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كادیمیــة وعالقتهــا بالعــادات العقلیــة والتحــصیل الدراســي لــدى طــالب الفعالیــة الذاتیــة األ
 المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة

  محمد رزق اهللا الزهراني
  .، المملكة العربیة السعودیةجامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم علم النفس

 sayedtec77@yahoo.com: البرید االلكتروني
  :ملخص

التعرف على العالقة بین الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وبین كـل مـن هدف البحث الحالي إلى 
العــادات العقلیــة والتحــصیل الدراســي لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة بمدینــة مكــة المكرمــة، 
ــة اإلحــصائیة للفــروق فــي الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة التــي قــد تعــزى  والكــشف عــن الدالل

ي الجنس أو الصف الدراسي، والتحقق من القدرة التنبؤیة للفعالیة الذاتیة األكادیمیة لمتغیر
ــة بالتحــصیل الدراســي،  ــام بإعــداد والعــادات العقلی واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، وق

إعـــداد البرصـــان (مقیـــاس الفعالیـــة الذاتیـــة األكادیمیـــة، واســـتخدم مقیـــاس عـــادات العقـــل 
 بالــصفوف الثالثــة ًطالبــا وطالبــة) 627 (نــة البحــث مــن، وتكونــت عی)2013ورســمي، 

الفعالیة ًبالمرحلة الثانویة، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین 
الذاتیة األكادیمیة وبین كل مـن العـادات العقلیـة والتحـصیل الدراسـي، كمـا أظهـرت النتـائج 

 الذاتیـة األكادیمیـة تعـزى لمتغیـر الجـنس، فـي  في الفعالیـةًوجود فروق دالة إحصائیاعدم 
ــصف  ــة األكادیمیــة تعــزى لمتغیــر ال ــة إحــصائیا فــي الفعالیــة الذاتی ــروق دال ًحــین وجــدت ف

الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعـادات العقلیـة إسهام كل من ًالدراسي، وأظهرت النتائج أیضا 
  .في التنبؤ بالتحصیل الدراسي

 طـالب ، التحصیل الدراسي، العادات العقلیة،الیة الذاتیة األكادیمیةالفع: الكلمات المفتاحیة
 .المرحلة الثانویة
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Abstract: 
This research aimed to identify the relationship between academic 
self-efficacy and both habits of mind and academic achievement 
among the secondary stage students in the holy city of Mecca, to 
determine statistically significant differences in academic self-
efficacy among secondary stage students due to gender or grade, 
and to identify the predictive ability of both academic self-efficacy 
and habits of mind on academic achievement. The researcher used 
the descriptive method, developed the academic self-efficacy scale 
and used the habits of mind scale (Al Borsan & Rasmy, 2013). The 
study sample consisted of 627 students in the three grades of the 
secondary stage. The results showed that there are positive 
relationships between academic self-efficacy and both habits of 
mind and academic achievement, there are no statistically 
significant differences in academic self-efficacy due to gender, 
there are statistically significant differences in academic self-
efficacy due to grade, and that both academic self-efficacy and 
habits of mind contribute to predicting academic achievement. 
Keywords: academic self-efficacy, habits of minds, academic 
achievement, high school students 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ..دى طالب المرحلة الثانویة بمدینةالفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتها بالعادات العقلیة والتحصیل الدراسي ل
  محمد رزق اهللا الزهراني/ د

 

 -790-

  :مقدمة: ًأوال
تعـد دراســة التحــصیل الدراسـي والمتغیــرات المرتبطــة بــه مـن أكثــر األمــور التــي 
ه استحوذت على اهتمـام العدیـد مـن البـاحثین فـي التخصـصات التربویـة المختلفـة، باعتبـار

ًیمثــل واحــدا مــن أبــرز نتــائج العملیــة التربویــة، ومعیــارا رئیــسا للحكــم علــى جــودة البــرامج  ً ً
  .ًعلیمیة المقدمة للطالب، ومؤشرا على جودة وكفاءة النظم التعلیمیة المختلفةوالخدمات الت

كما یحتل التحصیل الدراسي أهمیة كبیرة فـي حیـاة الطالـب األكادیمیـة بمختلـف 
ً الحصول على درجـات مرتفعـة فـي االختبـارات المدرسـیة مطلبـا أساسـیا مراحلها، حیث یعد ً

، كمـا یعـد أحـد المعـاییر التـي فـي ضـوئها یمكـن یسعى جمیع الطالب إلـى محاولـة تحقیقـه
ًلمطلـب لـیس شـیئا یـسیرا، الحكم على مدى نجاح الطالب وتمیزه في حیاته، وتحقیـق هـذا ا ً

ف القـدرات والمهـارات وتنمیتهـا واسـتثمارها، كمـا ٕوانما یتطلب المثابرة وبـذل الجهـد واكتـشا
  . یتطلب توفر العدید من الخصائص والسمات في شخصیة الطالب

وقد أشار العدید من الباحثین إلـى أن التحـصیل الدراسـي یمثـل محـصلة للعدیـد 
من العوامل، منها ما یرتبط بالفرد، ومنهـا مـا یـرتبط بالعوامـل الخارجیـة والبیئیـة المحیطـة 

 ولذلك عنـد الحـدیث عـن التحـصیل الدراسـي البـد مـن التطـرق إلـى المتغیـرات الدافعیـة به،
ــه، ومــن أهمهــا مــا یمتلكــه الفــرد مــن المهمــة للفــرد والمــؤثرة  فــي ســلوكه وتحقیقــه ألهداف

 ما، فلكي ینجح الفرد في القیام بأدواره في معتقدات تتعلق بقدرته على تعلم أو أداء سلوك
ن لدیه معتقـدات قویـة بـشأن قدرتـه علـى القیـام بهـذه األدوار بطریقـة الحیاة فالبد وأن تكو

، Self-efficacyبالفعالیـة الذاتیــة ) Bandura )1977فعالـة وهـى مـا یـسمیه بانـدورا 
والتي تعد من المحددات المهمة للسلوك، إذ یعتمد الفرد بـسلوك مـا علـى توقعـات الفعالیـة 

عات یتحدد مقدار ما یبذله الفرد من جهـد إلنجـاز الذاتیة لدیه، كما أنه في ضوء هذه التوق
  .قمهمة معینة ومثابرته رغم ما قد یواجهه من صعوبات وعوائ

ولـذلك فقــد حظــي مفهـوم الفعالیــة الذاتیــة باهتمـام كبیــر مــن قبـل البــاحثین فــي 
تعتبر الفعالیة الذاتیة أحد محددات السلوك ) 1988(مجال علم النفس، فكما یشیر باندورا 

ًة والتي تعبر عن مجموعة من األحكـام ال تتـصل بمـا ینجـزه الفـرد فقـط، ولكـن أیـضا المهم
جـازه، وأنهـا نتـاج للمقـدرة الشخـصیة، وتقـاس بوصـفها توقعـات بالحكم على ما یـستطیع إن

للتعمیم عبر السلوكیات والمواقف المختلفة ًمرتبطة بسلوك محدد، هذا فضال عن أنها قابلة 
  .بینها من حیث المتغیرات والمهارات المتطلبةًبناء على مدى التشابه 

ة لها دور كبیر في ذلك على اعتبار أن الفعالیة الذاتی) 1989(ویفسر باندورا 
ثابرة لتحقیق أهدافـه، وطریقـة تعاملـه مـع الـضغوط التأثیر على ما یبذله الفرد من جهد وم

  .التي یواجهها في سبیل تحقیقه للمهام المختلفة
ٍلفرد عن فعالیته الذاتیـة فـي عـدة نـواح مـن سـلوكه، فالفعالیـة وتؤثر معتقدات ا

لفـرد النـشاطات التـي یـشارك فیهـا، وتـؤثر فـي الذاتیة تـؤثر فـي الطریقـة التـي یختـار بهـا ا
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ا علـى مقـدار المثـابرة التـي مقدار الجهد الذي یبذله لتحقیـق أهدافـه، باإلضـافة إلـى تأثیرهـ
، ومن ثم توثر الفعالیـة الذاتیـة فـي نوعیـة المهـام یبدیها الفرد عندما یواجه بعض العقبات

ًنخراط في النشاطات التـي یعتقـد مـسبقا ًالتي یتم التصدي لها، فالفرد دائما ما یمیل إلى اال
فـي الوقـت نفـسه یمیـل بقدرته على النجاح فیها حتى لو لم تكن قدراته تؤهله لعمل ذلك، و

أدائها، كما أن الفعالیة الذاتیة تـسهم فـي إلى تجنب النشاطات التي یعتقد عدم قدرته على 
 ,Zimmerman)أهدافـه تحدید االستراتیجیات واألسالیب التي یـستخدمها الفـرد لتحقیـق 

ُ، وهــذا یعنــي أن الفعالیــة الذاتیــة تعتبــر وســیطا معرفیــا للــسلوك، حیــث تــسهم فــي (2002 ً ً
ي تـسهم فـي اتخـاذ القـرار تحدید كیفیة إدراك الفرد للمهام التي یمكن أن یقـوم بهـا، وبالتـال

ر أن حـین یـذك) 1997(باإلقدام نحو أدائهـا أو االمتنـاع عنهـا، وهـذا مـا یوضـحه بانـدورا 
حاسـة الفعالیــة لـدى الفــرد تتوسـط العالقــة بـین المعــارف والمهـارات وبــین األداء، أي أنهــا 

ًعــال، قـة بـین مــا یعرفـه الفـرد عـن كیفیــة أداء عمـل معـین وبـین مــا یقـوم بـه فتتوسـط العال
  . وبالتالي فإنها تسهم في تحدید كیف سیقوم الفرد بهذا العمل

لحیـاة، ة الذاتیـة لبانـدورا بتعـدد مجـاالت اوتتعدد مجـاالت تطبیـق نظریـة الفعالیـ
ًومن أهمها الناحیة األكادیمیة، حیث تلعب الفعالیة الذاتیة األكادیمیة دورا مهما في األداء  ً

م علـى إكمـال المهـام الدراسـیة التـي یـتم تكلـیفهم بهـا، الدراسـي للطـالب، وتـؤثر فـي قـدرته
قة بین المعارف والمهارات الموجودة لدى فمعتقدات الفعالیة الذاتیة األكادیمیة تتوسط العال
  (Pajares, 1996). الطالب وبین أدائه الفعلي في المواقف التعلیمیة

شناوي، ؛ الــ2002ســالم : مثــل(وفــي هــذا الــصدد یوضــح العدیــد مــن البــاحثین 
أن الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة تـدفع الطـالب نحـو القیـام بالمهـام واألنـشطة التـي ) 2006

علــى مواجهــة الـضغوط األكادیمیــة التــي قــد تـواجههم فــي الحیــاة الدراســیة، وأن تـساعدهم 
ــة التــدریب علــى ممارســة األنــشطة ا ألكادیمیــة یــسهم فــي تحــسین مــستوى الفعالیــة الذاتی

 .ماألكادیمیة لدیه
وترجـــع أهمیـــة معتقـــدات الفعالیـــة الذاتیـــة األكادیمیـــة إلـــى كونهـــا تعـــد مـــن 

ٕي تؤثر على دافعیـة الطالـب وانجـازه للمهـام األكادیمیـة، كمـا المساعدات الذاتیة للتعلم، الت
 أجل إتمام هـذه المهـام، فعلیهـا یتوقـف مـدى تسهم في تحدید مقدار ما یبذله من جهد من

اإلجراءات التي توصله إلى تحقیـق هـذه المهـام، كمـا تعبـر عـن اقتناعه بقدرته على تنفیذ 
تیح له بـذل المزیـد مـن الجهـد فـي تحقیـق مدى توفر اإلمكانات الشخصیة للطالب، والتي ت

طالـــب فـــي مواجهـــة أهدافـــه األكادیمیـــة، باإلضـــافة إلـــى أنهـــا تعبـــر عـــن األداء الفعلـــي لل
  .لیهاالمشكالت المرتبطة بالمواقف األكادیمیة والتغلب ع

حیـث یـشیر إلـى أن الفعالیـة الذاتیــة ) Artino) 2012وهـذا مـا یؤكـده أرتینـو 
ن األداء في المهام المرتبطة بالمقررات الدراسیة المختلفة، ممـا األكادیمیة تسهم في تحسی
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ل األداء األكـادیمي للطـالب ذوي الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة المرتفعـة أفـضل مــن أداء یجعـ
  .عالیة الذاتیة األكادیمیة المنخفضةأقرانهم ذوي الف

الیة الذاتیة وقد أظهرت نتائج العدید من الدراسات وجود ارتباط إیجابي بین الفع
، Witt-Roseویـت روز (الدراسـي التحـصیل : األكادیمیة وبین العدید من المتغیرات مثـل

ــة ،)2012؛ ســالم، Barnes ،2010ارنس ؛ بــ2003 ــا وراء المعرف ــي، ( ومهــارات م عل
محمــد (ً، واســتراتیجیات الـتعلم المــنظم ذاتیـا )2005سـحلول، (، ودافعیـة اإلنجــاز )2004

