو 
ة التي رفيمجموعة خبرات تتمثل في المادة المعحل المشكالت انطالقا من المنافسة على بلوغ النجاح و و 

رها تعمل لحاجة نفسية أساسها الدافعية التي بدو  إشباعا. تلك التعلمات تمثل بدورها يتلقاها في حجرة الدرس
 على ضبط و توجيه السلوك نحو تحقيق الهدف أو الوصول للموضوع مع توفر الرغبة و الحافز .

لدافعية ابالغة لكل من الفاعلية الذاتية و جب الحرص على ايالء األهمية الالتعليم و وفي مجال التربية و    
يق األهداف تربوي وتحقيساهمان الى حد بعيد في في نجاح الفعل الللتعلم كونهما يرتبطان ببعضهما و 

تغالل س. ففي مرحلة التعليم الثانوي نجد التالميذ المراهقين يسعون لتحقيق النجاح عن طريق االتعليمية
لرئيسيان الموضوعان ا إذاتلك  ،من جهة أخرى اذا تم استثارة دافعيتهم نحو التعلمقدراتهم الذاتية من جهة و 

وي ففيها تعد السنة األولى بمثابة بوابة مرحلة التعليم الثانذي يشغل بال مختلف علماء النفس والتربويين. و ال
م أكثر عمقا ة يكون فيها التعليئصها نحو مرحلخصاحلة التعليم المتوسط بمميزاتها و ينتقل التلميذ من مر 

ية بته الدراسية انطالقا من ملمحه ونتائجه. وألن الرغبة الدراسرغصصا بحيث يتم توجيهه نحو ميوله و تخو 
جاح و بالتالي مضاعفة فرص الناال في تقويتها و تلعب دورا فع فإنهامكونات الدافعية  إطار تدخل ضمن

تخصص  إلى تم توجيه التلميذ إذابالعكس من ذلك و  .الحافز والبيئة المناسبة ة بتوفرالتفوق الدراسي خاص
دراسي ال يرغبه فيمكن أن يكون قد فقد عنصر أساسي في استثارة دافعيته نحو التعلم ألن مشروعه و 

 . مع تخصصه الدراسي طموحه المهني ال يتوافق
الطالب في  طالما أن لصعيد المستقبلي له. وبالتالي قد يصاب بخيبة أمل تكون لها انعكاساتها على ا و

ستثمار فيها سن استغاللها واالهذه السن يتمتع بقدرات واستعدادات عقلية ونفسية وجسمية وجب رعايتها وح
 المجتمع.أن الهدف الرئيسي هو تأهيله ليحتل وظيفته المناسبة في ف



2 

 

ذ السنة طبيعة الفاعلية الذاتية لدى تلمي عن كثب عنة نحو دراستنا هذه للتعرف أكثر و من هنا جاءت الفكر 
راستنا تنطوي فان د لهذاوي باعتباره يعيش مرحلة التخصص وعالقة ذلك بدافعيته نحو التعلم و األولى ثان

 على جانبين:
 ا : الجانب النظري ويتضمن همأول

قة منهجة بطريكانت م إشكالية الدراسة حيث الفصل األول : )مدخل عام للدراسة( وتم التطرق فيه إلى
موضوعية تضمنت وصف الموضوع بشكل عام ثم التدرج نحو الخاص شيئا فشيئا للوصول الى صياغة 

رضيات ثم ف إلىالموضوع في شكل تسا ل رئيسي وواضح متبوعا بأربعة تسا الت فرعية ت دي بدورها 
يقية ثم وكذا من الناحية التطب ةاالنتقال إلى تحديد األهداف المتوخاة من الدراسة وأهميتها من الناحية النظري

الزمانية والبشرية ثم االنتقال إلى ضبط المصطلحات الخاصة بها ضبطا إجرائيا  حدود الدراسة المكانية و
وفي آخر الفصل كان لزاما علينا اإلحاطة قدر اإلمكان بموضوع دراستنا وكيف تناولته البحوث السابقة و 

ستنير دربنا في أن ن اخلفية نظرية لموضوعنا نستطيع بواسطته إيجادلكي يتسنى لنا  اكيف كانت نتائجه
جراء مقارنة موضوعية لما تم تناوله وما لم يتم ومحاولة تجاوزه في بحثنا .  البحث والتقصي من جهة وا 
ج ذالفصل الثاني: تم التعرف في بدايته على مفهوم الفاعلية الذاتية ثم أنواعها ثم نظرية ألبرت باندورا  كنمو 

مناسب ومعمق لدراستها وبعد ذلك ر يته حول أبعادها وخصائص األفراد من يملكونها لكي يتم االستدالل 
 عرضناتالعوامل التي ت ثر فيها ومن ثمة التفريق بين الفاعلية العالية والمتدنية ثم  إلى عليها ثم تم التطرق

اللبس  المصطلحات المشابهة لها إلزالة لمراحل تطورها ومصادرها وفي آخر الفصل ميزنا بينها وبين بعض
 أو الخلط الذي قد يقع بينها .

الفصل الثالث : خصص هذا الفصل لموضوع الدافعية للتعلم، بحيث تم التعرف على مفهومها وأهميتها 
نيها دوخصائصها وأنواعها وبعض النظريات المفسرة لها ثم االنتقال إلى وظيفتها و مظاهرها وأسباب ت

 ي آخر الفصل رأينا أن نستعرض بعض تطبيقاتها داخل الصف التعليمي.وضعفها وف
 ثانيا الجانب التطبيقي:

الفصل الرابع: ويشمل عرض اإلطار المنهجي للدراسة ابتداءا من منهج الدراسة مرورا بمجتمع الدراسة 
 المستعملة حصائيةوطريقة المعاينة ثم أدوات الدراسة والخصائص السكومترية للدراسة وبعدها األساليب اإل

الفصل الخامس: نظرا لتعذر إجراء الدراسة في جانبها التطبيقي اكتفينا فقط بسرد األساليب اإلحصائية 
 المفترض استعمالها لمعالجة فرضيات الدراسة.

 وفي األخير انتهينا بخالصة عامة وتحديد لقائمة المراجع والمالحق.
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 الدراسة: إشكالية - 0
فهي بداية ميالد جديد للفرد، ينتقل خاللها من مرحلة مرحلة مهمة جًدا في حياة اإلنسان، تعتبر المراهقة 

ومن ذلك فلقد خصص لها علماء النفس والتربية حيزا معتبرا من االهتمام كونها مرحلة  الطفولة إلى الرشد
حاسمة في تطوره على أساس أن التغيرات الفيزيولوجية والنفسية والعقلية تتحول بشكل ملحوظ ولهذا قد يكون 

سميها "زهران " يلها عوارض و معيقات و نتائج سلبية على بقية حياته ففيها تحدث تغيرات جنسية أو كما 
( "" اليقظة الجنسية للفرد" بحيث يتحدد البلوغ الجنسي لكال الجنسين، وفي الصعيد الجسمي تحدث 2922)

ما يسميه "طفرة النمو" بحيث تزداد وتيرته بشكل ملحوظ بعدما كان هادئا في المرحلة السابقة. وفي المجال 
شاطات البدنية خاصة مادة التربية البدنية في الحركي يصبح المراهق ذو حركات غير دقيقة ويميل للن

الم سسة التعليمية. وفي الجانب العقلي تنضج القدرات العقلية ويتحسن الذكاء وتنمو معه القدرة على التعلم 
واإلدراك والذاكرة والتخيل والتفكير ويصير أكثر جاهزية على التجريد واالستدالل واالستنتاج وحل المشكالت 

(. وعلى هذا وجب على القائمين على التعليم مراعاة هذه التغييرات 322 – 192ص، 2922)زهران،
الحاصلة في مرحلة المراهقة وأن يحسنوا التعامل مع التلميذ في هذه المرحلة كونه ينزع إلى االستقاللية 

ثبات الذات. ويذكر شحاتة محروس )  إلى أال وهي الحاجة إليها( أن للمراهق حاجات نفسية يسعى 2994وا 
 شباعإالتوسع في العلم، وواجب المربين  إلىتقدير اآلخرين والحاجة  إلىالحب والحاجة  إلىاألمن والحاجة 

رية والى الح إلىهذه الحاجات أوال بأول وأن يساعدوه على بلوغها بتوفير الجو المناسب، كما أنه بحاجة 
 (.44-14، ص2994الضبط والتوجيه. )محروس، 

لة المراهقة تحدث فيها تغيرات تعتبر حاسمة في حياة الفرد فان علماء النفس قد اختلفوا كانت مرح إذا و    
( مرحلة المراهقة إلى ثالث 2922قسم زهران )قد ففي تحديدها بالضبط من الناحية العمرية لإلنسان،  

ة الدراسة فليس لفترات لكّل فترة ما يقابلها من العمر الزمني، ولكن يجب أن نذكر أّن أي تقسيم هدفه سهو 
 24-21من )هناك فواصل حادة بين الفترات بعضها البعض، وهذه الفترات هي: مرحلة المراهقة المبكرة 

مرحلة ( و سنة وتقابل المرحلة الثانوية 22-25من )مرحلة المراهقة الوسطى (،سنة وتقابل المرحلة اإلعدادية
. ويالحظ أّن مرحلة المراهقة طويلة نسبيًا (الجامعيةسنة وهي تقابل المرحلة  12-28من ) المراهقة المتأخرة

تأخرت وهي تربويًا تقابل مرحلة التعليم المتوسط )اإلعدادي والثانوي( وقد  إنإذ تمتد ست سنوات أو أكثر 
، 2922)زهران، .تمتد إلى مرحلة التعليم الجامعي عند بعضهم كما أّن بعضهم قد يراهق في المرحلة االبتدائية

نجد من يخالف هذا التقسيم المبني على المراحل التعليمية لإلنسان حيث يذكر خليل ميخائيل (. و 192ص
مراهقة متأخرة ، فالمبكرة تمتد منذ بدأ : مراهقة مبكرة و  إلىكن تقسيمها ( أن المراهقة يم2922معوض )

يحاول تجه الفرد و رة ( وفيها يالثانية )المراهقة المتأخ المرحلةلذي يصاحب البلوغ  بسنة تقريبا و النمو السريع ا
د موقفه بين ي تحديأن في هذه المرحلة تبرز مشكلته ف إالأن يكيف نفسه مع المجتمع الذي يعيش فيه، 

)معوض ، . إليهالعمل الذي يسعى  إزاء السياسية والش ون االجتماعية و  إزاءتتحدد اتجاهاته عالم الكبار و 
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 الإيحدد بالضبط الفترة والسنة التي تبدأ فيها سن المراهقة  ( ونالحظ أن هذا التقسيم لم18، ص  2922
نهايتها تختلف من فرد آلخر، ومن نوع آلخر ومن أنه أردف قائال في نفس المرجع أن بداية المراهقة و 
 . ساللة ألخرى، ومن جنس آلخر ومن مجتمع آلخر

عية لالنجاز الدافقص لديهم الحوافز و ة المتوسطة تنوتشير الدراسات التربوية أن التالميذ في المرحل     
ملل ير مهم و المدرسة كمكان غ إلىرون بالتالي ينظفي فترة المراهقة من توتر نفسي و بسبب ما يعانون منه 

ة المرحلة األخير يمكن القول بأن التعليم الثانوي يمثل و ،(894ص، 1020وان، العطيات، ل)العفي آن واحد 
 التعليم العالي يشملالذي  التعليم الجامعي ويليه التعليم األساسي المرحلةمن التعليم المدرسي، يسبق هذه 

 حلةلمر ا الثانوي من أكثر الفترات الحرجة في غير أن مستوى السنة األولى من التعليموهو يمتد ثالث سنوات،
ليم المتوسط ز شهادة التعذلك ألسباب منها أن التلميذ يكون قد اجتاويعود  الجزائرفي  التلميذلدى  الثانوية
ر المتوسط و هو مقبل على تخصصين دراسيين إما أدبي أو علمي كما أنها فترة انتقالية بين الطبنجاح و 

ر في زمالء تغي إلى جانب الفاعلين فيهالك من تغير في البيئة المدرسية و ما يصاحب ذوبين الطور الثانوي و 
وين التوجه إلى مراكز التكلذا نجد نسبة كبير من التالميذ إما معرضون إلى إعادة السنة أو إلى الدراسة، و 

 .المهني
وفيما يخص التعليم الثانوي بالجزائر وفي إحصائيات أوردها السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية      

تلميذ الذين  200( أن من بين 1000التربوية )جويلية ، السابق أمام اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة
 السنة أعادوا أن بعدتلميذ  19)ثانوي الثالثة السنة إلى يصلون تلميذ 34يلتحقون بالسنة التاسعة أساسي: 

باإلضافة الى واحدة(  مرة ولو السنة أن يعيدوا دونتالميذ  5و الدراسي مسارهم خالل أكثر أو واحدة مرة
منهم بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو أكثر خالل  23تلميذ  يتحصلون على شهادة البكالوريا )  24

تلميذ دون أن يعيد السنة ولو لمرة واحدة في مشواره الدراسي(. وهذا الرسوب يطرح  02مسارهم الدراسي و
ة الشاملة بهذه المشكلة مما استدعى عالمات استفهام كبرى مما يستدعي إجراء دراسات معمقة لإلحاط

، 1026)يوسف، اإلمكانالوصاية الى طرح هذا الملف على المفتشين في الميدان لتقليص الظاهرة قدر 
(. ومهما كانت نتائج هذه الدراسة فانه يجب القول أن الجانب التكويني للمدرسين يلعب دورا في 66ص

حلة التعليم الثانوي. وذلك لما يزوده علم النفس وعلوم التأثير على نجاح ورسوب التالميذ خاصة في مر 
التربية للمتكونين من معارف وطرق للتعامل والتواصل مع التالميذ في هذه المرحلة الحرجة من العمر وكذا 

ض ظاهرة النجاح والتفوق وبالتالي تخفي إلىطرق التدريس وكيفية جعل التلميذ يتجاوب مع الدرس ويسعى 
المدرسي الذي ما انفك يتطور فعلى سبيل المثال وحسب المديرية الفرعية لبنك المعلومات الرسوب والهدر 

في مرحلة   1022/1021عدد المتسربين في الموسم الدراسي  التابعة لوزارة التربية الوطنية بالجزائر نجد
الدراسي تلميذ وتلميذة ليرتفع هذا العدد في نفس المرحلة في الموسم  526225التعليم المتوسط 

تلميذ وتلميذة. أما فيما يخص مرحلة التعليم الثانوي ففي الموسم الدراسي  534012ويبلغ  1021/1023
في الموسم الدراسي  142058تلميذ وتلميذة ليرتفع العدد إلى  136210نجد عدد المتسربين  1022/1021

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
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بعقالنية وموضوعية  على العموم يجب مواجهة مشكلة التسرب (. و66، ص 1026)يوسف، 1021/1023
 كونها مشكلة تعليمية واقتصادية في آن واحد فكل متسرب هو هدر لما ينفق عليه طيلة سنوات دراسته.

مواجهة هذه المشكلة قبل أن تأخذ مجرى آخر وتتوسع ومن بين  إلىولعل ما يهمنا اآلن هو السبيل       
ه رفة احتياجاته الفردية والضرورية لكي ننطلق بهذه اإلجراءات هو االهتمام بالتلميذ من حيث دراسته ومع

علق ت نحو النجاح والتفوق، فيجب التفكير في سبل كشف الغموض عن هذا المجال الرحب خصوصا ما
بالجانب الوجداني واالنفعالي للفرد بشكل عام. وكيف لنا أن نتعرف عن قدرات الفرد وسبل استغاللها واستثارة 

ية الذاتية التي يملكها ليتسنى له مواجهة مشكالته سواءا الدراسية أو غير ذلك. الدافعية لديه وبعث الفاعل
 224P,1023)ذو تأثير كبير في مدى نجاح أو فشل التلميذ أو الفرد بشكل عام في آداء مهامه. ويرى  فهي
,azar) ي العمل، فتحقيق النجاح  ومدى قدرتهم على أحكام األفراد على قدراتهم الذاتية تمثل فاعليةأن ال

الذاتية  ليةفاعاألوساط األكاديمية، فال خاصةداء في مجاالت متنوعة التنب  باآلوتتضمن أيضا القدرة على 
الذاتية  فاعليةأن الطالب ذوي ال (1002) دراسة شودري وشهاب الدينوأشارت  على األداء. هي م شر قوي

) نخفضةتية والدافعية الداخلية المالذا فاعليةوالدافعية الداخلية األعلى كان أدائهم األكاديمي أفضل من ذوي ال
( وذلك قد يعزى الى الثقة الكبيرة بالنفس وبالقدرات التي يتمتعون بها 6، ص 1023ألفت أجود نصر، 

لنجاح. جابية تكون محل استثارة لدافعيتهم نحو انتيجة آداءهم في مواقف سابقة بحيث تتكون لهم خبرات اي
جاز ( حول فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية لإلن1006المزروع )دراسة  نجدومن الدراسات العربية 

للكشف عن عالقة فاعلية الذات بكل من الدافع لإلنجاز والذكاء الوجداني لدى عينة من  والذكاء الوجداني
إحصائية بين درجات فاعلية  وجود ارتباط إيجابي ذي داللة فكان من نتائجها رى؛القامعة أم طالبات ج

ص ص  1002)المزروع ليلى،  لذكاء الوجداني بأبعاده المختلفةوا االنجاز،، وكل من درجات دافعية الذات
62-89.) 
ونظرا لقلة الدراسات في هذا الجانب على حد علم الباحث في البيئة العربية وخاصة الجزائرية رأينا أنه     

من الضروري أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وأن نتناوله بالدراسة النظرية والتطبيقية لعلنا نكون قد 
بيعة المجال أال وهو التعرف على ط أزلنا ولو بالقدر الضئيل شيئا من الغموض لنفيد به المهتمين بهذا

وادي والية برج ثانوية الشريف لرقط بمدينة رأس ال رناواخت للتعلمالدافعية بالذاتية  فاعليةالالعالقة التي تربط 
بوعريريج كم سسة إلجراء هذه الدراسة وباألخص تالميذ مستوى السنة األولى ثانوي للموسم الدراسي 

 ا التالتساالنطالق بإشكالية عامة تتلخص في يمكن بذلك ، و ل البحثكعينة أولية لمجا 1029/1010
 :ةالتالي
 ألولى ثانوي؟السنة ا تالميذ للتعلم لدىالذاتية والدافعية  الفاعليةبين كل من  ارتباطية عالقة هل توجد .2
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى  .1

 لمتغير الجنس؟
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى  .3
 لمتغير الشعبة؟

جد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى هل تو  .4
 لمتغير الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى  .5
 لمتغير الشعبة؟

 فرضيات الدراسة: – 9
ذات داللة إحصائية بين الفاعلية الذاتية والدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى  ارتباطيةتوجد عالقة  – 2

 ثانوي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى  – 1

 لمتغير الجنس.
ى تالميذ السنة األولى ثانوي تعز  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى – 3

 لمتغير الشعبة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى  – 4

 لمتغير الجنس.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة األولى ثانوي تعزى  - 5

 بة.لمتغير الشع
 :الدراسة  أهداف–3

 : تالية التهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف 
 لدى أفراد عينة البحث.  دراسة العالقة بين الفاعلية الذاتية والدافعية للتعلم .2
 لدى أفراد عينة البحث. معرفة مستوى الفاعلية الذاتية .1
 لدى أفراد عينة البحث. معرفة مستوى الدافعية للتعلم .3
 يرالذاتية تبعا لمتغ فاعليةفي متوسط أداء أفراد عينة البحث على مقياس الروق فالكشف عن ال .4

 (.اناث-ذكور) الجنس
 يرالذاتية تبعا لمتغ فاعليةروق في متوسط أداء أفراد عينة البحث على مقياس الفالكشف عن ال .5

 أدبي(.-ي )علمياالختصاص الدراس
 .غير الجنستبعا لمت للتعلمالكشف عن الفروق في متوسط أداء أفراد عينة البحث على مقياس الدافعية  .6
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غير تبعا لمت للتعلمالكشف عن الفروق في متوسط أداء أفراد عينة البحث على مقياس الدافعية  .2
 أدبي(. -االختصاص الدراسي )علمي 

 أهمية الدراسة: - 5
 ناحيتين :يمكن تحديد أهمية الدراسة من 

 :من الناحية النظرية : أوال 
ها تالميذ السنة األولى ثانوي وعالقت لدى الذات فاعلية عنالغموض  كشف في الدراسة هذه أهمية تتجلى

ناثباط هذين المتغيرين بمتغير الجنس)ذكور و مدى ارتو  بالدافعية للتعلم الدراسي )أدب  التخصصمتغير ( و ا 
 عزز ئرية،مماخاصة البيئة الجزاكثيرا في البيئات العربية و  إليهأن هذا الموضوع لم يتطرق وعلوم( السيما و 

 لمجال.التعزيز المعارف في هذا  هذا الموضوع بالبحث والتحري إثراء في ضرورة الباحث لدى الرغبة
 ثانيا: من الناحية التطبيقية:

 زائرية.والدافعية للتعلم ليتناسب مع البيئة الجمحاولة توفير وتكييف مقياس لكل من الفاعلية الذاتية  -
تزويد المعلمين واآلباء والمرشدين بمعلومات مهمة تتعلق بالفاعلية الذاتية وسبل تنميتها وكذا الدافعية  -

للتعلم وكيفية استثارتها وكذا مدى ترابط كل من المتغيرين وتطبيقها في الوسط المدرسي للوصول بالتلميذ 
 جيدة. إلى تحقيق نتائج

إعادة النظر في طرق التدريس التي ال تتيح الفرصة للتالميذ إلثبات فاعليتهم الذاتية والمثابرة النجاز  -
 المهام خاصة ونحن نجد عند تالميذنا اليوم حاالت الملل والركود أثناء تلقي الدروس داخل القسم.

