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 لدي طالب جامعة الملك فيصل

 د . مجدى الشحات                                        ثابت   د. عصام    

 كلية التربية جامعة بنها                عين شمس معهد دراسات الطفولة 

 
 ملخص البحث

 
 التوافق الدراسىكل من ف عن العالقة بين فاعلية الذات و لكشلهدفت الدراسة 

من طلبة 061، واستهدفت الدراسة عينة قدرها طالب الجامعة بينواإلنجاز األكاديمى 
عبد )استخدم مقياس الفاعلية الذاتية العامة و التربية جامعة الملك فيصل، كلية 
نتائج اشارت ( و 0986) حنين و يوسف، ( ومقياس التوافق الدراسى 0991، الرحمن

كما أشارت  بين الفاعلية الذاتية والتوافق الدراسى، ارتباطية الدراسة إلى وجود عالقة 
ما أكدت بين الفاعلية الذاتية واإلنجاز األكاديمى. ك  ارتباطية وجود عالقةالنتائج الى 

 الجنسين وكانتفى الفاعلية الذاتية بين  ةة إحصائياللدذات وجود فروق النتائج 
 .ذكور ال الفروق فى اتجاه
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 مقدمة :
 Socialمة للنظرية المعرفية االجتماعية افعالية الذات من المكونات اله دتع

cognitive theory  لباندورا والتي افترضت أن سلوك الفرد والبيئة والعوامل
"ألبرت  االجتماعية تتداخل فيما بينها بدرجة كبيرة، فالسلوك اإلنساني في ضوء نظرية

 Personal factorلتفاعل ثالث مؤثرات هي العوامل الذاتية  وفقاباندورا" يتحدد 
 Environmental Factorوالعوامل البيئية  Behavior Factorوالعوامل السلوكية 

 Reciprocal Determinismوأطلق على هذه المؤثرات نموذج الحتمية التبادلية 
حتاج إلى عدد من العوامل المتفاعلة )شخصية، وطبقا لهذا النموذج فإن المتعلم ي

العوامل الشخصية على معتقدات الفرد حول قدراته  تطلقغالبا ما سلوكية، وبيئية( و 
واتجاهاته، أما العوامل السلوكية فتتضمن مجموعة من االستجابات الصادرة عن الفرد 

ون مع الطفل في موقف ما وعوامل البيئة تشمل األدوار التي يقوم بها من يتعامل
 (.Zimmerman,1989)       ومنهم اآلباء والمعلمين واألقران 

عدم وجود أفضلية ألي من العوامل الثالثة المكونة لنموذج Bandura  باندورا ؤكدوي
هذه العوامل يحوي  ورغم كون أى منالناتج النهائي للسلوك،  الحتمية التبادلية في

نت هذه التوقعات أو األحكام خاصة على متغيرات معرفية أو أحكام سواء كا
سماه باندورا )بفاعلية الذات( وتعني أوهو ما ، بإجراءات السلوك أو الناتج النهائي له 

أحكام الفرد أو توقعاته عن أدائه للسلوك في مواقف تتسم بالغموض، وتنعكس هذه 
اجهة التوقعات اختيار الفرد لألنشطة المتضمنة في األداء والمجهود المبذول ومو 

قوة مهمة  تمثلفاعلية الذات " أمضى مؤكدا بأنالمصاعب وانجاز السلوك، كما 
إدراك  ما يسهم به إلى باإلضافة،هذا األفرادسلوكيات  لتفسير الدوافع الكامنة وراء 

الفعالية الذاتية في فهم وتحديد أسباب المدى المتنوع من السلوك اإلنساني والمتضمنة 
المثابرة ومستويات ردود األفعال للضغوط االنفعالية وضبط في المتغيرات وفي سلوك 

الذات والمثابرة من أجل اإلنجاز ونمو االهتمامات في مجاالت خاصة 
.(Bandura,1979.) 
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ويمثل مفهوم الذات متغيرًا مهمًا من متغيرات الشخصية ويلعب دورًا خطيرًا في 
فرد وتلعب اتجاهات الفرد نحو عاماًل بالغ األثر في توجيه سلوك ال ديعبل الدافعية 

ذاته دورًا مهمًا في توجيه سلوكه، كما أن فكرة الطالب عن ذاته تلعب دورًا مهمًا في 
 (.(Pagres,1996تحصيله الدراسي 
إدراك الفرد لقدراته على أداء سلوك ما  بأنها"فاعلية الذات  Vasilويعرف فسيل 

بأنها باندورا  فى حين يعرفهاة، من خالل الخبرات االجتماعي بنجاح، والذي يستمد
نجاز األعمال التي تتطلب تحقيق أنواع واضحة  أحكام األفراد على قدراتهم، لتنظيم وا 

 طوىأن أحكام فاعلية الذات تت Mitchell & Gistمن األداء، ويشير جيست وميتشل 
مدى قدرته على إنجاز مهمة محددة، كما تشمل الحكم على و  أحكام الفردعلى 
ات التي تطرأ على فاعلية الذات أثناء اكتساب الفرد للمعلومات والقيام التغير 

بالتجارب، باإلضافة إلى العوامل الدافعية التي تحرك سلوك الفرد بطريقة مباشرة. 
"ويعرف هالينان وداناهير" فاعلية الذات بأنها اعتقادات األفراد في قدراتهم على األداء 

نجاز السلوك. )البندري،األهدا تحقيقفي مجاالت معينة، و   ه(.0248ف وا 
ويضيف باندورا أن فاعلية الذات أحد محددات التعلم المهمة التي تعبر عن مجموعة 

أيضا الحكم على ما يستطيع  حسب ، بلمن األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد ف
ي بقدرته على التحكم ف خبرهمرآة معرفية للفرد ت ونتاج للقدرة الشخصية  فهيإنجازه، 
 (Bandura,1983البيئة.)

يري  عن الذات ايجابيمفهوم باندورا من امتالك الفرد ل ليها أشارما  إلىوتأسيسا 
، من تدنى مفهوم الذات مفهوم  غيره ممن يعانى تمامًا عن مختلفةطريقة العالم ب

فرغم ،  األفرادية جميع الواقعالحقائق وليس من الضروري أن يعكس مفهوم الذات 
فاشاًل، وكلما زادت مجاالت مقصرا أو  يري نفسه فى حياته ربما  ناجحاً  كون الفرد

الخبرة التي يتعين على الشخص إنكارها نتيجة عدم اتساقها مع مفهوم الذات لديه 
واتسعت الفجوة بين الذات والواقع، ازداد احتمال حدوث القلق، والشخص حسن 

وكه، وتكون لديه مرونة يمكن أن التوافق يكون لديه مفهوم ذات متسق مع خبراته وسل
 (0991عواد، و  تتغير كلما استوعبت خبرات وأفكار جديدة.)عوض اهلل
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 التي الدراساتوجدنا ندرة فى   فى مجال الفاعلية الذاتية وثمراجعة أدبيات البحبو 
بيد أن اغلب ، األكاديميواإلنجاز  الدراسيبالتوافق  ة فاعلية الذات عالق تناولت

 لبةطتناول  ما غير أن القليل منها المرحلة الثانوية، طلبةعلى  الدراسات تمت
 معا المتغيرينكل من لم تهتم بدراسة أثر  بأن البحوث السابقة والحقيقةالجامعة،

المتغيرات الديموجرافية ينهما عالوة على  العالقة البينية و الديناميكية ب ة عالقوال
عن أثر  وتحاول الدراسة الحالية الكشفاإلنجاز الدراسي. ودورها فى كالجنس، السن 

 الجامعة.لبة ط بين التوافق الدراسي والتحصيل األكاديميكل من الفاعلية الذاتية على 
 مشكلة البحث :

مكون ا أصيال لجزء تعد ، كماوالحياتية  األكاديميةات باإلنجاز  فاعلية الذات ترتبط
 باألنشطةلقيام ا فيدافعية األفراد ز تحفي في  هامامثل مثيرًا ت، و للفرد  لصحة النفسيةا

، وذلك من خالل اكتسابه للمعارف ومهارات حل  مواجهة الضغوطل المتنوعة
إدراك األفراد لفعاليتهم  جانب إلى، هذا  في المجتمع  الفاعلةلمشاركة واالمشكالت، 

ذوى الفاعلية الذاتية يؤثر على أنواع الخطط التي يضعونها، فغالبا ما الذاتية 
فى حين يعانى  ،حياتية منظمة  وأساليب ضع خطط ناجحةلمرتفعة يميلون الى و ا
 اتللخطط الفاشلة واآلداء من ذوى الفاعلية المنخفضة من سوء المصير نتيجة نهماأقر 

ة أبنية معرفيوهوما يؤشر الى تمتع ذوى الفاعلية المرتفعة بواإلخفاق المتكرر  ةالضعيف
 (.(Bandura,1989للفرد . اإلدراك الذاتي تقوية وخاصة فى  بالغة التأثير

ي إمكاناته الذاتية وثقته في قدراته فويشير مفهوم فاعلية الذات إلى اعتقاد الفرد 
 وهو عقلية ومعرفية وانفعالية دافعية وحسية عصبية لمقومات متالك الفردومعلوماته وا

 Locke&Wood. و يحقق له التوازن  ىرضم أكاديميما يمكنه من تحقيق مستوي 
,1987)) 

للدافعية  ا هاماعنصر  Self Efficacy Beliefsمعتقدات فاعلية الذات د وتع
في اختيار األنشطة ومستوي الجهد والمثابرة واالستجابات يبدو بشكل جلى األكاديمية 
 األعمالفي  يشاركون بسهولة الذاتية المرتفعة فالطالب ذوي الفاعلية ،االنفعالية

استجابات ، كما يمتلكون  ةمثابر فى سلوك ال ستويات مرتفعةة ويتمتعون بمالشاق
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فى الفاعلية صعوبات أقل مقارنة بغيرهم ممن يعانون من  معاكسةالانفعالية 
 (,Alexander &Frod (1998,الذاتية.

على الطريقة التي قوم الصحة النفسية ت أسس أصحاب االتجاه المعرفي أن ؤكدوي
بالفاعلية ادة شعور الفرد أن زيكما ة، يحوادث البيئالبها  يفسر بها األفراد ويقيمون

تبدو في عدد من والتى ية، مالصحة النفسية والجسجوانب سهم في تعزيز تالذاتية 
 متناسق ، ومن نحوعلى قيام الوظائف النفسية بمهماتها على شير ت التي المظاهر

رد على التكيف مع قدرة الفوهى تعنى -المرونة العقلية  معايير المظاهرأمثلة تلك 
، والتكيف االجتماعي، واالتزان العاطفي الذي يتطلب قدرة على -المتغيرات البيئية

ضبط الذات، وفهم الذات وتقييم السلوك الشخصي بما يؤدي إلى مزيد من تحسينه، 
ويقتضي فهم الذات معرفة نواحي القوة والضعف ومتغيرات الجنس والتخصص 

 والعمر.
في  اأساسي عامال يعدالدراسات أن مفهوم الفرد عن ذاته عديد من أوضحت كما 

ثقة من مفهوم الذات االيجابي يسفر عنه  ما التنبؤ بتحصيله، هذا باإلضافة إلى أن 
بالنفس ويعد أهم السمات النفسية التي تعني الشعور بالقدرة والكفاية في مواجهه كل 

لشعور مدعاة للعمل العقبات والظروف وتحقيق األهداف المرجوة ومثل هذا ا
 المنشودة األهدافواالنطالق دون خوف ليجيب الفرد أو يناقش ويتحدي وصوال إلى 

Norwich,1987).) 
من أكثر المحددات أهمية في خبرات التعلم واحدا  أن مفهوم الذاتمما سبق يتضح و 