، ومـستوى )2010المخالفـي ورزق والجرمـوزي، (ت الشخصیة ، وسما)2006وعاشور، 
  ).C¸elik ،2015سیلیك (یمي ، والدعم األكاد)2012العبادي، (الطموح األكادیمي 

ألخیرة االهتمام بدراسة العادات العقلیـة ومن ناحیة أخرى فقد تنامى في اآلونة ا
ً األكــادیمي، فـضال عــن لـدى الطـالب باعتبارهــا مـن المتغیـرات المهمــة ذات الـصلة بـأدائهم

أهمیتهــا فــي توظیــف الطــالب للمعــارف والمعلومــات التــي اكتــسبوها مــن قبــل فــي مواقــف 
ــ ؛ Goldenberg ،1996جولــدنبرج : مثــل(دة، ولــذلك أوصــى العدیــد مــن البــاحثین جدی

بـضرورة تنظـیم المنـاهج الدراسـیة ) 2011عبدالوهاب والـولیلي، ؛ Beyer ،2003وبایر 
اب الطالب العادات العقلیة، حتى تتـاح للطـالب الفرصـة لإلبـداع مـن بحیث تساعد في إكس

ً عن األفكار والقضایا المختلفة، وزیادة قدرة الطالب على إنتـاج المعرفـة بـدال خالل التعبیر
أن ) Marzano) 2003كیــز علــى اســتدعائها وتــذكرها، ویــضیف مــارازانو مــن مجــرد التر

ـــن  ـــة أصـــبح م ـــسعى إكـــساب الطـــالب العـــادات العقلی ـــي یجـــب أن ت ـــسة الت األهـــداف الرئی
  .میة إلى تحقیقهاالمؤسسات التعلی

تنمیــة إلــى أن ) Costa& Gamstom) 2001ویــشیر كوســتا وجامــستون 
رص المؤسسات التعلیمیة على توظیف األسالیب العادات العقلیة لدى الطالب یتطلب أن تح

خـصائص المراحـل النمائیــة واالسـتراتیجیات التدریـسیة واألنـشطة التعلیمیـة، بحیــث تراعـي 
  .للطالب، وخاصة من الناحیة المعرفیة

أهمیــة هــذا التوجــه بــأن ) Costa& Kallick) 2003ویبــرر كوســتا وكالیــك 
ب على تفهم المواقف التعلیمیة، ویكسبهم مرونة تنمیة العادات العقلیة یزید من قدرة الطال

العقلیـة لیـست مجـرد دات العـاأن ) Hart& Keller) 2003التفكیر، ویوضح هرت وكیلر 
ٕامتالكا للمعارف والمعلومات فقط، وانما تتضمن معرفة كیفیة اسـتخدامها واالسـتفادة منهـا  ً

ًة إنتاج المعرفة بدال من مجرد وتطبیقها في مواقف جدیدة، مما یقود في النهایة إلى محاول
  .تذكرها

العقلیـة علـى وتجدر اإلشارة إلى أنه ال تقتصر أهمیـة اكتـساب الطـالب للعـادات 
ف جوانـب حیـاة الطالـب، فقـد أصـبحت الجوانب األكادیمیة فقط، بـل تمتـد آثارهـا إلـى مختلـ

المـستجدات فـي تنمیة العادات العقلیة لدى الفرد أحد أهم المقومات األساسیة للتعامـل مـع 
  .عالمنا المعاصر
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ة وفي ضوء ما تقدم یسعى البحث الحالي إلى التعرف على العالقـة بـین الفعالیـ
حلة الثانویة بمدینـة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة والتحصیل الدراسي لدى طالب المر

 .مكة المكرمة
  :مشكلة البحث وتساؤالته: ًثانیا

ال الحقیقــي فــي المجتمــع، ویعــد طــالب المرحلــة تمثــل الثــروة البــشریة رأس المــ
الدراسـة الجامعیـة، ومـن ثـم الثانویة من أهم عناصر هذه الثروة البشریة، فهم على أبواب 

أجـل یجب االهتمـام بدراسـة مختلـف جوانـب نمـوهم، ومـن أهمهـا الجوانـب األكادیمیـة، مـن 
 الدافعیـة لـدى الطـالب ومـن رعایتهم واالهتمام بهم واستثمار قدراتهم، وتعد دراسـة العوامـل

ي العملیـة بینها الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة مـن األمـور المهمـة التـي تـؤثر علـى سـیرهم فـ
  .التعلیمیة

حیث یتطلب نجاح الطالب في حیاته الدراسیة قدرته على تحقیق ما یصبو إلیه 
یفها مـن أجـل من أهداف أكادیمیة، واكتشافه واستثماره لما لدیه من قدرات ومهارات، وتوظ

تحقیق هذه األهداف، باإلضافة إلى قدرة عالیة على التعامل بفعالیة مـع الـضغوط التـي قـد 
هه والمعوقات التي قد تعترض سبیل تحقیـق أهدافـه األكادیمیـة، وتوقعـه للنجـاح فیمـا تواج

  .ؤدیه من تكلیفات وما یتعرض له من اختباراتیقوم به من مهام وما ی
ة طویلة في الحكم على مستوى الطالب فـي الدراسـة علـى وقد ظل االعتماد لفتر

في االعتبـار أن هـذه الـدرجات تتـأثر درجات الطالب في االختبارات التحصیلیة، دون األخذ 
سالم، : مثل(الباحثین بالعدید من العوامل الدافعیة لدیهم، وفي هذا الصدد یشیر العدید من 

إلـــى أن بعـــض ) 2012أرتینـــو، ؛ 2011عبـــدالوهاب والـــولیلي، ؛ 2003، بـــایر؛ 2002
ي الطالب یحصلون على درجات منخفضة في التحصیل الدراسي لیس بسبب وجود نقص ف

قدراتهم أو مهاراتهم، ولكن بسبب ضعف ثقـتهم فیمـا لـدیهم مـن قـدرات، أو ضـعف قـدرتهم 
  .موه في مواقف جدیدةعلى توظیف ما تعل

ـــن اال ـــد م ـــن أن العدی ـــع م ـــده الواق ـــا یؤك ـــضا م ـــي األداءات ًوهـــذا أی ـــات ف ختالف
األكادیمیــة للطــالب یمكــن أن تعــزى إلــى اخــتالف مــدركاتهم عــن أنفــسهم ومعتقــداتهم عــن 

ــابرتهم فــي مواجهــة الــصعوبات والمواقــف األكادیمیــة الــضاغطة، قــ ــاتهم، ومث ٕدراتهم وامكان
دمونه مـن عـادات عقلیـة فـي التعامـل مـع دراسـتهم ومـع حیـاتهم وكـذلك اخـتالف مـا یـستخ

  .بشكل عام
؛ 2000كوستا وكالیـك، : مثل(ومن ناحیة أخرى فقد أشار العدید من الباحثین 

ادیمي لدى العدیـد مـن الطـالب إنمـا یرجـع إلـى  األداء األكإلى أن ضعف) 2003، مارازانو
ضــعف اســتخدامهم للعــادات العقلیــة، وضــعف تــدریبهم علیهــا فــي البیئــات التعلیمیــة، ممــا 

لى المـستوى المطلـوب، بـالرغم ممـا قـد یبـذل مـن جهـد یجعل المخرجات التعلیمیة لیست ع
 عادة ما تؤدي إلى تعلم ضعیف، كبیر من جانب المعلمین والطالب، فعادات العقل الضعیفة
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فـي ) 2003(بغض النظر عن المعارف أو القدرات أو المهارات، ویتفق معهـم هـرت وكلـر 
  .نه من عادات عقلیةأن انخفاض االستیعاب لدى بعض الطالب قد یرجع إلى ما یتبعو

ولذلك یعد االهتمام بدراسة العادات العقلیـة، ومحاولـة إدخالهـا بـشكل جـدي فـي 
لتعلیمیة أحد التحدیات التي یجـب التعامـل معهـا مـن أجـل إعـداد أجیـال قـادرة علـى نظمنا ا

  .ة حركة التقدم والتطور في مختلف المجاالتمواكب
ة للعدیــد مــن المــدارس الثانویــة كمــا الحــظ الباحــث مــن خــالل زیاراتــه المیدانیــ

المهتمــین بمدینــة مكــة المكرمــة ومــن خــالل مقابالتــه مــع الطــالب والمعلمــین والبــاحثین و
باألداء األكادیمي للطالب بصفة عامة وجود تفاوت في معتقدات الفعالیة الذاتیة األكادیمیة 

ن هذا التفاوت قـد الب وكذلك في مدى استخدامهم للعادات العقلیة في عملیة التعلم، وأللط
  .یكون من بین العوامل التي تؤثر على أدائهم األكادیمي وتحصیلهم الدراسي

 توجد ندرة فـي الدراسـات العربیـة التـي اهتمـت –احث دود علم الب في ح–ولكن 
ـــة الذاتیـــةبإعـــداد مقـــاییس للفعالیـــة   األكادیمیـــة لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانویـــة فـــي البیئ
ــسعودیة، كمــا الحــظ البا ــین ال ــة ب ــي اهتمــت بدراســة العالق ــة الت ــدرة الدراســات العربی حــث ن

یـة، وقـدرتهما التنبؤیــة بالتحـصیل الدراسـي لــدى الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة والعــادات العقل
 والتـي یمكـن تلخیـصها فـي طالب المرحلـة الثانویـة، ومـن هنـا نبعـت فكـرة البحـث الحـالي،

  : التساؤالت اآلتیة
ــادات هــل توجــد عالقــة ارتباط -1 ــة إحــصائیا بــین الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة والع ًیــة دال

 ة مكة المكرمة؟العقلیة لدى طالب المرحلة الثانویة بمدین
ًهـل توجــد عالقــة ارتباطیــة دالــة إحـصائیا بــین الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة والتحــصیل  -2

 الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة؟
ً دالــة إحــصائیا فــي الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة لــدى طــالب المرحلــة هــل توجــد فــروق -3

 ؟) إناث–ذكور (متغیر الجنس الثانویة بمدینة مكة المكرمة تعزى ل
ًهــل توجــد فــروق دالــة إحــصائیا فــي الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة لــدى طــالب المرحلــة  -4

 ؟) الثالث- الثاني –ول األ(الثانویة بمدینة مكة المكرمة تعزى لمتغیر الصف الدراسي 
مـة هل یمكن التنبؤ بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكـة المكر -5

 من خالل درجاتهم في الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة؟
  : یهدف البحث الحالي إلى:أهداف البحث: ًثالثا

میة والعادات العقلیـة لـدى طـالب التعرف على العالقة بین الفعالیة الذاتیة األكادی -1
 .المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة
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ــ -2 الدراســي لــدى ة الذاتیــة األكادیمیــة والتحــصیل التعــرف علــى العالقــة بــین الفعالی
 .طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة

الكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق في الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى طـالب  -3
 .لمرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة التي قد تعزى لمتغیر الجنسا

الب ي الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى طـالكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق ف -4
 .المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة التي قد تعزى لمتغیر الصف الدراسي

میة والعادات العقلیة بالتحصیل التحقق من القدرة التنبؤیة للفعالیة الذاتیة األكادی -5
 .الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة

  : البحثأهمیة: ًرابعا
  :تتمثل األهمیة النظریة والتطبیقیة للبحث الحالي في الجوانب اآلتیة

 :األهمیة النظریة -1
یــسهم البحــث الحــالي فــي إلقــاء الــضوء علــى بعــض المفــاهیم النفــسیة الحدیثــة  -

ًیا، وهي الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة، والتي تعد من المتطلبات نسب
ٕب في دراسته، وتحقیق أهـدافها، والوفـاء بمتطلباتهـا، وابـراز الرئیسة لنجاح الطال

ودة حیاة الطالب األكادیمیة، ودفعه الدور الذي تلعبه هذه المتغیرات في تحقیق ج
 .تحقیق أهدافه األكادیمیةلبذل المزید من الجهد من أجل 

یأتي البحث الحالي استجابة لتوصیات العدید مـن الدراسـات التـي نـادت بـضرورة  -
ــة األكادیمیــة تو ــة الذاتی ــد مــن البحــث والتقــصي نحــو متغیــرات الفعالی ــه المزی جی

ادات العقلیـــة باعتبارهمـــا مـــن المتغیـــرات المرتبطـــة بتطـــویر أســـالیب الـــتعلم والعـــ
 .یمي لدى الطالبوتحسین األداء األكاد

 التـي حاولـت – في حدود علم الباحث –یعتبر البحث الحالي من البحوث القلیلة  -
عالقــة بــین الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة والعــادات العقلیــة لــدى طــالب استقــصاء ال

في البیئة السعودیة، والكـشف عـن قـدرتهما التنبؤیـة بالتحـصیل المرحلة الثانویة 
 .الدراسي لدى الطالب