لتي الخروج ببعض المقترحات ا محاولة الباحث االستفادة من النتائج التي تمخضت عنها الدراسة في -
 تساعد في وضع برامج لتنمية الفاعلية الذاتية والدافعية للتعلم واستثمارها في تحسين المردود التعليمي.

 حدود الدراسة : – 4
من المفروض أن تجرى هذه الدراسة بثانوية الشريف لرقط برأس الوادي والية برج بوعريريج الحدود المكانية:

 -الجزائر  –
الى  05/04/1010من المفروض أن تجرى هذه الدراسة في الفترة الممتدة من  :الزمانيةالحدود 

10/04/1010. 
 186تتمثل الحدود البشرية في هذه الدراسة في تالميذ السنة األولى ثانوي والبالغ عددهم  :البشريةالحدود 

 تلميذ من كال الجنسين ومن كال الشعبتين )علمي وأدبي(.
 :التعاريف اإلجرائية لمتييرات الدراسة – 4
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التعاريف اإلجرائية بوابة الدخول في كل دراسة كونها تعطي لمتغير الدراسة الصبغة االمبريقية  تعتبر   
والميدانية للبحث وبالتالي يكون متغير الدراسة ذو معنى واضح ودقيق. ومن هذا المنطلق ارتأينا تحديد 

 نا والتي تخدم الموضوع وهي كالتالي:متغيرات الدراسة الخاصة ببحث
 :الذات فاعلية – 0 – 4

إلنتاج المستويات المحددة لآلداء  إمكاناتهم"هي اعتقادات الناس حول أنها ( على 2994")باندورا"يعرفها
 (249،ص1023)الخفاف،.التي تمارس تأثيرا في األحداث الم ثرة في حياتهم "

 : هي الدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس الفاعلية الذاتية .  و يعرفها الباحث إجرائيا
 الدافعية للتعلم: – 9 – 4

نجاز النجاح إلى للسعي المستمرة الرغبة" أنها على موراي" إدوارديعرفها "  على غلبوالت الصعبة األعمال وا 
، ص 2988موراي، إدوارد(" التعلم من بأفضل مستوى والوقت الجهد من ممكن قدر وبأقل بكفاءة العقبات
253) 

 : هي الدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس الدافعية للتعلم . إجرائياو يعرفها الباحث 

 الدراسات السابقة : -4

يف تعامل من قبله كلنظرية التي ينطلق منها الباحث والتي تنير له طريقه و تمثل الدراسات السابقة الخلفية ا
عد هذه الخطوة في لذلك تما يمكن له التنب  بنهاية بحثه ودراسته و بحثه وكيف كانت نتائجهم كبمتغيرات 

البحث من أهم النقاط التي يجب التركيز عليه ألنها تساعد الباحث على تفسير نتائج دراسته وحتى مقارنتها. 
ذاتية ط الفاعلية الالبحث عن تلك الدراسات خاصة التي تربي و وعلى هذا األساس قام الباحث بالتقص

 :كالتالي يمكن عرضها متسلسلةو  بالدافعية

 الفاعلية الذاتية : متيير تناولت دراساتأوال 

 "الجامعة  طالب لدى الشخصية وسمات الذاتية الفاعلية توقعات" ( بعنوان 2990) دراسة الفرماوي .0
في  طالب الجامعة لدى الشخصية سمات وبعض الذات فعالية بين العالقةو تهدف الى التعرف على 

( طالبا و طالبة 216مصر ، واستخدم فيها الباحث المنهج الوصفي االرتباطي على عينة تكونت من )
معتمدا على مقياس فاعلية الذات و اختبار كالفورنيا للشخصية . وتوصل الباحث الى وجود فروق ذات 

 ( .2990الذات )الفرماوي ، داللة احصائية بين منخفظي و متوسطي و مرتفعي التوقع لفاعلية 
 سمات ببعض وعالقتها األكاديمية الذات فعالية( بعنوان " 1005)المخالفي الحكيم دراسة عبد .9

استخدم فيها الباحث المنهج و  "صنعاء جامعة طلبة من على عينة ميدانية دراسة"الطلبة لدى الشخصية
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 )التآلف، سمات الشخصية وبعض األكاديمية الذات فعالية بين العالقة دراسة  إلىتهدف و  الوصفي
و  الجامعة، وطالبة من طلبة طالباً  (220من )لدى عينة مكونة  ("الحنكة" والدهاء االنفعالي، والثبات

 لمتغيري وفقاً  الذات األكاديمية فعالية مقياس على ها أفراد درجات متوسطات بين الفروق التعرف على 
 ومقياس التحليل سليمون، ريم أعدته الذي األكاديمية الذات فعالية مقياس تطبيق تم .والجنس التخصص
 بين إحصائية داللة ارتباط ذات عالقة كاتل و كان من نتائج الدراسة وجود أعده الذي اإلكلينيكي

 متوسطات بين فروق وجود عن كما كشفت الدراسة الشخصية، سمات وبعض األكاديمية الذات فعالية
 طلبة لصالح التخصص لمتغير الذات األكاديمية وفقاً  فعالية مقياس على العينة أفراد درجات

 الذات فعالية مقياس على العينة درجات أفراد متوسطات بين وجود فروق وكذلك العلمية، التخصصات
  (1020المخالفي ، الحكيم .) عبد اإلناث لصالح الجنس وفقًا لمتغير األكاديمية

 في النشط التعلم استراتيجيات أثر( بعنوان " 1002) عشا و آخروندراسة الدكتورة انتصار خليل  .3
 اليوث لوكالة التربوية التابعة العلوم كلية طلبة لدى األكاديمي الذاتية والتحصيل الفاعلية تنمية
األكاديمي  الذاتية والتحصيل الفاعلية تنمية في النشط التعلم استراتيجيات أثر وتهدف الى دراسة " الدولية

 التربوية العلوم كلية من الثانية طلبة السنة من اختيروا وطالبة طالباً  ( 59 ) العينة أفراد عدد بلغ و
واعتمدت  اإلرشاد التربوي مادة في تحصيلي واختبار الذاتية الفاعلية في مقياس استخدام الجامعية وتم

الباحثة على المنهج التجريبي باستخدام عينتي الدراسة واحدة تجريبية و األخرى ضابطة و استنتجت 
الفرق و خلصت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج الطلبة بين مجموعتي 

رون ، ية  . ) عشا و آخالدراسة في الفاعلية الذاتية و التحصيل الدراسي ، لصالح المجموعة التجريب
1002) 

دراك فاعلية من بكل وعالقت  االنفعالي الذكاء( بعنوان " 1002)دراسة الجاسر .5  -القبول الذات وا 
 عن الكشف إلى الدراسة هدفت القرى " أم جامعة وطالبات من طالب عينة لدى الوالدي الرفض
العالقة بين الذكاء االنفعالي  بكل من فاعلية الذات و القبول و الرفض الوالدي لدى عينة من  طبيعة

وقام بتطبيق مقياس الذكاء االنفعالي ل )عثمان و رزق( و مقياس فاعلية الذات ( طالبا و طالبة 413)
و  التحليلي ) طبق المنهج الوصفي بشقيه)للعدل( و استبيان القبول و الرفض الوالدي )لرونر( و قد 

المقارن ( و جاءت نتائج الدراسة كالتالي : وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة الطالب و 
 دراكإالطالبات في متغير الذكاء االنفعالي و بين درجاتهم في متغير فاعلية الذات وبين درجاتهم في 

القبول من قبل األم و األب حيث ترتبط هذه المتغيرات ايجابيا ، و يرتبط الذكاء االنفعالي و فاعلية 
 (1002،الجاسرالذات بعالقة سالبة ذات داللة احصائية بادراك الرفض من قبل األم و األب . )

 الدراسات طلبة ىلد العلمي البحث لمهارات المدركة الذاتية " الكفاءة( بعنوان 1009) دراسة الشلبي .4
ات مختلفة تتوزع على جامعة اليرموك ( طالب و طالبة من جامع2112على عينة مكونة من ) العليا " 

 البحث لمهارات المدركة الذاتية الكفاءة قياس الى الدراسة و تهدفو جامعة م تة و الجامعة األردنية 
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و قد قام ببناء مقياس الكفاءة الذاتية المدركة تم التحقق من  العليا الدراسات طلبة لدى العلمي وأساليبه
 تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج وأظهرت صدقه و ثباته من طرف الباحث ،

 الدراسي المستوى إلى تعود داللة إحصائية ذات فروق وجود أظهرت حين في .االجتماعي النوع إلى
 ( 1009) الشلبي ، .الدكتوراه ولصالح طلبة العلمي البحث إجراء على القدرة في

 األكاديمي والطموح الذات فاعلية من بكل المستقبل وعالقت  قلق ( بعنوان "1023) دراسة الجبوري .4
 " نموذجا بالدنمارك المفتوحة العربية األكاديميةالمفتوح  التعليم لطلبة االجتماعي لالندماج واالتجاه

و طالبة  طالب (210في البحث ) الدراسة عينة كانت و .بحثه في الوصفي المنهج الباحث اعتمد وقد
 محمد زينب قبل من المستقبل المعد قلق مقياس الباحث وقد استخدم 1021/1023للسنة الدراسية 

 مقياس بإعداد الباحث وقد قام , العدل قبل من المعد الذات فاعلية مقياس استخدم وكذلك . شقير
و كان من أهم أهداف الدراسة مدى تمتع الطلبة  االجتماعي االندماج ومقياس األكاديمي الطموح مستوى

الذات والطموح  وفاعلية المستقبل قلق بين إحصائية داللة ذات فروق هناك بفاعلية الذات و كذا هل
و كان من أهم نتائج البحث  .( إناث ،ذكور ( الجنس متغيرات وفق االجتماعي واالندماج األكاديمي

أن أفراد العينة لديهم فاعلية ذاتية و أن عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة كانت ضعيفة و ليست لها 
 ( . 1023داللة إحصائية.)الجبوري ،

 االجتماعية والمساندة الذات فاعلية من بكل وعالقت  القرار اتخاذ"بعنوان ( 1023)  دراسة زاحوق .4
 القرار اتخاذ مستوى إلى للتعرف الدراسة و تهدف هذه "فلسطين في المرشدين التربويين من عينة لدى
 وتكونت .االجتماعية والمساندة الذات فاعلية من بكل فلسطين، وعالقتها في التربويين المرشدين لدى
 المنهج الدراسة المدارس اتبعت في العاملين التربويين من المرشدين ( 120 ) من الفعلية الدراسة عينة

 الدراسة تكونت ألغراض خصيًصا بنيت خاصة استبانة خالل البيانات من وجمعت الباحثة الوصفي،
 فشمل الثاني الجزء أما المستجيب، عن عامة معلومات منها األول رئيسين تضمن جزأين من االستبانة
 اتخاذ ومقياس االجتماعية، المساندة ومقياس الذات، فاعلية مقياس :الثالثة، وهي الدراسة مقاييس
 ودرجة الذات فاعلية بين درجة إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجود إلى النتائج وتوصلت .القرارات

 القرار،، اتخاذ ودرجة االجتماعية المساندة درجة التربويين وبين المرشدين لدى المساندة االجتماعية
القرار  اتخاذ ودرجة الذات درجة فاعلية بين ارتباط قةعال إيجابية ووجود طردية هذه العالقة كانت وقد
 االجتماعية واتخاذ والمساندة الذات فاعلية درجة في فروق وجود عدم إلى نتائج الدراسة أشارت كما

 الذات في فاعلية إحصائًيا دالة الفروق كانت بينما .الجنس لمتغير تبًعا المرشدين التربويين لدى القرار
 (1023.)زاحوق ، األعلى العلمية الدرجات القرارات لصالح اتخاذ ودرجة

"عالقة فاعلية الذات بأساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة ( بعنوان 1023) دراسة رحيم ل و نمر .4
ومن أهدافها التعرف على فاعلية الذات كذا التعرف على العالقة بين فاعلية الذات المرحلة االعدادية "

( طالبا 111، واشتملت عينة البحث على )اإلعداديةوأساليب مواجهة أزمة الهوية لدى طلبة المرحلة 
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( لقياس فاعلية الذات والمقياس الموضوعي لرتب هوية 2993وطالبة وتم استخدام مقياس شفارتسر)
 الباحثان ليب مواجهة أزمة الهوية وقد توصللقياس أسا (2929)رة )أ( الذي أعده مارشيا وآخرون الصو 

الى نتائج أهمها أن عينة البحث ذات مستوى منخفض من فاعلية الذات ولكنها تستخدم أساليب ايجابية 
ن الذات وكل مفي مواجهة أزمة الهوية وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بين فاعلية 

 ( .1023الهوية .)رحيم ، و نمر ،  مواجهة أزمةب اليأس
 بالتوجهات وعالقت  المستقبل قلق( بعنوان :" 1025) السفاسفة محمد إبراهيم محمد دراسة الدكتور .2

 استقصاء إلى" و التي هدفت مؤتة جامعة في الخريجين الطلبة لدى الذاتية المدركة الفاعلية و الهدفية
 فاعليتهمو  وبين توجهاتهم الهدفية، م تة، جامعة  في  الخريجين الطلبة لدى المستقبل قلق بين العالقة
 يدرس  التي تخرجه والكلية المتوقع الطالب جنس باختالف العالقة هذه تختلف وهل المدركة، الذاتية
 مقياس الكفاءةالهدفية و  التوجهات واستعمل المنهج الوصفي مطبقا األدوات التالية : مقياس  فيها

 النتائج أشارتو ( طالبا و طالبة ، 420من )مكونة المستقبل على عينة  قلق الذاتية المدركة و مقياس
  العالقة بين وأن ، مرتفعا كان م تة جامعة  في  الخريجين الطلبة لدى المستقبل قلق أن مستوى إلى

أشارت  كما . وعكسية متوسطة المدركة الذاتية فاعليةوال الهدفية التوجهات من كل  بين و قلق المستقبل
 لم المدركة الذاتيةفاعلية وال الهدفية التوجهات وبين المستقبل قلق  بين العالقة أن أيضا إلى النتائج

 الطالب فيها يدرس  الكلية التي باختالف اختلفت ولكنها ، جنس الطالب الخريج تختلف باختالف
 مستقبلهم، على قلقا أقل العلمية الكليات طلبة أن العلمية، أي الكليات من الطلبة لصالح تخرجه، المتوقع
 (1025،السفاسفة  .) الكليات طلبة من ذاتيا كفاءة وأكثر أهدافهم، بناء  في قدرة وأكثر

 الدافعية : متيير تناولت دراسات -ثانيا

 التعرف إلى يهدف"  "سمات الشخصية و عالقتها بالدافعية للتعلم( بعنوان 1005) دراسة خالل – 0
 من كل في الجنسية الفروق وتحديد التعلم، ودافعية سمات الشخصية بين االرتباطية العالقة عن والكشف
 ومحاولة للتعلم، بالدافعية ترتبط التي االيجابية السمات تنمية بهدف وهذا ،وسمات الشخصية الدافعية

 جنس تميز كل التي والسمات عامة، بصفة الثانوي المستوى لطلبة شيوعا األكثر السمات التعرف على
( تلميذ من السنة الثالثة 304و ألجل ذلك اختارت عينة مكونة من ) الجزائري الوسط في وهذا حدا، على

 لسمات فرايبرج وقائمة للتعلم، الدافعية مقياس وهما أداتين للقياسواعتمدت الباحثة على .ثانوي 
الوصفي التحليلي الذي يناسب هذا النوع من الدراسات على حد تعبيرها و كما استخدمت المنهج .الشخصية

 على النتائج الشخصية، كما دلت وسمات للتعلم الدافعية ارتباطية بين عالقة توصلت الدراسة الى وجود
ك العصبية و االكتئابية و االجتماعية و كذل من للتعلم وكل الدافعية بين موجبة ارتباطية عالقة وجود

 (1005)خالل ،  في الدافعية للتعلم. من اإلناث دافعية أكثر الذكور أن  إلىالسيطرة و توصلت أيضا 
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عالقت  و  اإلعداديةوي لدى طلبة المرحلة " مستوى التنور اللي( بعنوان 1002) دراسة الداهري –9
لدى  التعرف على مستوى التنور اللغوي إلىهدفت بالدافعية نحو دراسة اللية العربية في محافظة بيداد " 

في محفظة بغداد وعالقته بالدافعية نحو دراسة اللغة العربية وألغراض هذه  اإلعداديةطلبة المرحلة الرابعة 
الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وقامت بإعداد اختبار التنور اللغوي ) مكونا من جزئين 

الدافعية نحو تعلم مادة اللغة العربية وطبقت هذه األدوات على عينة مكونة من  القبلي والبعدي( ومقياس
 ،( طالب و طالبة وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها أن العالقة بين الدافعية والتنور اللغوي )االختبار480)

عكسية ضعيفة  ( فهيالقبلي( ضعيفة جدا وطردية أما العالقة بين الدافعية والتنور اللغوي )االختبار البعدي 
 ( .1002جدا وأنه ال أثر للجنس على مستوى الدافعية .)الداهري ،

" الدافعية للتعلم و عالقتها بتقدير الذات و التوافق الدراسي لدى تالميذ ( بعنوان 1024) دراسة شيبة –3
 والتوافق الذات تقدير من وكل للتعلم الدافعية بين العالقة فحص و تهدف الى السنة الثانية ثانوي "

 للتعلم الدافعية في الفروق عن والكشف جهة، من ثانوي الثانية السنة تالميذ لدى سيار دال
 على دراسته في اعتمد الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد بين سيار دال والتوافق الذات وتقدير
 والتوافق الذات وتقدير للتعلم الدافعية مقاييس على البيانات جمع في واستخدم الوصفي المنهج
 تلميذاً  مائة رسةدال عينة حجم بلغ وقد .العينة أفراد استجابات درجات لتقدير الدراسي
 بين ياإحصائ دالة و موجبة عالقة وجود :عن نتائج أهمها  سةاالدر  وأسفرت ( (100وتلميذة
 والتوافق للتعلم الدافعية بين اإحصائي دالة و موجبة عالقة وجودو  الذات وتقدير للتعلم الدافعية
 من الجنسين بين للتعلم الدافعية في اإحصائي دالة فروق وجودكما دلت أيضا على .الدراسي
 (1024)شيبة ، .ثانوي الثانية السنة تالميذ

" الدافعية للتعلم و الذكاء االنفعالي و عالقتهما بالتحصيل الدراسي ( بعنوان 1025) دراسة سرحان – 5
 ى العالقة بين الدافعية للتعلم والذكاءللتعرف عل ت هذه الدراسةهدفاالعدادية بيزة "لدى طلبة المرحلة 

استخدمت ( طالبا وطالبة و 321ت عينة الدراسة من )عالقتهما بالتحصيل الدراسي حيث تكوناالنفعالي و 
المنهج  ىهما مقياس الدافعية للتعلم ومقياس الذكاء االنفعالي كما اعتمدت عل لجمع البيانات مقياسين

الوصفي التحليلي وتوصلت الى نتائج أهمها وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بين درجات 
الدافعية للتعلم ودرجات التحصيل الدراسي كما دلت أيضا على  وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة 

ة الدراسة الى عدم وجود فروق ذات دالل احصائية بين درجات الدافعية للتعلم والذكاء االنفعالي كما أشارت
مرتفع( ونوع الجنس )طالب و طالبات( على الذكاء االنفعالي .)  –احصائية في الدافعية للتعلم )منخفض 

 ( .1025سرحان ،
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" دافعية التعلم لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مدارس التعليم ( بعنوان 1025) دراسة الرويثي – 4
 المرحلة طالبات لدى التعلم دافعية ضعف أسباب توضيح إلى البحث هدف المنورة "العام بالمدينة 

 منهجية في الكمي الوصفي المنهج اعتماد ولذلك تم المنورة، بالمدينة العام التعليم مدارس في المتوسطة
 خمسة متوزعة في فقرة (48)  على والتي شملت البيانات، لجمع كأداة االستبانة وتوظيف البحث،