ينبغي أن ال اكتساب الفرد للمهارات المختلفة الباحثون فى  ل، ويتفقاطفاأل بين
كل منها شرطًا بل يعد  فحسب مع مفهوم الذات االيجابي بالتوازيدما مضي ق  ي

مفهوم الذات بمثابة حجر الزاوية في الشخصية واهم  يعد كما ، األخرأساسيًا للنجاح 
عناصر التوجيه النفسي والتربوي فمفهوم الشخص لذاته يؤثر تأثيرًا بالغًا في التحصيل 

 والتوافق الشخصي واالجتماعي.
تفشى ظاهرة سوء التوافق  إلى المتحاناتل القوميالمجلس  إحصاءات شيرتو 

المشكالت  االكاديمى أحد التوافق فشلبات ، و االكاديمى بين طالب المرحلة الجامعية
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 تخصصاتهم فى الطالببين  يزيمالت نظرا لما يسببه من فقدان القدرة علىالخطيرة 
فاعلية  ، هذا وتعد ش فكرى بين الطالبمن خلط وتشوي يثيره عالوة على ما،الدقيقة 
مما يدعونا الى . التوافقية  تلك المشكالتأحد العوامل الوسيطة لحدوث الذات 

 التالي:على النحو صياغة مشكلة الدراسة 
طالب بين بين فاعلية الذات والتوافق الدراسي   ارتباطيه هل توجد عالقة-0

 جامعة الملك فيصل؟.
طالب  بينبين فاعلية الذات واالنجاز األكاديمي  اطيهارتب هل توجد عالقة  -4

 جامعة الملك فيصل ؟.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات باختالف الجنس  -3

 )طالب وطالبات جامعة الملك فيصل( ؟
 : تهدف الدراسة الحالية إلى : أهداف الدراسة

علم النفس وهو فاعلية إلقاء الضوء على موضوع من أهم الموضوعات في  -0
 الذات التي تؤثر على األداء األكاديمي للطالب.

الكشف عن طبيعة العالقة بين فاعلية الذات والتوافق الدراسي لدى طالب  -4
 الجامعة.

الكشف عن طبيعة العالقة بين فاعلية الذات واإلنجاز األكاديمي لدى طالب  – 3
 الجامعة .

 
 أهمية الدراسة
على النحو التالى  لحالية أهميتها على المستويين النظري والتطبيقي تكتسب الدراسة ا

: 
تعد هذه الدراسة تدعيما لالتجاه المعاصر لعلم النفس المعرفي  فمن الناحية النظرية :

االجتماعي الذي يقوده باندورا وموضوعه فاعلية الذات نحو نظرية موحده لتعديل 
 السلوك.
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تائج هذه الدراسة تدعم فرض مفاده أن الفعالية الذاتية : فإن ن ومن الناحية التطبيقية
لألفراد هي المحدد األساسي للنجاح والتفوق، وأنه يمكن تحسين أو تنمية مستوي هذه 
الفاعلية باستخدام استراتيجيات تدريبية مختلفة، يمكن أن يستفيد منها التربويين فى 

 التعامل مع طالبهم.
 مصطلحات الدراسة:

: مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد والتي  Self- Efficacyذات فعالية ال -0
تعبر عن معتقداته حول قدرته على القيام بسلوكيات معينة ومرئية في التعامل مع 
المواقف الصعبة والمعقدة وتحدي الصعاب ومدي مثابرته النجاز المهمة المكلف بها 

(.(Bandura,1977 
جة التي يحصل عليها الطالب من خالل استجابته وتقاس فاعلية الذات إجرائيا بالدر 

عبد )على المقياس المستخدم لهذا الغرض إعداد روبرت تبتون ورثنجتون ترجمة 
 (.0991،الرحمن 

: حالة تبدو في العملية الدينامية  Adjustment  Academic التوافق الدراسي - 4
لمواد الدراسية والنجاح المستمرة والتي يقوم بها الطالب الجامعي الستيعاب وفهم ا

فيها، وبين تحقيق التوازن والتوافق والتواؤم بينه وبين البيئة الدراسية بمكوناتها 
األساسية. ويعرف التوافق األكاديمي أيضا بأنه مجموع االستجابات التوافقية في 
مواقف معينة في البيئة الدراسية والتي تظهر في التقرير اللفظي للطالب أثناء تطبيق 

قياس التوافق الدراسي، وبعبارة أخري يقاس التوافق الدراسي إجرائيا بالدرجة التي م
يحصل عليها الطالب من خالل استجابته على المقياس المستخدم لهذا الغرض 

 (.0981)حنين و يوسف، 
مقدار ما يسترجعه الطالب   Academic Achievementاالنجاز األكاديمي -3

اصة بالمواد الدراسية بالكلية المقيد بها خالل العام من المعلومات والحقائق الخ
الدراسي وما يدركه من عالقات بين هذه المعلومات وما يستنبطه منها من حقائق كما 
ينعكس ذلك في أداؤه في االمتحانات الجامعية التي يضعها األساتذة في نهاية العام 
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و  حنين)صيلية.بحيث يمكن تقدير هذا األداء تقديرا كميا بالدرجات التح
 (.18: 0981يوسف،

( أن اإلنجاز األكاديمي يمثل رغبة الفرد 418: 4110ق فيعدس، و تو )بينما يرى 
الرغبة كما يصفها ماكليالند تتميز تلك في القيام بعمل جيد، والنجاح في ذلك العمل، 

 بالطموح واالستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل، وفى
 مواجهة المشكالت وحلها.

محصلة نتائج الطالب فى السنة من خالل  الدراسيودرج الباحثون تعريف التحصيل 
كما يستدل عليه من االختبارات التحصيلية المختلفة. وقد أرجع العديد  الدراسية ،

منهم إمكانية تحديد درجة التحصيل بدرجة االختبار فى مادة ما، أو مجموع الدرجات 
 الجامعيالمتحصل عليه خالل التعليم  التراكميأو بالمعدل  دراسيو عام فى فصل أ
 (.4110)حمدان، 

 اإلطار النظري للدراسة
 Self-beliefأن االعتقاد الذاتي يؤكد باندورا : Self-Efficacyفاعلية الذات  -0

اختيار تحدد فى فرع من فروع فاعلية الذات يؤثر على السلوك من أربعة جوانب 
انفعاالت الشخص و مقدار المجهود الذي يبذله الشخص في مهمة معينة و  السلوك

فاعلية الذات  هذا وتعد كيف يرى الشخص السلوكيات،و  أنماطه الفكرية إلى باإلضافة
محددًا لالختبارات التي يقوم بها الفرد أكثر فاعلية من النتائج المتوقعة والمعارف 

 .Carter,2001:5)والمهارات الحقيقية التي تالئم السلوك )
لحاقا ذوى فاعلية الذات  ميول  Pajaresرس" اناقش "باج باندورا فقد إليه أشاربما  وا 

الواقع، وربما عليها فى  مما أكبر بكثير صعوبةذات شياء أالمنخفضة إلى التفكير فى 
ي فاعلية و ذب مقارنةأكبر  شكلالمشكالت ب لول ح طرق فيالقلق من  هؤالء عانىي

المشكلة ، وتؤثر فاعلية  تهممواجهن يشعرون بالثقة والفاعلية عند عة الذيالذات المرتف
األفراد  ويعز  فغالبا ماد، افر الذات على الكيفية التي يفكر ويشعر ويتصرف بها اال

فى حين المهام الصعبة إلى المجهود غير الكافي  فيذوى الفاعلية المرتفعة الفشل 
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 لمنخفضة إلى القدرة الناقصة أو الضعيفة األفراد ذوى معتقدات الفاعلية ا يرجع
(Pajares,2000:3) 

ذوى فاعلية الذات المخفضة ما هو إال يحدث بين  الذين الفشل رس أاويضيف باج
فاعلية  ىيقرر ذو  بينما دائما ما يذكرهم بمشاعر العجز والدونية، إضافينمط مجرد "

 هم يدأبون علىبالذكر أن، وجدير برأك بطريقة بجدية ضرورة العمل الذات المرتفعة
 (.Pajares,2000:9تنشيط وتعزيز الثقة من خالل التعزيز اإليجابي )

وفقا لها تندرج فى  رتتغي أبعاد ثالثة فاعلية الذات على تنطوي  :أبعاد فاعلية الذات
 : التالي

 ةقدر  تضحتو  الموقف صعوبة أو لطبيعة تبعاً هذا العامل  يختلف : الفاعلية قدرة أوال
واالختالفات  الصعوبة لمستوى وفقاً  مرتبة المهام تكون عندما أكبر علية بصورةالفا
المتشابهة  البسيطة بالمهام ذلك  تحديد ويمكن ، الفاعلية توقعات في األفراد بين

ويذكر .  شاقال األداءمن  مستوىً  تتطلب األغلبعلى  ولكنها تعقيدال ومتوسطة
 يمكن الشخصية الفاعلية تواجه التي ياتالتحد طبيعة هذا الصدد أن في باندورا 
 واإلنتاجية، والدقة، الجهد، وبذل مستوى اإلتقانك الوسائل، بمختلف عليها الحكم

االمر  عدي لم وهكذا الذاتي التنظيمعالوة على  الذاتي المطلوب والتنظيم والتهديد،
 اعليةالف من يمتلكه الفرد ما بل أصبح الصدفة طريق عن بعينة عمل زاجان مجرد
 عن حاالت العدول مختلفومجابهة  جههمو و  منظمة بطريقة األعمالتلك  زانجال

 . األداء
غالبا ما يعمم ف مشابهة، مواقف إلى الفاعلية توقعات انتقال وتعني: العموميةثانيا 
 وفي  .لها يتعرضون التي للمواقف المشابهة المواقف في بالفاعلية إحساسهم األفراد

 في المتسعة األنشطة مجاالت خالل من تحدد العمومية أنندورا يؤكد با هذا الصدد
 تشابه درجة تتمثل فى من األبعاد عددل وفقا وأنها تختلف ، المحددة الحاالت مقابل

 والمعرفية، السلوكية، أو القدرات اإلمكانات بها عن تعبر التي والطرق األنشطة،
 المتعلقة الشخص وخصائص الوصفية للمواقف، التفسيرات خالل ومن والوجدانية،
 Bandura,1977).الموجه.) بالسلوك
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 ومدى مالئمتها الفرد خبرة ضوء في دتتحد القوة باندورا أن يشير:  لقـــوةثالثا ا
 جهد وبذل في العمل المثابرة من مكنهي   مرتفعة توقعاتامتالك الفرد ل وأن للموقف،

 الشعور قوة د باندورا أنالصدد يؤك هذا وفي الشاقة. الخبرات مواجهة في أكثر
 اختيار من تمكن التي المرتفعة والقدرة العالية المثابرة عن تعبر  الشخصية بالفاعلية
 للفاعلية الذاتي التنظيم حالة في أنه أيضاً  يشير كما نجاح،لل التي تؤدي األنشطة
 زمنية فترات منظم خالل بشكل النشاط أداءبقدرتهم على  ثقتهم على األفراد يحكم

 محددة.
 : الذات فاعلية مصادر

 يقوم بها الفرد، ويذكر التي والخبرات بها التجارب ويقصد : األدائية اإلنجازات -1
 الفرد، يمتلكها التي الخبرات علىد يعتملكونه  خاص تأثير له المصدر هذا أن باندورا
 يتم أن وبعد يخفضها، المتكرر اإلخفاق الفاعلية بينما توقعات يرفع ما عادة فالنجاح
 للفشل السلبي األثر فإن المتكررة خالل النجاحات من مرتفعة ذاتية فاعلية تحقيق

 من عليها التغلب يتم التي العارضة إن اإلخفاقات بل يتناقص، ما عادة العارض
 تعمم أن الذات لفاعلية ويمكن الذاتية، ترفع الدافعية أن يمكن بةؤ الد الجهود خالل
 الذاتية الفاعلية النعدام ضعيفاً  فيها كان األداء وأن سبق أخرى مواقف إلى