ًیف البحث الحالي إلى المكتبة العربیة مقیاسا للفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى یض -
 فـي البیئـة الـسعودیة، یمكـن اسـتخدامه فـي إجـراء المزیـد طالب المرحلة الثانویة

 .من الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المتغیر
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 :األهمیة التطبیقیة -2
الـــشریحة العمریـــة التـــي یـــستمد البحـــث الحـــالي أهمیتـــه التطبیقیـــة مـــن أهمیـــة  -

یستهدفها بالدراسة، لما لها من دور مهم وحیـوي فـي توجیـه مـستقبل المجتمـع، 
لـب توجیـه المزیـد مـن االهتمــام لدراسـة المتغیـرات النفـسیة لـدیهم، ومــن ممـا یتط

 . والعادات العقلیةأهمها الفعالیة الذاتیة األكادیمیة
موضـوعات ذات التطبیقـات التربویـة تعد دراسة الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة مـن ال -

المهمـة، التــي تــساعد فــي تحقیــق النمــو الــسوي للطــالب وتــساعدهم فــي تحقیــق 
 .قصى استفادة ممكنة من إمكاناتهم الشخصیة وموارد بیئتهم المحیطةأ

ًیسهم التعرف على الفروق في مستوى الفعالیة الذاتیة األكادیمیـة وفقـا لمتغیـري  -
تحدید األسس العلمیة الصحیحة للتعامل مع الطالب الجنس والصف الدراسي في 

 .في ضوء خصائص الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدیهم
 المعلمـین والمرشـدین الطالبیـین - بما یقدمه من توصیات -لبحث الحالي د ایفی -

وأولیاء األمور في تنمیة الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وتحسین العادات العقلیة لدى 
 .قد یؤثر باإلیجاب على تحصیلهم الدراسيالطالب، مما 

رشادیة والتدریبیة إمكانیة االستفادة من نتائج البحث الحالي في إعداد البرامج اإل -
 .ن العادات العقلیة لدى الطالبلتنمیة الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وتحسی

  :حدود البحث: ًخامسا
عالیة الذاتیة األكادیمیة یقتصر البحث الحالي على تناول الف: الحدود الموضوعیة -1

ینة وعالقتها بالعادات العقلیة والتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمد
 .مكة المكرمة

تم تطبیق هذا البحث في المدارس الثانویة التابعة إلدارة التعلیم : الحدود المكانیة -2
  .بمدینة مكة المكرمة

ــة یقتــصر هــذا البحــث علــى عینــة مــن: الحــدود البــشریة -3  طــالب وطالبــات المرحل
  .الثانویة في المدارس التابعة إلدارة التعلیم بمدینة مكة المكرمة

ق هــذا البحــث فــي الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام تــم تطبیــ: نیــةالحــدود الزما -4
  .هـ1436/1437الدراسي 
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  :مصطلحات البحث: ًسادسا
   Self-Efficacy :الفعالیة الذاتیة -1

معتقــدات الفــرد بــشأن : " الفعالیــة الذاتیــة بأنهــا)193، 1977(یعــرف بانــدورا 
  ".جاز مهمة معینةقدرته على تنظیم وتنفیذ سلسلة من األنشطة المطلوبة إلن

إدراكـــات الـــشخص : "بأنهـــا) Zimmerman) 2000 ،66ویعرفهـــا زیمرمـــان 
لقدرته على تنظیم وتنفیذ األعمال الضروریة للحصول على األداء المحدد للمهارة من أجل 

  ".فیذ المهمات المطلوبة منهتن
إمكاناتـه  فـي الفـرد اعتقـاد: "بأنهـا) Pajares) 2005 ،445ویعرفها باجارز 

 تحقیق المستوى من المقومات ما یمكنه من یملك وأنه ومعلوماته، قدرته في وثقته ذاتیةال
  ".هذا المستوى في وطاقاته جهوده ًمحددا التوازن له یحقق أو یرتضیه الذي

فیمــا  الفــرد معتقــدات: "بأنهــا) Zulkosky) 2009 ،95كوســكي ویعرفهــا زل
  ".زمة لتحقیق األهداف المرجوةة الالالعملی وأداء المخططات تنظیم على بقدرته یتعلق

  Academic Self-Efficacy: الذاتیة األكادیمیةالفعالیة -2
الفعالیـة الذاتیـة  Schunk& Pajares  (2002, 19)یعـرف شـنك وباجـارز

معتقدات الطالب بشأن قدرته على الوصول إلى المـستوى المطلـوب مـن : "بأنهااألكادیمیة 
  ". بة منه في المجاالت األكادیمیةاإلتقان في أداء المهام المطلو

معتقدات الطالـب وثقتـه فـي قدرتـه : "بأنها) 5، 2009(ویعرفها عیسى وخلیفة 
  ".میة التي یتم تكلیفه بهاعلى تنظیم وتنفیذ األعمال المطلوبة للنجاح في المهام األكادی

معتقدات الطالب فیما یتعلـق بقدرتـه علـى : "بأنها) 45، 2009(ویعرفها الزق 
  ". ظیم وتنفیذ األعمال واإلجراءات الالزمة لتحقیق نتائج إیجابیة في دراستهتن

ــذاتي لقــدرة الطالــب المعرفیــة : "بأنهــا) 7، 2015(ویعرفهــا الــشمري  اإلدراك ال
لى أداء السلوك الذي یحقـق لـه مـستوى تحـصیل مرتفـع ونتـائج مرغوبـة، ًوالعلمیة، بناء ع

 ومدى توقعاتـه عـن كیفیـة األداء الحـسن فـي في أي موقف علمي أو مدرسي أو أكادیمي،
والنشاط والمثابرة المطلوبة سبیل تحصیل المعارف والعلوم النظریة والعملیة، ومقدار الجهد 

  ".نبؤ بمدى النجاح الذي یمكن أن یحققهعند تعامله مع المواقف العلمیة، والت
قـدات الطالـب معت: وتعرف الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة فـي البحـث الحـالي بأنهـا

ما لدیه من قدرات ومهارات وتوظیفها بشأن قدرته على تحدید أهدافه األكادیمیة، واكتشاف 
هـام األكادیمیـة من أجل الوصول إلى هذه األهداف، وثقة الطالب في قدرته على إنجـاز الم

المطلوبــة منــه، ومثابرتــه فــي مواجهــة الــصعوبات والــضغوط التــي قــد تعتــرض مـــسیرته 
  .  وتوقعه للنجاح فیما یقوم به من مهام تتعلق بدراستهاألكادیمیة،
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وتقاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة بالدرجة الكلیة الستجابات أفراد عینـة البحـث 
  . في البحث الحاليعلى المقیاس المستخدم لهذا الغرض

 Habits of Mind: العادات العقلیة -3
ادات العقلیـــة العــ) Costa& Kallick) 2000 ،41یعــرف كوســتا وكالیـــك 

قدرة الفرد على استخدام النمط األفضل من العملیات الذهنیة عند حل مشكلة معینة : "نهابأ
مـن العملیـات الذهنیـة أو مواجهة خبرة جدیدة، وتقییم الفرد لفاعلیة استخدامه لهذا الـنمط 

  ". دون غیره، أو قدرته على تعدیله وتحسینه
اعتمــاد الفــرد علــى اســتخدام : "ابأنهــ) 112، 2005(ویعرفهــا قطــامي وعمــور 

عینـة مـن الـسلوك العقلـي، یوظـف فیهـا العملیـات والمهـارات الذهنیـة عنـد مواجهـة أنماط م
ا فاعلیــة، وتكــون نتیجــة خبــرة جدیــدة أو موقــف مــا، بحیــث یحقــق أفــضل اســتجابة وأكثرهــ

توظیـف مثــل هــذه المهــارات أقـوى وذات نوعیــة أفــضل وأهمیــة أكبـر عنــد حــل المــشكلة أو 
  ".ستیعاب الخبرة الجدیدةا

مجموعة من المهـارات واالتجاهـات والقـیم : "بأنها) 24، 2008(ویعرفها نوفل 
ًنــاء علــى مــا التــي تمكــن الفــرد مــن بنــاء تفــضیالت مــن األداءات أو الــسلوكیات الذكیــة، ب

یتعرض له من مثیرات، بحیث تقوده إلى انتقاء عملیة ذهنیة أو أداء سـلوك مـن مجموعـة 
  ".رات المتاحة أمامه لمواجهة مشكلة معینة او التعامل مع قضیة مامن الخیا

للعادات العقلیـة باعتبـاره ) 2000(ویتبنى البحث الحالي تعریف كوستا وكالیك 
  .س العادات العقلیة المستخدم في البحث الحاليالتعریف الذي بني علیه مقیا

ــراد  ــة بالدرجــة الكلیــة الســتجابات أف ــادات العقلی ــاس الع ــة البحــث علــى وتق عین
  .لحاليالمقیاس المستخدم لهذا الغرض في البحث ا

 Academic Achievement: التحصیل الدراسي -4
طالـب محـصلة مـا اكتـسبه ال: یعرف التحصیل الدراسي فـي البحـث الحـالي بأنـه

من معارف ومهارات وخبرات نتیجة ما بذله من جهد في المقررات الدراسیة المختلفة خالل 
ــدرجات التــي یحــصل علیهــا العــام الدراســ ي، ویقــدر مــن خــالل النــسبة المئویــة لمجمــوع ال

  .راسيالطالب في اختبارات نهایة العام الد
 Secondary Stage: المرحلة الثانویة -5

مرحلة تعلیمیة تمتد خالل ثالث : في البحث الحالي بأنهاتعرف المرحلة الثانویة 
  . الجامعیةسنوات دراسیة ما بین المرحلة المتوسطة والمرحلة
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  :اإلطار النظري: ًسابعا
 :الفعالیة الذاتیة األكادیمیة -1

ًیعد مفهوم الفعالیة الذاتیة من المفـاهیم الحدیثـة نـسبیا فـي علـم الـنفس، ویعـد 
أشار إلى هذا المفهـوم، باعتبـاره یعبـر عـن معتقـدات الفـرد فیمـا أول من ) 1977(باندورا 

، وذلـك علـى اعتبـار أن الفعالیـة الذاتیـة ال یتعلق بقدرتـه علـى ممارسـة الـتحكم فـي حیاتـه
ًتهـتم فقــط بمــا یمتلكـه الفــرد مــن مهـارات، وانمــا تهــتم أیـضا بمــ ا یــستطیع الفـرد القیــام بــه ٕ

  .باستخدام هذه المهارات
ًورا هذا المفهوم كتكوین نظري أو كمیكانیزم معرفي یشكل أساسـا وقد اقترح باند

فـرد تحـدد مـا إذا كـان سـلوكه سـوف یبـدأ ویـستمر لتغییر السلوك، فتوقعات الفعالیة لدى ال
ًت مؤشـرا لكمیـة الطاقـة التـي في مواجهة الصعوبات والمعوقات أم ال، كما تعد هذه التوقعـا

إنهـا ال تحـدد نمـط الـسلوك فحـسب، ولكنهـا تحـدد یمكن بذلها فـي جهـود المواجهـة، ولـذا ف
  )273، 1998عبدالرحمن، . (ًأیضا أي أنماط السلوك أكثر فعالیة

وتتوسط معتقدات الفعالیة الذاتیة العالقة بین المعارف والمهارات الموجودة لدى 
الفرد من جهة وبین أدائه الفعلي من جهة أخـرى، أي أنهـا تتوسـط العالقـة بـین مـا یعرفـه 

 ,Bandura). فرد عن كیفیة أداء عمل معین وبین ما یقوم به بالفعل على أرض الواقعال
1982, 125)  

أن األفراد ذوي الفعالیة الذاتیة المرتفعة ) 1997؛ 1988(باندورا كما یضیف  
یعتبرون المهام الصعبة بمثابة تحدیات ویزیـدون مـن مجهـوداتهم فـي مواجهتهـا، كمـا أن 

د اإلحساس بالكفاءة عقب خبرات اإلخفاق أو الفشل التي قد یمـروا لدیهم سرعة في استردا
خفض بالفعالیة الذاتیة یهربون من مواجهة المهام بها، أما األفراد الذین لدیهم إحساس من

  .الصعبة ویدركونها على أنها تهدیدات شخصیة
فـإن نظریـة الفعالیـة ) 2002(وزیمرمـان ) 1997(ًووفقا آلراء كل من بانـدورا 

  :اتیة تقوم على العدید من االفتراضات، ومن أهمها ما یأتيالذ
 أهداف محددة، ویعتمد تحقیق هـذه جمیع أنواع السلوك اإلنساني موجهة نحو تحقیق -

 . على قدرة الفرد على تحلیل وتفسیر األحداث–درجة كبیرة  ب–األهداف 
اكتــساب یمكـن للفــرد أن یـتعلم مــن خـالل مالحظــة ســلوك اآلخـرین، ممــا یـساعده فــي  -