تم توزيعها على عينة مكونة ،)لمعلمةاو   المدرسية، البيئة األسرة، الشخصية، والفطرة، الوراثة( هي حاورم
 العوامل فجاءت البحث، س ال تجيب على التي النتائج من إلى مجموعة التوصل وتم ( طالبة66من )
 تواصل الوالدين عدم :يلي كما عينة البحث أفراد لدى التعلم دافعية على كبيرة تأثيرها درجة كانت التي
لبرامج  الطالبات استخدام كثرة الطالبات، على المنزلية الواجبات من المعلمات إكثار المدرسة، مع

 العوامل أما والمسلسالت التلفزيونية البرامج مشاهدة كثرة الذكي، الجوال عن طريق االجتماعي التواصل
 بمساعدة االنشغال فكانت متوسطة؛ البحث عينة أفرادلدى  التعلم دافعية تأثيرها على درجة كانت التي
 المعلمة استخدام المعلمة، قلة شرح في الروتين المناهج الدراسية، صعوبة المنزلية، األعمال في الوالدة

 بعض تصرفات المزاجية على سيطرة للتفكير، مثيرة تعليم ألساليب المعلمة إتباع عدم التعليمية، للوسائل
 الطالبات بمكافأة المعلمة قيام وعدم للعقاب، كأسلوب الدرجات المعلمة استخدام الطالبات، المعلمات مع
 . (1025،الرويثي  .) المتجاوبات

 للتعلم الدافعية لتحسين إرشادي برنامج فاعلية (  بعنوان "1026) الزهراء فاطمة دراسة سيسبان – 4
 في إرشادي برنامج فاعلية عن الكشف إلى سةاالدر  هدفت المدرسي" للتسرب المعرضين التالميذ لدى

 عينة وتكونت المدرسي، للتسرب المعرضين متوسط بعةاالسنة الر  تالميذ لدى للتعلم الدافعية تحسين
 خضعت التجريبية المجموعة :مجموعتين موزعين عشوائيا على  وتلميذة تلميذا ( 22 ) من الدراسة 
 التجريبي، الشبه المنهج الباحثة واستخدمت .للبرنامج تخضع لم الضابطة والمجموعة اإلرشادي، للبرنامج
 دوقة أحمد إعداد من للتعلم الدافعية مقياس :على أداتين اإلعتماد تم الدراسة فرضيات نتائج والختبار
 ذات فروق توجد :الى نتائج أهمها وتوصلت طرف الباحثة، من المصمم اإلرشادي والبرنامج وآخرون
 المجموعة أفراد ومتوسطات درجات الضابطة المجموعة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة

 درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات للتعلم كما أن هناك فروق الدافعية مقياس على التجريبية
 للتعلم الدافعية مقياس على التجريبية للمجموعة القياس البعدي درجات ومتوسطات القبلي القياس

 تالميذ لدى للتعلم الدافعية تحسين في رشادياإلالبرنامج  فقد توصلت الباحثة الى فاعلية و بوجه عام 
 (1026)فاطمة الزهراء ، المدرسي . للتسرب المعرضين متوسط السنة الرابعة

"الشعور باألمن النفسي و عالقت  بدافعية التعلم لدى طلبة جامعة ( بعنوان 1022) دراسة أبو عرة –4
 لدى التعلم ودافعية النفسي باألمن من الشعور كل مستوى معرفة إلى الدراسة هدفتالقدس المفتوحة "

 عدد السكن، مكان الطالب، )جنس الديموغرافية المتغيرات بعض وأثر المفتوحة القدس جامعة طلبة
 بين العالقة معرفة وكذلك التعلم، ودافعية النفسي األمن على الشهري( األسرة دخل المجتازة، الساعات
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 الباحث واستخدم . وطالبة طالباً  ( 350 ) من الدراسة عينة تكونت حيث .التعلم ودافعية النفسي األمن
 موجبة خطية عالقة وجود إلى النتائج وتوصلت . التعلم دافعية اسيومق النفسي باألمن الشعور سايمق

 وجود عدم أيضا النتائج وأشارت الطلبة لدى التعلم ودافعية النفسي األمن درجتي بين إحصائياً  ودالة
 األسرة ودخل السكن مكان لمتغيرات تعزى الطلبة لدى النفسي األمن متوسطات في إحصائياً  دالة فروق

 الجنس لمتغير تعزى الطلبة لدى النفسي األمن متوسطات في إحصائياً  دالة فروق ووجود الشهري،
 وتبين .فأعلى ساعة ( 100 ) اجتازوا الذين لصالح المجتازة الساعات عدد ولمتغير الذكور ولصالح

 ومكان الجنس، لمتغيرات تعزى الطلبة لدى التعلم دافعية متوسطات في إحصائيا دالة فروق وجود عدم
 ( .1022)أبو عرة ،.الشهري األسرة ودخل المجتازة، الساعات وعدد السكن،

ارشادي مستند الى نموذج آركس في تنمية الدافعية  " فاعلية برنامج( بعنوان 1028) دراسة نوفل – 4
 إلىة هدفت هذه الدراسللتعلم لدى عينة من طلبة الصف الثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية "

نموذج آركس في تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة من طلبة  إلىمستند  إرشادياستقصاء فاعلية برنامج 
بناء البرنامج والتحقق من صدقه وتم أيضا بناء مقياس الدافعية للتعلم والتحقق  الصف الثالث المتوسط، تم

من خصائصه السيكومترية. استخدم المنهج التجريبي في هذه الدراسة حيث أخضع أفراد العينة المكونة من 
( طالبا 35)فيما لم يتلقى تالميذ المجموعة الضابطة المقدر عددهم  اإلرشادي( طالبا وطالبة للبرنامج 18)

 إلرشادياوطالبة أي تدريب وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لتطبيق البرنامج 
لصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات أفراد مجموعتي الدراسة 

 اإلتقان للتعلم وهي: التحدي والفضول ووفق متغير الجنس في التطبيق البعدي على أبعد مقياس الدافعية 
 (.1028نوفل ،). اإلناثالمستقل لصالح تقديرات 

"مستوى الطموح و دافعية التعلم لدى طلبة المرحلة ( بعنوان 1029) دراسة الركيبات ل و الزبون –2
لم التعرف على مستوى الطموح و دافعية التع إلىو هدفت  الثانوية في مديرية تربية البادية الجنوبية "

( طالب و طالبة تم اختيارهم عشوائيا و 200لدى طلبة المرحلة الثانوية ، و تكونت عينة الدراسة من )
استخدم الباحثان مقياس مستوى الطموح للمراهقين و الشباب و مقياس دافعية التعلم ، كما اعتمدا على 

رت النتائج وجود مستوى متوسط لدافعية التعلم كما أظهرت الدراسة أيضا المنهج الوصفي االرتباطي و أظه
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الطموح و دافعية التعلم ، بينما ال توجد فروق على المقياسين 

 ( .1026تعزى لمتغير الجنس .)الركيبات و الزبون ، 
 عالقتها بالدافعية :الفاعلية الذاتية و  متيير تناولت دراسات –ثالثا 

 طالب لدى الدافعية المتييرات ببعض وعالقتها الذات فعالية " ( بعنوان1000) الشعراوي دراسة .0
 األول والثاني الصفين طلبة من وطالبة طالباً  ( 476 )من الدراسة عينة ونتكتو"  المرحلة الثانوية

بمصر و اعتمد فيها على المنهج الوصفي االرتباطي  المنصورة مدينة في الثانوية المدارس من الثانوي
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وتهدف  التعلم نحو االتجاه ومقياسه إعداد من األكاديمي اإلنجاز ومقياس الذات فعالية مستخدما مقياس
 الثانوي والثاني الصفين األول وطالب الجنسين، بين الذات فعالية في الفروق من التحقق إلىالدراسة 

 على  تعرفالو  الذات، فعالية تبادل درجات في الدراسي والصف الجنس تفاعل تأثير على والتعرف ،
 واالتجاه الذات، تحقيق ودرجات األكاديمي، الدافع لإلنجاز من وكل   الذات فعالية بين االرتباطية العالقة
 الجنسين والصفين درجات متوسطات بين فروق وجود عدم إلى الدراسة صلتتو   .الذاتي التعلم نحو
 الجنس بين للتفاعل داٍل إحصائياً  تأثير وجود وعدم الذات، فعالية مقياس على الثانوي والثاني األول

 عالقة وجود إلى الدراسة صلتتو   كما فعالية الذات، مقياس على درجات الطالب تباين على والصف
  )الشعراوي، .التعلم نحو واالتجاه األكاديمي لإلنجاز الذات والدافع فعالية بين إحصائياً  دالة ارتباط
2000) 

 وعالقت  األكاديمي اإلنجاز " دراسة ( بالواليات المتحدة األمريكية : بعنوان1001) ويزلي دراسة .9
( 400على عينة شملت )وطالبات الجامعة"  طالب لدى الذات وفاعلية والدافعية االتجاهات من بكل

، و مقياس االتجاهات  (2981)وآخرون  لشرير الذات فاعلية مقياس عليهم طالب و طالبة طبق
 األكاديمي اإلنجاز بين العالقة على التعرف إلى الدراسة ، هدفت (2984)وآخرون  لواينشتاين
الجامعة،  وطالبات طالب لدى الديمغرافية وبعض المتغيرات الذات وفاعلية والدافعية واالتجاهات

 أصول من الطالب بين إحصائية ذات داللةارتباطية موجبة  عالقة وجود الدراسة نتائج أهم ومن
 عدم إلى النتائج أشارت كما أصل أفريقي، من األمريكيين لصالح الذات فاعلية في مختلفة عرقية
 (32، ص 1025) يوسف ، فاعلية الذات . في واإلناث الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

أثر األهداف التعليمية و اآلدائية و فعالية الذات على الدافعية ( بعنوان " 1005) دراسة قادري .3
( تلميذ و تلميذة 269" و تكونت عينة الدراسة من )المدرسية لدى تالميذ السنة التاسعة أساسي 

معتمدة على المنهج الوصفي المقارن و استخدمت مقياس الدافعية المدرسية و مقياس األهداف 
 تعلمية) المدرسية األهداف أثر عن الكشف إلىلذات و تهدف الدراسة المدرسية و مقياس فعالية ا

في  والمراجعة المرجعية األهداف نظرية من انطالقا وذلك التالميذ، لدى الدافعية على مستوى (وأدائية
 أثر وكذا تبيان المدرسية الدافعية على الذات فعالية مستوى أثر عن الكشف إلى تهدف كما واحد، آن

 فروق وجود، و كان من نتائج الدراسة  الدافعية على الذات فعالية مستوى مع األهداف نمط تفاعل
 ومجموعة العالية، الذات فعالية التالميذ ذوي مجموعة بين المدرسية الدافعية في إحصائية داللة ذات

 (1005)قادري ، .المنخفضة الذات فعالية ذوي التالميذ
 بدافع األكاديمي والفرع الذات فاعلية عالقة"بعنوان   (1002) دراسة الدكتور رفيق خليف سالم .5

 بدافع األكاديمي والفرع اتالذ فاعلية بين عالقةى طبيعة العل التعرف إلى تهدف " اإلنجاز الدراسي
 عينة تكونت . معتمدا على المنهج الوصفي الجامعية عجلون كلية طالبات لدى اإلنجاز الدراسي

. و استخدم مقياس فاعلية  األدبي أو العلمي الفرعين أحد درسن في ممن طالبة (100 ) من الدراسة



 الفاعلية الذاتية و عالقتها بالدافعية للتعلم
 

16 

 

 لديهن الدراسة عينة أفراد معظم أن إلى نتائج الدراسة أشارت وقدالذات و مقياس دافعية االنجاز 
 وسطاتمتال في تقارباً  هناك أن إلى الدراسة أشارت نتائج كما . الذات فاعلية من مرتفع مستوى
 الحسابي المتوسط كان حيث الدراسة، عينة لدى أفراد راسيدال اإلنجاز دافعية لمستوى الحسابية
 عدم إلى الدراسة نتائج أشارت كما . العلمي للفرع( 52.3( مقابل)12.3)األدبي الفرع في للطالبات

 تعزى الدراسة عينة لدى الدراسي اإلنجاز مستوى دافعية في إحصائية داللة ذات قو فر  وجود
 داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت كما .األكاديمي والفرع الذات فاعلية مستوى لمتغيري
 الدراسي اإلنجاز دافع على األكاديمي والفرع الذات فاعلية الدراسة متغيرألثر التفاعل بين  إحصائية

 (1002)رفيق خليف سالم ، .عجلون الجامعية كلية طالبات لدى
حصيل التالكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بدافعية االنجاز و ( بعنوان: " 1020)بدراسة نافذ نايف يعقو  .4

الكشف  مستوى الكفاءة  إلى" هدفت األكاديمي لدى طالب جامعة الملك خالد في بيشة بالسعودية
( طالبا للعام 225الذاتية المدركة وعالقتها بدافعية االنجاز والتحصيل األكاديمي على عينة مكونة من )

، استخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي معتمدا في جمع البيانات على 1020/1022الدراسي 
العينة  نتائج أهمها أن غالبية أفراد إلىحث مقياسي الكفاءة الذاتية المدركة ودافعية االنجاز وتوصل البا

جاءوا في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة المتوسطة، وأن متغير دافعية االنجاز ومتغير التحصيل 
( وأن متغير التحصيل الدراسي 0.629األكاديمي قد فسرا من التباين في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة )

( 0.603لتنب  في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة اذ بلغ تباينه المفسر ) كان أكثر المتغيرات قدرة على ا
 (1021.) يعقوب 

 تعقيب عام عن الدراسات السابقة:
من خالل تعرضنا لهذه الدراسات استوقفتنا بعض المالحظات تدور في مجملها حول مضمون تلك البحوث  

ن مثل جد منها ما تركز على فئة الطلبة الجامعييوهي باألساس تتعلق بالفئات المستهدفة من العينة حيث ن
خليل عشا وآخرون  (، دراسة )انتصار1005(، دراسة )عبد الحكيم المخالفي، 2990دراسة)الفرماوي ، :
(، دراسة )محمد 1023(، دراسة )الجبوري ،1009(، دراسة )الشلبي ، 1002( ، دراسة )الجاسر ، 1002،

(، دراسة )رفيق خليف 1001(، دراسة )ويزلي، 1022راسة )أبوعرة ،(، د1025ابراهيم محمد السفاسفة ،
( ومنها ما ركزت على تالميذ المرحلة الثانوية مثل: دراسة 1020(، دراسة )نافذ نايف يعقوب، 1002سالم، 

(، ومنها 1029( دراسة )الركيبات، 1000(، دراسة )الشعراوي، 1024(، دراسة )شيبة، 1005) خالل، 
( ، دراسة )سرحان، 1002أو المتوسط مثل: دراسة  )الداهري،  اإلعداديةف تالميذ المرحلة من كانت تستهد

( أما من 1005(، دراسة )قادري،1028(، دراسة )نوفل، 1026(، دراسة )سيسبان فاطمة الزهراء، 1025
واءا س ناحية المنهج المستخدم في الدراسة فقد كانت غالبية هذه الدراسات تعتمد على المنهج الوصفي

االرتباطي أو المقارن أو التحليلي  باستثناء دراستين أو ثالث دراسات اعتمدت المنهج التجريبي مثل: دراسة 
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(أما من ناحية األهداف فقد 1026(،دراسة )سيسبان فاطمة الزهراء،1002خليل عشا وآخرون،  )انتصار
ة ستين كانتا تهدفان الى مدى فاعليكانت كل الدراسات تدرس العالقات بين متغيرين أو أكثر ماعدا درا

(. والشيء المالحظ 1026ودراسة )سيسبان فاطمة الزهراء،  (1028)نوفل،دراسة برنامج إرشادي أال وهي 
أيضا أن جل الدراسات التي استقيناها كانت تستهدف البيئة العربية ماعدا دراسة واحدة كانت في الواليات 

( كما أن البيئة الجزائرية كانت حاضرة بدراسة واحدة تشمل 1001المتحدة األمريكية أال وهي دراسة )ويزلي، 
(، وهذا ما شجعنا أكثر للخوض في مغمار هذه الدراسة إال أننا وجدنا بعض الشح 1005قادري، دراسة )

في الدراسات التي تناولت متغيري البحث أال وهما متغير الفاعلية الذاتية ومتغير الدافعية للتعلم مثل: دراسة 
(، 1002خليف سالم،  (،دراسة )رفيق1005(، دراسة )قادري، 1001(،دراسة )ويزلي، 1000)الشعراوي، 

 (.1020دراسة )نافذ نايف يعقوب ، 
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 مهيد:ت
يجرنا الى البحث في أسباب هذا التفوق والى  ،ان الحديث عن تفوق التالميذ داخل الفصول المدرسية   

أي مدى يمكن التنب  به في ظل وجود عوائق أو ظروف قد ال تتناسب مع قدرات كل طالب على اعتبار 
مكاناتهم ألولأن هناك فروق فردية يتميز بها عن غيره اال أ  ننا نجد بعض الطالب ممن يثقون في قدراتهم وا 

وهلة ويتمتعون بصالبة الموقف والجدية في آداء المهام نتيجة اعتقادهم الراسخ في قدراتهم على تجاوز 
مختلف الصعاب والوصول الى الهدف، ه الء الطالب يمكن أن نحكم عليهم بأن لديهم فعالية ذاتية قوية 

فكارا ايجابية عن قدراتهم الشخصية في تمكنهم من بلوغ طموحهم و بالتالي ت ثر تلك األفكار كونهم يحملون أ
لبرت أعلى سلوكهم وآداءهم . وفي هذا الفصل سنتناول مفهوم الفاعلية الذاتية ثم أنواعها ونستعرض نظرية 

في الكفاءة الذاتية ثم نتناول أبعاد الفاعلية الذاتية حسبه ثم خصائص من يملكونها ثم العوامل الم ثرة  باندورا
فيها والتمييز بينها وبين من تتدنى مستوياتها لديهم ونستعرض أيضا تطورها ومصادرها لننتهي الى التفريق 

 بينها وبين بعض المصطلحات المشابهة لها.

 :الفاعلية الذاتية مفهوم-0
الفاعلية  التوالي:هي على بمعان مترادفة و  Efficiencyلفظة و  Efficacyلفظة، توجد في قواميس اللغة 
 (   321، ص2990الفرماوي، (أو الكفاية أو الكفاءة 

الكفاية  الذات،ة فعالي الذاتية،الكفاءة دة مسميات باللغة العربية منها )تطلق على مصطلح الفاعلية الذاتية عو 
 (23ص  ،1009علوان،) الذات(كفاءة  الذاتية،الفعالية  الذاتية،
أن الفاعلية الذاتية هي القدرة على توظيف المصادر بشكل جيد في ظروف مختلفة، إذ تعرف  باندورا يری

الفاعلية الذاتية على أنها حكم الشخص على مدى نجاحه أو فشله في التعامل مع حالة معينة آخذا بعين 
. (248، ص1006".)ابو رياش، االعتبار المهارات التي يستحوذ عليها الشخص والظروف التي يواجهها

 تقييم ذاتي للفرد في ظل امكانياته التي يحوزها وسط الظروف التي يعيشها .أي أنها حسب  
ناصر عوتعرف أيضا على أنها مجموعة أفكار الفرد ومعتقداته حول قدرته في النجاح على مهمات تتضمن 

الفرد بأفكار ت هله للوثوق  أي أنها مدى تشبع (191، ص1005)يوسف قطامي، ".مألوفة أو غير مألوفة
 النجاح.بقدراته في 

فيعرف فاعلية الذات على أنها ثقة الشخص في قدراته خالل المواقف الجديدة أو المواقف  (1002)العدلأما 
الشخص في قواه الشخصية مع التركيز على الكفاءة  اعتقاداتذات المطالب الكثيرة وغير المألوفة أو هي 

، 1008، يبيالعت ديدر بن محمد حسن الزيا")بنفي تفسير السلوك دون المصادر أو األسباب األخرى للتفا ل
صطلح هنا تحدث العدل على مالجديدة و الفرد لقدراته الشخصية للتعامل مع المواقف  أي أنها نظرة .(08ص 

 مألوف.غير  هو التعامل مع ماالكفاءة في 
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الى خمسة خصائص لمفهوم الفاعلية الذاتية وهي أنه  (1003) بمبنيتي ( و) زمرمان ( )و أشار كل من
يمثل حكما ذاتيا حول امكانات الفرد في تنفيذ مهمته أو آداء معين وليس حكما عاما مثل السمة النفسية 
ويعتبر مفهوما متعدد األبعاد وليس أحادي البعد ومعتمدا على المحتوى، ومقياس النجاح محكي وليس 

( وهذا يعني 92، ص 1020داء المهمة ويلعب دورا سببيا في التحصيل )حجات معياري ويتم قياسه قبل آ
ومها بحكم ذاتي شخصي يتم قياسه قبل آداء المهمة و درجة قوته تحدد مدى هأن الفاعلية الذاتية يرتبط مف

 نجاحه فيها .