.(.(Bandura,1977 
 األدائية اإلنجازات خالل لألفراد الذاتية الفاعلية تغير أن ٦٨٩١  ويضيف باندورا

 المدركة، ومقدار المهمة وصعوبة الذاتية للقدرات المسبق على اإلدراك يعتمدغالبا ما 
 األداء، تحيط بعملية التي والظروف رجية،الخا المساعدات وحجم المبذول، الجهد

 الشعور قبل إذا حدثت اإلخفاقات أن بمعنى واإلخفاقات، للنجاحات الزمني والتوقيت
 الخبرات وبناء به تنظيم يتم الذي واألسلوب الشعور، هذا من فإنها تقلل بالفاعلية
 الذاكرة. في معرفياً 

 من تصدر التي كالمعلومات باشرة،الم غير الخبرات تعني وهي :البديلة الخبرات -٢
أساسي  كمصدر الخبرة نموذج في يثقون ال األفراد اآلخرين، ويرى باندورا  أن

 من ستمدالتوقعات ت منا كثير  فإن ولذلك الذات، فاعلية بمستوى يتعلق فيما للمعلومات
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 يلةالبد ويمكن للخبرات ،معقدة ال لألنشطة اآلخرين أداء مالحظةو  ، البديلة الخبرات
 ومقارنة والمثابرة، التقدم، في والرغبة ، المالحظة طريق عن مرتفعة توقعات تنتج أن

 Bandura,1989).اآلخرين.) لقدرات بالنسبة الذاتية القدرات
 اآلخرينومالحظة البديلة  بالخبرات جزئياً  يتأثر الذات فاعلية تقدير باندورا  أن شيروي

 فإن اآلخرين في مالحظة المدركة تالمكونا ضعف من وبالرغم بنجاح، يؤدون
 والتنبؤ الذات حول فاعلية معلومات تنقل أن المشابهة يمكنها النماذج عرض

 البيئية. باألحداث
 في الذاتي مويالتقجاءت لتوضيح مدى قدرة الفرد على  االجتماعي تعلمال نظرية إن
 البديلة خبراتال تؤثر خاللها من العمليات من العديد فهناك ،تقيميه محك غياب ظل
أداء الفرد مع  فتشابه االجتماعية، المقارنة هذه العمليات ومن ، الذاتي التقويم على

 ألدائهم األفراد مراقبة أن كما الذاتية، القدرة على للحكم ماامصدرًا ه يشكل اآلخرين
 محاكاة عليه يطلق ما وهذا ، ناجحة نتائج إلى يؤدي غالبا ما ظروف معينة تحت
 : وهي فرعية أربع عمليات فيه تتحكم بالمالحظة تعلموال الذات

كما  النمذجة، تأثير ضوء في االنتقائية المالحظة إلىتشير  هيو  : االنتباه عملية -أ
التي  العوامل من عديد وهناك المشاهدة، األحداث من المستخلصة المعلوماتتمثل 
 العمليات منها . زيةوالرم االجتماعية البيئة في النماذج وفحص اكتشاف على تؤثر

 والقيم، الفعال، والجاذبية والتكافؤ المالحظ، وقيم السابقة، والتصورات المعرفية
 Bandura,1989).). المالحظة واألنشطة

 ليعاد باألحداث، تتعلق التي المعلومات وبناء بتحويل وتقوم: الذاكرة عملية - ب
إنتاج  السلوكية التصورات وتتولى وتصورات، قواعد هيئة على الذاكرة تمثيلها في

تؤدي  وقد . المتغيرة للظروف المناسبة األحداث بناء على تعمل التي القواعد
األنشطة  على متحيزة تأثيرات استحضار إلى االنفعالية والحالة المسبقة التصورات

 . يقوم بها الفرد التي
 قارنةالم المعلومات ضوء في عادة السلوك يعادل : السلوك إنتاج عملية - ج

 وكلما المسبقة، والتصورات الفعل بين ارتباط فهناك التصوري لإلنجاز، بالنموذج
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 هذه استخدام عليه السهل من كان كلما الفرعية المهارات من الفرد العديد امتلك
 جيد. سلوك إلنتاج النماذج التصورية

 ألن األفراد داء،واأل العلم بين االجتماعية المعرفية النظرية تفرق :الدافعية العلمية -د
 من بثالثة أنواع المالحظة عن الناتج السلوك أداء ويتأثر . تعلموه ما بكل يقومون ال

 فاألفراد واإلنتاج الذاتي، البديلة، والخبرات المباشرة، النتائج : وهي المحفزة الدوافع
 مباشرة قيمة إلى نتائج يؤدي كان إذا النمذجة عن الناتج السلوك أداء إلى يميلون
 بينما مماثل، بسلوك دفعة للقيام الفرد يعطي اآلخرين نجاح إن حيث العكس، وليس

 والمعيار السلوك، كف تؤدي إلى الوخيمة العواقب ذات والسلوكيات اإلخفاق
 الفرد يملكه الذي التقويم التفاعلي إن حيث مصدرًا آخر للدافعية يوفر الشخصي
 األنشطة إلى الفرد إذ يسعى لمالحظة،با التعلم عن الناتجة األنشطة ينظم لسلوكه
ن باألهمية، اإلحساس وتعطي الشخصي، الرضا تحقق التي  البديلة الخبرات تأثير وا 
 خالل من تعمل فالنماذج األفراد لنماذج، تعرض فقط يتضمن ال الذات فاعلية على
 تصورياً  إطاًرا توفر االجتماعية والنظرية المعرفية المعرفية، العمليات من معقدة شبكة
نتاج عمليات من كل استخدام لكيفية  لتعزيز والدافعية السلوك، االنتباه، والذاكرة، وا 

 البديلة للخبرات يمكن أخرى طريقة وهناك الخبرات البديلة، طريق عن الذاتية، الفاعلية
 من المستثارة االنفعالية الحاالت وهي للفاعلية، التقويم الذاتي على التأثير بموجبها
 المالحظين، تحبط أو تسعد المشابهة قد اآلخرين إنجازات المقارن، فرؤية الذات تقويم

 متفوق بأداء التنافسية المقارنة عن الناتج اإلخفاق أو النجاح على تصور اعتمادا
 من القدر نفس لهم أفراد بأداء المقارنة تؤدي بينما واليأس، الذات إلى انتقاص تؤدي

يتجنبون  األمان بعدم يشعرون الذين واألفراد يجابي،اإل الذاتي انتقاص الموهبة إلى
 بتقدير إلحساسهم تحمل تهديدًا كامنا التي االجتماعية المقارنات
 Bandura,1989).الذات.)

 يتعلق الذي يعني الحديث اللفظي اإلقناع يذكر باندورا  أن اللفظي: اإلقناع -د
 الفرد إلى تأتي أو معلومات الفرد، قبل واالقتناع بها من لآلخرين، معينة بخبرات
 ويؤثر الفعل أو األداء الترغيب في من نوعاً  يكسبه فيما اآلخرين طريق عن لفظياً 
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ن اإلقناع المهمة، ألداء محاوالته أثناء الشخص سلوك على  مهم أثر له االجتماعي وا 
 وحده االجتماعي اإلقناع أن وبالرغم من الشخصية، بالفاعلية اإلحساس تقدم في

 في يساهم أن يمكن لكنه بالفاعلية الذاتية ثابت حس لخلق معينة حدوداً  يملك
 اإلقناع يتلقون الذين التصحيحي، فاألفراد األداء خالل من تتم التي النجاحات

 المساعدة ويتلقون الصعبة على المواقف للتغلب القدرات يمتلكون االجتماعي بأنهم
 يتلقون الذين أولئك من أكثر عظيماً  جهداً  يبذلوا أن يستطيعون ناجح بأداء للقيام

 (.16-14: 4119المساعدة فقط )العبدلى، 
 وسائل حتسني فاعلية الذات 

ثمة خمس استراتيجيات يمكن  تعليمها بمساعدة الفرد على حل المشكالت، وهذه 
التساؤل عما نعرفه وما  -4محادثة أنفسنا خالل المشكالت.  -0االستراتيجيات هى :

 .استنتاج النتائج -1تصور العالقات.  -2طرح األسئلة.  -3كتشافه .نحتاج إلى  ا
(Barrell,1995:2) 

ويمكن أن يحل األطفال المشكالت بطريقة مستقلة إذا تعلموا كيف يتعاملون مع  
المشكالت بأنفسهم، وبأداء ذلك فإنهم يحسنون ثقتهم بأنفسهم وفاعليتهم الذاتية، 

منظمة ذاتيًا ليس لها معنى إذا لم يستطيع الطالب أن المهارات ال واقتراح باندورا
 تطبيقها بطريقة دائمة في مواجهة الصعوبات والضغوط واالضطرابات.

وأظهرت نتائج بعض الدراسات ارتباطًا موجبًا بين فاعلية الذات األكاديمية والتحصيل 
ة ال يكفالن أو اإلنجاز والمهنة المحتملة، وعلى الرغم من أن اإلنجاز والمهنة المحتمل

فإنه ال يمكن تجاهل قوتهما، ويتوقف معظم  Scientific literaryالمعرفة العلمية 
معلمي التربية بديهيًا على أن اإلحساس بالنجاح فى مجال ما يمكن أن يؤدى إلى 
إحساس عام أكبر بالفاعلية وتقترح الدراسات أن فاعلية الذات تعلم وليست تكوينًا 

ح نفس الدراسات العديد من المتغيرات التى تؤثر على فاعلية ذات نفسيًا عميقًا، وتقتر 
الفرد، ويتعلق أحد المتغيرات الرئيسية ببيئة الطالب المنزلية، وتتفق هذه الدراسات فى 
أن المنزل الذى يساند الولدان طفلهم ويناقشون معه طرق معينة للتفكير وللتعليم )حل 

ابية داخل الطفل،وتعتبر نظرية التعليم والتعلم المشكالت( سوف يولد فاعلية ذاتية إيج
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فى المكان وفى المدرسة من العوامل الرئيسية األخرى فى تنمية معتقدات فاعلية 
الطريقة البنائية  Brown (1998)الذات اإليجابية، ويعرف "براون" 

Constructivism  على أنها طريقة فاعلية فى التدريس ألنها تعزز النماذج
Modeling  المناقشة الجماعية والخبرات العلمية واإلحساس بقيمة الذات عند األفرادو 

((Carter,2001:7. 