 .العدید من المهارات التي یصعب تعلمها من خالل المحاولة والخطأ
بـه مـن خبـرات كیات فـي ضـوء أحكامـه علـى مـا مـر یختار الفرد ما یقوم بـه مـن سـلو -

 .سابقة
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یمتلك الفرد القدرة على التنظیم الذاتي من خالل تحلیل وتقییم الخبرات الذاتیة، ووضع  -
ها، ممـا یمكنـه مـن بنـاء حـوافز ذاتیـة تـشجعه معاییر شخصیة یقیم سـلوكه فـي ضـوئ

 .على تحقیق أهدافه
 مـع الـسلوك أو األداء بـشكل تبـادلي، فكـل تتفاعل العوامل البیئیة والعوامل الشخـصیة -

  . نها یتأثر باآلخر ویؤثر فیهم
ومـــــن المبــــــادئ الرئیـــــسة فــــــي نظریـــــة الفعالیــــــة الذاتیـــــة مبــــــدأ الحتمیــــــة 

والــذي یقـوم علــى أســاس وجـود تفاعــل متبــادل  Reciprocal determinismالتبادلیـة
لة وك الفرد یمثل محصوالسلوكیة، وأن سل والبیئیة ومستمر بین كل من العوامل الشخصیة

أنه بـالرغم مـن أن هـذه العوامـل ) 194، 1977(للتفاعل بین هذه العوامل، ویذكر باندورا 
ذات قــوة متكافئــة فــي ذات تفاعــل تبــادلي إال أنهــا لیــست بالــضرورة أن تكــون متزامنــة أو 

  .توجیه السلوك
 ؛ الـشناوي،Schwarzer ،1992شـوارتزر : مثل(ویشیر العدید من الباحثین 

إلى أن الفعالیة الذاتیة األكادیمیة تؤثر في العدید من الجوانب ) 2015؛ الشمري، 2006
  :المتعلقة باألداء األكادیمي للطالب، ومن أهمها ما یأتي

 یختار األنشطة التي یعتقد في قدرته على النجـاح فیهـا، أو فالطالب: اختیار األنشطة -
ــدرات التــي یــستطیع التوافــق معهــا، أو التــي یعتقــد أن هــا تتناســب مــع مــا لدیــه مــن ق

 .ومهارات
حیث یقبل األفراد ذوي الفعالیة الذاتیة األكادیمیة علـى المهـام الـصعبة، : نمط التفكیر -

دیمیة المنخفضة الذین یعتقدون أن الصعوبات بعكس األفراد ذوي الفعالیة الذاتیة األكا
 .أقوى منهم وأنهم لن ینجحوا في أداء المهام المطلوبة

فالطالب الذي لدیه فعالیة ذاتیة أكادیمیة عالیة ال یتخلى عن أهدافـه : ثابرة والمالجهد -
مهما واجه من صعوبات أو معوقات، ولدیه درجة عالیة من المثابرة للتغلب على هذه 

 .ت والمعوقات من أجل تحقیق النجاحالصعوبا
لطالـب قـدرات فعلیـة فمعتقدات الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة تولـد لـدى ا: اإلنجاز والتعلم -

 .جازلتحقیق أقصى درجة ممكنة من التعلم والشعور باإلن
فالطالب ذوي الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدیهم قدرة أكبر على : التفكیر واتخاذ القرارات -

  .یر واتخاذ القرارات وخاصة فیما یتعلق بإنجاز المهام الصعبة أو المعقدةالتفك
 مـصادر رئیـسة، تیـة األكادیمیـة مـن خـالل أربعـةوتكتسب معتقدات الفعالیة الذا

  :وهي
 :اإلنجازات األدائیة -

) 1982(وتتضمن خبرات التمكن والنجاح التي یمر بهـا الفـرد، ویـشیر بانـدورا 
ًاألقوى تأثیرا على معتقدات الفعالیة الذاتیة، ألنها تقدم للفرد أدلة إلى أن هذه الخبرات تعد 
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ــة تحقیقــه للنجــا ــى إمكانی ــرد فعلیــة عل ــة، كمــا أن خــوض الف ــد أدائــه للمهــام المطلوب ح عن
ئة تتعلق بعدم قدرته على أداء للتجارب العملیة یدحض ما قد یوجد لدیه من معتقدات خاط

  . بأنها صعبة أو تفوق قدراتهاألنشطة والمهام المختلفة العتقاده
 أن تـأثیر اإلنجـازات األدائیـة علـى معتقـدات الفعالیـة) 1989(ویضیف بانـدورا 

 جانـب الفـرد اإلدراك المـسبق مـن: الذاتیة یتحدد في ضوء العدید من العوامل، ومـن أهمهـا
یـذها، ٕلقدراته الذاتیة، وادراكه لصعوبة المهمة المطلوبة، ومقدار ما یبذله من جهد فـي تنف

ــي للنجاحــات واإلخفاقــات  ــاء تنفیــذ المهمــة، والتوقیــت الزمن والظــروف التــي تحــیط بــه أثن
  .وترتیبها

 نتـائج الدراسـات إلـى أن تـأثیر هـذا المـصدر علـى معتقـدات الفعالیـة تـشیركمـا 
الذاتیة لدى الفرد في حالة المهام التي ینجزها الفرد بنفسه أقوى منه في حالة المهام التي 

  )58: 2007المدني، . (مساعدة اآلخرینینجزها ب
نمیـة والتطـویر ومن الجدیر بالذكر هنـا أن الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة قابلـة للت

یـث تـسهم هـذه الخبـرات فـي زیـادة من خالل تعرض الطالب للخبرات التربویـة المناسـبة، ح
م علـى أكمـل إحساس الطالب بتمكنهم وقدرتهم على أداء المهام األكادیمیـة المطلوبـة مـنه

  .وجه
 :الخبرات البدیلة -

یـر ویتضمن هذا المصدر الخبرات التي یمكن أن یحصل علیها الفـرد بطریقـة غ
الفرد ألنـشطة اآلخـرین ٕمباشرة من خالل النمذجة أو التعلم بالمالحظة، واذا كانت مالحظة 

فس الكفاءة الناجحة تزید من توقعات الفعالیة الذاتیة لدیه؛ فإن مالحظة الفرد لفرد آخر بن
. وهو یخفق في أداء المهام الموكلة إلیه قد یـؤدى إلـى انخفـاض معتقـدات فعالیتـه الذاتیـة

(Gist& Mitchell, 1992)  
ویتوقف تأثیر الخبرات البدیلة علـى معتقـدات الفعالیـة الذاتیـة علـى إدراك الفـرد 

 كـان لمـافك لمـدى التـشابه بـین صـفاته وقدراتـه وصـفات وقـدرات النمـوذج الـذي یـشاهده؛
كلما كان تأثیر هذا المصدر على معتقـدات الفعالیـة الذاتیـة أقـوى، وبـالعكس  ًكبیرا التشابه

قل هذا التشابه كلمـا ضـعف تـأثیر هـذا المـصدر علـى معتقـدات الفعالیـة الذاتیـة لـدى كلما 
 (Pajares, 1996). الفرد

 :اإلقناع اللفظي -
آلخـرین، فـاآلخرون فـي ویتضمن هذا المصدر عملیات التشجیع والتـدعیم مـن ا

ه على النجاح ًیمكنهم إقناع المتعلم لفظیا بقدرت) المعلمون، واألقران، والوالدان(بیئة التعلم 
ًفي مهام خاصة، كما قد یكون اإلقناع اللفظي داخلیا حیث یأخذ شكل الحدیث اإلیجابي مع 

  )42، 2005أبو هاشم، . (اتالذ
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ثیر هـذا المـصدر علـى معتقـدات أنـه بـالرغم مـن أن تـأ) 1990(ویوضح جـابر 
اللفظـي فـي ظـل الفعالیة الذاتیة محدود إذا ما قورن بالمصدرین الـسابقین، إال أن اإلقنـاع 

الظروف السلیمة یسهم في تحسین معتقدات الفعالیة الذاتیة، وأنه لكـي یتحقـق ذلـك یجـب 
 ر النــصائح أو التحــذیرات عــن شــخص موثــوق بــه، وأن یتناســب النــشاط الــذيأن تــصد

  .تتضمنه عملیة اإلقناع اللفظي مع اهتمامات ومیول الفرد
 :الحالة االنفعالیة والفسیولوجیة -

 رفـع علـى اإلیجابیـة تعمـل االنفعالیـة  أن الحالـةإلـى) 1997 (یـشیر باجـارز
خفـضها، كمـا  علـى الـسلبیة االنفعالیـة فـي حـین تعمـل الحالـة معتقـدات الفعالیـة الذاتیـة،

بالفعالیـة یفـسرون  ًمرتفعـا ًإحـساسا یمتلكون الذین أن األفرادإلى ) 1997(یضیف باندورا 
 فـي یـشكون األفـراد الـذین أن حـین فـي ؛داءلـأل ومیـسر عامـل مـنظم على أنها انفعاالتهم

  .لألداء معوقة أنها االنفعاالت على هذه یفسرون مثل قدراتهم
یمیـــز بـــین ) 118، 1993؛ 391، 1986(ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن بانـــدورا 

توقعات الفعالیة وتوقعات النتائج، وتشیر توقعات الفعالیة إلـى : ین من التوقعات، وهمانوع
ٕأن قدرته على القیام بأداء سلوك محدد أو مهمـة معینـة، والـى أي مـدى معتقدات الفرد بش

وجودة في هذه المهمـة، أمـا توقعـات النتـائج فتـشیر یمكن لسلوكه التغلب على العوائق الم
د بـــأن ســلوكیات معینـــة إذا تـــم تأدیتهــا ســـتؤدي إلــى تحقیـــق النتـــائج إلــى معتقـــدات الفــر

  .المطلوبة
  :العادات العقلیة -2

ــد بــإجراء الدراســات التــي لعــادات العقظهــر مفهــوم ا لیــة نتیجــة لالهتمــام المتزای
ــتعلم، والكــشف عــن  ــاء عملیــة ال ــة عمــل العقــل البــشري أثن هــدفت إلــى التعــرف علــى كیفی

  .أجل إدماج الطالب في عملیات التعلم الفعالاالستراتیجیات المطلوبة من 
اع مـن خـالل تولیـد وتسهم العادات العقلیة في إتاحة الفرصة أمام الطالب لإلبـد

ًبا علــى تعــدد اإلجابــات الــصحیحة التــي یعرفهــا األفكــار الجدیــدة، فــال یكــون االهتمــام منــص
ًالطالب فقط، وانما یتم االهتمام أیضا بتحدید كیف یتصرف الطالب ع ندما ال یعرف اإلجابة، ٕ

 ًأو عنــدما یتعــرض لمــشكلة مــا دون أن یكــون الحــل جــاهزا فــي بنیتــه المعرفیــة، حیــث یــتم
 ,Costa& Garmston. (التركیز علـى إنتـاج المعرفـة أكثـر مـن اسـترجاعها أو تـذكرها

1998(  
وهذا یعني أن العادات العقلیة ال تتعلق بكم المعـارف والمعلومـات التـي حـصلها 

ًفقط، وانما تتعلق أیضا بطریقته في توظیف هذه المعلومات واالستفادة منهاالطالب  ٕ.  
ر بمثابـة الـدوافع التـي فإن العادات العقلیـة تعتبـ) 2006(ًووفقا لما ذكره جابر 

توجه الطالب نحو استخدام مهارات عقلیة معینة وبصورة مـستمرة فـي مواجهـة المـشكالت 
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ادات متكــررة تظهــر عنــدما یمــر الطالــب بــنفس أو اكتــساب المعــارف، ممــا یحولهــا إلــى عــ
  .دیمیة والحیاتیةالخبرات مرة أخرى، فتصبح ذات أثر فعال في أنشطة الطالب األكا

) 1992(وقد تعددت تصنیفات الباحثین للعـادات العقلیـة، فقـد صـنفها مـارازانو 
 والتخطـیط، إدراك التفكیر الـذاتي،: التنظیم الذاتي، وتتضمن: إلى ثالث فئات رئیسیة، وهي

وتحدید المصادر الالزمـة، والحـساسیة تجـاه التغذیـة المرتـدة، والتحقـق مـن فعالیـة األداء، 
الدقــة، والوضــوح، وتفــتح العقــل، ومقاومــة االنــدفاع، وااللتــزام : فكیــر الناقــد، ویتــضمنوالت

توسـیع : ها، والحساسیة نحـو اآلخـرین، والتفكیـر اإلبـداعي، ویتـضمنبالمواقف والدفاع عن
ود المعرفة، وااللتزام بالمهام حتى عندما تكون اإلجابات غیـر واضـحة، وتحدیـد معـاییر حد

  .لتزام بهاالتقییم الخاصة واال
عـادة ) 16(قائمـة تـضم ) 38، 2009؛ 29، 2003(حدد كوستا وكالیـك كما 