 :التعريف االجرائي للفاعلية الذاتية
له لها في حل استغالو قدراته  و الثقة باستعداداتهو  لفرداستطاعة افان الفاعلية الذاتية تمثل  بصفة عامة

تطاعته مقدار اسالفرد و  إلمكانياتفهي تمثل تكوين نظرة شاملة خبرته.المستجدة انطالقا من  مشكالته
 بيئته.بلوغ الهدف وسط ومدى مثابرته لتحقيق النجاح و للتكيف مع مختلف المشكالت 

 :الفاعلية الذاتية أنواع –9
 خاصة. –عامة  –جماعية  –قومية الذاتية فقد صنفت إلى: فاعليةأنواع التعدد ت 
 :الفاعلية القومية– 0 –9
يستطيع  أن الفاعلية القومية قد ترتبط بأحداث ال إلى( 442ص ،2990أشار جابر عبد الحميد )   

ع في أحد السري غير االجتماعيتأثير التكنولوجيا الحديثة و التالمواطنون السيطرة عليها مثل انتشار 
المجتمعات و األحداث التي تجري في أجزاء أخرى من العالم و التي يكون لها تأثير على من يعيشون في 

واحد  صحاب قومية واحدة أو بلدأفكارا و معتقدات عن أنفسهم باعتبارهم أل إكسابهمكما تعمل على  ،الداخل
تبط بمدى احتكاك الفرد بمجتمعه وحسن أي أن هذا النوع من الفاعلية ير  (85، ص 1025.) مرسي، 

 اندماجه فيه باعتباره جزء ال يتجزأ منه وفيه يتلقى التنشئة االجتماعية.
 الجماعية:الفاعلية  –9–9
مجموعة من األفراد ت من بقدراتها وتعمل في نظام جماعي لتحقيق المستوى  إلىالفاعلية الجماعية تشير    

ومعنى ذلك أن فاعلية الجماعة تكون بمواجهة الصعوبات جماعيا  (85، ص 1025.) مرسي، المطلوب
تظافر للجهود بغية الوصول للهدف تماما مثل فريق كرة القدم حيث يسعى للفوز في  والتي تتطلب تعاون و

 إطار جماعي كل ي دي وظيفة معينة والنتيجة واحدة.
 الذاتية العامة:الفاعلية  –3–9
قدرة الشخص على القيام بالسلوك الذي  بأنها:(كفاءة الذات العامة 429P,2986 ,Banduraيعرف ) 

 الضغوط الحياتية التي ت ثر على سلوك في لتحكم، وامعينيحقق نتائج إيجابية ومقبولة في موقف 
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الجهد والنشاط ، والتنب  بيقوم بهامهام واألنشطة التي لل آداءهصدار التوقعات الذاتية عن كيفية األشخاص، وا  
أعطى  باندوراوذلك يعني أن  (85، ص 1025.) مرسي، المراد القيام بهالالزمة لتحقيق العمل  ابرةثوالم

الضغوط  قوة السيطرة على -شروط لتحقق فاعلية الذات لدى شخص ما هي: قدرة الفرد على القيام بالسلوك
 الهدف. ابعة لبلوغالتنب  واالستمرار والمت –قوة التخطيط للقيام باألنشطة  –التي قد تعيق سلوكه 

 الذاتية الخاصة:الفاعلية  –5–9
( أنها أحكام األفراد الخاصة والمرتبطة بمقدرتهم 58، ص 2994و يقصد بها حسب )السيد أبو الهاشم،   

على آداء مهمة محددة في نشاط محدد مثل الرياضيات )األشكال الهندسية( أو اللغة العربية )اإلعراب و 
 وهذا يعني أن مجالها فردي محض وهي التي ترتبط بالتعلم الفردي (86، ص 1025.) مرسي، التعبير( 

سة القول أنها ترتبط بفاعلية التلميذ داخل الم س كناإلمكانات والثقة في القدرات الشخصية ولذا يم إدراك و
 التعليمية .

المدرسة  اعي للتلميذ داخلأن الفاعلية االجتماعية للتلميذ تتعلق أساسا بالجانب االجتم وخالصة القول هو
فهي ترتبط بالعالقات التي يقيمها مع زمالء الدراسة ومع األساتذة وحسن اندماجه معهم وتكوين صداقات 

التعاون والتنافس على النجاح ولذا على الفاعلين في المجال التربوي مراعاة هذا الجانب في  إلىتفضي 
لتكوين في مجال علم النفس االجتماعي التربوي ألن الفاعلية التعامل مع التالميذ ومن المستحسن االطالع وا

 االجتماعية جزء هام في هذا العلم.

 (:Bandura, 0244-0224نظرية فاعلية الذات أللبرت باندورا )  - 3
بأن نظرية فاعلية الذات اشتقت من النظرية المعرفية االجتماعية التي قام بتطويرها، وتفترض  باندورا بين

النظرية المعرفية االجتماعية أن لدى اإلنسان مجموعة من القدرات تجعل منه إنسانا متميزا عن غيره من 
لفة)التعلم الخبرات المختالمخلوقات، ومنها القدرة على الترميز، وتخطيط استراتيجيات بديلة، والتعلم من 

لمعرفية ئل االبديل(، وتنظيم الذات، وانعكاس الذات، حيث تعمل هذه القدرات على تزويد اإلنسان بالوسا
أساسي في  كمفهوم باندورا؟ وتم تقديم مفهوم الكفاءة الذاتية من أين يتوقف؟ و التي تحدد كيف يتصرف

المهمة في الشخصية اإلنسانية، لما لها من أثر في سلوك النظرية االجتماعية المعرفية، ويعد من األبعاد 
الفرد وتصرفاته، حيث تلعب الفاعلية الذاتية دورا رئيسا في توجيه السلوك وتحديده )طالفحة، والحمران، 

(. وعلى هذا فان المتعلم يحتاج الى عدة من العوامل المتفاعلة أطلق عليها باندورا نموذج 95ص  ،1023
ول ( وتطلق العوامل الشخصية على معتقدات الفرد حبيئية )شخصية وسلوكية و :بادلة " وهي" الحتمية المت

أما العوامل السلوكية فتتضمن مجموعة االستجابات الصادرة عن الفرد في موقف ما  ،قدراته واتجاهاته
 ،.)مرسيقراناألن و وعوامل البيئة تشمل األدوار التي يقوم بها من يتعاملون مع الطفل ومنهم اآلباء والمعلمي

ألنه  .الناتج النهائي للسلوك اءإعطأنه ال توجد أفضلية ألي من العوامل في  إلى( وأشار 23ص  ،1025
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توقع الفرد بأنه  إلىمحكوم بالتوقعات أو األحكام وهذه التوقعات هي جوهر الفاعلية الذاتية للفرد فهي تشير 
قادر على آداء السلوك الذي يحقق نتائج مرغوبة في أي وقت معين والذين يتمتعون بفاعلية ذات عالية 

 فإنهمة أما الذين يتصفون بفاعلية ذات منخفض ،لتغيير وقائع البيئة يءيعتقدون أنهم يقدرون على عمل ش
  (24، ص 1025مرسي، .) نتائجهسلوك له آثاره و  إحداثيرون أنفسهم عاجزين عن 

 .علية الذات فحدد لها ثالثة أبعادمتكاملة لفا نظرية و لقد قدم باندورا

 أبعاد الفاعلية الذاتية: - 5
 ثالث أبعاد تتحدد على إثرها الفاعلية الذاتية حيث تتمثل في: حدد باندورالقد 
 :قدر الفاعلية – 0 – 5

الف اخت و جهد أو ترتيب للمهمات حسب الصعوبةباختالف الموقف وما يتطلب من  ويختلف مقدارها
 توقعات الفرد للفاعلية.

( في هذا الصدد أن طبيعة التحديات التي تواجه الفاعلية الشخصية يمكن 95ص ،2992 ،ويذكر )باندورا
يم الذات التهديد وتنظو الحكم عليها بمختلف الوسائل مثل مستوى اإلتقان وبذل الجهد والدقة واإلنتاجية،

لوب  فمن خالل تنظيم الذات  فإن القضية لم تعد أن فردا ما يمكن أن ي دي ذلك عن طريق الصدفة  المط
عن  مختلف حاالت العدولولكن أن فردا ما لديه الفاعلية لي دي بنفسه وبطريقة منظمة من خالل مواجهة 

رد بطبيعة نشاط الف( وذلك معناه أن الحكم على مدى شدة الفاعلية يرتبط 25ص  ،1025 ،مرسياآلداء .)
 . لهذا النشاط اإلتقان وجهده المبذول وحتى درجة الدقة و

 :العمومية 9 -5
وقعات ت إحداث إلىوتعني انتقال توقعات الفاعلية إلى مواقف مشابهة، حيث أن بعض الخبرات ت دي 

عالجي  ما وراء موقف إلىمحدودة في حين أن خبرات أخرى تغرس شعورا بالفاعلية يعد أكثر عمومية ويمتد 
يقومون بتعميم مصطلح الفاعلية على كل المواقف التي تتشابه  أي أنهم( 26، ص 1025.) مرسي، معين
 .المواقف التي تعرضوا لها من قبل مع
 :القوة 3 -5
تفعة ن األفراد الذين يملكون توقعات فاعلية مر أو  ،تتحدد القوة في ضوء خبرة الفرد ومدى مالءمتها للموقف و

   (26، ص 1025.) مرسي، ا أكبر في مواجهة الخبرات الشاقةيمكنهم المثابرة في العمل ويبذلون جهد
وذلك يعني أن كلما كانت خبرة الفرد جيدة في المواقف الصعبة دل ذلك أنه يملك قوة  فاعلية ذاتية ال بأس 

 في تحقيق طموحه . إمكاناتهبها واعتقادات ايجابية عن 
يرات ث التغدت كد على أن جميع العمليات التي تح عند باندورا الذات فاعليةرى أن نظرية نومما سبق 

قدرته على  لىعالفرد  حكمتشير إلى  االذات، كما أنه فاعليةب اإلحساسوالسلوكية تعمل على تعديل  النفسية
 إلىبل تتعدى ، طفقالتي يمتلكها الفرد  قدرات ثر على حياته، فهي ال تهتم بالي كل ماممارسة التحكم في 
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في نظريته له دور  (Banduraباندورا )تناوله الذاتية الذي  فاعلية، فإن مفهوم البهايستطيع الفرد عمله  ما
الذات وقدرتها على مواجهة العديد من المشكالت  فاعليةاألداء والمواظبة والرفع من  نجاح فيفعال في ال

 ن وبين ثقته بنفسه.التي تقف ما بين اإلنسا

 :الفاعلية الذاتيةاألفراد ذو خصائص –4

ي الفاعلية الذاتية وهي تتمثل أساسا خصائص عامة يتصف بها األفراد ذو  ( أن هناك1023ترى الخفاف )
 :فيما يلي

 ثقة الفرد في النجاح في أداء عمل ما . - 2
مكاناتهو مجموعة األحكام والمعتقدات والمعلومات عن مستويات الفرد  - 1  مشاعره .و  ا 
سواءا كانت فسيولوجية أو عقلية أو نفسية باإلضافة إلى توفر الدافعية في  االستطاعةوجود قدر من  - 3

 المواقف .
 توقعات الفرد لألداء في المستقبل . - 4
ال تركز فقط على المهارات التي يمتلكها الفرد ولكن أيضا على حكم الفرد على ما يستطيع أدائه  إنها - 5

 مع ما يتوافق لديه من مهارات .
ا يستطيع تتصل بم هي ليست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك الشخصي فهي مجموعة من األحكام ال – 6

نهاانجازه و   .نتاج للقدرة الشخصية ا 
الخبرات  تدريب واكتسابمع اآلخرين كما تنمو بالمن خالل تفاعل الفرد مع البيئة و ية الذات تنمو فاعل – 2

 .المختلفة
 .ترتبط فاعلية الذات بالتوقع والتنب – 8
فاف و مثابرة الفرد . )الخ ،كمية الجهد ،تتحدد فاعلية الذات بالعديد من العوامل مثل صعوبة الموقف - 9

 .(258، ص 1023
د ( ال تعني بالضرورة أنها يجب أن تتوفر بأكملها عند فر التي ذكرتها الدكتورة )الخفاف هذه الضوابط إن

معين حتى نحكم بأن له كفاءة ذاتية عالية أو منخفضة فقد تتوفر فيه خصائص دون األخرى وتكون لديه 
 واد ذو يء األكيد أن األفر . والشإليهاخصائص أخرى لم يتم التطرق  إلىفاعلية ذاتية عالية وقد يتعداها 

 .الهدف ىإلتخطي الصعوبات للوصول  على بإمكاناتهمالفاعلية الذاتية يشعرون بذواتهم وبقدراتهم و 
 
 :العوامل التي تؤثرعلى فعالية الذات – 4
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 :الفاعلية الذاتية تتأثر بعدد من العوامل وهي ( أن1026يرى علي سويلم )
 آلداء غير السليم ي دي الى خفضهاأما ا ،بالفعالية اآلداء السليم للعمل يرفع التوقعات. 
  التعامل معهامدى تناول الفرد للمعلومات وكيفية معالجتها و. 
 تلقي الفرد للمساندة من اآلخرين مدى. 
 دى صعوبة العملم. 
 المميزين منهموخاصة الناجحين و  ،تأثير اآلخرين. 
 فكل جماعة ت ثر في جماعة أخرى سواءا بالسلب أو االيجاب  .خبرات البديلة للجماعات المختلفةال

 .الظروف المرتبطة بالموقف متشابهةكانت  إذاخاصة 
  قلة الخبرة السابقة بالنشاط فمن لديه خبرة مهنية بالنشاط ي ثر في فاعلية عامل آخر أقل خبرة منه 
  فعاليته.زادت اقتنع الفرد  فإذا ،لدى المشرف على النشاط اإلقناعمدى توفر مهارة 
 له تأثير سلبي على فعالية الفرد الخوف الشديد والقلق أو االنفعال الشديد. 
 أكثر ويجتهد  فيستعد ،حرص الفرد على اثبات ذاته من وراء النشاط الذي ينجزه ي ثر على فاعليته

 ( 20ص ،1026،.)علي سويلميعمل ليحاول أن ينجح في عملهو 
 والمتدنية:الفاعلية الذاتية العالية –4

يمكن تطوير فهم أفضل للفاعلية الذاتية من خالل المقارنة بين الفاعلية الذاتية العالية ومتدنية وفق أربعة 
 (1004 ،عناصر هي العمليات المعرفية والدافعية والعمليات االنفعالية وعمليات االختيار )قطامي

أهدافا  المتعلمين ذوي الفاعلية الذاتية العالية يضعونوفيما يتعلق بالجانب الخاص بالعمليات المعرفية فان 
وواضحة وقابلة للتحقيق ويظهرون التزاما بها ويعملون على تطوير حوارات ذاتية ناجحة حول  ،واقعية
 .ي حياتهماألحداث الم ثرة فالسيطرة على ظروفهم و  إلىويتخيلون أنهم يحققون أهدافهم ويميلون  ،أهدافهم

فان المتعلمين ذوي الفاعلية الذاتية العالية يبذلون جهدا أكبر  ،الجانب الخاص بالدافعيةأما فيما يتعلق ب
ادر أهدافهم ومص ،ومثابرون بدرجة أكبر ،وقدراتهم إلمكاناتهملتحقيق األهداف ولديهم صورا وأفكارا واضحة 

 .ا كبيرا في مواقف التدريب الذاتيودوافعهم داخلية ويظهرون تقدم
يتعلق بالعمليات االنفعالية فان المتعلمين ذوي الفاعلية الذاتية العالية يمتازون بتدني درجة القلق أما فيما 

 اإلحباطون كما أنهم يواجه ،ولديهم القدرة على ضبط أنفسهم بدرجة كبيرة ،ومواجهة التهديدات بثقة ،لديهم
ومواجهة  ،بثقة السيطرة على البيئة ة فيلا من خالل تطوير استراتيجيات فعابفاعلية ويتغلبون على مصادره

 .تمتعون بدرجة من التكيف االيجابيما يصادفه من عقبات وبالتالي فهم أشخاص ي
لداخلية سلوكهم كنتاج لتفاعل عملياتهم الذهنية ا إلىاألشخاص الذين لديهم فعالية ذاتية عالية ينظرون  إن   

 ،مار النشاطات المناسبة التي تثير التحدي لديهكما يعملون على اختي ،وخصائصهم والمتغيرات البيئية
 (86، ص 1020 ،.)حجاتستثارة قدراتهم لتحقيق ما يريدونوينجحون في ا
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 الإوعلى هذا يمكن القول أن ذوي الفاعلية الذاتية المتدنية تنعدم فيهم تلك الخصائص المذكورة سابقا     
النجاح فيكفي  ىإلبها تخطي تلك العقبات والوصول  التي يستطيع اإلنسانية اإلرادةأنه يجب التنويه على 

 .التغلب على الفشل أن تكون له حرية اتخاذ القرار ألنها مفتاح قهر الصعوبات و لإلنسان

 التحليل التطوري لفاعلية الذات:–4

 من لمطلوبةا للكفاءة أنماطا للحياة أنها تقدم المختلفة الفترات يرى في باندورا ( أن1023تذكر الخفاف )   
وتشكل المعتقدات حول فاعلية الذات مصدرا م ثرا خالل دورة حياة الفرد وفيما يلي أهم  ،الناجح األداء اجل

 :التطورات التي ت ثر في فاعلية الذات وهي
 :نشأة الشعور بالسيادة الشخصية – 0 – 4

ان الطفل أنه مقبول وينال استحس إدراكيتكون الشعور بالفاعلية الذاتية في الطفولة المبكرة من خالل 
اآلخرين ويستمر هذا الشعور بالفاعلية في مرحلة المراهقة والشباب متجليا في المواجهة الناجحة للمشكالت 

شعور في نشأة الومعاملة األسرة للطفل كشخصية مستقلة  ،كما يساهم اكتساب الطفل للغة ،والضغوط
 .بالسيادة الشخصية

 :األسرة – 9 – 4
حاجاته  شباعإالم سسة االجتماعية األولى التي يستقي منها الفرد هويته الذاتية وانتماءه لآلخرين مع وتعد 

لألمن والطمأنينة من خالل عالقاته مع أفراد أسرته وما يتخللها من روابط الحب والعاطفة والحماية مكتسبا 
الذاتية لدى لفاعلية على نمو ا إيجابافهي تعد الم ثر األول سلبا أو  ،الشعور بقيمته وذاته فتتبلور شخصيته

 .األبناء
 :الرفاق – 3 – 4

أن يعزز  لىإي دي  اختيار األقران الذين يشاركونهم االهتمامات والقيم المشتركة، وهذا ما إلىيميل األطفال 
 الفاعلية الذاتية لديهم .

 :المدرسة – 5 – 4
امل المعلمون تع اعلية الفرد الذاتية، كما أن طرقنمط النظام المدرسي بما يحتويه من مكونات ي ثر في ف إن

 الذاتية. ممع طالبهم يسهم في تطوير كفاءته
 نمو فاعلية الذات من خالل الفترات االنتقالية: – 4 – 4

قة بكامل الذات بدأ من مرحلة المراهتعد فترات النمو التي يمر بها الفرد تحديات جديدة للتكيف مع فاعلية 
رات يمر بها الشيخوخة كلها تجارب وخب إلىالتغيرات الجسمية والعقلية والنفسية مرورا بفترة الرشد ووصوال 

 (262 -260ص  ،1023الخفاف ).فعلها فاعليته الذاتيةالفرد وتتطور ب
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 :الذات فاعلية مصادر -2
 أن للفاعلية الذاتية أربعة مصادر و هي كما يلي:  (McAdams.1994.p333)يرى 
 :االنجاز الفعلي - 0 – 2

تعد الخبرات السابقة من النجاح والفشل وصوال الى تحقيق األهداف أكثر العوامل أهمية في تحديد الفاعلية 
 الذاتية.