 Academic adjustmentالتوافق الدراسي   -2
 الستيعاب الطالب بها يقوم التي الديناميكية المستمرة العملية هوالدراسي  التوافقيعد 
 ومكوناتها المدرسية بيئته نبينه وبي التواؤم وتحقيق فيها والنجاح الدراسة مواد

 الدراسة ومواد والرياضية والثقافية االجتماعية واألنشطة والزمالء واألساتذة األساسية
 "المحصلة هو الدراسي التوافق أن إلى وبلفقيه الشربيني الدراسي. ويشير والتحصيل
 جهة نم المدرسي ومحيطه جهة من الطالب بين البناءة للعالقة الديناميكية النهائية
 المؤشرات أهم وتتمثل والشخصي، العلمي ونمائه الطالب في تقدم يسهم بما أخرى
 بالمعايير والقبول والرضا العلمي، التحصيل في في االجتهاد العالقة لتلك الجيدة

ومنسق  منظم نحو على منه مطلوب هو بما والقيام معها، واالنسجام المدرسية
 (.1: 0998)الشربينى وبلفقية، 

 وتوجه اإلنسان تدفع معينة رغبة أو دافع بوجود التوافق تبدأ عملية " كامل" أن وترى
 يعترض ما عائق يظهر ثم الدافع، هذا يشبع خاص هدف أو غاية معينة نحو سلوكه
 الوصول عن الحي الكائن يعوق وعندما هدفه، إلى الوصول الحي من الكائن سبيل
 المختلفة والحركات األعمال من بكثير امالقي في يأخذ دافعه ويحبط إشباع هدفه إلى

 الذي الهدف إلى وبالوصول هدفه، إلى والوصول العائق على هذا التغلب لمحاولة
 (.24: 4113عملية التوافق )كامل ، تتم الدافع يشبع

 العائق التغلب على إلى يؤدي الذي المنظم الشكل بهذا تتم ال التوافق عملية أن ماك
لى وال  مشكالتهم حل عن يعجزون أحياناً  الناس بعض ألن المشكلة، حل وا 

 ذلك ويؤدي العوائق، هذه فيتجنبون تعترضهم التي العوائق على يتغلبوا أن يستطيعون
 اإلحباط. ويعانون األصلية أهدافهم عن ابتعادهم إلى
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قات التي يستوجب على الطالب و ويعد عدم التوافق مع الوسط الجامعي من المع
نما يتحدد بمتغيرات متعددة اإلسراع في التأق لم معها وهذا ليس باألمر السهل وا 

ومتنوعة، فعندما يلتحق الطلبة بالجامعة تظهر اختالفات واسعة في تلك العوامل 
المساعدة على التوافق نظرًا لتعدد أساليب التنشئة والتربية بصفة عامة فبعض الطلبة 

التعليم الجامعي، كما أنهم يختلفون  ال يمتلكون المهارات الدراسية الكافية للنجاح في
فيما بينهم من حيث آليات التعامل واستراتيجيات التفاعل مع الدراسة الجامعية، 
وبالتالى كلما ضعفت حصيلة الطالب من أساليب التعامل مع الدراسة شكلت له 
الدراسة عقبة في كل مكوناتها فيواجه عدة عقبات، كما يفتقر بعض الطالب إلى 

ت االجتماعية الالزمة لعملية التفاعل مع أقرانهم وهناك عالقة ارتباطيه موجبة المهارا
 (.819: 4119بين مستوى التحصيل ومستوى التوافق )حبايب و أبو مرق، 

 :والدراسي واالجتماعي الشخصي التوافق أبعاد
 تقدير ومدى ذاته نحو واتجاهه الفرد نظرة الذات عن الرضا :الذات عن الرضا :أوالا 
التي  األدوار وبقية والمهني، األسرى والمركز كالدور المختلفة الجوانب من الذات هذه

 بالواقع. العالقة مجال في يمارسها
 عنها والرضا بالنفس هو"الثقة الذات عن الرضا أن Issacs,1982ايزاكس  ويذكر
 من لديه بما الفرد واقتناع لها وتقبله وبنفسه برأيه واعتزازه وإلنجازاته لذاته الفرد واحترام

األبعاد موجود بدرجات متفاوتة لدى األفراد  متعدد مفهوم الذات عن قدرات، فالرضا
 وهو عنصر مهم يندرج فيه مفهوم الذات ويعكس مدى إحساس الفرد بقيمته وكفاءته".

 بتحقيق الوثيقة الصلة ذات المفاهيم من الذات عن الرضا واستنادا على ما سبق فان
 عالقة الذات عن والرضا التوافق بين فالعالقة الشخصي صة التوافقوبخا التوافق
 كان كلما وبالعكس نفسه إلى نظرته انحطت التوافق سيء كان الفرد فكلما طردية
 المثلى الطريقة هو الذات عن نفسه. فالرضا إلى نظرته التوافق ارتفعت حسن الفرد
 رؤية بسلوكه. وحسب التنبؤ رادالم للفرد المرجعية معرفة عن طريق الفرد سلوك لفهم

 الذات كان تقدير فكلما ذاته عن الشخص مفهوم في يؤثر الذات تقدير باستر فإن
 يكون المنخفض للذات التقدير واألشخاص ذوو إيجابيًا. الذات عن الرضا كان مرتفعاً 
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 أو الذات السلبي عن الرضا أن جيري منخفضًا، ويؤكد لديهم الذات عن الرضا
 (.10: 4110)جزر،  لنفسه الشخص تقدير في يؤثر اإليجابي

 اإلنسان فهم من بالنفس الثقة مفهوم يتحدد :بالنفس والثقة بالكفاءة الشعور :ثانياا 
 النجاح إلى باإلنسان يؤدي والذي في سلوكه، كبير تأثير من له لما حسًنا، فهماً  لذاته

 تنشئتها من ينشأ والذي للذات، المفهوم الصحيح مع يتفق بما السلوك في والكفاءة
 في يعيشها التي المواقف في الخبرات الشخصية وتكوين السليمة والتربية االجتماعية

 وجماعة والمدرسة كاألسرة تنشئته االجتماعية مؤسسات جميع في تنشئته، عملية أثناء
 باآلخرين. احتكاكه وأماكن الرفاق
  النفس ضبط على والمقدرة االنفعالي النضج :ثالثاا 

 التصرف ومرونة بانفعاالته التحكم على الفرد قدرة هو االنفعالي يقصد بالنضج
ويذكر   .التروي من كبيرا قدراً  تتطلب التي المواقف أو الصعبة المواقف في والسيطرة
على  التوافق وعلى التفكير في االستقالل على قادراً  يكون حتى الشخص أن الخطيب
النفس  ضبط على عالية قدرة لديه تكون أن البد واالجتماعي الشخصي المستوى

 (.1 :4116والتحكم فى الذات )الخطيب، 
 

  الكادميىا أبعاد التوافق
 أبعاد يمكن تحديد والتربوية النفسية والمتغيرات النظرية والمفاهيم التصورات من

 :وهي الدراسي التوافق
 الدراسة على بينك الذي هو المتوافق الطالب: الدراسة نحو اإليجابي االتجاه -

 . المقررة الدراسية المواد بأهمية يؤمن أنه كما متعة، فيها ويرى بشكل جدي،
 ويقدر ويقدرهم مدرسيه يحترم الذي هو المتوافق الطالب : بالمدرسين العالقة -

 معهم، ويتحدث مدرسيه ويسأل وينفذها تعليماتهم يتبع أنه كما به، الذي يقومون الدور
 . بها االقتداء قدوة يجب ويعتبرهم
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 الود أساسها زمالة عالقات يقيم الذي هو المتوافق الطالب  :بالزمالء العالقة -
 بهم اهتماماً  يبدي أنه كما الكلية، وخارج داخل زمالئه مع واالحترام المتبادل

 . والشخصية الدراسية حل مشاكلهم في ويساعدهم
 إلى ويقسمه متزن بشكل وقته ينظم الذي هو المتوافق الطالب  :الوقت تنظيم -

 وقته على يسيطر الذي وهو والترفيهية االجتماعية لألنشطة وأوقات أوقات للمذاكرة
 . وقيمته الوقت أهمية يقدر انه كما عليه، يسيطر يجعل الوقت وال
 تتالءم الدراسة في مختلفة طرقاً  يتبع الذي هو المتوافق الطالب  :الدراسة طريقة -

 قادر انه كما واستنتاجات، ملخصات بعمل ويقوم يدرسها، التي الدراسية مع المادة
 . المراجعة أثناء في عليها والتركيز الهامة تحديد النقاط على
 فيها ويمضي باستمرار المكتبة يرتاد الذي هو المتوافق الطالب : المكتبة مراجعة -

 المعلومات نع فيها ويبحث العلمية والمراجع والمجالت الكتب ويستعير أوقات فراغه
 . والواجبات والتقارير األبحاث وكتابة الالزمة للدراسة

 درجات على يحصل الذي دراسيا، المتميز هو المتوافق الطالب  :الدراسي التميز -
 .الفصلية الدرجات وكشوف سجالت من ذلك ويظهر المختلفة االختبارات عالية في

 
 
 

 Academic achievementاالنجاز األكاديمي  

بر التحصيل الدراسي من أكثر المفاهيم النفسية التربوية تركيبا أو تعقيدا نظرا يعت
الرتباطه بالعديد من المتغيرات الشخصية واالجتماعية والمدرسية، كما أنه يلعب دورا 
هاما في صنع الحياة اليومية للفرد واألسرة، ال يوازيه في ذلك أي مفهوم تربوي آخر 

يل، فهو نتاج محسوس للنجاح أو الفشل بالنسبة للفرد في سوى اإلنسان المنتج للتحص
 (.2: 0996المهام التي يقوم بها )حمدان، 

كما يعرفه "جابلن" بأنه مستوى محدد من اإلنجاز، أو براعة في العمل المدرسي يقاس 
من قبل المعلمين، أو باالختبارات المقررة والمقياس الذي يعتمد عليه لمعرفة مستوى 

دراسي هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في نهاية العام التحصيل ال
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الدراسي، أو نهاية الفصل األول أو الثاني، وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات 
بنجاح. لذا يقبل التلميذ في المرحلة المدرسية األولى على التعلم واكتساب المهارات، 

المستوى األفضل، مما يلبى لديه الشعور ويتنافس مع زمالئه في الصف ليكون في 
بالكفاءة والمقدرة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحقق له المكانة االجتماعية بين رفاقه 

لى تميزه )العيسوي ،  (.03: 4116ومجتمع المدرسة، ويلفت االنتباه إليه وا 
 المدرسي العمل في براعة أو اإلنجاز من محدد ويعتبر التحصيل الدراسي مستوى

 لمعرفة عليه يعتمد الذي والمقياس المقررة، باالختبارات أو المعلمين، قبل يقاس من
 نهاية في الطالب عليها يحصل الدرجات التي مجموع هو الدراسي التحصيل مستوى
 .بنجاح االختبارات تجاوز بعد الثاني، وذلك أو الدراسي األول الفصل

 العوامل املؤثرة فى التحصيل الدراسي
عديد من الباحثين في مجال التحصيل الدراسي إلى تأثره بالعديد من العوامل يشير ال 

المختلفة التى ترتبط بالطالب، وظروفه االجتماعية واألسرية، والمدرسية بما فى ذلك 
 المعلم وطرائق التدريس والمنهج الدراسي والبيئة المدرسية.

 
 األسباب الذاتية المتعلقة بالطالب ومنها:-أ
بدراسة أثر المعاناة من األمراض أو  قام الباحثون :ب الجسمية والصحيةاألسبا -0

العاهات الصحية على استمرارية ونجاح الطالب في المدرسة، وأن هناك عالقة بين 
القصور فى النمو وفى الوظائف الجسمية وبين المستوى التحصيلى للطالب. وفى 

تؤدى إلى تعثرهم الدراسي. المقابل فإن المتفوقين ال يعانون من مشكالت صحية 
 (060: 0996، الحامد )
األسباب العقلية: يرى محمد أنه من الطبيعي أن يختلف الطالب في قدراتهم  -4

التحصيلية، فهناك بعض المواد التي تشكل لدى بعض الطالب عقبة دراسية يعانون 
مهارية في من اجتيازها. ويرجع ذلك ألسباب عديدة منها خلفية الطالب اللغوية أو ال

 (063: 0996 ،الحامد)مادة من المواد، وعدم اقتناع الطالب بما يدرسه. 
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خبرات الفشل السابقة: ال شك في أن خبرة الرسوب يمكن أن تقلل الشعور  -3
بالكفاية، وتؤدى إلى معتقدات سالبة عن الذات، كما يمكن أن تولد الشعور بالعجز 

إلى أن المتأخرين دراسيًا في الحامد راسة اوبالتالي العجز المتعلم. وقد تبين من د
التعليم الجامعي هم من الذين سبق وان تعرضوا للرسوب قبل التعليم الجامعي، وذلك 
بشكل أكبر من غيرهم. ومع ذلك فإن رسوبهم في مراحل التعليم العام أيضًا يرجع إلى 

ير خبرة عوامل متعددة قد تختلف من حالة على أخرى. إال أن هذا ال يلغى تأث
 الرسوب السابق.