ــال، وهــي ــر الفع ــادات الالزمــة للتفكی ــة مــن الع ــى أداء المهــام : عقلی ــابرة واإلصــرار عل المث
ة وعــدم االستــسالم حتــى یــتم الوصــول للهــدف، والــتحكم فــي التهــور والتفكیــر قبــل الــصعب

 بدقة ووضوح، والتساؤل وطرح المشكالت والعمل على حلها، اإلقدام على الفعل، والتواصل
یــر بمرونــة واقتــراح البــدائلو الخیــارات واالســتجابة بدهــشة ورهبــة وحــب االســتطالع، والتفك

جمع البیانات واكتـساب المعـارف والخبـرات مـن البیئـة المحیطـة ًالمختلفة ودراستها جیدا، و
ٕة والحـرص علــى العمـل بحرفیــة واتقــان، باسـتخدام جمیــع الحـواس، والكفــاح مـن أجــل الدقــ

ــتفهم وتطبیــق المعــارف المتعلمــة علــى المواقــف والخبــرات الجدیــدة، واإلصــغاء  لآلخــرین ب
مـا وراء التفكیـر، والدعابـة والترفیـه ٕوتعاطف واعادة صیاغة أفكارهم وتصوراتهم، والتفكیر 

ن خــالل فحــص عــن الــنفس، والتجدیــد واالبتكــار والتوصــل إلــى حلــول جدیــدة للمــشكالت مــ
اإلمكانات المتاحة من زوایا متعددة، والتفكیر التبادلي والقدرة على فهـم اآلخـرین والتفاعـل 

ــتعلم المــستمر، واإلقــدام علــى المخــاطرة المــسئول ة مــن أجــل كــشف معهــم، والرغبــة فــي ال
  .الغموض الذي یحیط بظاهرة أو مشكلة ما

عقلیـة تتــصف بالعدیـد مــن فـإن العــادات ال) 2003(ًووفقـا آلراء كوسـتا وكالیــك 
ام المیول والفروق الفردیـة مـن خـالل التركیـز علـى صـفات احتر: الخصائص، ومن أهمهما

واحتـرام العواطـف الشخص نفسه بغض النظر عن الطریقة أو الشكل الذي تـتم بـه العـادة، 
ن والتأكید على التقمص العاطفي واإلدارة العاطفیـة الذاتیـة، ومراعـاة الحـساسیة الفكریـة مـ

خالل إدراك الفرص المتاحـة لممارسـة أنمـاط معینـة مـن الـسلوك بطریقـة مناسـبة، والنظـرة 
ق  حیث یمكن تحویل عادة معینة من مادة إلى أخرى وكذلك إمكانیة تطبیالتكاملیة للمعرفة

  .المعارف السابقة في مواقف جدیدة
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  :الدراسات السابقة: ًثامنا
ت الـصلة بموضـوع البحـث الحـالي، وقـد نتناول فیما بعض الدراسات السابقة ذا

دراســات تناولــت الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة وعالقتهــا :  تــصنیفها إلــى محــورین، وهمــاتــم
 وعالقتها أو تأثیر التدریب علیهـا علـى ببعض المتغیرات، ودراسات تناولت العادات العقلیة

ًبعض المتغیرات، وتم ترتیب الدراسات داخل كل محور ترتیبا زمنیا   : من األقدم إلى األحدثً
 :دراسات تناولت الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتها ببعض المتغیرات -1

میة دراسة هدفت إلى إعداد مقیاس للفعالیة الذاتیة األكادی) 2002(أجرى سالم 
لدى طلبة الجامعة، والكشف عـن الفـروق فـي الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة والتـي قـد تعـزى 

س، أو الفرقـة الدراسـیة أو التخـصص الدراسـي، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن لمتغیرات الجـن
 جامعـة حلـوان، وقـام الباحـث بإعـداد مقیـاس الفعالیـة ًطالبـا وطالبـة بكلیـة التربیـة) 716(

یمیة لدى طلبة الجامعة، وقد أسفرت نتائج التحلیل العاملي لعبارات المقیـاس الذاتیة األكاد
معتقـدات : ة الذاتیـة األكادیمیـة لـدى طلبـة الجامعـة، وهـيعن وجود خمسة عوامـل للفعالیـ

ــ ــذات ألداء التكلیف ــدات ال ــدات تنظــیم الــذات التحــصیل الدراســي، ومعتق ات الدراســیة، ومعتق
ــذات عــ ــذات عــن األكادیمیــة، ومعتقــدات ال ــة، ومعتقــدات ال ن األداء فــي المواقــف االختباری

ً دالة إحصائیا في الدرجـة الكلیـة التخصص الدراسي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق
وجدت فروق دالة للفعالیة الذاتیة األكادیمیة تعزى لمتغیري الجنس أو التخصص، في حین 

ادیمیة تعزى للفرقـة الدراسـیة لـصالح طـالب ًإحصائیا في الدرجة الكلیة للفعالیة الذاتیة األك
  .الفرق األعلى

لــى مــستوى الفعالیــة دراســة هــدفت إلــى التعــرف ع) 2003 (وأجــرى ویــت روز
دیمیـة لـدى طـالب الجامعـة بإیطالیـا وعالقتهـا بتحـصیلهم األكـادیمي، وتكونــت الذاتیـة األكا

ــا) 216(عینــة الدراســة مــن  ــا وطالبــة، وقــام الباحــث بإعــداد مقی ــة ًطالب س الفعالیــة الذاتی
األكادیمیـة، كمـا تـم اسـتخدام درجـات الطــالب فـي االمتحانـات النهائیـة كمؤشـر لتحــصیلهم 
الدراسي، وقد أظهـرت النتـائج وجـود مـستوى مرتفـع للفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة لـدى أفـراد 

لفعالیة ًما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین اعینة الدراسة، ك
الذاتیة األكادیمیة والتحصیل األكادیمي، فـي حـین أظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق دالـة 

  .ي الفعالیة الذاتیة األكادیمیة تعزى لمتغیري الجنس والمستوى الدراسيًإحصائیا ف
درایـة هـدفت إلـى التعــرف علـى العالقـة بـین مهـارات مــا ) 2004(وأجـرى علـي 

یة األكادیمیة لـدى طـالب كلیـة التربیـة، وتكونـت عینـة الدراسـة وراء المعرفة والكفاءة الذات
ة والرابعة بكلیة التربیـة بـالوادي الجدیـد بجامعـة ًطالبا وطالبة، بالفرقتین الثالث) 250(من 

اسـین أحـدهما لمهـارات مـا وراء أسیوط بجمهوریة مصر العربیة، وقـام الباحـث بإعـداد مقی
كادیمیة، وأظهـرت النتـائج وجـود عالقـة ارتباطیـه موجبـة المعرفة واآلخر للكفاءة الذاتیة األ
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ءة الذاتیة األكادیمیة، كما أظهرت النتائج ًدالة إحصائیا بین مهارات ما وراء المعرفة والكفا
  .اختالف التخصص أو الجنسأن البنیة العاملیة للكفاءة الذاتیة األكادیمیة ال تختلف ب

رف علـى العالقـة بـین الفعالیـة دراسـة هـدفت إلـى التعـ) 2005(وأجرى سحلول 
ــدى طــالب ــي التحــصیل األكــادیمي ل ــا ف ــة اإلنجــاز الدراســي وأثرهم ــة الذاتیــة ودافعی  المرحل

ًطالبـا وطالبـة بالمرحلـة الثانویـة فـي مدینـة ) 1025(الثانویة، وتكونت عینة الدراسـة مـن 
 ترجمــة إعــداد شــوارترز،(وتمثلــت أدوات الدراســة فــي مقیــاس الفعالیــة الذاتیــة صــنعاء، 

ــدافع لإلنجــاز لألطفــال والراشــدین ) 1993المنــصور،  ــار ال ــاتر، ترجمــة (واختب إعــداد هرم
كما تم استخدام درجات الطالب في االختبارات المدرسیة كمؤشـر لقیـاس ، )1981موسى، 

ًئج إلى وجود عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائیا بـین التحصیل األكادیمي، وقد أشارت النتا
ًتیــة ودافعیــة اإلنجــاز الدراســي، كمــا أظهــرت النتــائج وجــود أثــر دال إحــصائیا الفعالیــة الذا

ــة الذاتیــة ــین الفعالی ــدى للتفاعــل ب ــادیمي ل ــة اإلنجــاز الدراســي علــى التحــصیل األك  ودافعی
  .الطالب

دراســة هـدفت إلــى التعـرف علــى العالقـة بــین ) 2006(وأجـرى محمــد وعاشـور 
ًاستراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا لدى طالب الجامعة، فعالیة الذات اللغویة وما وراء الفهم و

یة التربیة جامعة بنها، من التخصصات ًطالبا وطالبة بكل) 298(وتكونت عینة الدراسة من 
ــذات اللغویــة، كمــ ــة ال ــاس فعالی ــة، وأعــد الباحثــان مقی ا اســتخدما اســتبیان العلمیــة واألدبی

إعداد مور، ترجمة (ومقیاس ما وراء الفهم ) إعداد عطیة(ًاستراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا 
ً إحـصائیا بـین فعالیـة الـذات ، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالـة)الباحثین

ا أظهـرت النتـائج ًاللغویة وبین كل من ما وراء الفهم واستراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا، كمـ
ة تعزى لمتغیر التخـصص لـصالح طـالب ًوجود فروق دالة إحصائیا في فعالیة الذات اللغوی

رجات الطالب ًالتخصصات األدبیة، في حین لم تظهر فروق دالة إحصائیا بین متوسطات د
  .مرتفعي ومنخفضي التحصیل الدراسي في فعالیة الذات اللغویة

دراسـة هـدفت إلـى الكـشف عـن مـستوى الكفـاءة الذاتیـة ) 2009(وأجرى الزق 
 الجامعة األردنیة فـي ضـوء بعـض المتغیـرات، وتكونـت عینـة األكادیمیة المدركة لدى طلبة

نیة، وقام الباحـث بإعـداد مقیـاس الكفـاءة ًطالبا وطالبة بالجامعة األرد) 400(الدراسة من 
 الذاتیة األكادیمیـة المدركـة الذاتیة األكادیمیة المدركة، وأظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة

ً، كما أظهرت النتائج وجـود فـروق دالـة إحـصائیا فـي ًلدى أفراد عینة الدراسة كان متوسطا
ــس ــة تعــزى لمتغیــر ال ــة المدرك ــة األكادیمی ــاءة الذاتی ــصالح طــالب الــسنة الكف نة الدراســیة ل

ذاتیـة األكادیمیـة ًالرابعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیا الكفاءة فـي ال
ًا وجود تفاعل دال إحصائیا بین الجنس المدركة تعزى لمتغیر الجنس، وأظهرت النتائج أیض ً

ر علــى الكفــاءة والمــستوى الدراســي وكــذلك بــین المــستوى الدراســي والتخــصص فــي التــأثی
  .الذاتیة األكادیمیة المدركة
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دراسة هدفت إلى التعرف علـى العالقـة بـین ) 2010(وأجرى المخالفي وزمالؤه 
 طلبـة جامعـة صـنعاء، وتكونـت الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة وبعـض سـمات الشخـصیة لـدى

ذاتیــة واســتخدم البــاحثون مقیــاس الفعالیــة ال وطالبــة، ًطالبــا) 110(عینــة الدراســة مــن 
ترجمة عبـد الـرحمن وأبـو (مقیاس التحلیل اإلكلینیكي لكاتل ، و)إعداد سلیمون(األكادیمیة 

الیـة الذاتیـة ً، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبـة دالـة إحـصائیا بـین الفع)عبادة
ًاألكادیمیة وبعض سمات الشخصیة، كمـا أظهـرت النتـائج وجـود فـروق دالـة إحـصائیا فـي 

الذاتیة األكادیمیة تعزى لمتغیر التخصص لصالح طالب التخصصات العلمیة، كمـا الفعالیة 
 الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة تعـزى لمتغیـر الجـنس لـصالح ًظهرت فروق دالـة إحـصائیا فـي

  .اإلناث
دراسـة هــدفت إلـى التعـرف علــى العالقـة بـین الفعالیــة ) 2010(أجـرى بـارنس و

ائي لدى طالب المرحلة الثانویة بوالیـة إلینـوي األمریكیـة، الذاتیة األكادیمیة والتحصیل القر
، وقــام الباحــث بإعــداد مقیــاس الفعالیــة ًطالبــا وطالبــة) 131(وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

ستخدم درجات الطالب في االختبارات المدرسیة كمؤشر للتحصیل الذاتیة في القراءة، وكما ا
ًباطیــة موجبــة دالــة إحــصائیا بــین الفعالیــة الدراســي، وقــد أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ارت

، كمـا أظهـرت النتـائج وجـود الذاتیة األكادیمیة والتحصیل القرائي لـدى أفـراد عینـة الدراسـة
ة األكادیمیـة تعـزى لمتغیـر الـصف الدراسـي لـصالح ًفروق دالة إحصائیا في الفعالیـة الذاتیـ