 الخبرات البديلة:– 9 – 2
 التي تجعلنا نحدد مدى كفاءتنا الشخصية فيان مشاهدة نجاحات اآلخرين و فشلهم تمدنا بأساس للمقارنة 

 مواقف مشابهة .
 :اللفظي اإلقناع–3 – 2

عندما يقول لنا اآلخرون ان الشخص يمكنه )أو ال يمكنه( أن يتقن عمال ما فان ذلك يمكن أن ينقص من 
 ضعيف عادة. اإلقناعالفاعلية الذاتية أو يزيدها، ولكن تأثير هذا 

 التنب  االنفعالي:–5 – 2
يتأثر شعور الشخص بالكفاءة الذاتية بدرجة التنبه االنفعالي ونوعيته التي يشعر بها في موقف واقعي معين، 

الضيق، لكل من الصعوبة و  إدراكهفان درجة القلق التي يشعر بها الفرد مثال تمده بمعلومات مهمة عن درجة 
عر بالتمكن أن الشخص ال يش إلىن القلق والمثابرة التي يتطلبها العمل، وتشير المستويات المرتفعة جدا م

 (192، ص 1025والسيطرة على الموقف.)عبد الخالق 
تزيد من مستوى فاعلية الذات يما يتناسب مع صعوبة المهمة  أنها الفعليةالقول عن اإلنجازات  وعموما يمكن
قى أكثر من تلك األعمال التي يتل د على نفسه يزيد أيضا من مستواهاهو معتمنجاح الفرد و والعمل، وأن 

خفض درجة فاعلية الذات. غير أنه يجب  إلىكما أن اإلخفاق المتكرر ي دي  اآلخرينفيها مساعدة من 
يد فرص تز  بالتاليي عامل جد مساعد على الرفع منه و ع في االعتبار الظروف المحيطة باآلداء فهضالو 

 البديلة والتجارب السابقة تعد كما أن الخبرات  سواء.كذا فرص النجاح على حد ارتفاع فاعلية الذات و 
ستقبلية لما تمثل توقعات م إليهمصدرا مهما للفاعلية الذاتية ذلك أن التجارب التي اكتسبها الفرد أو نقلت 

الفرد لتلك التجارب والخبرات يزيد من ثقته بذاته وقدراته على  إدراكتكون عليه األحداث وعلى هذا فان 
حلول بديلة لها واالنطالق نحو تحقيق الهدف ومضاعفة الجهد بأقصى درجات  إيجاد تجاوز مشكالته و

 الحماس.
خاصة في الميدان التربوي للتالميذ الذين يعانون من  استعمال مهارة االقناع اللفظيذلك أن  إلىأضف 
نحو النجاح عن  دافعيتهم ط نتيجة خبرات سابقة ساهمت الى حد بعيد في الرفع من فعاليتهم الذاتية واالحبا

طريق تحسيسهم بقدراتهم الفعلية واقناعهم بأن التعلم والنجاح يأتي بالصمود والمثابرة واالجتهاد وأن الفشل 
ب أو االيجاب سواءا بالسل يه االنفعاليتنبالطبيعة  وفي األخير نجد أن والتراجع. اإلحباط يعني اليأس و ال
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ات فما أكثر من يبرر حاالت الفشل الدراسي الى صعوب ،اإليجاببالسلب أو  ة الفرد ثر في فعاليي ذيال وه
من حوله بأنه غير متخاذل لكنه في قرارات نفسه يشعر بالخذالن من  إرضاءومشاكل واهية يراد من وراءها 

وفي المقابل هناك أشخاص من ذوي الفعالية الذاتية المرتفعة ال تزيدهم العوائق والصعوبات التي  اإلخفاق
 .ذلك ثقة في قدراتهم على تجاوزها ومثابرة واألكثر من إصرارا إاليصادفونها في بلوغ أهدافهم 

 بين فاعلية الذات وبعض المصطلحات المشابهة: تمييزال–01
 ومفهوم الذات:فاعلية الذات  - 0 –01

بين فاعلية الذات ومفهوم الذات فترى أن فاعلية الذات تهتم باالعتقاد في القابلية  (9103)الخفاف تميز 
الشخصية، فهي أحكام الفرد على قدرته على آداء المهام المعطاة وترتبط أحكامها أيضا بأحكام الفرد على 

كانت ذو مستوى عال يكون لديها  إذاكما أنها  قدراته الشخصية وترتبط بمهام محددة داخل ميدان محدد
التنب ، بينما مفهوم الذات  يحتوي على األحكام والمشاعر حول ما تستحقه الذات  إلىاحتمال أكبر أن ت دي 

من تقدير فيما يتعلق بهذا اآلداء كما أن أحكام الذات تعتمد على كيفية تقييم الثقافة السائدة في المجتمع 
تلكها الفرد وحكمها للقواعد السلوكية المسموح بها وترتبط بميدان محدد وليس بمهام للخصائص التي يم

محددة واألحكام أقل حساسية للتأثر باالختالفات،باإلضافة الى أن مفهوم الذات يتكون من خالل نجاح الفرد 
، 1023،الخفافعطاة.)في تحقيق مطالبه، وال ي دي بالضرورة الى التنب  الجيد بنوعية االنجاز في المهام الم

 (.252ص 
ينتقد نظريات الذات ألنها تركز على مفهوم ذات  باندوراأن ( 446، ص1990ويذكر )عبد الحميد جابر

مركب أكثر من تركيزها على كثير من المبادئ المحددة للذات، ومصطلح فاعلية الذات ليس مفهومأ كليا، 
 (32، ص 1023ألفت أجود نصر،  )ختلف.مإنه 

. احديجوز اعتبارهما شيء و  هناك تباعد واضح بين فاعلية الذات ومفهوم الذات وال أن يمكن القولوعموما 
 اختالفبتأثر يداخلي  تقييمتقييم الذات، وهي  تعد عنصر أساسي من عناصرفاعلية الذات  حيث أن

عادة التقييم كلما انتقل الفرد من خبرة إلى  المجاالت وتختلف من شخص إلى آخر وتخضع دائما للتقييم وا 
ل حقدرة الفرد على مدى على  كذاللكفاءة في أداء مهمة محددة و  مجالمحدد ال حكمأخرى، فهي عبارة عن 

 رد عنللف نظم ومتعلمتكوين معرفي م مدىإلى  فهو يشير مفهوم الذات أما.مشكالت وتجاوز صعوبات
ويشتمل على معتقدات  لذاته، نفسياالخاصة بالذات، ويعتبره تعريفا  هتقييمات و هتصوراتالشعورية و  همدركات

ذاته بصورة  علىالفرد بالفاعلية الذاتية لدى الفرد. ومفهوم الذات الموجب هو حكم  القيمة الذاتية المرتبطة
 سيئة.على ذاته بصورة رد الفالسلبي هو حكم  ، ومفهوم الذاتحسنة
 فاعلية الذات وتقدير الذات: -9– 01
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( أن بعض علماء النفس يوضحون أن الفاعلية الذاتية تتضمن 208، ص 1021)تشير أنوار مجيد هادي 
مجموعة من العناصر الرئيسية منها:الوعي بالذات وقيمة الذات وحب الذات وتقدير الذات والثقة بالنفس 
غير أن تقدير الذات تقصد به الشعور بالفخر والرضا عن النفس. ومعنى هذا أن تقدير الذات هو جزء ال 

 زأ من الكل الذي هو فاعلية الذات. يتج
جماال  يضعه الفرد لنفسه وبنفسه، وحكمه على درجة كفاءته الشخصية، هو حكم تقدير الذات  أن نقولوا 

رد اإليجابية أو الف أحكام، ويتضمن تقدير الذات لهاه اتجاهاتر عن معتقدات الفرد نحو نفسه و يتعبأنه كما 
الواسع بها  دراكهإ و وثقته بهاالشخصية،  اتق باألحكام على القدر الذات تتعلفاعلية  اأم ذاته.السلبية نحو 

 واستخدامه لها في حل المشكالت والعوائق التي يواجهها.
 :الذات ومركز الضبط فاعلية -3–01
أن مركز الضبط يرتبط بتوقع الناتج. أي يعتقد األفراد أن األمور التي تحصل لهم هي تحت  روتر يری

الذات  يةفاعلسيطرتهم الخاصة أو اعتقادهم بأن ما يحدث لهم خارج عن نطاق سيطرتهم. في حين مفهوم 
اخلي ال يعني د يتعلق بقدرة الفرد على القيام بسلوك معين لتحقيق النتائج المنشودة، فالتمتع بمركز ضبط

ن يتمتع بمركز ضبط داخلي، وأ ما ذات عالية فقد نجد من طالبا فاعليةبالضرورة أن الشخص يتمتع ب
ز ار ولكنه في نفس الوقت يشعر بعدم قدرته على اجتيابأدائه في االخت النجاح في الدراسة يترتب على
 ( .15ص، 1001)اللحياني،  .االختبار )فاعلية ذات منخفضة(

إلى وجود فروق في مركز الضبط الداخلي / الخارجي طبقا الختالف ( 198ص، 2990ويشير )الفرماوي، 
توقعات فاعلية الذات، فذوي الكفاءة العادية هي أكثر المجموعات ميال للضبط الداخلي، بمعنی أن تعزيز 

)ألفت ارجية.م من مصادر خعي التوقع يتم تعزيز السلوك لديهفهم يتم داخليا، بينما مجموعة مرتالسلوك لدي
 (32، ص 1023أجود نصر،

ديل كنظام معرفي يعمل على تغيير وتع باندوراالفاعلية الذاتية هو اعتقاد نظري وضعه  وملخص القول أن
السلوك ولذلك كلما زاد، زاد معه التحدي لمواجهة مختلف المشكالت وهي بذلك تختلف عن تلك المفاهيم 

نبأ بنتائج السلوك على ضوء التعزيز سواء أكان داخليا أو خارجيا كما هو الحال والمحددات النظرية التي تت
 لمركز الضبط. روترعند نظرة 

 
 
 خالصة: 

الذاتية تعد من األبعاد المهمة في  ةهو أن الفاعليفي هذا الفصل  تم عرضه خالصة القول حول ماو 
وذلك لما تكتسيه من دور كبير في سلوك الفرد من خالل توجيهه وتغييره وتعديله تبعا  اإلنسانيةالشخصية 
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ألبعادها، وأنها تعبر عن اعتقادات الفرد في قدراته لتنظيم وانجاز مختلف المهام وحل المشكالت التي 
فرد على أنها تمثل الحكم الذي يصدره ال إلى باإلضافةبلوغ الهدف والنجاح في مهمته  إلىتواجهه للوصول 

نفسه بشأن ما يستطيع انجازه السيما في مجال التعلم والدافعية فلقد الحظنا مدى أهمية هذا المفهوم في 
ن الشاملة به وحسن استغالله للرفع م اإلحاطةالمجال الدراسي ومس ولية القائمين في مجال التعليم على 

 نتائجهم الدراسية . مجهود وآداء التالميذ لتحسين
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 تمهيد:
أهمية مل لها من لالدافعية للتعلم صدارة البحوث الحديثة في المجال التربوي والنفسي نظًرا  موضوعحتل ي

تمكن فعه ليكيفية استثارة المتعلم دواالشاملة بها و  اإلحاطةالتعلم مما يستوجب تطبيقية في مجال التدريس و 

يقاظمن استغالل طاقته الكامنة والتي هي فقط بحاجة الى تنبيه و  صل بالمتعلم تاية لتنمو وتتطور و رعو  ا 

 .التعليميةكبير في نجاح العملية التربوية و محاولة حصرها يسهم بقدر هدفه ولذلك فان معرفتها و ألن يبلغ 

الدافعية  وهي نحاول في هذا الفصل التعرف والتطرق إلى الدافعية وخاصة عند المتعلم أال وعليه 

 علق بالدافعيةسنتناول نقاط أساسية تتو ا القوة والباعث المحرك والمنظم للسلوك التعليمي، هللتعلم باعتبار أن

سنتطرق  المفسرة لها، كما وهي مفهومها من وجهات نظر مختلفة، وأهميتها وخصائصها وأنواعها، والنظريات

لعملية لتطبيقها ا اإلجراءاتبعض تدنيها وانخفاضها وفي األخير نبين  إلى باإلضافةلوظيفتها، وم شراتها 

 في المجال المدرسي.    داخل الصف
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 مفهوم الدافعية: -0
 ومنها: النظرياتتعددت التعريفات بحسب 

  المعرفية:حسب النظرية 
أن الدافعية هي حالة داخلية تحرك أفكار، ومعارف  (Biehler and Snowman, 1990)يرى كل من 

ة توازن األداء للوصول إلى حال واستمرارالمتعلم، وبناه المعرفية، ووعيه وانتباهه، وتلح عليه لمواصلة 
 الفرد أساسها ما يملكفي نظر أصحاب هذا االتجاه  فالدافعية إذا (42، ص1005نبيلة ، معرفية. )خالل
ه توجه في الوقت نفسفكار تدفعه للمزيد من التعلمات والمعارف تزيد من رصيده الفكري و أمن معارف و 

 مستقبلية.بالتالي يتكون لديه نظرة استشرافية كه خاصة في تصور نتائج األفعال و سلو 
  السلوكية:حسب النظرية 

الدافعية هي الحالة الداخلية أو  يرون أن واطسن أن أصحاب هذه النظرية بزعامة(1000)زايد ،يذكر 
أداءه، وتعمل على استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف أو كه، و الخارجية لدى المتعلم، والتي تحرك سلو 

النظرية للدافعية يرتبط ارتباطا وثيقا باألداء  ان تفسير هذه. (42، ص1005)خالل نبيلة ،غاية محددة 
 عين.مالمدرسي لدى التلميذ على أساس التعزيز الخارجي الذي يتحصل عليه أثناء وبعد قيامه بنشاط 

 وغياب الثواب يقلل منها.فالمكافئة على اآلداء الحسن تزيد من دافعية التلميذ نحو التعلم 
  الترابطيةحسب النظرية: 

( أن الدافعية حسب النظرية الترابطية هي حالة داخلية أو خارجية لدى المتعلم، 2989عاشور،  )صقريذكر
تحركه الستجابات معينة في وضع مثير أي أن المتعلم يسلك أو يستجيب طبقا لرغبته في تحقيق حاالت 

ذي قدمه ثر، الاإلشباع، وتجنب حاالت األلم، ويقوم هذا التفسير على ما يسميه علماء النفس بقانون األ
(Thorndike( سنة )والذي نص على أن إتباع الفعل بثواب ي دي إلى تكراره مستقبال، بينما عدم 2912 )

 (42، ص1005)خالل نبيلة ،تكراره. بأي شيء أو بعقاب ي دي إلى اإلقالل من  إتباعه
تناولت التعلم  لتجارب التيامتداد للنظرية السلوكية على أساس بعض ا هو والذي يقوم هذا التفسير للدافعية

الحيواني، والتي استفيد من بعض مبادئها المناسبة للتعلم البشري. فلكي يتكرر الفعل المرغوب يجب توفير 
 العقاب.شيء من  إحداثالفعل الغير مرغوب وجب  ولكي نزيلالثواب 

  االنسانيةحسب النظرية: 
حيث ركزا على الحرية الشخصية وعلى اختيار القرار الذاتي   روجرز و  وهي التي تزعمها ماسلو

ويسعى الى النمو والتطور وأساس الدافعية ألداء المهمات هو رغبة الفرد في تحقيق ذاته وي كد ماسلو 
إذا فالدافعية تتوقف على العوامل الداخلية  (284، ص2996على دور الدوافع الداخلية للفرد )عويضة، 

 .إمكانياتهأي أنها حالة ذاتية تدفع المتعلم الستغالل  لإلشباعداخليا  وكيفية استثارتها
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  التحليلية:حسب النظرية 

تتكون من نظم أساسية  اإلنسانيرى ان شخصية  سيجموند فرويد( أن 12ص، 1005الغني،يذكر )عبد 
معظم جوانب  أنفالهو مستودع لكل موروث ومن ضمنها الغرائز م كدا  األنا األعلى. و واألناهي الهو 
ى حياة حيث تخدم األول ،وغريزة الموت ،وهي غريزة الحياة ،مدفوعة بفئتين من الغرائز اإلنسانيالسلوك 

م طاقة غرائز الحياة وأطلق على صورة الطاقة التي تستخد ،ل الحفاظ على حياته وتكاثر جنسهالفرد من خال
العدوان  وأزة الموت فقد أطلق عليها تسمية التدمير غري أما، في أداء عملها تسمية )اللبيدو( غريزة الحياة

((Agression  (.222،ص1026)شيماء محمود محمود،الموتومفادها أن هدف الحياة هو 
تجنب فز الجنس و هي حاارتباطا وثيقا بتحقيق السعادة و  هذا االتجاه جعلوا الدافعية ترتبط وعليه فان أنصار

 نزواته.أسير  اإلنسانعلى هذا فان األلم وهو حافز العدوان و 
طاقة كامنة لدى الكائن الحي تقوم بتوجيه سلوكه نحو عمل معين  :على انها لدافعيةوعلي  يمكننا تعريف ا

التكيف مع البيئة الخارجية وهذا التكيف يقوم تحت شروط داخلية وخارجية ترتبط بحوافز  يتمكن منبحيث 
لوك يمكن أن يستدل عليها من س إنما وبواعث وانفعاالت وقيم وبالتالي فان الدافعية ال يمكن مالحظتها و

 ضعيفة. ناك دافعيةتطور لزم أن هناك دافعية قوية وان لم يتطور أو شهد نقصا لزم أن ه فإذاالكائن الحي 
 (09ص 1006 كمال، )صوشينقال عن  (21ص ،1003الباقي،الدين محمد عبد  أيضا يذكر )صالح

دة عبارات ورود ع مختلفة في مختلف األدبيات النظرية المختلفة،خالل ما تم عرضه من تعريفات انه من 
( غير الحافز، الرغبة، الباعث الحاجة،استعملها علماء النفس لتفسير والتدليل على سلوك اإلنسان )مثل 

 :يداخلية، وهأنـه ال يمكن مالحظتها بصورة مباشرة لكونها عمليات 
 :أو يمارسه الفرد وهذا االضطراب البدني أو  به،وتعرف على أنها " نوع من النقص يشعر  الحاجة

ل داخلية تأخذ شك(، أي أنها حالة عدم تـوازن والحبالنفسي قد يتمثل في الحاجة إلى األكل أو األمن 
  .حاجة بيولوجية أو نفسية أو اجتماعية

 :وهو " مجموعة العوامل التي تعمل على إثارة كافة القوى الحركية في الفرد والتي ت ثر على  الحافز
سلوكه وتصرفاته، كما أن الحافز شيء خارجي، بمعنى أنه نابع من ظروف خـارج الفرد تجعله يتبنى 

 "درتها على تنشيط دوافعه وتشجيعهاتصرفات في اتجاه معين لق
 :ويشير إلى حالة من التوتر التي تجعل اإلنسان حساسا اتجـاه بعـض المثيـرات البيئية وقد يكون  الباعث

الباعث محركا للسلوك ولكنه ال يشترط أن يحركه نحو وجهة مرغوبة أي أن السلوك الناتج عن الباعث 
موجه وجهة  هادف، سلوكفهو وك الناتج عن الدافع هو سلوك أعمى ليس له هدف محدد أما السل

 .مقصودة
 أهمية الدافعية للتعلم: -9
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كونها و  تعلمي، وحيوي لنجاح أي موقفنظر لألهمية البالغة للدافعية في عملية التعلم وكونها أمر مهم 

هتمامات معينة اهدفا تربويا في حد ذاتها للدور الذي تلعبه في استشارة دافعية الطالب وتوجيهها، وتوليد 

لديهم تجعلهم يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية في نطاق حياتهم الدراسية وتحقق النجاح واألهداف 

 التربوية المسطرة، لهذا عني البعض في تقديم أهم النقاط نوجزها فيما يلي:

نة قة االنفعالية الكام( أن الدوافع في الدوافع في عملية التعلم تحرر الطا2926ي كد ''إبراهيم وجيه'' سنة )
'' إلى الدافعية كشيء ضروري يجب KEELERفي الكائن الحي وتثير نشاطا معينا للتعلم، أشار ''كيلر'' ''

 :إلى أن يكون قبل البدأ في التعلم وبذلك يهدف
كساب القدرات. )محمد محمود الحيلة،  -  ، ص2999جلب الطلبة للدرس وتحضيرهم لإلكساب المعرفي وا 

294 .) 
إن وجود غرض واحد يدفع التالميذ نحو تعلم ويجعلهم يشاركون في تحديد طرق العمل، والدراسة ونواحي  -

زيع في تنفيذ الخطط وتقييم العمل، وتو  إليهاالنشاط التي توصلهم إلى تحديد األغراض التي يدفعون 
المس ولية، حتى يشعر كل واحد منهم بدافع حقيقي يدفعه نحو األغراض المرجوة وذلك من اجل النجاح 

 (.40وتجنب الفشل )إبراهيم وجيه محمود، بدون سنة،ص 
هي محركات بها، فتمثل أساسا هاما في عملية التعلم وطرق التكيف مع العلم الخارجي ولها ارتباط وثيق  -

سلوك التلميذ في المدرسة على العموم وهي مصدر طاقاته المعرفية )علي أحمد عبد الرحمان، 
 (12،ص1001
أن الكثير من تالميذنا اليوم تدنى تحصيله الدراسي بسبب غياب دافعيته للتعلم حيث  ومن هنا نرى     

كالت الدراسية األخرى من جانب المش إلى كثير الغياباتحالة الملل داخل حجرة الدراسة و  نجده يعيش
طبيعة نقص  لىإألسباب تتعلق بالمناهج الدراسية أو  إماقلة الدافعية للتعلم  إلىكلها ترجع العنف والتهديد و 

 غيرها.في تكوين األساتذة في هذا المجال أو 

 الدافعية: خصائص -3
 خصائص من أبرزها:تتميز بعدة  عملية الدافعية( أن 1002يذكر بن يوسف )    
 عملية عقلية كلية غير معرفية. -
 عملية افتراضية وليست فرضية. -
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 عملية إجرائية، أي أّنها قابلة للقياس والتجربة بأساليب وأدوات مختلفة.  -
 فطرية ومتعّلمة، شعورية أو واعية وال شعورية أو ال واعية. -
وامل ونفسية( من جهة ع فيزيولوجيةاخلية أو ذاتية )ثابتة العوامل: أي ناتجة عن التفاعل بين عوامل د -

 خارجية أو موضوعية )مادته اجتماعية( مًعا من جهة أخرى، أي تفاعل بين المفاتيح الداخلية.
واحدة من حيث أنواعها )الفطرية المتعلمة( عند كافة أبناء الجنس البشري لكنها تختلف من شخص إلى  -

 آخر من حيث شدتها أو درجاتها.
 تفسير السلوك وليس وصفه. -
ص ما دفع شختفراد فالحاجة إلى األمن مثال قد ي دي الدافع الواحد إلى ضروب من السلوك تختلف األ -

 على جمع الثروة وشخص ثاني إلى االنتماء إلى جمعية وشخص ثالث إلى االبتعاد عن الناس واعتزالهم.
دراكه للموقف  ىفة من السلوك لدت دي الدافع إلى ضروب مختل - الفرد نفسه، وذلك تبعا لوجهة نظره وا 

ة في سالمشاكوين أو الميل إلى التمرد و الخارجي، فمثال رغبة الطفل في لفت االنتباه إليه، قد تحمله إلى التك
 البيت.