األسباب النفسية االنفعالية: ويشمل هذا الجانب على عديد من المتغيرات النفسية  -2
 يمكن ذكرها فيما يلى:

حيث تمثل واحدا من أهم العوامل المؤثرة على التحصيل،  :الميول واالستعدادات -1
، وكلما قل ميله إليها فكلما زاد ميل الطالب نحو المادة الدراسية، ازداد تحصيله فيها

 نقص تحصيله فيها.
إن الطالب الذين لم يصلوا إلى مستوى تحصيلي يتناسب مع  عوامل انفعالية: -ب

قدراتهم ؛ يتصف سلوكهم باالتكالية واالعتماد على اآلخرين ويميلون إلى الهروب من 
حمل المواقف االجتماعية. كما أن المتفوقين يتميزون بالمثابرة وضبط النفس، وت

 المسئولية، واالتزان االنفعالي، واالكتفاء الذاتي .
الدافعية من العوامل التى تعمل على توجيه نشاط الفرد نحو  عوامل دافعية: -ج

أعمال دون أخرى، فنجد أن المتفوقين كان مستوى طموحهم الثقافي كبيرًا أما 
 ت.المتأخرون فكانوا أكثر اهتمامًا بالمعيشة الطيبة وتكوين الثروا

ال شك أن األسرة تمثل الوحدة األساسية المسئولة عن  عوامل اجتماعية وأسرية: -د
عداد الطفل، واإلعداد التربوي والتحصيل الدراسي، ومن المؤكد أن لالستقرار  تربية وا 
األسرى له تأثير واضح على تحصيل الطالب، إلى جانب المستوى االجتماعي 

تأخرين دراسيا ينحدرون من آباء غير االقتصادي، حيث أن معظم الطالب الم
 متعلمين.
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تمثل المدرسة من أهم العوامل المؤثرة على التحصيل؛ إن لم  أسباب مدرسية: -هـ
تكن العامل األهم على اعتبار أنها المؤسسة المسئولة رسميا عن العملية التربوية. وال 

رات المؤثرة على شك أن المدرسة كنظام اجتماعي تربوي تشمل على العديد من المتغي
التحصيل الدراسي للطالب، ولعل من هذه المتغيرات: المعلم وطريقة تدريسه، والمنهج 

 (061: 0996 ،الحامد)الدراسي والجو المدرسي.
 الدراسات والبحوث السابقة:

يتناول الباحثون الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة وقد تم تقسيم 
 ث السابقة على النحو التالي:الدراسات والبحو 

 دراسات تناولت فاعلية الذات وعالقتها بالتحصيل األكاديمي: -
 دراسات تناولت فاعلية الذات وعالقتها بالتوافق الدراسي: -

 دراسات تناولت فاعلية الذات وعالقتها بالتحصيل األكاديميأوال 

وم الذات لدى هدفت إلى الكشف عن نمو مفهبدراسة ( 0990، الديب ويطالعنا
األطفال والمراهقين من الجنسين وعالقته بالتحصيل الدراسي . وتكونت عينة الدراسة 

( تلميذًا 444من تالميذ المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في سلطنة عمان، العينة )
وتلميذة من المرحلتين . وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بين 

دراسي ومفهوم الذات. لدى أفراد عينة البحث. وجد أن أصحاب مفهوم التحصيل ال
 الذات العالي أكثر تحصياًل من أصحاب مفهوم الذات المنخفض.

العالقة بين هدفت الى دراسة Multan et al) ., (1991ن وآخرونالتو موأورد 
وقد  ( دراسة .39معتقدات الكفاية واإلنجاز الدراسي من خالل مراجعة أدبية شملت )

توصل الباحثون إلى تأكيد العالقة اإليجابية الدالة بين هذين البعدين .كما كانت 
العالقة بين معقدات الكفاية والتحصيل الدراسي أعلى بين منخفضي التحصيل، مما 
يعنى تأثيرها الكبير عليهم . إال أن هذه العالقة يمكن أن تتأثر بعدد من العوامل منها 

بار معتقدات الكفاية واختبار اإلنجاز الدراسي، وأيضًا طبيعة الفرق الزمني بين اخت
اإلنجاز الفعلي، والمرحلة الدراسية فقد تبين أن العالقة بين معتقدات الكفاية الذاتية 
واإلنجاز الدراسي كانت أقوى بين طالب المرحلة الثانوية وطالب الكلية منها بين 
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ى أن الطالب األكبر سنًا أقدر على الطالب األصغر في مراحل أدنى، وهذا يرجع إل
الحكم على معتقدات كفايتهم، وأيضًا يمكن أن تكون مؤشرًا على التأثير األكبر لهذه 
المعتقدات فى مرحلة تكون فيها األحكام واتخاذ القرارات أكثر منها في المراحل 

تائج أن العالقة السابقة، كما أنها أكثر ارتباطًا بالقدرة المعرفية . وأخيرا فقد أظهرت الن
بين هذين البعدين يكون أقوى عند قياس العالقة بين معتقدات الكفاية والمهارات 
األساسية لكل مرحلة، وذلك مقارنة بالعالقة عندما تتم من خالل المقارنة بين 

 الصفوف أو من خالل االختبارات المقننة.
لتعرف على أثر ( التي هدفت إلى ا0994 ، عروق)دراسة وفى نفس االتجاه تشير 

كل من الجنس والعمر في مفهوم الذات وتطوره لدى طلبة المرحلة األساسية، تكونت 
( تلميذًا 611عينة الدراسة من مدارس المرحلة األساسية. في مدينة اربد، وبلغت )

وتلميذة من الصفوف السادس والثامن والعاشر. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر 
ر في تطوير مفهوم الذات لصالح تالميذ الصفين الثامن والعاشر دال إحصائيًا للعم

في حين لم يكن هناك أثر دال إحصائيًا للجنس في تطور مفهوم الذات لدى تالميذ 
 العينة.
دراسة العالقة بين معتقدات لالتي هدفت  Monte,1994))  دراسة مونتوتشير 

ليات التربوية والتي تشما األهداف الكفاية الذاتية المتعلقة بالنتيجة والمتعلقة بالعم
( من طالب اإلدارة . وقد تبين من 414الشخصية واإلنجاز الدراسي لدى عينة من )

نتائج الدراسة أن لمعتقدات الكفاية المرتبطة بالنتيجة قدرة تنبؤية أفضل باألهداف 
ال يعنى الشخصية واإلنجاز مقارنة بمعتقدات الكفاية المرتبطة بالعمليات .إال أن ذلك 

عدم أهمية معتقدات الكفاية المتعلقة بالعمليات ؛ إذ وجد أنها عامل تنبئوا بمعتقدات 
الكفاية حيال النتائج . وعلى وجه العموم فقد انتهى الباحث إلى تأكيد التأثير المتبادل 

 بين المتغيرات الثالثة .
بادلة بين إلى بحث العالقة المت فى دراسة هدفتMarsh ( (1997مارش بينما اكد

مفهوم الذات األكاديمي والتحصيل األكاديمي دراسة طولية. عينة الدراسة : أخذت 
( سنوات وبلغت 3من عدة مستويات دراسية متتالية، وبمعدل فارق زمني يعادل )
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( طالب وطالبة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية هامة، 613العينة )
م الذات األكاديمي والتحصيل األكاديمي، ولكن تبين أن وذات تأثير متبادل بين مفهو 

 تأثير مفهوم الذات األكاديمي أكبر وأكثر تنظيمًا السيما فيما يتعلق باألداء المدرسي
 مادتي الرياضيات واإلنجليزية . وصاخصو 

هدفت إلى فى دراسة ( Herbert and Alexander 1998هربرت وألكسندر) وأشار
يؤثر المستوى التحصيلى ومفهوم الذات األكاديمي في اختبار معرفة إلى أي حد 

مستويات مدرسية الحقة في الرياضيات واللغة اإلنكليزية، حيث أن نظام التعليم يعتمد 
على أن الطالب عندما يتم مستوى دراسي مثاًل في الرياضيات وبكفاءة يمكن أن 

دة مستويات دراسية. يختار مستوى دراسي الحق أعلى. عينة الدراسة أخذت من ع
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية هامة بين نمو مفهوم الذات األكاديمي 
وتدرج الطالب في الرياضيات وباختيارهم لمستويات رياضيات الحقة، أيضًا العالقة 
إيجابية بالنسبة للغة اإلنكليزية . ووجد أن االختالفات بين الجنسين متضائلة وهى 

 الذكور واإلناث نسبيًا. متماثلة بين
هدفت إلى تقصى أثر كل من الجنس فى دراسة ( 4114،صوالحة بينما يؤكد )

والصف المدرسي، والتفاعل بينهما فى مفهوم الذات لدى تالميذ الصفوف الستة 
( 61( تلميذًا وتلميذة، )041األولى من المرحلة األساسية. عينة الدراسة مكونة من )

 41ة، يمثلون الصفوف الستة األولى من المرحلة األساسية بتوزيع ( تلميذ61تلميذًا و)
( سنة. بينت نتائج الدراسة 04-6تلميذ من كل صف، وكانت أعمارهم تتراوح بين )

وجود أثر ذي داللة إحصائية للجنس في مفهوم الذات لصالح اإلناث لدى أفراد عينة 
رسي في مفهوم الذات الكلى لدى الدراسة وأن هناك أثرًا ذا داللة إحصائية للصف المد

 أفراد عينة الدراسة.
 للتعرف على هدفتفى دراسة (  Vruget et al.2002)فروجت وآخرونوأوردت 

العالقة بين معتقدات الكفاية الذاتية والتوجه نحو األهداف والتحصيل الدراسي للطالب 
هرت النتائج أن المبتدئين والمتقدمين على عينة من طالب المدارس الثانوية، حيث أظ

معتقدات الكفاية الذاتية ترتبط بالتوجه نحو األهداف لكل من المبتدئين والمتقدمين 
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على حد سواء، هذا التوجه يسهم بدوره في تحقيق تحصيل دراسي أفضل . ويشير 
الباحثون إلى أن هذه العالقة بين معتقدات الكفاية والتوجه نحو الهدف كانت أقل 

ن مقارنة بالمتقدمين، مما يوحى أن متغيرات الدافعية أكثر فاعلية وضوحًا لدى المبتدئي
 بينهم، في حين كانت غير متطورة لدى الطالب المبتدئين.