  .طالب الصفوف األعلى
ین اسة هدفت إلى التعرف على العالقة بـدر) 2011(وأجرى العلوان والمحاسنة 

 الجامعـة طلبـة مـن عینـة لـدى واسـتخدام اسـتراتیجیات القـراءة القـراءة في الذاتیة الكفاءة
ًبا وطالبة، وقام الباحثـان بإعـداد مقیـاس طال) 398(الهاشمیة، وتكونت عینة الدراسة من 

إعــداد (اتیجیات القــراءة الكفــاءة الذاتیــة فــي القــراءة، كمــا اســتخدما مقیــاس اســتخدام اســتر
، وأظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتیة في ) ترجمة الباحثینShang ،2010شانج 

ئج وجـود عالقـة ارتباطیـة ًالقراءة لدى أفراد عینة الدراسـة كـان متوسـطا، كمـا أظهـرت النتـا
ــراءة واســتخدام اســتراتیجیات ال ــي الق ــة ف ــاءة الذاتی ــین الكف ــة إحــصائیا ب ــة دال قــراءة، ًموجب

ًوأظهــرت النتــائج أیــضا وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي الكفــاءة الذاتیــة فــي القــراءة تعــزى  ً
  . دراسي لصالح ذوي المستویات األعلىللمستوى ال

ت إلى التعـرف علـى أثـر التفاعـل بـین فعالیـة دراسة هدف) 2012(وأجرت سالم 
یر بصوت مرتفع على كل من الذات األكادیمیة وكل من استراتیجیتي التساؤل الذاتي والتفك

) 241(ن مراقبة الفهم والتحصیل األكادیمي لدى طالبات الجامعة، وتكونت عینة الدراسة م
مقیاس : دراسة، والتي تمثلت فيطالبة بجامعة الملك خالد، وقامت الباحثة بإعداد أدوات ال

تراتیجیة التفكیر فعالیة الذات األكادیمیة، ومقیاس استراتیجیة التساؤل الذاتي، ومقیاس اس
 بصوت مرتفع، ومقیاس مراقبة الفهم، واختبار التحصیل األكادیمي في المعلومات النفسیة،
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 فعالیة الذات األكادیمیة ًوقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین
الــذاتي وبـین كـل مـن مراقبـة الفهـم والتحــصیل األكـادیمي واسـتخدام اسـتراتیجیتي التـساؤل 

ًوالتفكیر بـصوت مرتفـع، فـي حـین ال یوجـد تـأثیر دال إحـصائیا للتفاعـل بـین فعالیـة الـذات 
ــذاتي والتفكیــر بــصوت مرتفــع علــى مراقبــة الاألكادیمیــة فهــم أو  واســتراتیجیتي التــساؤل ال

  .التحصیل األكادیمي
دراسة هـدفت إلـى التعـرف علـى عالقـة فاعلیـة الـذات ) 2012(وأجرى العبادي 

ة دیمیة ببعض بعض العوامل النفـسیة لـدى طـالب وطالبـات المرحلـة الثانویـة بمحافظـاألكا
الطــائف، ومــدى إســهام هــذه المتغیــرات فــي التنبــؤ بفاعلیــة الــذات األكادیمیــة، وتمثلــت 

الضغوط النفسیة األكادیمیة، والثقة بالنفس، ودافعیة : النفسیة محل الدراسة فيالمتغیرات 
قلق األكادیمي، ومستوى الطموح األكادیمي، وتكونت عینـة الدراسـة اإلنجاز األكادیمیة، وال

إعداد مقاییس لكل من فاعلیـة الـذات األكادیمیـة، ًطالبا وطالبة، وقام الباحث ب) 670(من 
ألكادیمیــة، ودافعیــة اإلنجــاز األكادیمیــة، والقلــق األكــادیمي، ومــستوى والــضغوط النفــسیة ا

، وقـد )2002إعداد الـدیب وباشـا، (س الثقة بالنفس الطموح األكادیمي، كما استخدم مقیا
الـذات األكادیمیـة وبـین كـل مـن أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیـة موجبـة بـین فاعلیـة 

دیمیــة ومــستوى الطمــوح األكــادیمي، فــي حــین توجــد الثقــة بــالنفس ودافعیــة اإلنجــاز األكا
كــل مــن الــضغوط النفــسیة عالقــة ارتباطیــة ســالبة بــین فاعلیــة الــذات األكادیمیــة وبــین 

ي ًاألكادیمیــة والقلــق األكــادیمي، كمــا اظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــ
ًلنتـائج أیـضا أن كـال فاعلیة الذات األكادیمیة تعزى لمتغیري التخصص والجنس، وأظهرت ا ً

ي مــن دافعیــة اإلنجــاز األكادیمیــة والقلــق األكــادیمي ومــستوى الطمــوح األكــادیمي تــسهم فــ
  .التنبؤ بفاعلیة الذات األكادیمیة

 الذاتیة دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الكفاءة) 2012(وأجرت علوان 
ًطالبـا وطالبـة مـن ) 300(الدراسـة مـن  عینـة بغـداد، وتكونـت جامعـة طلبـة المدركـة لـدى

 الذاتیـة الكفـاءة مقیـاس بإعـداد الباحثـة مختلف التخصصات العلمیـة واإلنـسانیة، وقامـت
المدركـة لـدى أفـراد عینـة الدراسـة  الذاتیـة المدركة، وقد أظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة
المدركـة  الذاتیة الكفاءة ًدالة إحصائیا في ًكان عالیا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق

 تعزى لمتغیر الذاتیة الكفاءة ًتعزى لمتغیر الجنس، في حین ظهرت فروق دالة إحصائیا في
  .العلمیة طالب التخصصات لصالحالتخصص 

 Crowley; Bates& Rosenthalبیـــتس وروزینتـــال وأجـــرى كرولـــي و
دراسة هدفت إلى التعـرف علـى أثـر دراسـة مقـرر مهـارات الدراسـة علـى الفعالیـة ) 2014(

الذاتیة األكادیمیة لدى الطـالب الجـدد الملتحقـین بالدراسـة الجامعیـة فـي الوالیـات المتحـدة 
ًطالبــا وطالبــة مــن الطــالب الجــدد بجامعــة ) 126(كونــت عینــة الدراســة مــن األمریكیــة، وت

 مهـارات الدراســة، وقـام البــاحثون بإعـداد مقیــاس مینـسوتا األمریكیـة ممــن یدرسـون مقــرر
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ًألكادیمیـة، وقـد أظهـرت النتــائج وجـود فـروق دالـة إحـصائیا فـي الفعالیــة الفعالیـة الذاتیـة ا
ة الدراسة قبل وبعـد دراسـة مقـرر مهـارات الدراسـة لـصالح الذاتیة األكادیمیة لدى أفراد عین

رات الدراسـة قـد أسـهمت فـي تحـسین التطبیق البعدي، مما یشیر إلى أن دراسـة مقـرر مهـا
 .أفراد عینة الدراسةالفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى 

 النفـسیة الـضغوط دراسـة هـدفت إلـى تحدیـد مـصادر) 2015(وأجرى الـشمري 
بریدة،  بمدینة الثانویة المرحلة طالب الذات األكادیمیة لدى بفاعلیة قتهاوالتعرف على عال

ًطالبــا، واســتخدم الباحــث مقیــاس مــصادر الــضغوط ) 225(وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
، وقـد )2005إعـداد العـدل، (، ومقیاس فاعلیـة الـذات )2013حطاني، إعداد الق(النفسیة 

الضغوط : سیة لدى طالب المرحلة الثانویة هيأظهرت النتائج أن أهم مصادر الضغوط النف
ــــضغوط ا ــــضغوط األســــریة، وال ــــة، وال ــــضغوط االنفعالی ــــضغوط المدرســــیة، وال ــــة، وال لمادی

ــة  ــائج أن مــستوى فاعلی ــة االجتماعیــة، كمــا أظهــرت النت ــذات األكادیمیــة لــدى أفــراد عین ال
ًالدراسة كان مرتفعا، وأظهرت النتائج أیضا وجود عالقة ارتباطیة سال ًبة دالة إحصائیا بـین ً

ًالنفسیة وفاعلیة الذات األكادیمیة، وأنه ال توجد فروق دالة إحـصائیا فـي  الضغوط مصادر
  .لتخصصفاعلیة الذات األكادیمیة تعزى لمتغیري السنة الدراسیة أو ا

دراسـة هــدفت إلــى التعـرف علــى العالقـة بــین الفعالیــة ) 2015(وأجـرى ســیلیك 
م األكادیمي لدى طالب الجامعة فـي تركیـا، وتكونـت عینـة الدراسـة الذاتیة األكادیمیة والدع

ـــت ا) 237(مـــن  ـــة، وكان ـــا وطالب ـــة ًطالب ـــة الذاتی ـــاس الفعالی ـــستخدمة هـــي مقی ألدوات الم
، )Jerusalem and Schwarzer ،1981 وشــوارتزر إعــداد جیروســالم(األكادیمیــة 

، )Mazer& Thompson ،2001إعـداد مــازر وتومـسون (ومقیـاس الـدعم األكـادیمي 
ــین  ــة إحــصائیا ب ــة دال ــة ارتبطایــة موجب ــائج وجــود عالق ــد أظهــرت النت ــة الذاتیــة ًوق الفعالی

  .األكادیمیة والدعم األكادیمي لدى أفراد عینة الدراسة
عــادات العقلیــة وعالقتهــا أو تــأثیر التــدریب علیهــا علــى دراســات تناولــت ال -2

 :بعض المتغیرات
عالقــة بـــین  إلـــى التعــرف علـــى الدراســـة هــدفت) Eddy) 2000أجــرى إیــدي 

العادات العقلیة والتحصیل الدراسي لدى طالب الصف العاشـر فـي أسـترالیا، وتكونـت عینـة 
ادات العقلیـة، وأظهـرت النتـائج ًطالبـا، وقـام الباحـث بإعـداد مقیـاس العـ) 80(الدراسة مـن 

 الدراسـي، كمـا ًوجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بـین العـادات العقلیـة والتحـصیل
ًأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي العــادات العقلیــة بــین الطــالب المتفــوقین 

  .نهم العادیین لصالح الطالب المتفوقینوأقرا
ة هـدفت إلـى التعـرف علـى أثـر اسـتخدام برنـامج دراسـ) 2005(أجرى الرابغي و

لـى دافعیـة اإلنجـاز لـدى تدریبي قائم على عادات العقـل وفـق نظریـة كوسـتا فـي التفكیـر ع
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) 37(طالب الصف األول الثانوي بالمملكة العربیة السعودیة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 
ــم تــدریبه(ًطالبــا، تــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة  ) ا علــى عــادات العقــلت

، وقــام الباحــث بإعــداد مقیــاس دافعیــة اإلنجــاز )لــم تتلــق أي معالجــة(واألخــرى ضــابطة 
بیقه على أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة قبـل وبعـد تطبیـق البـرانمج التـدریبي، وتط

ة فاعلیة البرنامج التدریبي القائم على عادات العقـل فـي تحـسین دافعیـوقد أظهرت النتائج 
  .اإلنجاز لدى أفراد المجموعة التجریبیة

ألكثـر دراسـة هـدفت إلـى الكـشف عـن عـادات العقـل ا) 2009(وأجـرت عربیـات 
ات مختارة، وتكونت عینة الدراسة من ًاستخداما لدى طلبة الجامعة األردنیة وعالقتها بمتغیر

رت النتائج أن ًطالبا وطالبة، وقامت الباحثة بإعداد مقیاس عادات العقل، وقد أظه) 994(
التمحــور حــول الـــذات، : ًعــادات العقــل األكثــر اســـتخداما لــدى أفــراد عینــة الدراســـة هــي

ٕ كافــة الحــواس، وابــداء المثــابرة، وابــداء القیــادة، واإلصــغاء بفهــم وتعــاطف، كمــا واســتخدام ٕ
ًدالـة إحـصائیا بـین الجنـسین فـي األداء علـى مقیـاس العـادات أظهرت النتائج وجود فروق 

ًلـصالح اإلنـاث، فــي حـین لـم تظهــر فـروق دالـة إحــصائیا فـي األداء علـى مقیــاس العقلیـة 
لمستوى الدراسـي سـوى فـي عـادة عقلیـة واحـدة وهـي تحـري العادات العقلیة تعزى لمتغیر ا

  .الدقة، وكانت الفروق لصالح طالب المستویات األعلى
ت دراسـة هــدفت إلـى التعـرف علــى العالقـة بـین عــادا) 2010(وأجـرى الـشمري 

العقل والذكاء االنفعالي والتحصیل الدراسي لدى طلبة جامعـة الجـوف فـي المملكـة العربیـة 
ًطالبـا وطالبـة، وقـام الباحـث بإعـداد مقیـاس ) 775(نت عینة الدراسة من السعودیة، وتكو