قد يصدر السلوك الواحد عن دوافع مختلفة، فسلوك القتل قد يكون الدافع إليه الغضب أو الخوف أو  -
 و الدافع الجنسي، والكذب قد يكون نتيجة شعور خفي بالنقص أو بدافع االنتقام.الطمع أ

 ءكثيًرا ما تبدوا الدوافع في صورة رمزية مقنعة، فالسرقة قد تكون معّبًرا عن دافع حسي مكبوت، والقي -
 دون سبب ظاهر قد يكون رمزيا للتقزز والنفور.

 العمليات العقلية المعرفية وغير المعرفية وحاالت وسمات عملية مستقلة، لكن يوجد تكامل بينهما وباقي -
 (. 14 –13 ص، 1002الشخصية األخرى )بن يوسف، 

يمكن القول أن للدافعية خصوصياتها بالنسبة لألفرد أي أن لكل فرد دافعيته الخاصة من حيث  وبشكل عام
ب لمشترك بين األفراد ولذلك يجالشدة ودرجة اإلشباع للحاجة ويبقى نوع الدافعية قد يكون هو القاسم ا

معرفتها بالتفصيل لكي يتم استثارتها بشكل صحيح لبلوغ الهدف المطلوب. وعليه يجب األخذ في الحسبان 
هذه الخصوصية خاصة في المجال التعليمي فتالميذ القسم الواحد يختلفون في نوع الدافعية وكذا شدتها 

 لخصوصية والمضي قدما الستثارتها.والمدرس الناجح هو القادر على اكتشاف تلك ا
 :أنواع الدوافع -5

 أنواع لكنها تختلف باختالف التصنيفات وسنتناول تصنيفين هما: حسب النوع وحسب المصدر. هناك عدة
 وهي على نوعين : . حسب نوعها: 5-0
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 . الدوافع األولية: 5.0.0

يولوجي العضوي الفيز هذا النوع تكون فطرية ومرتبطة بالجانب  فيأو ما تسمى دوافع البقاء، فالدوافع   

ع ساس البيولوجي الغريزي، ويطلق عليها كذلك بالدوافاألللغذاء والهواء وهي تركز على  جةاحللفرد مثل ال

طش ها دافع الجوع والعتمثلأالجسم ومن  اتء عن حاجىالفطرية أو الوالدية فيه ترجع إلى الوراثة وتنش

 (.  203- 201 ، ص2999لداهري، وغيرها )ا

 . الدوافع الثانوية: 5.9.0

أما فيما يخص هذا النوع من الدوافع فهي متعلقة ومكتسبة وتتغير خالل عملية التعلم والتطبع 

االجتماعي التي يتعرض لها الفرد في األسرة أو في المدرسة أو غيرها من مصادر التعلم فهي تنمو وتتطور 

يدة الثقافة التي تكون ولبنمو وتطوره نتيجة لنمو واتصال الفتى بغيره وبالظروف االجتماعية المحيطة به و 

لصداقة والحاجة للسيطرة وتجنب األلم والقلق وغيرها )الداهري، ادوافع  ها نذكرتمثلأيكون الفرد فيها ومن 

 (.203 ص ،2999

 وهي على نوعين : . حسب مصدرها:5.9

 . الدوافع الداخلية: 5.0.9

ب الداخلية والتوجه الذي يكون السب تهطاقة بأّنها نابعة من داخل الشخص و تعرف الدوافع الداخلي

ه وسعيا وأّنه يقوم بالوظائف من أجل ذات في القيام بالشيء منبعثا من رغبته الذاتية في القيام بذلك العمل

منه لتحقيقها وليس مدفوعا للقيام بأي عمل من أجل أن يثاب وان يقدره اآلخرون فهو يقوم بأي نشاط من 

ع وتنتج عن عملية بحث الفرد عن الشعور بإدراك الكفاءة والعزم الذاتي أجل الحصول على اللذة واإلشبا

 (.33 ،ص1006، بن يوسفوهذا ما يدفع باألفراد من أجل إنجازه مختلف المهام )

 . الدوافع الخارجية: 5.9.9
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تتمثل الدوافع في هذا النوع بأن مصدر الطاقة خارجي تقوم بتوجيه أداء الفرد وتحثه على العمل، 

  عترفوا بهقدره اآلخرين ويي أن والتي ت دي به للقيام باألعمال ليس من أجله بل من أجل اآلخرين فهو يطمح

من أجل الحصول على حوافز خارجية كالمكافآت والثواب أو للحصول على عالمة، ترقية أو تقدير  أو

اءه ط من الخارج، فأدخارجي، فالتلميذ الذي يكون له دافعيته ذاته مصدر خارجي تكون محكوم ومنضب

مرهون بعوامل خارجية وبطرق خارجية وينتظر المكافأة من اآلخرين ويركز على التعلم السطحي، فهو 

ذا قدم لها ثواب، فهو يسعى لالن يكون انطباع  مسلوب اإلرادة في العمل إذ نجده يعمل إذا طلب منه وا 

 (.34 - 33، صنفس المرجع السابق) . حسن عند اآلخرين، فهو يعمل من أجلهم وليس من أجله هو

 النظريات المفسرة للدافعية: - 4

 ومنها : لقد فسرت الدافعية ضمن أطر ومقاربات متعددة 
 
 :االرادة نظرية  - 0 – 4

اإلنسان دورا كبيرا فلقد اتجه أفالطون و أرسطو و فالسفة العصور  و في هذه النظرية لعبت فكرة إرادة

 لإلنسان رغبات شعورية و أنه يستطيع بإرادته أن يشبعها فقد كانوا يرون أن اإلرادةالوسطى إلى القول بأن 

 (10،ص 2988.) موراي ،إحدى ملكات العقل شأنها في ذلك شأن التفكير و الشعور 

يستطيع  إلنساناأن هذه النظرية الكالسيكية أعطت للدافعية بعدا فلسفيا و جعلتها تحت حرية  يمكن القول   

 . الواعية دون ضغوط خارجية و بذلك لم تعط تفسيرا علميا للموضوع بإرادتهغباته ر  إشباع

 نظرية جورج كيلي :– 9 – 4
هو نشط على الدوام و أن المشكلة  إنمايرى كيلي أن السلوك ليس في حاجة لما يدفعه أو يحركه و     

ن أفكار في االختيار يتوقف على تكويناته الشخصية م اإلنسانالرئيسية تتركز في اختيار البدائل ، و قرار 

 (12،ص 2988) موراي ،و معتقدات و قيم و اتجاهات .
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لبدائل من حيث اختيار ا اإلنساناستطاعت أن تعطينا وصفا دقيقا التخاذ القرار لدى  و عموما هذه النظرية

ه حاجات ل فاإلنساناال أنها تجاهلت أمر مهم و هو مبدأ اختيار البدائل أو ماهي أولويات اختيار البدائل . 

لى هذا األساس ية توافقه و تكيفه اجتماعيا و عكائن حي و أخرى ثانوية تتعلق بكيفك  ضرورية تتعلق ببقاءه

 واحد .ال يمكن أن نصنف هذه الحاجات في سلم 

 نظرية اللذة عند ماكليالند :– 3 – 4
حيث يرى أن الدافعية تتألف من توقعات مسبقة بأن هذا الهدف سوف يعود بنتيجة ايجابية أو سلبية  

بت له في المقابل يتجنب األهداف التي جللتي سبقت لها وأن جلبت له لذة و األهداف ا إلىيسعى  فاإلنسان
الند: " ان كل الدوافع متعلمة، فاالستثارة الوجدانية فطرية، ولكن التوقع حيث يقول ماكليألما في الماضي 

 نظرية علمية مفيدة " إلىمكتسب، وبهذا الشكل يبدو أنه من الممكن تحوير مفهوم اللذة 
 (13،ص 2988) موراي ،
سواءا ما تعلق بالجانب الفطري والذي تمثل فيه اللذة مطلبا  القول أن اللذة أساس كل الدوافع ومعنى هذا

لما سيجلبه الهدف المطلوب من لذة على أساس  اإلنسانبيولوجيا أو الجانب المكتسب من خالل توقع 
 تجاربه الماضية. 

 النظرية السلوكية :– 5 – 4
اب وأحداث أسب إلىعزو الدافعية للتعلم ينظرية أن الدافع يستثير الكائن ويحركه و يرى أصحاب هذه ال

ذا النوع يطلقون على هبشكل مباشر أو بموضوع الدافعية و م ثرات خارجية ال صلة لها مباشرة بالموقف و 
 (284، ص  2996من الدوافع مصطلح " الدوافع الخارجية "  )عويضة

دور  فالإغلحي بحيث ال يمكن هذه النظرية اهتمت باالستثارة للدافعية لدى الكائن ا بالرغم من أن    
وانات على الحي  واطسن الم ثر الخارجي في عملية االستثارة اال أن تجارب أصحاب هذه النظرية ومنهم 

وحتى  ياإلنسانعي و ألنها ألغت دور الشعور وال اإلنسانساهم الى حد بعيد في تعميم هذه التجارب على 
 .اإلنسانة يصدق على دور العقل، وما يصدق على الحيوان ليس بالضرور 

 نظرية التحليل النفسي:– 4 – 4
لدوافع يطرح مفهوم امدفوعة بحافزين هما: الجنس والعدوان و  اإلنسانيلوك يرى أصحابها أن جوانب السو   

ظاهرة  سبب واضح أو دوافع إلىالالشعورية التي تفسر الكثير من أنماط السلوك التي ال تستطيع رده 
 إلىر شيتالطفل في مرحلة النماء األولى و  أهمية الخبرات المبكرة التي يتعرض لها، فهي ت كد على معروفة

 (285،ص2996،.)عويضةانعكاسات الخبرات على السلوك المستقبلي للفرد
 إلنسانياائز التي توجه السلوك مجموعة من الغر  وحدد  فرويد منهم و نظرية ال أنصار هذه القول أن يمكن

 اإلنسانغي حرية لتبذلك  يوههي مس ولة عن كل ما يقوم به و  إلشباعهاوتتحكم في دافعيته وتجعله يسعى 
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دد غريزة البقاء حالموت فتتتستثيرها غريزتي الحياة و  اإلنسانالدافعية لدى  فهم يرون أنفي توجيه سلوكه 
تمارس هذان  . بحيثوالعنف بأشكاله في عنصر الجنس والتكاثر والغذاء ...وغريزة الموت تتحدد بالعدوانية

نظرية ألغو أنصار هذه ال. ومن هنا فان ن تأثيرها على السلوك الشعوريا ومن ثمة يقع فريسة لهماالغريزتا
 تصبح أفعاله تقع تحت طائل الحتمية .العقل في توجيه السلوك. و  دور
 . نظرية التعلم االجتماعي:- 4– 4

 '' مصدرين أساسيين للدوافع:BANDURA( ''2966إقترح ''باندورا'' )

أن أفكارنا تكون نتيجة توقعات أساسية على خياراتنا وعلى نتائج أفعالنا السابقة المصدر األول:  4.4.0

مما ت ثر على النتائج المستقبلية ومن هذا المنظور يحاول أن يتصور النتائج المستقبلية ويتصرف على 

 أساسها.

ضع وصياغة األهداف بحيث تصبح أهداف فعالة هذه األهداف تقوم هو و  :المصدر الثاني 4.4.9

بصياغتها وتحديد معيار لتقسيم سلوكنا وأدائنا، إن أنواع األهداف التي يصفها الفرد سوف ت ثر على مقدار 

الدافعية الالزمة للوصول إلى تحقيقها فاألهداف المتوسطة الصعوبة التي تظهر فيها إمكانية تحقيقها في 

ا المجال ع المدرسون مساعدة التالميذ في اختيار هذيطستقبل من شأنها استثارة الدافعية لدى الفرد وسيالمست

 (. 22 ،ص1003من خالل صياغة أهدافهم وتهيئة الفرصة لتحقيقها )زايد،

 اجاهلهتلتركيزها على السلوكات الظاهرة و رغم االنتقادات التي وجهت لها أن هذه النظرية و  وخالصة القول

 الصراع النفسي اال أنها تجاوزت صرامة االتجاه السلوكيواضحة مثل الدوافع الالشعورية و  إنسانيةلمشاكل 

له في  ضافةإالقائم على التعزيز االيجابي الى تدخل العوامل المعرفية التي استقاها الفرد من البيئة لتكون 

انب التشجيع ج إلىة بالخبرة التي عايشها هذه العوامل هي كما سماها صاحب النظريالتأثير على دافعيته و 

 الفيزيولوجية.االستثارة اللفظي و 

 وظيفة الدافعية للتعلم : -4 
 أنها:أن للدافعية وظائف عدة منها  (89-88ص  ،1020تذكر )كلثوم العايب ،

 األخرى.يهمل المواقف  و تجعل المتعلم يستجيب لموقف معين، -
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 معين.يوجه نشاطه نحو تحقيق هدف   تجعل المتعلم-.
 التعلم.بنشاط معين نحو  مالفرد، للقياتحرير الطاقة االنفعالية في  -

 :وتتمثل وظائف الدافعية فيما يلي
وتتمثل في معرفة ميول نشاطات التلميذ وكذا مقدار الجهد الذي يبذله المدرس معه للمعلم:بالنسبة  0 – 4

 و من جهة أخرى تقييم شامل لمدى مثابرته و قدرته على حل المشكالت التعليمية التي قد تعترضه . 
 (48ص ،1024شيبة،)لخضر 

دث يحاطه و الزمة و استثارة نشلطاقة التزويد السلوك با تتمثل وظائف الدافعية في متعلم:بالنسبة لل9 – 4
النشاط  يازاجتا أن من وظائفها يشتد أكثر فأكثر كلما ازدادت شدة الدوافع كمهذا النشاط عند ظهور الدافع و 

 (48ص ،1024،شيبة)لخضر  .اإلشباعبتوجيه السلوك لتحقق غرض توجيهه في آن واحد فتقوم وتحديده و 
نحو التعلم تشكل شعاع حيوي ومصدر نشاط خالق قابل للتطور خاصة  فان للدافعية وعلى هذا األساس

فكم من عالم ومبدع أثرت فيه كلمة أو تشجيع جعله يصبح من األوائل  وبيئة مساعدةتوفرت شروط  إذا
ما أن للدافعية ك تالميذهم.ويتحصل على أعلى المراتب وهنا ننوه بدور المعلمين في استثارة وتقوية دوافع 

 في ضبط السلوك وتوجيهه الوجهة المطلوبة نحو الهدف والتركيز عليه ليتسنى بلوغه.دور هام 
 الدافعية للتعلم  مظاهر- 4

ذه من هو مصطلح مظاهر الدافعية تعني انعكاساتها أو نتائجها أو م شراتها أو بمعنى آخر فيما 
 الم شرات :

 " :Le choixاإلختيار " مؤشر – 0 – 4
فالتلميذ الراغب  لذلكجلى في رغبة التلميذ في التعلم و نتيجة أو مظهر للدافعية كونه يتيمثل االختيار أول 

هو أول  االختيارأن (Viau Rolland 1994,P 23)يذكرف عليه من خالل اختياره للتعلم و يسهل التعر 
لمحفز يتجه إلى ام شر لدافعية التلميذ، فالتلميذ المحفز يختار القيام بنشاط التعلم في حين أن التلميذ غير 

 .تجنبه
 " :La persévéranceالمثابرة " مؤشر– 9 – 4

نماذج أمثلة و  والتاريخ يقدم لنا عّدة هي تدل على قوتها فالمثابرة تعني المواظبةهي نتيجة حتمية للدافعية و 
لى مدة ع التعريف الذي نعطيه للمثابرة هو غالبًا يرتكزثابرين قبل أن يصبحوا مشهورين، و أشخاص كانوا م

 . النشاطبحساب الوقت الذي يستغرقه التلميذ في  ونقيس المثابرةالعمل، 
 " :L'engagement cognitifاإللتزام المعرفي " مؤشر– 3 – 4
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مدرس الحكم على يستطيع الالذي من خالله اللتزام المعرفي لسلوك التلميذ و التركيز جوهر ايعتبر االنتباه و 
 . دافعيته

 " :La performanceاآلداء " مؤشر– 5 – 4
األداء النتائج المالحظة للتعلم فالتلميذ الذي يتوصل لحل مشكلة رياضية أو مسألة في إمتحان نقول  يمثل

إن هدف األداء الذي نطلب من التلميذ تحقيقه يتمثل في إكتساب  .أنه نجح و أن هذا األداء هو ما قد تعلمه
 ( 238، ص 1024) ربعي محمد  .المعارف في نشاطات التدريس أو التعلم 

يذ يعكس تماما مجهود التلم ال األساتذة على حد سواء بأن اآلداءعلى دور اآلباء و  هنا يجب أن ننوه
 دافعية التلميذ في حال كان إلضعافن يكون أداة سلبية لذلك ال يجب أو  موقف.ألنه ال يعدو أن يكون 

وسيلة لزيادة الدافعية لديه فكم من تلميذ كان آداءه متواضعا في البداية سببا و متواضعا بل يجب أن يكون 
 تحسن.الالزم فانعكس ذلك على دافعيته وبالتالي زاد آداءه و ثم تلقى التشجيع 

 :للتعلم الدافعية تدني-4

 وعدم والسرحان الكفاية وعدم واالنسحاب بالملل شعور من التالميذ على يظهر ما بها يقصد      
 (409ص1020بطرس، المدرسية) و الصفية األنشطة في المشاركة

شكل  أليغياب  بأنها lieury et fenouillet  2996وفنولي وليوري  2993كما تعريف حسب لجوندع 
 (18، ص 1025،وآخرونمن الدافعية او غياب القدرة على النجاح )ياسين 

 :للتعلم الدافعية تدني عن المعبرة السلوكات – 0 – 4

 التحصيل. التأخر الدراسي وضعف 
  المدرسة عن والتأخرات المتكررةالغيابات. 
 عدم انجاز الواجبات المنزلية. 
  المدرس.عدم التفاعل داخل حجرة الدرس مع 
 واإلداريينزمالء الدراسة أو مع األساتذة  مع سواء جسدي(أو  )لفظيحاالت العنف المدرسي 

 .المشرفين
 التركيز وضعف بالملل الشعور. 
  حترام القوانين الداخلية للم سسةاعدم االنضباط و. 
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 عوامل تدني الدافعية عند المتعلمين: – 9 – 4

 مدارس، ويرجع هذا إلى عدة أسباب:إن ظاهرة تدني الدافعية في وسط المتعلمين أمر مشهور في ال  

  عدم وجود وتوفير االستعداد للتعلم واالستعداد العام والخاص من قبل المتعلم، فاالستعداد كامل مهم

 من عوامل استمرار التعلم وزيادته. 

  مي للمعلم وعدم إتاحة للمتعلمين بالحث واالكتشاف الممارسة السلبية للمتعلمين والروتين اليو

 والتغيير.

 .عدم قدرة المتعلمين على تحديد األهداف والغايات واالنطالق من حاجاتهم واستعداداتهم للتعلم 

 للتالميذ وتشجيعهم على التعلم. ةالتعزيز والثواب التي تثير حماس إهمال أساليب 

  تثير حيوية التالميذ والسيطرة المزاجية لبعض المعلمين من قلة استخدام الوسائل التعليمية التي

 المتعلمين وعدم إتاحة الفرصة لهم لإلبداء اآلراء ووجهات النظر.

  إهمال استخدام األسئلة المثيرة للتفكير، استعمال طريقة تدريس واحدة تعتمد على اإللقاء وتبتعد عن

 أسلوب الحوار والنقد واألخذ والعطاء.

 لمعلمين أساليب تعلم الطلبة المختلفة وتعلمهم بأسلوب واحد فقط وهو ينبع مما يراه إهمال بعض ا

 المعلم.