هدفت فى دراسة  .Christensin,et al) 2002) كرستينسن وآخرونحين اشار  في
إلى بحث العالقة بين معتقدات الكفاية واإلنجاز لدى طالب الجامعة، تكونت عينة 

( طالبًا من الجنسيين ممن يدرسون مقررات محاسبة، وأظهرت 402الدراسة من )
النتائج تأكيد ارتباط القدرة األكاديمية وكيفية السير في المقرر وبمعتقدات الكفاية 
األكثر تحفظا، إذ تبين أن الطالب المتشائمون يحصلون على تقديرات أعلى إذا تم 

تطور أدائهم، في حين يميل المتفائلون إلى تشجيعهم وتزويدهم بتغذية راجعة عن 
توقع تقديرات أعلى مما يحصلون عليه . كما تبين من تحليل المسار وجود تأثير 
مباشر لخصائص الطالب وتشمل المهارة والقدرة والخبرات السابقة على اإلنجاز، 

لباحثان من نتائج الدراسة يرى ا انطالقاوذلك من خالل التأثير على معتقدات الكفاية. 
أن التشدد في االختبار األول إلى الدرجة التي تدفع الطالب إلى مزيد من الضبط 
والفاعلية الذاتية يؤدى إلى تحسن في األداء في االختبار الثاني وذلك بالنسبة للطالب 

الطالب المتشائمين إلى وهو ما رفع األكثر تفاؤال واألكثر تشاؤما على حد سواء. 
ؤل، والعكس بالنسبة للطالب األكثر تفاؤال مما يزيد بالمجموعتين درجة أعلى من التفا

 إلى أداء أفضل في االختبارين.
للتعرف على هدفت فى دراسة ( 4111 ،سحلولو  العلىومن ناحية أخرى يشير )

العالقة بين فاعلية الذات ودافعية اإلنجاز لدى طالب الثانوية فى مدينة صنعاء، 
ل بينهما في التحصيل األكاديمي للطالب . تكونت عينة وبحث أثر كل منهما والتفاع

( طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العلمي واألدبي ثم  0141الدراسة من )
( ومقياس 0993استخدم مقياس فاعلية الذات العامة لشغارنسر تعريب المنصور )

( 0981وسى )دافع اإلنجاز لألطفال والراشدين لهيرمانز تعريب فاروق عبد الفتاح م
. توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في التحصيل األكاديمي لدى 



 عصام ثابت د/ مجدى الشحاتد/  

 

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

24 

الطالب يعزى إلى مستوى الدافعية لصالح ذوى دافعية اإلنجاز المرتفعة باإلضافة إلى 
عدم وجود فروق دالة إحصائية في التحصيل األكاديمي للطالب يعزى إلى مستويات 

 ل بين فاعلية الذات ودافعية اإلنجاز.فاعلية الذات أو إلى التفاع
هدفت إلى قياس أبعاد مفهوم الذات وعالقته فى دراسة ( 4116عيسى )فى حين اكد 

بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في األردن، 
واستقصاء أثر كل من الجنس، والمستوى الدراسي، ومستوى التحصيل في مفهوم 

( إناث، 311( تلميذا وتلميذة، منهم )141ديهم. عينة الدراسة مكونة من )الذات ل
األردن. بينت النتائج أن قيم معامالت ارتباط  –( ذكور من مدارس اربد 311و)

مفهوم الذات وأبعاده مع التحصيل كانت دالة إحصائيًا لدى مختلف مجموعات 
غير الجنس في بعدين من أبعاد الدراسة، وأن هناك فروقًا دالة إحصائيًا تعزى إلى مت

مفهوم الذات هما بعد الشخصية والبعد األخالقي. وأما الفروق العائدة لمستوى 
التحصيل فكانت دالة في خمس أبعاد هم بعد العالقات العائلية، والعالقات 
االجتماعية، وبعد الشخصية، والبعد األكاديمي والقلق، فضاًل عن الدرجة الكلية 

 ياس.المتحققة بالمق
فى دراسة هدفت إلى بحث العالقة بين اعتقادات  Kelly) ، (2006كيليبينما تناول 

األطفال حول السيطرة واحترام الذات و التحصيل األكاديمي، وذلك باعتقاد أن 
السيطرة تتوجه من مكان داخلي بناء على احترام ذات عاٍل واحترام الذات هذا نتيجة 

( تلميذًا 003الدراسة من المستوى الرابع، بلغت )إنجاز سابق وناجح، تكونت عينة 
( من اإلناث. أشارت نتائج الدراسة أن من لديهم 13( من الذكور و)61منهم )

مستوى عاٍل من السيطرة لديهم أيضًا احترام ذات عاٍل ونالوا درجات عالية في 
ي التحصيل األكاديمي، واختلفت هذه العالقة من حيث الجنس إذ تفوقت اإلناث ف

التحصيل الدراسي على الذكور، وفسر ذلك بسبب التربية التفاضلية بين الذكور 
 واإلناث.
( دراسة هدفت إلى بحث عالقة التحصيل الدراسي بكل من 4116الحربي ) وأجرت

( من طالب 291فاعلية الذات العامة واألكاديمية واتجاه الضبط لدى عينة من )
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لمتغيرات الديموغرافية، العمر، والجنس وطالبات جامعة أم القرى في ضوء بعض ا
واألكاديمية )التخصص،والمستوى األكاديمي( ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق كل 

ومقياس  (Chen,et al:2001)من :مقياس فاعلية الذات العامة لشن وآخرين 
( ومقياس الضبط من إعداد 0981بو ناهية )ألفاعلية الذات األكاديمية 

باإلضافة إلى درجات التحصيل الدراسي ممثلة في المعدالت  Rotter) ,(1976روتر
التراكمية للطالب والطالبات، وأسفرت الدراسة عن وجود عالقة موجبة ذات داللة 
إحصائية بين فاعلية الذات العامة واألكاديمية. وجودة عالقة سالبة ذات داللة 

األكاديمية. وجود عالقة إحصائية بين اتجاه الضبط الخارجي وكل من فاعلية الذات و 
سالبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي وكل من فاعلية الذات العامة 
واألكاديمية. وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي واتجاه 
الضبط الخارجي. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب 

الذات العامة واألكاديمية لصالح الطالب والطالبات في وجهة  والطالبات في فاعلية
 الضبط الخارجية لصالح الطالبات.

هدفت فى دراسة ( Ramos&Nicholas 4111راموس ونيكوالس)فى حين اشارت 
طالب الجامعة، بين العالقة بين الكفاءة الذاتية والتكيف الدراسى للتعرف على 

با وقد دلت النتائج أن طالب السنة األولى من ( طال094وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة أن طلبة  اشارتذوى الكفاءة الذاتية العالية لديهم تكيف فى كلياتهم، كما 

الكلية لمختلف السنوات من ذوى الكفاءة الذاتية العالية لديهم تكيف أفضل فى 
 كلياتهم.

شف عن فاعلية لكل هدفتفى دراسة  (4111 ، المزروعوفى نفس السياق اشارت )
الذات وعالقتها بالدافع لإلنجاز والذكاء الوجدانى لدى عينة من طالبات الجامعة 

( 42-01( من طالبات جامعة أم القرى، تراوحت أعمارهن ما بين )438عددها )
والدافع لإلنجاز  Fan Makعامًا، طبق عليهن مقياس فاعلية الذات إعداد فان ماك 

داني إعداد منصور وآخرون، وأظهرت النتائج وجود إعداد القطامى والذكاء الوج
عالقة إيجابية بين فاعلية الذات وكل من دافعية االنجاز والذكاء الوجدانى بأبعاده 



 عصام ثابت د/ مجدى الشحاتد/  

 

 

 مجلة بحوث كلية اآلداب  
 

26 

المختلفة، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالبات مرتفعات 
نجاز، ومنخفضات الدافعية لإلنجاز فى درجات فاعلية الذات لصالح مرتفعات اإل

كذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات الطالبات مرتفعات ومنخفضات الذكاء 
 الوجدانى فى درجة فاعلية الذات لصالح مرتفعات الذكاء الوجدانى.
 ثانيًا: دراسات فاعلية الذات وعالقتها بالتوافق الدراسي :

قة بين العالللتعرف على  هدفتدراسة  فى هذا السياق (0986، بالبل اورد ) 
التوافق الدراسي والميل العلمي والميل األدبي باعتبارهما متغيرات مستقلة، والتحصيل 
الدراسي باعتباره متغيرًا تابعًا بهدف التعرف على طبيعة العالقة بين هذه المتغيرات 

( من طالب جامعة أم القرى، 316تكونت عينة الدراسة من )و لدى طالب الجامعة 
( طالبًا من األقسام العلمية. استخدم 049ن األقسام األدبية و)( طالبًا م011)منهم

 و محمود الزيادىلالباحث األدوات التالية في الدراسة : اختبار التوافق الدراسي 
حمد زكى صالح، كما استخدم المعدل التراكمي ألاختبار الميل العلمي والميل األدبي 

لدراسة وجود عالقة موجبة دالة معبرًا عن التحصيل الدراسي. وقد أظهرت نتائج ا
إحصائية بين التحصيل الدراسي والتوافق الدراسي، كما أظهرت وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين الطالب المتفوقين دراسيًا والطالب األقل توافقًا في تحصيلهم الدراسي 

 لصالح الطالب المتوافقين دراسيًا.
إلى بحث  دراسة هدفت (Hacket & Betz ،0981)بيتز وهاكيت ويسوق لنا 

فاعلية الذات فى التوافق مع الكلية لدى طالب الجامعة وقد عرف التوافق الجيد مع 
الكلية على أنه األداء الجيد ليس فقط في العالقات اإلنسانية ولكنه في الدراسات 
األكاديمية كما هدفت أيضا إلى دراسة الفروق بين الجنسين في التوافق وتشير نتائج 

إلى وجود فروق بين الجنسين في التوافق الدراسي كما تشير إلى وجود فروق الدراسة 
 بين الطالب المتوافقين وغير المتوافقين في فاعلية الذات.

تناولت بعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق فى دراسة ( 0993,جمل الليل (كما اشار 
العينة من  مع المجتمع الجامعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك فيصل تكونت

ناث طبق عليهم مقياس التوافق مع المجتمع  14( طالب وطالبة )066) ( ذكور وا 
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الجامعي من إعداد الباحث واصفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية 
بين الذكور واإلناث في المجتمع الجامعي على درجة التوافق لصالح الطالب في 

يًا بين مجموع الطالب الذين غيروا حين تبين عدم وجود فروق دالة إحصائ
تخصصاتهم بعد االلتحاق بالجامعة وتبين عدم وجود داللة إحصائية في المجتمع 
الجامعي بين الطالب والطالبات يعزى إلى التخصص في حين تبين وجود فروق دالة 
إحصائية بين األفراد المقيمين في المدينة التي توجد فيها الجامعة والذين حضروا من 

 ارج المدينة.خ
هدفت إلى دراسة أثر فى دراسة ( 0996 ،  دمنهورىاشار (وفى نفس السياق 

العوامل النفسية االجتماعية ذات الصلة بالتوافق الدراسى، وتكونت عينة الدراسة من 
( طالبا وطالبة من طالب جامعة الملك عبد العزيز، وطبق عليهم مقياس التوافق 11)

داد حسين الدرينى، ومقياس االتجاهات، وأوضحت النتائج الدراسى لطالب الجامعة إع
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات فى درجة التوافق الدراسى 

 لصالح الطالب الذكور.
تحسين فاعلية الذات الرياضية  فى دراسة هدفت الى (4112,رمضان ) طالعناكما 

ف الخامس االبتدائي، وقد شارك في وأثره على التحصيل لدى عينة من تالميذ الص
( تلميذًا منخفضي فاعلية الذات الرياضية قسموا إلى مجموعتين 61هذه الدراسة )

تجريبية وضابطة وقد أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في التحصيل األكاديمي في الرياضيات بين متوسط درجات تالميذ المجموعة 

 تالميذ المجموعة التجريبية بعد البرنامج.الضابطة لصالح 
فى دراسة هدفت  (.Hirose, et al 0999)زمالؤههيروس و  وفى نفس السياق اكدت

فاعلية الذات على التوافق مع الكلية وقد شارك في هذه الدراسة  للتعرف على 
( طالبًا وطالبة من طالب الجامعة، وقام الباحثون بتصميم مقياس فاعلية 0381)

ت في التوافق مع الكلية والذي يقيس مدى الثقة في المهارات الالزمة للتوافق مع الذا
الكلية وحددت ثالث مقاييس فرعية في مقياس فاعلية الذات في التوافق مع الكلية 

التوافق النفسي في  –المثابرة المضبوطة ذاتيًا  –)القدرة على الحكم على األشياء 
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ئج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العالقات اإلنسانية(، وتشير نتا
 المتوافقين مع الكلية في فاعلية الذات لصالح المتوافقين.

( إلى التعرف على ,Patrick,et.at 4118زمالؤه )ك و يدراسة باتر فى حين هدفت 
أثر فاعلية الذات وتحقيق الهدف والتوجه الذاتي وكفاءة التجهيز المعرفي على 

اسي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أثر فاعلية الذات على التحصيل التحصيل الدر 
 الدراسي وأن فاعلية الذات منبئ قوى بالتحصيل الدراسى .