الي، كما تم اعتمـاد المعـدل التراكمـي لقیـاس التحـصیل عادات العقل ومقیاس الذكاء االنفع
ًأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین عادات العقل الدراسي، وقد 

ــي حــین ال ــذكاء االنفعــالي، ف ــل وال ــة إحــصائیا بــین عــادات العق ــة ارتباطیــة دال ً توجــد عالق
  .والتحصیل الدراسي

ــشامي  ــدى ) 2010(وأجــرى ال دراســة هــدفت إلــى الكــشف عــن عــادات العقــل ل
ة العربیـة الـسعودیة فـي ضـوء متغیـري الـسنة الدراسـیة طالب جامعة الملك فیـصل بالمملكـ

ًطالبا، وقام الباحث بإعداد ) 600(ومستوى التحصیل الدراسي، وتكونت عینة الدراسة من 
ــائج أكثــر عــادات العقــل شــیوعا لــدى أ فــراد عینــة ًمقیــاس عــادات العقــل، وقــد أظهــرت النت

فكیر في التفكیر، والسعي مـن أجـل الدراسة كانت المثابرة، واالستماع بتعاطف وتفاهم، والت
فـي بعـض العـادات ًالدقة، والتعلم المستمر، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا 

العقلیة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي لصالح طالب الفرق األعلى، كما ظهرت فروق دالة 
ــع وإحــ ــة بــین الطــالب ذوي التحــصیل المرتف أقــرانهم ذوي ًصائیا فــي بعــض العــادات العقلی

  .التحصیل المنخفض لصالح الطالب ذوي التحصیل المرتفع
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ســة هـدفت إلــى التعــرف علــى العالقــة درا) 2011(وأجـرى عبــدالوهاب والــولیلي 
ــین  عــادات العقــل المنتجــة والــذكاء الوجــداني والتحــصیل الدراســي لــدى طــالب المرحلــة ب

ًطالبـا وطالبـة، وقـام ) 301 (الثانویة بجمهوریة مصر العربیة، وتكونت عینة الدراسـة مـن
داني، وتــم الباحثــان بإعــداد مقیاســین أحــدهما لعــادات العقــل المنتجــة واآلخــر للــذكاء الوجــ

استخدام درجات الطالب في امتحانات نهایة العام الدراسي لقیاس التحصیل الدراسـي، وقـد 
 المنتجة وبین ًلنتائج وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین عادات العقلأظهرت ا

كل من الـذكاء الوجـداني والتحـصیل الدراسـي، وأنـه یمكـن التنبـؤ بالتحـصیل الدراسـي لـدى 
ب من خالل كل من عادات العقل المنتجة والذكاء الوجداني، كما أظهرت النتائج عدم الطال

  .ًا بین الجنسین في عادات العقل المنتجةوجود فروق دالة إحصائی
دراسـة هــدفت إلـى التعـرف علـى مــستوى ) Gordon) 2011وأجـرى جـوردون 

ألمریكیـة، وتكونـت عینـة العادات العقلیة لـدى طـالب المرحلـة الثانویـة بالوالیـات المتحـدة ا
ــة، و) 201(الدراســة مــن  ــادات العقلی ــاس الع ــام الباحــث بإعــداد مقی ــة، وق ــا وطالب ــد ًطالب ق

ــائج وجــود مــستویات مرتفعــة للعــادات العقلیــة لــدى أفــراد  عینــة الدراســة، كمــا أظهــرت النت
ًداما أظهرت النتائج أن العادات العقلیة المتعلقة بحل المشكالت الریاضیة هي األكثر اسـتخ

  .لدى أفراد عینة الدراسة
دراسـة هــدفت إلـى استقــصاء عـادات العقــل ) 2013(وأجـرى البرصـان ورســمي 

ت الریاضیة، لدى طلبة الصف العاشر األساسي باألردن وعالقتها بالقدرة على حل المشكال
ًطالبــا وطالبــة، وقــام الباحثــان بإعــداد مقیــاس عــادات ) 299(وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

المثـابرة، والـتحكم بـالتهور، والكفـاح مـن : والذي یتضمن أربع عـادات عقلیـة، وهـيالعقل، 
إعـداد مطریـة، (المعرفي، كما تم استخدام اختبار حل المـشكالت أجل الدقة، والتفكیر فوق 

، وقد أظهرت النتائج انخفاض عادات العقل األربعة لدى أفراد عینـة الدراسـة، كمـا )2009
ًفـروق دالـة إحـصائیا بـین الجنـسین فـي عـادات العقـل فیمـا عـدا أظهرت النتائج عدم جـود 

ًالــة إحــصائیا لــصالح الــذكور، وأظهــرت التفكیــر فــوق المعرفــي حیــث كانــت الفــروق فیهــا د
ًدلـة البنائیـة الـذي یـضم كـال مـن عـادات العقـل األربعـة وحـل ًالنتائج أیضا أن نمـوذج المعا

  .المشكلة الریاضیة مطابق لبیانات الدراسة
دراسـة هـدفت إلـى الكـشف عـن عـادات العقـل األكثـر ) 2013(الفـضلي رت وأج

ًاســـتخداما لـــدى طلبـــة الـــصف الثـــاني عـــشر بدولـــة الكویـــت وعالقتهـــا بـــبعض المتغیـــرات 
ًطالبــا وطالبــة، وقامــت الباحثــة بإعــداد ) 383(لدراســة مــن الدیموجرافیــة، وتكونــت عینــة ا

رجة استخدام أفراد عینة الدراسة لعادات مقیاس عادات العقل، وقد أظهرت النتائج ارتفاع د
: أفـراد عینـة الدراسـة هـيًالعقل، كما أظهرت النتائج أن أكثر عادات العقـل اسـتخداما لـدى 

م المثابرة، ثم اإلصـغاء بـتفهم واهتمـام، ثـم اإلقـدام التصور واإلبداع، ثم التفكیر التبادلي، ث
ً دالـة إحـصائیا فـي معظـم العـادات ًعلى المخاطرة، وأظهرت النتائج أیضا عدم وجـود فـروق
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ًصائیا بـین العقلیة تعزى إلى متغیرات الجنس أو التخصص، في حین توجد فـروق دالـة إحـ
صالح مرتفعــي التحـــصیل مرتفعــي ومنخفــضي التحــصیل الدراســي فــي العــادات العقلیــة لــ

  .الدراسي
دراسـة هــدفت إلــى الكـشف عــن مـستوى عــادات العقــل ) 2013(وأجـرى الثــامر 

 العربیـة طلبة المتفوقین والعادیین في المرحلة الثانویة بمنطقـة الجـوف فـي المملكـةلدى ال
ًطالبــا وطالبـــة، نـــصفهم مـــن المتفـــوقین ) 240(الــسعودیة، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

خــر مــن العــادیین، وقــام الباحــث بإعــداد مقیــاس عــادات العقــل، وقــد أظهــرت والنــصف اآل
 مـستوى شـیوعها لـدى أفـراد عینـة الدراسـة جـاء كمـا النتائج أن ترتیب عادات العقل حسب

د الــدائم والمــستمر للــتعلم، ثــم التــساؤل وطــرح المــشكالت، ثــم المثــابرة، ثــم االســتعدا: یلــي
ً وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي عــادات العقــل بــین التفكیــر بمرونــة، كمــا أظهــرت النتــائج

ــة الطــالب المتفــوقین وأقــرانهم العــادیین لــصالح المتفــوقین، فــ ي حــین لــم تظهــر فــروق دال
  .نهماًإحصائیا في عادات العقل تعزى لمتغیرات الجنس أو الصف الدراسي أو التفاعل بی

رنـــامج دراســة هــدفت إلـــى التحقــق مــن فاعلیــة ب) 2015(وأجــرى عبــدالرازق 
تدریبي قائم على عادات العقل في تنمیة الكفاءة الذاتیة لدى طلبة الجامعة، وتكونت عینة 

ــة الحــدود ) 69(مــن الدراســة  ــة الخاصــة بجامع ــسم التربی ًطالبــا مــن الطــالب المقیــدین بق
عودیة، تـم تقـسیمهم إلـى ثـالث مجموعـات، منهـا مجموعـة الشمالیة بالمملكـة العربیـة الـس

م تـــدریبها علــى عـــادات العقـــل المـــستندة إلــى الجانـــب األیمـــن للـــدماغ، تجریبیــة أولـــى تـــ
ــى ــم تــدریبها عل ــسر ومجموعــة تجریبیــة ثانیــة ت  عــادات العقــل المــستندة إلــى الجانــب األی

لعـادات العقـل واآلخـر للدماغ، ومجموعـة ضـابطة، وقـام الباحـث بإعـداد مقیاسـین أحـدهما 
، وقـد )إعـداد عفانـة والجـیش(طرة الدماغیـة للكفاءة الذاتیة، كما تم استخدام مقیـاس الـسی

عقل في تنمیة الكفاءة الذاتیة أظهرت النتائج فاعلیة البرنامج التدریبي القائم على عادات ال
  .لدى أفراد المجموعتین التجریبیتین مقارنة بالمجموعة الضابطة

 :تعقیب على الدراسات السابقة
 : يیتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة ما یل

بالنــسبة لألهــداف فقــد تنوعــت أهــداف الدراســات الــسابقة مــا بــین إعــداد مقــاییس  -
میة لدى طالب المراحل الدراسیة المختلفة، وتحدیـد مـستوى للفعالیة الذاتیة األكادی

ــة لــدى الطــالب،  ــة الفعالیــة الذاتیــة األكادیمی ــة الفعالیــة الذاتی والتعــرف علــى عالق
یة والمعرفیة واألكادیمیـة، والكـشف عـن الفـروق األكادیمیة ببعض المتغیرات النفس

یـرات كـالجنس أو الـصف في الفعالیة الذاتیة األكادیمیة التي قد تعزى لـبعض المتغ
ًالدراســي أو التخــصص، وأیــضا هــدفت بعــض الدراســات الــسابقة إلــى تحدیــد مــدى 

ب الب للعادات العقلیة، والكشف عن اآلثار المترتبة على تدریب الطالاستخدام الط
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على العادات العقیة، والتعرف على العالقة بین العـادات العقلیـة وبعـض المتغیـرات 
ــة ــى و. النفــسیة والمعرفی لكــن الحــظ الباحــث عــدم وجــود دراســات ســابقة هــدفت إل

ألكادیمیـة والعـادات العقلیـة الكشف عـن القـدرة التنبؤیـة لكـل مـن الفعالیـة الذاتیـة ا
 بالتحصیل الدراسي،

التي أجریت علیها الدراسات السابقة فقـد تنوعـت مـا بـین طـالب وبالنسبة للعینات  -
 .المرحلة المتوسطة والثانویة والجامعیة

بة للنتائج فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات الـسابقة أن مـستویات الفعالیـة لنسوبا -
الذاتیة األكادیمیة لدى العینات التي أجریت علیهـا هـذه الدراسـات تراوحـت مـا بـین 

ًتفعة، وأن الفعالیة الذاتیة األكادیمیة ترتبط ارتباطا موجبا بكل من متوسطة إلى مر ً
اء المعرفة، ودافعیة اإلنجاز الدراسـي، ومـستوى التحصیل الدراسي، ومهارات ما ور

األكـادیمي، ولكـن تباینـت الطموح األكادیمي، واستراتیجیات التعلم المـنظم، والـدعم 
وق في الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة والتـي نتائج الدراسات السابقة فیما یتعلق بالفر

وفیمـا . صقـد تعـزى لـبعض المتغیـرات مثـل الجـنس أو الـصف الدراسـي أو التخـص
ــائج بعــض الدراســات الــسابقة أن البــرامج  یتعلــق بالعــادات العقلیــة فقــد أظهــرت نت

 على العادات العقلیـة تـسهم فـي تحـسین كـل مـن الكفـاءة الذاتیـة التدریبیة القائمة
یة اإلنجـاز، كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـات الـسابقة أن العـادات العقلیـة تـرتبط ودافع

ًارتباطـا موجبـا بكـل مـن التحـ صیل الدراسـي والقـدرة علـى حـل المـشكالت الریاضـیة ً
الب المتفـوقین أفـضل منـه والذكاء االنفعالي، وأن مستوى العادات العقلیة لدى الط

 .لدى أقرانهم العادیین
  :ثفروض البح: ًتاسعا

  :ًفي ضوء نتائج الدراسات السابقة تم صیاغة فروض البحث وفقا لما یأتي
ــة إحــص -1 ألكادیمیــة والعــادات ًائیا بــین الفعالیــة الذاتیــة اتوجــد عالقــة ارتباطیــة دال

 .العقلیة لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة
كادیمیـة والتحــصیل ًتوجـد عالقـة ارتباطیـة دالـة إحــصائیا بـین الفعالیـة الذاتیـة األ -2

 .الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة
دیمیـة لـدى طـالب المرحلـة  في الفعالیة الذاتیـة األكاًال توجد فروق دالة إحصائیا -3