 مان عدس، ن الطلبة )عبد الرحغياب التفاعل الحيوي بينه وبي جهود المعلم في الحصة وسلبيته، و

 (.  230 ، ص1008

 تطبيقات الدافعية للتعلم داخل الصف : –2

تساعد  أن( أن هناك مجموعة من اإلجراءات العملية التي من شأنها 1024) العتوم و آخرون ،يذكر 

 الطالب في تطوير دافعيتهم داخل حجرة الدرس ومنها :
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  يبين لهم أن نجاحهم فيمساعدة الطالب على ر ية أهمية المواد الدراسية وقيمتها العملية. و 

 نجاحهم خاصة في وظيفتهم المستقبلية. المواد الدراسية سيكون له أثره البالغ في

 .ربط المواد الدراسية بميول الطالب واهتماماتهم خاصة في حياتهم اليومية 

  تشجيع الطالب على اهتمامهم بالمواد الدراسية ألغراض تعلمية ال االنحصار وراء األغراض

 األدائية .

 يقها.وقت يمكن تحقتشجيع الطالب على اختيار أهداف صعبة تتطلب التحدي وفي نفس ال 

  العتوم جديدة و يتغلبوا على الفشل. اأشياء على االستفادة من أخطائهم ليتعلمواتشجيع الطالب(

 (106، ص1024و آخرون ،

القول أن تطبيقات الدافعية للتعلم ال تقتصر على المدرس كشخص أو في المدرسة  غير أنه يجب

سواء داخل الم سسة التعليمية أو خارجها فيمكن التعليمية بشكل عام بل تتجاوز ذلك ألطراف أخرى 

المشرفين التربويين ضمن هذه الحلقة بنصح التالميذ وتوجيههم في أوقات الراحة، كما أن مستشاري  إدراج

خر التي يقومون بها بين الحين واأل اإلعالميةلهم دور فعال في ذلك عبر الحصص  اإلرشاد التوجيه و

عالم الشغل و آفاق التخصصات الجامعية المتاحة لهم كما أن للنشاطات  وتزويد الطالب بمنشورات حول

ي كتنظيم الرحالت االستكشافية والترفيهية والتي لها بالغ األثر ف اإلطارالترفيهية دور بارز ضمن هذا 

 . غير ذلك إلىالرفع من دافعية الطالب كتنظيم زيارة ميدانية للجامعة لصالح تالميذ الثانوية 

 

 :الخالصة
ة تطوير البحث في مجال التربية وخاصة مجال الدافعية علماء النفس على عاتقهم مهملقد أخذ التربويون و 

جعلوه من األولويات لما يكتسيه من أهمية في تحقيق النجاح الدراسي الذي تسعى اليه كل المنظومات و 
هذه الدافعية اجة الى استثارة لا الى أنه بحنظر لميذ مقبال على التعلم ومجتهدا و التربوية فهو الذي يجعل الت

 لىإوهكذا نكون تلميذا يصبو  إشباعهاتوجيها سليما لها فوجب معرفة مجموعة الحاجات التي هو يريد و 
 الحياة.تخطيط مسبق لحاجات المجتمع من الكفاءات في شتى مجالت  إطارالنجاح الدراسي في 
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 :ثانيا

  الجانب الميداني
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 تمهيد :

بعد أن تناولنا الجانب النظري للدراسة وكل ما يتعلق بمتغيراتها سوف نحاول في هذا الفصل التطرق إلى 
الجانب التطبيقي وكل اإلجراءات المتعلقة به ابتداءا من منهج الدراسة ثم المجتمع اإلحصائي لها وكيفية 

أدوات الدراسة والمقاييس المعتمدة وخصائصها السيكومترية وفي األخير  اختيار العينة وبعدها نعرج إلى
 نخص بالذكر األساليب اإلحصائية التي من المفروض استعمالها في بحثنا.

 منهج الدراسة: – 0

المنهج بصفة عامة هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها وبالتالي   
 (33، ص1000نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة. )عليان وغنيم،  إلىالوصول 

معرفة العالقة بين متغيرين والى أي مدى يمكن أن يكون هناك ارتباط بينهما فانه  إلىوألن دراستنا تهدف 
عة من و من المناسب اختيار المنهج الوصفي الذي يالئم هذه الدراسة. ويعرف المنهج الوصفي بأنه " مجم

اإلجراءات والفعاليات تشترك في وصف المواقف أو الظواهر، وقد يكون هذا الوصف ضروريا التخاذ القرار 
 (.322، ص 1002أو لدعم أغراض أهم "')ملحم 

 :مجتمع وعينة الدراسة– 9

يعرف المجتمع اإلحصائي على أنه: "جميع األفراد )أو األشياء، أو العناصر(  :مجتمع الدراسة – 0- 9
الذين لهم خصائص واحدة يمكن مالحظتها...وهو الهدف األساسي من الدراسة حيث أن الباحث يعمم في 

نما ندرس مجتمعات" )أبوعالم،  ، ص 1006النهاية النتائج عليه ويمكن القول أننا ال ندرس عينات، وا 
252) 

ا لدائرة راس التابعة إقليمي ثانوية الشريف لرقطويتكون مجتمع دراستنا من تالميذ السنة األولى ثانوي من  
تلميذ وتلميذة موزعين  186والية برج بوعريريج لشعبتي جذع مشترك علوم وجذع مشترك آداب من  -يالواد

 كاآلتي:
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 أدناه: يتوزعون كما هو مبين في الجدول و :حسب الجنس– 0 – 0 – 9

 الجنس العدد النسبة المئوية
 الذكور 231 46%
 اإلناث 254 54%
 المجموع 186 100%

(: يمثل توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس 2الجدول رقم )  

يتضح من خالل الجدول السابق أن توزيع أفراد المجتمع حسب الجنس غير متساوي بحيث نجد عدد 
( أي بنسبة 254الذي يساوي ) اإلناثو هو أقل من عدد  %46( تلميذ بنسبة 231الذكور يساوي )

54% . 

 9 – 0 –9–حسب الشعبة : ويتوزعون كما هو مبين في الجدول أدناه :

 الشعبة  العدد النسبة المئوية
 جذع مشترك علوم 282 65%
 جذع مشترك آداب 99 35%
 المجموع 186 100%

( : يمثل توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الشعبة1الجدول رقم )    

يتضح من خالل الجدول السابق أن توزيع أفراد المجتمع حسب الشعبة غير متساوي بحيث نجد عدد تالميذ 
( 99وهو أكبر من عدد تالميذ شعبة اآلداب الذي يساوي ) %65بنسبة  ( تلميذ282شعبة العلوم يساوي )

 .%35أي بنسبة 

 لىإوقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة والتي تعرف بأنها "طريقة ت دي  :عينة الدراسة 9 – 9
ختياره احتمال اختيار أي فرد من أفراد المجتمع كعنصر من عناصر العينة، فلكل فرد فرصة متساوية ال

 ( .265، ص 1006" )أبوعالم،ضمن العينة، واختيار فرد في العينة ال ي ثر على اختيار أي فرد آخر
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 (وتساوي:ثامبسونمعادلة ستيفن ولتحديد حجم العينة نقوم بتطبيق )

 

 

 
 

 حيث إن:
N:  حجم المجتمع 
Z: (  2.96( وتساوي )0.95درجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة )أل 
Q:  ( 0.05نسبة الخطأ وتساوي ) 
P( 0.50:نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي ) 
 

( تلميذ وتلميذة ويتم توزيعهم 045عينتنا يساوي تقريبا )وعند تطبيق المعادلة في دراستنا نجد عدد أفراد 
 بحسب تمثيل نسبهم المئوية في المجتمع اإلحصائي سواء حسب الجنس أو حسب الشعبة.

 
 ويتوزعون كما هو مبين في الجدول أدناه: :الجنسحسب – 0 –9– 9

 الجنس العدد النسبة المئوية
 الذكور 26 46%
 اإلناث 88 54%
 المجموع 264 100%

(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس 3الجدول رقم )  

يتضح من خالل الجدول السابق أن توزيع أفراد العينة حسب الجنس غير متساوي بحيث نجد عدد الذكور 
. وبذلك نكون %54( أي بنسبة 88الذي يساوي ) اإلناثوهو أقل من عدد  %46( تلميذ بنسبة 26يساوي )
 في مجتمع الدراسة. اإلناث بنسبة تمثيل كل من الذكور و قد التزمنا
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 ويتوزعون كما هو مبين في الجدول أدناه: :الشعبةحسب –9–9– 9

 الشعبة  العدد النسبة المئوية
 جذع مشترك علوم 202 65%
 جذع مشترك آداب 52 35%
 المجموع 264 100%

 متغير الشعبة(: يمثل توزيع أفراد العينة حسب 4الجدول رقم )  

يتضح من خالل الجدول السابق أن توزيع أفراد العينة حسب الشعبة غير متساوي بحيث نجد عدد تالميذ 
( 52وهو أكبر من عدد تالميذ شعبة اآلداب الذي يساوي ) %65( تلميذ بنسبة 202شعبة العلوم يساوي )

 الدراسة في مجتمع الدراسة.بذلك نكون قد التزمنا بنسبة تمثيل كل من شعبتي  .و%35أي بنسبة 

 أدوات الدراسة: – 3

 مقياس الفاعلية الذاتية : - 0 – 3

سب لمتغير الفاعلية الذاتية وجدنا أنه من األنفي الدراسات السابقة  في ضوء اطالعنا للعديد من المقاييس 
األبعاد التي استخدمت فيه حيث أنها تفي ألنه يتميز بسهولة عباراته و  (9110مقياس العدل )استعمال 

 الحالي.بالغرض في إجراءات البحث 

 المقياس:وصف 

 ئة متمدرسي السنة األولىوهو صالح لف يهدف لقياس الفاعلية الذاتية (9110العدل سنة ) إعدادهو من 
 :الذاتية لدى الفرد وهيجة الفاعلية ( عبارة، أمام كل عبارة أربعة اختيارات تحدد در 50يتألف من )ثانوي و 
 .( عبارة سالبة14عبارة موجبة و ) (16دائما حيث أن هذه البنود مصاغة في ) –غالبا  –أحيانا  –نادرا 

 تعليمة المقياس : 
    التي تعبر عن فاعلية الفرد في التنب و  هذا المقياس يشتمل على مجموعة من العبارات،

     :ة أربعة اختيارات هي على الترتيبأمام كل عبار  و بمسار سلوكه بصفة عامة،
  االختيار ( أمام العبارة و x. آمل أن تقرأ كل عبارة جيدا، ثم تضع عالمة )دائما نادرا، أحيانا، غالبا،

 أخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة هي التي تعبر العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة و الذي يتناسب مع رأيك مع 
  ال تترك أيكما أنه ليس للمقياس زمن محدد ولكن حاول اإلجابة بدقة وسرعة و  عن وجهة نظرك بصدق،

 .يها سوى الباحثلن يطلع علن اإلجابة ألغراض البحث العلمي و عبارة دون إجابة فإ 
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 مفتاح التصحيح :
 كحد درجة (100و ) أدنى كحد ( درجة50مابين ) تتراوح فرد كل درجات تكون المقياس تصحيح عند

( 4-2ن )م إماالدرجات تكون دائما و  اختيارات أربعة على بالتدرج المقياس على يجيب فرد كل أقصى،ألن
 إجابةفي حالة ( و 2أي أن  أدنى درجة هي ) ( في العبارات السلبية 2 – 4في العبارات االيجابية أو من )

تحمل أقصى  إجاباتهانت كل ك إذا ( و50الدرجة تكون درجته الكلية )الفرد على كل عبارات المقياس بهذه 
 x 4 (=100 )( عبارة 50( .أي )100هي )( تكون أقصى درجات المقياس و 4ي )هدرجة و 

 (266، ص 1009الجدول التالي يوضح مفتاح تصحيح المقياس :) المشيخي،و 
 

 دائما غالبا أحيانا نادرا مجموعها أرقامها العبارات

 – 22 – 25 – 21 -9 – 2- 5- 4-2 السلبية
29- 11 – 13- 14 – 16 – 12 – 
30 – 34 – 35 – 32 – 39 – 42 – 

44 – 46 – 49 – 50  

14 4 3 1 2 

 – 23 – 22 – 20 – 8- 6 – 3 – 1 االيجابية
24 – 26 – 28 – 10 – 12 – 15 – 
18 -19 – 32 -31 – 33 – 36 – 
38 -40 – 41 -43 – 45 -42- 48  

16 2 1 3 4 

 مفتاح تصحيح مقياس فاعلية الذات(: يوضح 5الجدول رقم )

( نالحظ أنه كلما ارتفعت درجة الفرد في المقياس فهو م شر على أن فاعليته 5من خالل الجدول رقم )
 .تية متدنيةاالذاتية مرتفعة والعكس صحيح فكلما انخفضت درجته في المقياس دل ذلك على أن فاعليته الذ

 مقياس الدافعية للتعلم : - 9 – 3

حري عن المقياس المناسب لدراستنا من خالل الدراسات السابقة وجدنا أنه من األنسب استخدام بعد الت
والذي يتميز بسهولة عباراته وهو موجه لطالب المرحلة  (9104لأبو الوفاء إبراهيمنجالء )مقياس الدافعية 

 الثانوية.
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 وصف المقياس:

يهدف إلى قياس الدافعية ويصلح لفئة متمدرسي بالثانوي  (9104)نجالء ابراهيم أبو الوفاءل هو من إعداد 
نادرا( يختار المفحوص واحدا من  –أحيانا  –( بدائل )غالبا 3( بند وأمام كل بند يوجد)56ويتكون من )

 –المثابرة  –المس ولية الذاتية  –اليقظة  –تلك البدائل ويتضمن سبعة أبعاد وهي كالتالي )توقعات النجاح 
 الضبط الداخلي( –سعة األفق  –م انجاز المها

 المقياس:تعليمة 

 يعرض عليك فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح الكيفية التي ترى بها دافعيتك، ويوجد أمام كل عبارة 
    را( المطلوب منك:ناد-أحيانا-غالبا اختيارات )ثالثة 

  أمام االختيار الذي ينطبق عليك.( xيك بوضع عالمة )أن تقرأ كل عبارة بدقة ثم تبدي رأ• 

    الشخصية.أن تكون إجابتك على كل عبارة من واقع خبرتك • 

    كل عبارة جيدا قبل أن تختار اإلجابة التي تنطبق عليك.أن تقرأ • 

      .ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها• 

 مفتاح التصحيح:

 التالي:يتم تصحيح البنود كم هو مبين في الجدول 

 العبارة غالبا أحيانا نادرا
 الموجبة 3 1 2
 السالبة 2 1 3

  الدافعية للتعلم: يوضح تصحيح االستجابة على مقياس (6الجدول رقم )
 

( أن هناك تعاكس في تصحيح العبارات الموجبة و السالبة بحيث نجد 6نالحظ من خالل الجدول رقم )
( و هي الدرجة القصوى في البند بينما في 3يأخذ التلميذ درجة )العبارات الموجبة في االستجابة غالبا 

( و هي أدنى درجة في البند و العكس صحيح بالنسبة للعبارة السالبة 2االستجابة نادرا يأخذ التلميذ درجة )
. 
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 يةالكل الدرجة تمثل طالبة،وهي كل درجات وتجميع بتصحيح (26، ص 1022أبو الوفاء، الباحثة)  وقامت
 يشير نمابي الدافعية من مرتفع قدر وجود إلى المقياس على الطالب درجات ارتفاع ويشير لمقياس،ا على

 إلى المقياس عبارات بتصنيف الباحثة قامت كما .الدافعية من منخفض قدر وجود إلى الدرجة انخفاض
 (26 ، ص1022أبو الوفاء، الجدول :)  في موضح هو المقياس،كما أبعاد بجميع وسلبية إيجابية

 أرقام العبارات اسم البعد
 عبارات سالبة عبارات موجبة

 2- 1 – 3  4 – 5 – 6 – 2 – 8 توقعات النجاح
 20 - 21- 23 9 -22 – 24 – 25 – 26 اليقظة

 28- 13- 14 22 -29 – 10 – 12 – 11 المسؤولية الذاتية
 19- 32- 31 15 - 16- 12- 18- 30 المثابرة

 36 - 39- 40  33- 34- 35 – 36- 32 انجاز المهام
  41- 44- 48 42 - 43 – 45- 46 – 42 سعة األفق

 49 - 53 – 54 50 - 52 – 51 – 55 – 56 الضبط الداخلي
 حسب أبعاده الدافعية للتعلمتصحيح االستجابة على مقياس مفتاح يوضح  (:2الجدول رقم )

عددها خمسة لكل بعد من أبعاد المقياس وهي أكبر ( أن العبارات الموجبة 2نالحظ من خالل الجدول رقم )
 من العبارات السالبة بحيث تتكون من ثالثة بنود لكل بعد من أبعاد المقياس.

 : ألدوات الدراسة الخصائص السيكومترية -5
ويمكن تعريف الخصائص السيكومترية بأنها دالئل أو م شرات إحصائية عن مدى جودة المقياس وفقراته 

خصائص  وتوجد صدقها،ائص سيكومترية للفقرات هي تمييز الفقرة واتساقها الداخلي أي إذ توجد خص
 (166ص، 1000، )عالمسيكومترية للمقياس هي صدقه وثباته وحساسيته وشكل التوزيع التكراري للدرجات 

 ختيارا أو إعداد عند االعتبار بعين وضعها يجب التي المفاهيم أهم من الصدق يعد صدق المقياس : -أ
 لتيا واالستنتاجات االستدالالت تدعم وشواهد أدلة جمع عملية أنه هذا األخير الدراسة،ويعرف أدوات
 أنه عنيي للصدق االمبريقي المفهوم أن يعني البيانات،وهذا جمع من خالل عملية الباحث إليها توصل
 (121، ص1022يدان،ز  و . )بوجرادةذاتها األداة وليس األداة خاص باستخدامات استنتاج أو استدالل

 وكنا سنقيس صدق المقاييس في الدراسة الحالية باالعتماد على طريقتين:
( بأنه "صدق الدرجات التجريبية لالختبار بالنسبة 2929يعرفه ف اد البهي السيد )و الذاتي:الصدق  – 0 – 0

للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء القياس" وبذلك تصبح الدرجات الحقيقية لالختبار هي 
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صدق االختبار، وبما أن الثبات يقوم في جوهره على معامل ارتباط الدرجات  إليهالميزان الذي ننسب 
الحقيقية لالختبار بنفسها إذا أعيد إجراء االختبار على نفس مجموعة األفراد التي أجري عليها أول مرة إذا 

 فالصلة وثيقة بين الثبات والصدق الذاتي. 
، ص 2929.)ف اد البهي السيد، يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبارو 

553) 
وتقوم في جوهرها على مقارنة متوسط درجة األقوياء في الميزان بمتوسط :الطرفيةالمقارنة صدق –9– 0

درجات الضعاف في نفس الميزان بالنسبة لتوزيع درجات االختبار ولذا سميت بالمقارنة الطرفية العتمادها 
 (552، ص 2929على الطرف الممتاز والطرف الضعيف للميزان.)ف اد البهي السيد،

نسبة و ات المقياس للدراسة االستطالعية تنازليا ويتم اختيار نسبة معينة من الفئة العليا درج بترتيبويقاس 
 معينة من الفئة الدنيا، وبعد ذلك يتم حساب الفروق بين المجموعتين عن طريق اختبار )ت(.

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 :المقياس ثبات– 9

فس ن إجراءرصدت درجات كل فرد في هذا االختبار ثم أعيد و  أجري اختبار ما على مجموعة من األفراد إذا
دلت النتائج على أن الدرجات التي ، و رصدت أيضا درجات كل فردو  ةاالختبار على نفس هذه المجموع

حصل عليها الطلبة في المرة األولى لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات التي حصل عليها ه الء الطلبة 
ثانية ئج االختبار ثابتة تماما ألن نتائج القياس لم تتغير في المرة الاا من ذلك أن نتاستنتجن،في المرة الثانية

 (523ص  ،نفس المرجع السابق ،)ف اد البهي السيداألولى.بل ظلت كما كانت قائمة في المرة 
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ت اخير طريقة لمقارنة هذه الدرجات هي حساب معامل ارتباط درجات االختبار في المرة األولى بدرجو     
االرتباط  لعندما تثبت الدرجات فتصبح واحدة في المرتين يصبح معام، و هذا االختبار في المرة الثانية

 (524ص  ،2929،. )ف اد البهي السيدمساويا للواحد الصحيح
 وهما:ت ل طريقتين لقياس الثباتعمنسسكنا وفي دراستنا  

 اعادة التطبيق:طريقة التطبيق و  – 0 – 9

فكرة هذه الطريقة على إجراء االختبار على مجموعة من األفراد ثم إعادة إجراء نفس االختبار على تقوم    
نفس مجموعة األفراد بعد مضي فترة زمنية، وهكذا يحصل كل فرد على درجة في اإلجراء األول لالختبار، 

ات معامل ارتباط درجوعلى درجة أخرى في اإلجراء الثاني لالختبار، وعندما نرصد هذه الدرجات ونحسب 
 ،2929،يد)ف اد البهي السالمرة األولى بدرجات المرة الثانية فإننا نحصل بذلك على معامل ثبات االختبار. 