 
 
 
 
 

 تعقيب على الدراسات السابقة :
 ما يلي: نستخلص من هذه الدراسات

أظهرت نتائج بعض الدراسات وجود ارتباط بين فاعلية الذات واالنجاز  -0
 لمجاالت المختلفة، وأنها منبئ قوى بطبيعة األداء األكاديمي.األكاديمي فى ا

إن مستوى دافعية األفراد وحاالتهم االنفعالية أو الوجدانية، وأفعالهم دالة لما  -4
 يعتقدونه في ذواتهم من إمكانات، وليس ما هي عليه بالفعل.

ه والجهد إن إدراك الفرد لفاعليته الذاتية يؤثر على وجهة الفعل أو السلوك وطاقت -3
والمثابرة في مواجهة التحديات أو الفشل والتكيف أو التوافق والقدرة على مواجهة 
 الضغوط واإلحاطات في المواقف الصعبة ومستوى االنجاز الحقيقي أو العلمي.

 فروض الدراسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية الذات والتوافق الدراسي لدى عينة  -0

 جامعة الملك فيصل. البحث من طالب
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية الذات واالنجاز األكاديمي لدى عينة  -4

 البحث من طالب جامعة الملك فيصل.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات بين الذكور واإلناث من عينة  -3
 الدراسة.

 إجراءات الدراسة
 :التالي إجراءات الدراسة علي النحو تمت
تطبيق مقياس فاعلية الذات علي عينة الدراسة المشار إليها وتقسيم العينة إلي  -0

 )مرتفعي الفاعلية ومنخفضي الفاعلية(.
تطبيق مقياس التوافق الدراسي إعداد الباحثون علي عينة الدراسة من )مرتفعي  -4

 ومنخفضي التوافق الدراسي(.
 ة اإلحصائية.إخضاع البيانات اإلحصائية للمعالج -3

 أوال: عينة الدراسة :
طالبًا وطالبة من طالب كلية التربية جامعة  (061). تشتمل عينة الدراسة على 

الملك فيصل باإلحساء والمقيدين في المستوي الخامس والسادس والسابع والثامن، 
( عاما، 44-41تراوحت أعمارهم ما بين ) اإلناث.من ( 81(  من الذكور و)81)

 ( عام.  40. 08سابى قدره )بمتوسط ح
 ثانيا: أدوات الدراسة:

: أعد هذا المقياس كل من "روبرت تبتون" وايفرت  مقياس فاعلية الذات العامة -1
ترجمة: محمد السيد عبد الرحمن" Tipton&Worthington  (1984) ورثنجتون 

ويلة ( بهدف قياس فاعلية الذات ويتكون هذا المقياس من صورتين إحداهما ط0991)
( بندًا والثانية قصيرة وتتكون من عشرة بنود فقط من بنود الصورة 41وتتكون من )

الطويلة وكالهما يتمتع بدرجة كبيرة من الصدق والثبات، وقد استخدم الباحث الصورة 
( بندًا مصاغة بطريقة تقريرية 41الكاملة في الدراسة الحالية، ويتكون المقياس من )

ابة واحدة من االختيارات الخمس أمام كل عبارة بطريقة يجاب عليها باختيار إج
ليكرت )أوافق تمامًا، أوافق إلى حدا ما، غير متأكد، غير موافق إلى حدا ما، غير 

 موافق تمامًا(.
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صدق المقياس: للتحقق من صدق المقياس أجرى معد المقياس تجربتان: األولى 
درجة المثابرة حيث يتوقع أن كانت تهدف إلى دراسة العالقة بين فاعلية الذات و 

الطالب ذوى الفاعلية  الذاتية المرتفعة ستكون درجة مثابرتهم أطول من الطالب ذوى 
 الفاعلية المنخفضة.

( عبارة باإلضافة إلى سبع 31ثبات المقياس: تكونت الصورة المبدئية للمقياس من )
ه "تبتون وآخرون" الذي وضع Faith in selfعبارات مشتقة من مقياس الثقة بالنفس  

( طالبًا بقسم علم النفس بجامعة فيرجينيا 011( وطبقت هذه الصورة على )0981)
وبعد حساب االتساق الداخلي للمقياس  Virginia Commonwealthكومونولث 
( عبارة غير مرتبطة بالدرجة الكلية للمقياس وتكونت الصورة النهائية من 01استبعد )

الذات العامة، وحيث أن المقياس مازال تحت  –علية ( عبارة تهتم بقياس فا41)
( وعينة 01التجريب فقد قام معد المقياس بحساب ثباته على عينة من المدخنين )ن=

( بطريقة إعادة االختبار وبعد مرور ثالثة أسابيع 23أخرى من غير المدخنين )ن=
والثاني من التطبيق األول كانت قيم معامالت االرتباط بين التطبيق األول  

( على الترتيب وهى دالة إحصائيا عند مستوى 1.16- 1.69لمجموعتي التقنيين )
(1.10.) 

-Testوقد قام الباحثون الحاليون بالتحقق من ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار
Retest =( وبعد 26حيث تم تطبيقه على عينة من معلمي المرحلة الثانوية )ن

( وهو دال إحصائيًا 1.14ع تم التطبيق األول والثاني )فاصل زمني قدره ثالثة أسابي
( وتؤكد هذه النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق 1.10عند مستوى )

 والثبات.
: حيث أن المقياس معد بطريقة ليكرت فإن اإلجابة موافق تصحيح المقياس -2

حصل على )درجة تمامًا تحصل على )خمس درجات ( واإلجابة غير موافق تمامًا ت
-01-9-3-0واحدة( وذلك في حالة العبارات الموجبة أما العبارات السالبة أرقامها )

( وتدل الدرجة المرتفعة في المقياس على ارتفاع فاعلية 00-04-44-41-46
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الذات وتتراوح درجة الفرد على المقياس على ارتفاع فاعلية الذات وتتراوح درجة الفرد 
 ( درجة.089-41على المقياس من )

تم حساب درجة العينة في متغير التحصيل مقياس التحصيل األكاديمى :  -3
األكاديمى من خالل إعداد اختبار تحصليى لمقرر مهارات التواصل ودرجته الكلية 

  درجة. 011من 
 نتائج الدراسة وتفسريها:

 نتائج الفرد األول:
صائية بين فاعلية الذات :" توجد عالقة ذات داللة إح ينص الفرض األول على أنه

والتوافق الدراسي لدى عينة البحث من طالب جامعة الملك فيصل" . وللتحقق من 
هذا الفرد تم حساب معامل ارتباط بيرسون من القيم الخام بين درجات أفراد عينة 
الدراسة على مقياس فاعلية الذات ودرجاتهم على التوافق الدراسي،كما يتضح من  

 الجدول التالي :
 ( 1جدول )

 معامالت االرتباط بين درجات فاعلية الذات والتوافق الدراسى لدى عينة الدراسة
 مستوى الداللة معامل االرتباط ن المتغيرات م

1 

2 

 فاعلية الذات

 التوافق الدراسى
161 616 .1 (10 .1) 

( وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند 0يتضح من الجدول رقم )
 ( بين درجات فاعلية الذات والتوافق الدراسي لدى عينة الدراسة.1.10وى )مست

التوافق الجامعى لدى الطالب فى المجالين االجتماعى االنفعالى التى تعزى للنوع فإن 
هناك عالقة دالة إحصائيا بين الفاعلية الذاتية والتوافق الدراسى لصالح الذكور وقد 

ب فى قضاء أوقات الفراغ أكثر من الطالبات يكون ذلك إلى حرية الخروج للطال
اللواتى يمكثن فى تكريث أبعاد االنضباط والدراسة لدى اإلناث، باإلضافة إلى وجود 
رقابة صارمة على سلوكات اإلناث مقارنة بالذكور، وتتفق هذه النتيجة مع بعض 
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( فى 0993( ومحمد جمل الليل )0996الدراسات السابقة مثل: رشاد دمنهورى )
 درجة التوافق مع المجتمع الجامعى لصالح الطالب الذكور.

يحتل التوافق مرتبة مهمة فى الحياة الجامعية لدى الطلبة لما له من آثار إيجابية فى 
التفاعل االجتماعى والتحصيل الدراسى والتوافق يتأثر بجنس الطالب وحاجاته 

واالجتماعية واألسرية، لذا  الشخصية واالجتماعية وقدراته العقلية ومهاراته الدراسية
فإن توافق الطالب يتأثر بطبيعة الحياة فى الجامعة وما فيها من أنظمة وتعليمات 
وعالقات مع الزمالء وخدمات اإلرشاد واختيار التخصص وتنمية المهارات الشخصية 
واالجتماعية والدراسية التى تعمل على تشكيل هوية الطالب فى المجتمع الجامعى، 

عض الدراسات إلى أن التوافق يرتبط ارتباطا موجبا بالتوافق الدراسى، وعلى وتشير ب
 العكس كلما زادت مشكالت التوافق انخفض تبعا لذلك مستوى تحصيل الطالب.

الواقع أن للفاعلية الذاتية دورا كبيرا فى تحقيق التوافق الدراسى لدى عينة الدراسة، 
متلكون المهارات الكافية للنجاح الدراسى، فبعض الطالب ذوى الفاعلية المنخفضة ال ي

كما أنهم يختلفون فيما بينهم من حيث آليات التعامل واستراتيجيات التفاعل مع 
الدراسة الجامعية، كما يفتقر بعض الطالب إلى مهارات التفاعل مع األقران، وهناك 

الب عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى التحصيل الدراسى ومستوى التوافق، فالط
المتفوقين دراسيا أكثر توافقا وأكثر مشاركة فى النشاطات الدراسية الجامعية، فى حين 
أن الطالب الذين يواجهون صعوبات فى الدراسة أكثر قلقا وأقل مشاركة فى األنشطة 

 الجامعية.
 نتائج الفرض الثاني :

الذات  ينص الفرض الثاني على أنه : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية
وللتحقق من  واالنجاز األكاديمي لدى عينة البحث من طالب جامعة الملك فيصل.

هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون من القيم الخام بين درجات أفراد عينة 
الدراسة على المقياس فاعلية الذات ودرجاتهم على اإلنجاز األكاديمي، كما يتضح من 

 الجدول التالي:
 (2جدول )
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 امالت االرتباط بين درجات فاعلية الذات واإلنجاز األكاديمى لدى عينة الدراسةمع 
 مستوى الداللة  معامل االرتباط  ن المتغيرات  م

1 

2 

فاعلية الذات اإلنجاز 

 األكاديمي
161 

 

661 .1 

 
1.10 

( وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند 4يتضح من الجدول رقم )
 ( بين درجات فاعلية الذات واإلنجاز األكاديمي لدى عينة الدراسة. 1.10مستوى )

تشير معتقدات الكفاية الذاتية الدراسية )األكاديمية( إلى قناعات المرء بآداء مهمة 
دراسية محددة عند مستوى معين ، فيوجد تأثير لمعتقدات الكفاية على التعلم 

سابقة، وسماتهم الشخصية ، ومدى الدعم واإلنجاز، إال أنها بدورها تتأثر بخبراتهم ال
االجتماعى ، أى مدى تقديم التعزيز المطلوب من قبل الوالدين والمحيطين لهم، 
ومدى تقديم التسهيالت والمصادر الضرورية للتعليم، ومدى تعلم المهارات المطلوبة 

 إلدارة الذات، والتى تساعدهم على اكتساب المهارات وآدائها.
الدين لألبناء يسهم بشكل مباشر فى إنجاز األبناء الدراسى، وبشكل كما أن طموح الو 

غير مباشر على معتقدات الكفاية الذاتية لديهم. وقد أسفرت نتائج الكثير من 
الدراسات عن تأثير التقييمات الذاتية للكفاية فى مجال معين، على إنجازات األفراد 