 (529ص 

 :معادلة ألفا كرونباخطريقة  –9– 9

معادلة عامة تقيس الثبات عن طريق االتساق داخل فقرات االختبار وتنطبق هذه الصيغة  كرونباخيقدم   
لحساب الثبات سواء كانت أجزاء االختبار عبارة عن نصفين أو تتعدد إلى أن تكون فقراته جميعا ويفضل 

ية نظرا شخصاستخدام هذا المعامل عندما يكون الهدف تقدير معامل ثبات المقاييس الجوانب الوجدانية وال
 ( 96، ص 1024ألنها تشتمل على مقاييس متدرجة ال يوجد بها إجابة صحيحة وأخرى خاطئة .)مجيد 

 

  :خطوات الحل
 .التباين هو مربع االنحراف المعياري أنقيمة تباين كل مفردة حيث  إيجاد -2
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 .التباين الكلي لالختبار لكل بعد واالختبار ككل إيجاد -1
 بالدرجة الكلية وعالقة كل مفردة المعادلة لعالقة كل مفردة بالبعد ثم عالقة كل بعدالتطبيق في  -3

  .بالدرجة الكلية

 4– األساليب اإلحصائية المستعملة:

نظرا لتعذر انجاز الجانب التطبيقي للدراسة فانه يجب أن ننوه بأن بحثنا كان من المفروض أن نستخدم 
 SPSSمجموعة من األساليب اإلحصائية وفق ما هو موجود في الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 والذي يعتمد على: 11اإلصدار رقم 

 الي:معامل االرتباط بيرسون ومعادلت  كالت – 0 – 5

 
 معادلت  كالتالي :و   T- Testمعامل  –9– 5
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 خالصة:

القول بأن اإلجراءات المنهجية المتبعة في دراستنا  إلىفي هذا الفصل نخلص  هعرضتم  على ضوء ما 
علق األمر بسبب ت اعلية الذاتية ومتغير الدافعية للتعلم سواءتناسب دراسة العالقة االرتباطية بين متغير الف

النتائج العملية التي من المفترض  إنعلى هذا األساس يمكن القول ، و عامل الجنس أو عامل الشعبة
 .التطبيقية السابقة في هذا المجالال تبتعد كثيرا عن نتائج الدراسات  إليهاالوصول 
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 تمهيد: 

 المتوصل جللنتائ مفصل لوتحلي عرض على منه األول الجزء في الفصل هذا تناولي أنكان من المفترض 
 هإلي توصلت ام ضوء في النتائج لهته روتفسي مناقشة منه  الثاني الجزء وفي ةالحالي الدراسة في هاإلي

 . مقترحة ودراسات الدراسة لنتائج عام استنتاج راوأخي النظري اإلطار و السابقة الدراسات

 تصور عن كيفية عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى: -0

ة ذات داللة إحصائية بين الفاعلية الذاتية والدافعي ارتباطيةتوجد عالقة تنص الفرضية األولى على انه: 
 ثانوي. للتعلم لدى تالميذ السنة األولى 

العالقة  دلتحدي (Pearson)معامل بيرسون مةقي بحسابكان من المفترض القيام  الفرض هذا صحة الختبار
 سالبة( ومن ثم تحديد داللتها. أم)هل هي إيجابية 

 كما هو موضح في الجدول الموالي:

 في الفرضية األولى  (Pearson)بيرسون( يوضح نتائج قيمة معامل 14الجدول رقم )
 

 القرار مستوى الداللة (Pearson)قيمة معامل بيرسون
 غير دال  /دال  

 تعليق عن الجدولالثم نضع 

 بعدها في فقرات مناقشة نتائج الفرضية في ضوء اإلشكالية واإلطار النظري والدراسات السابقة. و

 تصور عن كيفية عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: -9

دى تالميذ السنة لتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية :أنتنص الفرضية الثانية على 
 األولى ثانوي تعزى لمتغير الجنس.

مستقلتين وتحديد حجم  لعينتين (T.test) مةقي بحسابكان من المفترض القيام  الفرض هذا صحة الختبار
 الفروق واتجاهها ومن ثم تحديد داللتها.

 كما هو موضح في الجدول الموالي:
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 افراد العينة في الفرضية الثانية( يوضح الفروق بين متوسط درجات 12الجدول رقم )

القرار 
 اإلحصائي

مستوى 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(P value) 

درجة 
 الحرية

 األول المتيير العينة المتوسط قيمة ت

     
  

 الفاعلية الذاتية
  

 ثم نضع تعليق عن الجدول

 النظري والدراسات السابقة. اإلطار اإلشكالية ووبعدها في فقرات مناقشة نتائج الفرضية في ضوء 

 تصور عن كيفية عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفاعلية الذاتية لدى تالميذ :أنعلى  الثالثةتنص الفرضية 
 السنة األولى ثانوي تعزى لمتغير الشعبة

لعينتين مستقلتين وتحديد حجم  (T.test) مةقي بحسابكان من المفترض القيام  الفرض هذا صحة الختبار
 الفروق واتجاهها ومن ثم تحديد داللتها.

 كما هو موضح في الجدول الموالي:

 ةالعينة في الفرضية الثالث أفرادات ( يوضح الفروق بين متوسط درج01الجدول رقم )

القرار 
 اإلحصائي

مستوى 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(P value) 

درجة 
 الحرية

 األول المتيير العينة المتوسط قيمة ت

     
  

 الفاعلية الذاتية
  

 ثم نضع تعليق عن الجدول

 وبعدها في فقرات مناقشة نتائج الفرضية في ضوء اإلشكالية واإلطار النظري والدراسات السابقة.

 الفرضية الرابعة:تصور عن كيفية عرض ومناقشة نتائج  -5
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ السنة تنص الفرضية الرابعة على ان:
 األولى ثانوي تعزى لمتغير الجنس.

مستقلتين وتحديد حجم  لعينتين (T.test) قيمة بحسابكان من المفترض القيام  الفرض هذا صحة الختبار
 الفروق واتجاهها ومن ثم تحديد داللتها.

 كما هو موضح في الجدول الموالي:

 افراد العينة في الفرضية الرابعة ( يوضح الفروق بين متوسط درجات00الجدول رقم )

القرار 
 اإلحصائي

مستوى 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(P value) 

درجة 
 الحرية

 ثانيال المتيير العينة المتوسط قيمة ت

     
  

 الدافعية للتعلم
  

 ثم نضع تعليق عن الجدول

 وبعدها في فقرات مناقشة نتائج الفرضية في ضوء اإلشكالية واإلطار النظري والدراسات السابقة.

 تصور عن كيفية عرض ومناقشة نتائج الفرضية الخامسة: -4

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم لدى تالميذ تنص الفرضية الخامسة على ان: 
 السنة األولى ثانوي تعزى لمتغير الشعبة

مستقلتين وتحديد حجم  لعينتين (T.test) قيمة بحسابكان من المفترض القيام  الفرض هذا صحة الختبار
 الفروق واتجاهها ومن ثم تحديد داللتها.كما هو موضح في الجدول الموالي:
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 افراد العينة في الفرضية الخامسة ( يوضح الفروق بين متوسط درجات09الجدول رقم )

القرار 
 اإلحصائي

مستوى 
 الثقة

 الداللةقيمة 
 اإلحصائية

(P value) 

درجة 
 الحرية

 ثانيال المتيير العينة المتوسط قيمة ت

     
  

 الدافعية للتعلم
  

 ثم نضع تعليق عن الجدول.

 ة.النظري و الدراسات السابق اإلطار وبعدها في فقرات مناقشة نتائج الفرضية في ضوء اإلشكالية و

 : خالصة عامة 

ال باحثا حتى يستطيع أن يملك عقوالمربين بضرورة تطوير مهارات التلميذ المختلفة يوصي التربويين 
مستكشفا وتزيد فاعليته الذاتية التي بدورها تنعكس على دافعيته للتعلم ومن ثمة الوصول إلى تحقيق الهدف 
العام للتعلم الفردي الذي يسوق نحو التقدم والرقي بالمجتمع، فمهما كان يجب العناية بكل الجوانب الشخصية 

ل وتوظيفها توظيفا مناسبا.وفي هذا الصدد يمكن القول أن الفاعلية الذاتية للمتعلم وحسن استغاللها األمث
تشير إجماال إلى الحكم الذي يصدره الفرد عن نفسه ومدى تحققه وثقته بنجاحه في آداء مهامه وتجاوز 

عيش يصعوباته وحل مشاكله انطالقا من خبراته التي مر عليها وال ننسى أن نشير إلى البيئة التي نشأ فيها و 
فيها ألنها ذات تأثير واضح على كفاءته الذاتية. أما الدافعية للتعلم فال شك أنه مصطلح كان والزال محل 
تقصي وبحث من طرف التربويين لشساعة مفهومه والعناصر التي يتضمنها فمصطلحات مثل الباعث 

ءا في المجال ي التربوي سواوالرغبة واإلشباع والموضوع وغيرها كلها مفاتيح كبرى للدراسة والبحث النفس
 االجتماعي بصفة عامة أو المجال الدراسي بصفة خاصة.

تطبيق دراستنا في الجانب الميداني لظروف خارجة عن نطاقنا اكتفينا فقط بفصول نظرية في  ونظرا لتعذر
 سرد دراستنا وعدم فحص الفرضيات.

الخاص بعالقة الفاعلية الذاتية بالدافعية للتعلم من أهم المواضيع  وعلى ضوء ما سبق فان موضوع دراستنا
التي نالت مكانة ودراسة معمقة في مجال علوم التربية خاصة في الوسط التعليمي وبالذات في مرحلة التعليم 

الفاعلية ) الثانوي باعتبارها المرحلة التي يكون فيها التلميذ في أوج فترة المراهقة. ولذلك فإن متغيرات بحثنا
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الذاتية، الدافعية للتعلم( تستدعي أيضا المزيد من البحث والتعمق خاصة في مجتمعنا الذي يتميز بالديناميكية 
من وقت آلخر وسط عالم متغير ومتنوع ومتفتح على العولمة. ولذا يمكن أن نفتح آفاق دراسات ذات صلة 

الدافعية بدراسي مثال أو عالقة تقدير الذات حصيل البالموضوع بمتغيرات أخرى كعالقة الفاعلية الذاتية بالت
للتعلم.
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 المراجع :

 الكتب :     

 .ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سالمة  . الدافعية و االنفعال. ( 2988موراي ) ،ادوارد ج  .0

  .دار الشروق  :القاهرة .مراجعة الدكتور محمد عثمان نجاتي 

 :بيروت  . الطالق العاطفي و عالقت  بفاعلية الذات لدى األسر ( . 1021مجيد هادي ) ،أنوار .1
  . دار النهضة العربية

دار المناهج للنشر و : عمان  .تعلم كيف تفكر انفعاليا. ( 1023عباس الخفاف ) ، إيمان .3
   .التوزيع 

دار : . عمان  االنفعالي و عالقت  بفاعلية الذاتالذكاء ( . 1023عباس الخفاف ) ، ايمان .4
 المناهج للنشر و التوزيع. 
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       (  1001مقياس فاعلية الذات إعداد عادل العدل) - 1

     التعليمة :

      أخي الطالب أختي الطالبة السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته .

 التنب هذا المقياس يشتمل على مجموعة من العبارات ، و التي تعبر عن فاعلية الفرد في 

     بمسار سلوكه بصفة عامة ، و أمام كل عبارة أربعة اختيارات هي على الترتيب :

 ( أمام العبارة و تحت االختيارxنادرا ، أحيانا ، غالبا ، دائما . آمل أن تقرأ كل عبارة جيدا ، ثم تضع عالمة )

    الذي يتناسب مع رأيك مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة و أخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة هي التي  

 وجهة نظرك بصدق ، كما أن ليس للمقياس زمن محدد و لكن حاول اإلجابة بدقة و سرعة تعبر عن 
    ألغراض البحث العلمي و لن يطلع عليها سوى الباحث . فان اإلجابة إجابة دون و ال تترك أي عبارة

        

 الرقم العبارة نادرا أحياتنا غالبا دائما
 1 ال يمكنني التعامل مع جميع العقبات التي تواجهني    

 2 إذا واجهتني عقبة ما فسوف أجد طريقة لحلها    

 3 تواجهنيأستطيع وضع الحلول المناسبة ألي مشكلة قد     

 4 أتمكن من حل المشاكل السهلة إذا بذلت الجهد المناسب    

 5 يمكن لبعض العقبات أن تحول بيني و بين تحقيق أهدافي     

 6 يسهل علي الوصول إلى أي هدف مهما كان بعيدا     

 7 ال يمكنني وضع الخطط المناسبة آمالي    

 8 يلجأ لي زمالئي في حل معظم مشكالتهم     

يسهل على زمالئي حل كثير من المشاكل التي يصعب علي     
 حلها

9 

 11 ثقة زمالئي في مهارتي هي التي تدعوهم إلى اللجوء إلي    

 11 يمكنني مساعدة أي فرد لديه مشكلة    

ال أثق في مقدرتي على التعامل بكفاءة مع األحداث      
 غيرالمتوقعة

12 

 13 سيكون لي مستقبال باهرا     

 14 عندي كثير من الطموحات التي سوف أنجزها     

 أستطيع التعامل مع المواقف مضمونة العواقب     

  
15 



 الدافعية للتعلمالفاعلية الذاتية و عالقتها ب
 

66 

 

 16 يمكنني التفكير بطريقة عملية عندما أجدني في مأزق ما     

 17 يصعب علي إقناع أي إنسان بأي شيء     

 18 أستطيع المحافظة على اتزاني في المواقف الصعبة    

 19 ال يمكنني ضبط انفعاالتي إذا استثارني أي إنسان     

 21 يمكنني السيطرة على انفعاالت اآلخرين من زمالئي     

 21 يقتنع زمالئي بآرائي لثقتهم الكبيرة في شخصيتي     

 22 أتبع جميع إرشادات المرور طالما يلتزم بها الجميع     

التعامل مع اآلخرين بجدية ال يجبرهم على إتباع نفس      
 األسلوب

23 

 24 يصعب علي التفكير في حل أي مشكلة تواجهني     

أستطيع الوصول إلى حلول منطقية لما يواجهني من      
 مشكالت

25 

 26 بقدراتي في عيون زمالئيأرى نظرات السخرية     

 27 يصعب علي الوصول إلى أهدافي و تحقيق غاياتي     

 28 عندما تواجهني مشكلة أجد عندي حلوال كثيرة     

 29 يمكنني التعامل بكفاءة مع مستجدات الحياة     

 31 يصعب عل ه ي التوافق مع أي مجتمعات جديدة     

 31 أعتمد على نفسي في حل كل ما يواجهني من مشكالت     

نظرا لقدراتي العالية يمكنني توقع نتائج الحلول التي أصل      
 إليها

32 

 33 وهبني اهلل عز و جل من القدرات ما يجعلني أعيش سعيدا     

 34 إذا عارضني أحد أكون أنا الخاسر في النهاية     

 35 إذا أعاقني أي إنسان يصعب علي التغلب عليه     

 36 أنتصر لنفسي في كثير من المواقف     

 37 يصعب علي إيقاف أي إنسان عند حده     

 38 ال أترك حقي مهما كان مع أي إنسان    

 39 ترك اإلنسان لحقوقه ال يعد انهزامية أو سلبية     

على اإلنسان أن يضبط انفعاالته في المواقف التي تتطلب      
 ذلك

41 
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 41 ال يمكنني تحقيق كثيرا من المفاجآت     

 42 سوف أصل إلى مكانة مرموقة في هذا المجتمع     

 43 أستطيع قيادة مجموعة من زمالئي إلى هدف محدد     

 44 ليس من الصعب على أي إنسان أن يقودني إلى ما يريد     

 45 أستطيع تحمل كثيرا من المس وليات    

 46 يمكنني القيام بالقليل من األدوار في الحياة     

 47 تشعر أسرتي بنقص ما في حالة عدم وجودي معهم     

 48 وجودي في أي مكان كفيل بأن يجعله ممتعا و مشوقا     

 49 يمكنني إضافة القليل ألي عمل أكلف به     

 51 يكلفني جميع من حولي باألعمال السهلة     
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 . الشخصية
 التي اإلجابة تختار أن قبل جيدا عبارة كل  تقرأ أن• 

 .عليك تنطبق

   . عليها اإلجابة دون عبارة تترك ال• 

 عن بصدق تعبر طالما صحيحة واإلجابة خاطئة، وأخرى صحيحة إجابة توجد ال: هامة ملحوظة

 من عليها الحصول يتم التي البيانات جميع أن إلى باإلضافة العبارة تحمله الذي المعنى تجاه سلوكك

 .العلمي البحث أغراض غير في تستخدم وال تامة، بسرية محاطة للمقياس المكونة للعبارات استجاباتك

    .تعاونك على مقدما وشكرا

 العــــــــبارة غالبا أحيانا نادرا
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 أشعر بالنقص والدونية عندما يوجه لي النقد1   

 أشعر بالفشل عند مواجهة موقف صعب 2   

 أعجز عن إبداء وجهة نظري 3   

 لد ى الشعور بالقدرة على النجاح وتخطي العقبات 4   

 تمكنني قدراتي من تحقيق أهدافي 5   

 أتحمل المخاطرة في اختيار نشاطات غير تقليدية تشبع حاجاتي النفسية6   

 اآلخرين لسلوكيأتطلع للحصول على مدح  7   

 أستطيع التنب  باألحداث قبل وقوعها 8   

 أحسن استثمار األشياء من حولي 9   

 أهرب من حل مشكالتي 11   

 أستخدم طرقا مبدعة لمواجهة مشكالتي 11   

 أنكر أخطائي 12   

 أشعر بالتشتت في االنتباه عند مواجهة عمل ما 13   

 إلهمالي دروسيانتبه للعواقب السيئة  14   

 أتقبل كل األفكار من اآلخرين 15   

 أنتقي ألفاظي التي تصف شعوري بعناية 16   

 أتحمل مس ولياتي الشخصية 17   

 أتجنب تحمل المسئولية 18   

 أدبر جميع أموري بشكل جيد ومسئول 19   

 أقوم بمس ولياتي األكاديمية بغض النظر عن النتيجة 21   

 أستطيع أن أكمل ما أ كَلف به من أعمال دون توجيه من أحد 21   

 أحرص على االلتزام بأداء الواجبات المدرسية في موعدها 22   

 أعجز عن تحمل مسئولية نجاحي أو فشلي 23   

 يصفني البعض بأنني غير ملتزم 24   

 أتصف باإلصرار أثناء تأدية مهامي الدراسية 25   

 في وسعي من طاقة لبلوغ أهدافيأبذل كل ما  26   

 عندما أبدأ عمل أنهيه بنجاح 27   

 أسعى بجدية ان أصل الى مركز مرموق في المجتمع 28   

 أستهين بنتائج االمتحانات 29   
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 أفضل األعمال التي تتطلب التحدي 31   

 أستجيب للمواقف الدراسية الضاغطة بالسلبية 31   

 زمالئيأعرض عن منافسة  32   

 أحقق أهدافا مرحلية ممكنة 33   

 أرغب في التعلم واكتساب المعارف 34   

 استثمر وقتي في التعلم واكتساب المهارات 35   

 أهمل التخطيط لمستقبلي األكاديمي36   

 أزيد من ساعات االستذكار بالتدريج كلما قرب موعد االمتحان 37   

 بالتدريج كلما قرب موعد االمتحانأزيد من ساعات االستذكار  37   

 أحدد المهمات الدراسية محددة أسعى لتأديتها في الوقت المحدد لها 38   

 أتردد في اختيار الموضوعات التي أريد استذكارها يوميا 39   

 أعجز عن تنفيذ أي مخطط تمهيدي الستذكار دروسي 41   

 أسعى الكتشاف أشياء جديدة ومثيرة 41   

 أقتصر على المعلومات التي يقدمها لنا المعلم في الفصل 42   

 أطلع على خبرات اآلخرين 43   

 أهمل اثراء معلوماتي 44   

 أستخدم التقنيات الحديثة التي تعمل على إثراء معلوماتي ومعارفي 45   

 أسعى إلثراء معلوماتي 46   

لها عالقة بالمقررات أحب القراءة ومطالعة الموضوعات وان كانت ليس 47   
 الدراسية

 أجهل حقيقة مشاعري تجاه اآلخرين 48   

 أترك شئوني للظروف واألحداث49   

 خبرتي هي التي تحدد سلوكي 51   

 نجاحي يعود بشكل أساسي إلى مقدار ما أبذله من جهد 51   

 أعترف بالخطأ دائما 52   

 الحظ والصدفة تحكم نجاحي وفشلي 53   

 عندما أفشل في شيء فإن ذلك يكون بسبب تقصير مني 54   

هناك كثير من العوامل التي ال أملك السيطرة عليها تتدخل في نتائجي 55   
 الدراسية
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