كفاية الذاتية فى مجال معين سوف فى ذلك المجال . فالفرد ذو اإلحساس القوى فى ال
يسعى إلى تحقيق أهداف شخصية تشكل تحديا له، كما تدفعه للمثابرة وبذل جهد أكبر 
لتحقيقها ، وتستثير مهارات وأنشطة معرفية وتعمل على تطويرها. وفى المقابل فإن 
الكفاية الذاتية المنخفضة تؤدى إلى تحقيق مستوى أقل فاعلية من النشاط المعرفى 
والتركيز ، وهو يؤدى إلى تحقيق انجازات أقل جودة مقارنة بغيره. فمعتقدات الكفاية 
الذاتية تؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسى ، وبشكل غير مباشر أيضا من 

 خالل تأثيرها على األهداف التى يحددها الطالب.
 نتائج الفرض الثالث:

لة إحصائية في فاعلية الذات ينص الفرض الثالث على أنه : توجد فروق ذات دال
بين الذكور واإلناث من عينة الدراسة. وللتحقق من الفرض الثالث تم حساب متوسط 
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الدرجات التي حصل عليها كل من أفراد مجموعتي الدراسة واالنحراف المعياري 
 وقيمة )ت( وداللتها في فاعلية الذات، كما يتضح من الجدول التالي:

 
 
 
 
 
 
 ( 3جدول )

 متوسطى الدرجات واالنحراف المعيارى وقيمة )ت( وداللتهايوضح 
 فى فاعلية الذات بين الذكور واإلناث

 

 م
 

 المتغير
  مجموعــــات المقارنـة

 01إناث ن=  01ذكور ن=  ت

 ع م ع م

 6. 184  6. 61 06. 16 6. 46 66. 80 فاعلية الذات 1

ئيًا بين متوسطي درجات )الذكور ( وجود فروق دالة إحصا3يتضح من الجدول رقم )
 واإلناث( في فاعلية الذات، وذلك لصالح مجموعة الطالب الذكور .

ويمكن تفسير نتائج هذا الفرض من خالل أنه يمكن القول بأن أدبيات البحث فى هذا 
المجال تؤكد أهمية معتقدات الكفاية كدافع للتعلم واإلنجاز، وأن ذوى االعتقاد العالي 

كفايتهم الذاتية يمكن أن يحققوا نتائج أعلى فى تحصيلهم الدراسي مقارنة بقدراتهم و 
ن تساوت القدرات الفعلية لهم .إال  بمن يعانون من اعتقاد سالب فى قدراتهم، حتى وا 
أن المبالغة الشديدة فى التقييم االيجابي أو السلبي يمكن أن يكون له أثره السلبي، مما 

الطالب على الموازنة بين معتقدات الكفاية وتقدير  يعنى أن على التربويين مساعدة
صعوبة المهام، بالدرجة التي تشجع من يعانى من تضخم فى معتقدات الكفاية إلى 
بذل جهد يتناسب والمصاعب، ومساعدة من يعانى من ضعف فى معتقدات الكفاية 
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ذا فإن لكسب ثقة فى نفسه تساعده أيضًا على بذل الجهد المناسب دون استسالم. وله
الدراسة الحالية وانسجام مع أدبيات البحث نفترض وجود عالقة ايجابية بين معتقدات 
الكفاية والتحصيل الدراسي، وفروقًا بين األفراد تبعًا الختالف مستوى معتقداتهم 
بالكفاية، وذلك لصالح الفئات ذات االعتقاد األعلى بالكفاية  كما تشير الدراسات فى 

لجنسين فى معتقدات الكفاية إلى نتائج متضاربة إلى درجة ما، مجال الفروق بين ا
فهناك دراسات تشير إلى عدم وجود فروق بين الجنسين فى حين تشير أخرى إلى 

 وجود فروق لصالح الذكور.
للفروق بين الجنسين أن الطالب  Pajares)،  (1999رساكما تبين من دراسة باج

فى المجاالت الدراسية أكثر من الطالبات،  يظهرون درجة عالية من الكفاية الذاتية
فى حين ظهرت أن الفتيات أكثر قلقًا وأقل قدرة على تحمل اإلحباط والضغوط وأكثر 
إحساسًا بالضغط الجسدي عن الذكور. ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحث إلى 

 اختالف البناء النفسي والفسيولوجي للجنسين.
ية مؤكدة الفروق بين الجنسين، من نتائجها أن كما جاءت نتائج بعض الدراسات العرب

الكفاية الذاتية والذكاء األجتماعى يرتبطان ببعض العوامل الوجدانية وأسفرت النتائج 
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى معتقدات الكفاءة الذاتية 

 لصالح الذكور .
روق بين الجنسين في معتقدات ومن جهة أخرى تشير بعض الدراسات إلى أن الف

ن فقد \الكفاية محتملة، ولكنها تختلف باختالف المتغيرات المحددة التجاه الفروق
تكون لصالح الذكور في جوانب، ولصالح اإلناث فى جوانب أخرى. وهناك من يرى 
أن الطالب والطالبات يتبعون مواقف مختلفة عندما يجيبون على مقاييس الكفاءة 

وجد أن الطالب يميلون إلى اإلعجاب بكفايتهم، أى يميلون إلى التضخيم  الذاتية. فقد
من تقديراتهم، في حين أن الطالبات يمكن أن يكن أكثر تواضعًا أي يقللن من تقييم 
قدراتهن.وقد تكون الفروق بين الجنسين في النواحي االجتماعية واألكاديمية 

عتقدات التي تعود الطلبة على والشخصية هي نتائج التوجه الثقافي وكنتيجة للم
إلى أن معتقدات الكفاية عامل للتنبؤ بإنجاز المهارات أكثر من حملها. ويشير باندورا 

اإلنجاز الفعلى نفسه، وأنها تؤثر على التحصيل الدراسي من خالل تأثيرها على 
ت المعرفة المسئولة عن إصدار األحكام الذاتية، وأيضا من خالل تأثيرها على العمليا
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ن التذبذب فى معتقدات الطالب بكفايتهم  المعرفية والعمليات الدافعية والسلوك، وا 
الذاتية يرتبط بتذبذب فى إنجازهم الدراسى، إن الفاعلية عامل هام فى تغيير آداء 
الطالب فى مهمة حتى لو تساووا فى القدرات العقلية، بل أنها عامل فعال فى تغيير 

متشابهة فى ظروف مختلفة. ويشير باندورا إلى أن  آداء الطالب الواحد فى مهام
طالب الجامعة يوجهون أنفسهم بشكل أكبر ويحملون مسئولية أكبر نحو دراستهم 

)الحربى، .وتعلمهم ومع هذا فإن الذين يظهرون معتقدات كفاية أعلى هم أكثر نجاحًا 
4116 :61.) 

 توصيات الدراسة:

استخلص الباحثون عددا من التوصيات ج فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائ
 :التالية 

توجيه اهتمام اآلباء والمربيين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي إلى  -0
دعم مشاعر الكفاية فى أبنائهم وطالبهم من الجنسين دون تفرقة ومساعدتهم على 

بداء الرأي واحترام وجهات نظرهم.  االستقاللية وا 
اء والمربين من أبنائهم طالبهم األخطاء بواقعية ،والعمل على ربط تقبل اآلب -4

اإلخفاقات بقلة الجهد الذي يمكن مضاعفته لتالفيه مستقباًل، عوضا عن ربطها 
 بضعف القدرة.

العمل على بث الثقة فى نفس الطالب عن طريق تقديم التعزيز والتشجيع  -3
 اإلنجاز. المستمر رغبة فى الوصول إلى معايير مرتفعة فى

 االهتمام المستمر بالطالب من الجنسين األقل شعورا بالكفاية. -2
مساهمة المؤسسات المختلفة وخاصة اإلعالمية فى توجيه وتوعية اآلباء  -1

 واألمهات وتزويدهم بمهارات التربية الصحيحة.
إعداد برنامج تربوي إرشادي ألعضاء هيئات التدريس والطالب بالجامعة  -6

 بأهمية معتقدات الكفاية. لتوعيتهم
 البحوث المقترحة:

 إجراء دراسة لمقارنة كفاية الطالب الذاتية وفق التخصص الدراسي. -0
إجراء دراسة على تأثير تقبل األقران والمساندة االجتماعية فى تحسين فاعلية -4

 الذات لدى الطالب بالجامعة.
لمسئولية االجتماعية لدى طالب دراسة فاعلية الذات وعالقتها بالذكاء الوجداني وا-3

 الجامعة.
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 أوجه االستفادة من البحث والجهات التي يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسة:

يلقي البحث الضوء على قضية هامه من قضايا المجتمع الدراسي والتي تحتاج  -0
 إلى المزيد من البحوث العلمية وهي قضية الفاعلية العامة للذات لدى الطالب.

شف عن طبيعة العالقة بين فاعلية الذات والتوافق الدراسي واالنجاز األكاديمي يك -4
 طالب الجامعة لدي
 يفيد واضعي ومخططي السياسات التربوية عند تصميم برامج إعداد المعلمين. -3
تقديم أداة جديدة لقياس فاعلية الذات العامة مما يسد نقصا جوهريا في المقاييس  -2

 النفسية.
 ــع العربية واالجنبيةالمراجــ

قياس مأبعاد مفهوم الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي  .(4116)، ابراهيم.عيسى -0
 المجلد الرابع ، العدد الثاني. :مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس  :
 :تطور مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة األساسية .(0994) .إدريس  ، عروق -4

 . ، إربد ، جامعة اليرموك االردن  ستير،رسالة ماج
الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من فاعلية الذات  .ه(٦٢٢٩ ).البندري  ،الجاسر -3

دراك القبول  مكة  الرفض الوالدي لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أم القري. –وا 
 . رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى  المكرمة ، 

التوافق الدراسى وعالقته بالتحصيل الدراسى والميل  .(0981).لجنيدى ا  ،بالبل -2
العلمى والميل األدبى لدى طالب الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم 

 القرى ، مكة المكرمة.
النفسي  اإلرشاد في نموذج الذات، مع التعامل .(0991).بشير،  الرشيدي -1

 لسالسلا دار .النفسية،الكويت والصحة
معتقدات الكفاية العامة واألكاديمية واتجاه الضبط  .(٢٠٠١).حنان ، الحربى   -6

وعالقتهما بالتحصيل الدراسى فى ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واألكاديمية لدى 
عينة من طالب وطالبات جامعة أم القرى . رسالة ماجستير غير منشورة، مكة 

 جامعة أم القرى.، المكرمة 
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بعض العوامل النفسية االجتماعية ذات الصلة  .(0996).  رشاد ،دمنهورى  -1
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القدرات العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل  .(4116) الرحمن . عبد ،العيسوى -02
 . منشورات وزارة التربية والتعليم  مجلة مدرسة الوطنية ، سلطنة عمان :الدراسى
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التوافق الجامعى لدى طلبة  .(4119) ، جمال.و أبو مرق  على، حبايب  -01
مجلة جامعة النجاح فى األبحاث  :النجاح الوطنية فى ضوء بعض المتغيراتجامعة 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to investigate the relationship between self-

efficacy, academic adjustment .so, and the relationship between 

self-efficacy and academic adjustment for University students , 

A sample of (N=160 ),male (80 ) femal (80) students from 

college of education, king faisal university. they have completed 

the self –efficacy scale by Tipton&Worthington (1984) 

translated by Mohamed Elsayed abd El-rahman (1990) and 

academic achievement scale for college students,by Rochdy 

Abdu Haneen &Fawzy Ibrahim Jouzief (1986). The study’s 

results showed positive significance correlation between self-

efficacy and academic adjustment. There are positive 

significance correlation between self-efficacy and academic 

achievement. There are significance differences between self-

efficacy for students of education college male& female to side 

of male students 
 

 