 ). إناث–ذكور (الثانویة بمدینة مكة المكرمة تعزى لمتغیر الجنس 
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كادیمیـة لـدى طـالب المرحلـة ًال توجد فروق دالة إحصائیا في الفعالیة الذاتیـة األ -4
 - الثــاني –األول (الثانویـة بمدینـة مكـة المكرمـة تعـزى لمتغیـر الـصف الدراسـي 

 ).الثالث
تسهم متغیرات الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیـة فـي التنبـؤ بالتحـصیل  -5

 .الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة
  :حثإجراءات الب: ًعاشرا

ــي كــال مــن ــا یل ــه، : ًنتنــاول فیم ــة البحــث، وأدوات مــنهج البحــث، ومجتمــع وعین
  :مة في معالجة البیاناتواألسالیب اإلحصائیة المستخد

 :منهج البحث -1
استخدم الباحث المنهج الوصفي، لمناسبته ألهداف البحث، بهدف التعرف على 

ات العقلیـة والتحـصیل الدراسـي العالقة بین الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة وبـین كـل مـن العـاد
ائیة للفـروق لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة، والكشف عن الداللة اإلحص

في الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى طالب وطالبـات المرحلـة الثانویـة بمدینـة مكـة المكرمـة 
التنبؤیـة للفعالیـة التي قد تعزى لمتغیري الجنس أو الـصف الدراسـي، والتحقـق مـن القـدرة و

بمدینـة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویـة 
  .مكة المكرمة

 :مجتمع البحث -2
تضمن مجتمع البحث الحالي جمیع طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة 

  .هـ1436/1437المنتظمین في العام الدراسي 
  :عینة البحث -3

التـي اســتخدمت للتحقـق مــن صـدق وثبــات (ت عینــة البحـث االســتطالعیة تكونـ
ــة، أ) 371(مــن ) أدوات البحــث ــا وطالب ــد تــم ًطالب ــة البحــث األساســیة فق ــسبة لعین ــا بالن م

ر ثمانیـة مـدارس بالمرحلـة اختیارها بطریقة المعاینـة العـشوائیة العنقودیـة، حیـث تـم اختیـا
عة مدارس للبنین وأربعة مدارس للبنات، وتم توزیع الثانویة بمدینة مكة المكرمة، بواقع أرب

 وطالبــة مــن طــالب هــذه ًطالبــا) 658(المقــاییس المــستخدمة فــي البحــث الحــالي علــى 
عـدم ًطالبـا وطالبـة بعـد التطبیـق ل) 31(المدارس، وتـم اسـتبعاد االسـتجابات الخاصـة بعـدد 

جمیـــع عبـــارات عـــدم اســـتكمال الطـــالب اإلجابـــة علـــى : اســـتیفائها بعـــض الـــشروط، مثـــل
المقاییس، أو عـدم قیـامهم بكتابـة البیانـات األولیـة المطلوبـة كاملـة، أو عـدم جـدیتهم فـي 
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ًطالبا وطالبة، ) 627(ابة على المقاییس، وبذلك اشتملت عینة البحث األساسیة على اإلج
) 259(من إجمالي عینة البحث و %) 58.69(بة مئویة مقدارها ًطالبا بنس) 368(منهم 

ًطالبـا ) 223(من إجمـالي عینـة البحـث، بواقـع  %) 41.31(نسبة مئویة مقدارها طالبة ب
مـــن إجمـــالي عینـــة البحـــث  %) 35.57(ویـــة مقـــدارها وطالبـــة بالـــصف األول بنـــسبة مئ

مــن إجمــالي  %) 33.49(ًطالبــا وطالبــة بالــصف الثــاني بنــسبة مئویــة مقــدارها ) 210(و
 %) 30.94(لـث بنـسبة مئویـة مقـدارها ًطالبـا وطالبـة بالـصف الثا) 194(عینة البحـث و

 .من إجمالي عینة البحث
 :أدوات البحث -4

قیاس الفعالیة البیانات في البحث الحالي في متمثلت األدوات المستخدمة لجمع 
، ومقیــاس عــادات العقــل )إعــداد الباحــث(الذاتیــة األكادیمیــة لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة 

ي نتنـاول وصـف كـل مقیـاس منهمـا وبیانـات وفیمـا یلـ )2013إعداد البرصـان ورسـمي، (
  :التحقق من خصائصه السیكومتریة

  ):عداد الباحثإ(یة لدى طالب المرحلة الثانویة مقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیم  - أ
ــة لــدى طــالب المرحلــة  ــة األكادیمی ــاس الفعالیــة الذاتی ــام الباحــث بإعــداد مقی ق

 علیهــا إمــا أنهــا أعــدت لطــالب مراحــل الثانویــة ألن المقــاییس التــي أتــیح للباحــث الطــالع
بیة، أو أعدت في دراسیة أخرى غیر المرحلة الثانویة، أو اعتمدت على ترجمة مقاییس أجن

بیئــات أخــرى غیــر البیئــة الــسعودیة، أو لــم یــتم تقنینهــا علــى عینــات كبیــرة فــي البیئــة 
  . دیةالسعو

المرحلـة الثانویـة وقد مر إعداد مقیاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة لـدى طـالب 
  :في البحث الحالي بالخطوات اآلتیة

ة الذاتیة األكادیمیة لدى طالب وهو تحدید مستوى الفعالی: تحدید الهدف من المقیاس -
 .بمدینة مكة المكرمةالمرحلة الثانویة 

مراجعة التراث السیكولوجي من أطر نظریـة ودراسـات سـابقة تناولـت الفعالیـة الذاتیـة  -
إعــداد (مقیــاس الفعالیــة الذاتیــة  :طــالع علــى بعــض المقــاییس؛ مثــلاالاألكادیمیــة، و

لفعالیة الذاتیة األكادیمیة لـدى طلبـة ، ومقیاس ا)1993شوارترز، ترجمة المنصور، 
س الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة لــدى طلبــة ، ومقیــا)2002إعــداد ســالم، (الجامعــة 
یـة األكادیمیـة لـدى طـالب ، ومقیاس الكفاءة الذات)2003إعداد ویت روز، (الجامعة 

لـدى ، ومقیاس الكفاءة الذاتیة األكادیمیة المدركة )2004إعداد علي، (كلیة التربیة 
إعـداد (، ومقیـاس الفعالیـة الذاتیـة فـي القـراءة )2009إعـداد الـزق، (طلبة الجامعـة 
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إعـــداد كرولـــي وزمالئـــه، (ومقیـــاس الفعالیـــة الذاتیـــة األكادیمیـــة ، )2010بـــارنس، 
2014.( 

ـــدائل االســـتجابةصـــی - ـــدریج ب ـــاس وت ـــارات المقی ـــة :اغة عب ـــي ضـــوء مراجع ـــراث  ف الت
، دیمیـة مـن أطـر نظریـة ومقـاییس ودراسـات سـابقةالسیكولوجي للفعالیة الذاتیة األكا

الخبرة المیدانیة للباحث تم صیاغة الصورة األولیة للمقیاس والتي اشتملت وفي ضوء 
 (Likert)استخدام أسلوب لیكـرت  ا تمعبارة موزعة على أربعة أبعاد، كم) 60(على 

رة عــن خماســي التــدریج لتحدیــد بــدائل االســتجابة، حیــث یجیــب الطالــب عــن كــل عبــا
ق علیـه هـذه طریق تحدیـد درجـة موافقتـه علـى كـل منهـا وتحدیـد إلـى أي مـدى تنطبـ

 – غیـر موافـق – متـردد – موافـق –موافق بشدة (العبارة، وذلك باختیار أحد البدائل 
ً، وقــد أعطــي لكــل بــدیل مـن هــذه البــدائل وزنــا مــدرجا، حیــث یــتم )ق بــشدةغیـر موافــ ً
درجات فـي حالـة اختیـار ) 4(، و)موافق بشدة(درجات في حالة اختیار ) 5(احتساب 

غیـر (ة اختیـار ، ودرجتـین فـي حالـ)متـردد(درجات فـي حالـة اختیـار ) 3(، و)موافق(
، ویتم عكس هـذه األوزان )دةغیر موافق بش(، ودرجة واحدة في حالة اختیار )موافق

الكلیة في حالة العبارات السالبة والمنفیة، ویستخدم الجمع الجبري في حساب الدرجة 
 .التي یحصل علیها الطالب على المقیاس ككل وأبعاده الفرعیة

تمت صیاغة تعلیمات المقیاس من أجل تعریف أفراد عینة : صیاغة تعلیمات المقیاس -
لــه، مــع التأكیــد علــى ضــرورة قیــام كــل طالــب باختیــار البحــث بطریقــة االســتجابة 

 وأخــرى  إجابــة صــحیحةوأنــه ال توجــد االســتجابة التــي تعبــر عــن رأیــه بكــل صــراحة،
ــه الشخــصي، وأن  ــا أنهــا تعبــر عــن رأی ــات الطالــب صــحیحة طالم ــل إجاب خاطئــة، فك

 .استجاباته سیتم استخدمها في أغراض البحث العلمي فقط
تــــم التحقــــق مــــن الخــــصائص : كومتریة للمقیــــاسالتحقــــق مــــن الخــــصائص الــــسی -

ـــدى طـــالب الم ـــة ل ـــة األكادیمی ـــة الذاتی ـــاس الفعالی ـــسیكومتریة لمقی ـــة ال ـــة الثانوی رحل
 :باستخدام الطرق التالیة

 مــن االتــساق الــداخلي للمقیــاس مــن خــالل التحقــقتــم : االتــساق الــداخلي للمقیــاس 
ــا وطالبــة مــن أفــراد العینــة االســت) 48(تطبیقــه علــى  طالعیة وتــم حــساب قیمــة ًطالب

معامالت االرتباط الخطي لبیرسون بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس وبین كل 
ن درجة البعد الذي تنتمي إلیه هذه العبارة والدرجة الكلیة للمقیاس، كما تـم حـساب م

ــا ــامالت االرتب ــاد المقیــاس قیمــة مع ــد مــن أبع ــل بع ط الخطــي لبیرســون بــین درجــة ك
إلـــى ) 0.63(ة للمقیــاس، وقــد تراوحــت قــیم معــامالت االرتبــاط بــین والدرجــة الكلیــ
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، ممـا یـشیر إلـى اتـصاف )0.01(توى ًوجمیعها قیم دالة إحصائیا عنـد مـس) 0.82(
 .المقیاس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي

 تم التحقق من صدق مقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیـة لـدى طـالب : صدق المقیاس
 :المرحلة الثانویة من خالل الطرق اآلتیة

) 60(بعــد إعــداد الــصورة األولیــة للمقیــاس والتــي اشــتملت علــى : صــدق المحكمــین
عبـارة، تــم عرضـها علــى عـشرة محكمــین مـن المتخصــصین فـي علــم الـنفس، وطلــب 

مـدى وضـوح : هذا المقیاس من خالل إبداء آرائهم فیمـا یتعلـق بكـل مـنمنهم تحكیم 
 البحـث، ومـدى انتمـاء كـل العبارات ودقة وسالمة صـیاغتها، ومناسـبتها ألفـراد عینـة

منها للبعد الخاص بها، ومـدى مناسـبة صـیاغة بـدائل االسـتجابة، وتـم اإلبقـاء علـى 
المحكمـین، وقـد أسـفرت نتیجـة فأكثر من السادة  %) 80(العبارات التي وافق علیها 

التحكیم عن حذف عبارتین لم تحصال على نـسبة االتفـاق المطلوبـة بـین المحكمـین، 
ــدیل صــ ــم تع ــسادة كمــا ت ــداها  ال ــارات فــي ضــوء المالحظــات التــي أب یاغة خمــس عب

  .عبارة) 58(المحكمون، وبذلك أصبح عدد عبارات المقیاس 
لي لمقیاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة تم التحقق من الصدق العام: الصدق العاملي

لغ لدى طالب المرحلة الثانویة من خـالل تطبیقـه علـى أفـراد العینـة االسـتطالعیة البـا
ــاس تــم ) 371(عــددهم  ــاملي لعبــارات المقی ــل الع ــل إجــراء التحلی ــا وطالبــة، وقب ًطالب

 –ایر  مـ–التحقق من صحة المعاینة أو كفایة سحب العینة باستخدام اختبار كـایزر 
 KMO، وبلغـــت قیمـــة معامـــل Kaiser-Meyer-Olkin-Test (KMO)أولكـــن

راء التحلیلي العاملي، كمـا تـم ، مما یشیر إلى كفایة العینة االستطالعیة إلج)0.84(
التحقــق مــن صــالحیة البیانــات إلجــراء التحلیــل العــاملي باســتخدام اختبــار النطــاق 

Bartlett's Test of Sphericity ًدالـة إحـصائیا عنـد مـستوى  وكانـت نتیجتـه
، كمــا تــم مراجعــة قــیم معــامالت االرتبــاط البینیــة بــین عبــارات المقیــاس وتــم )0.01(

ومراجعـة قـیم الخالیـا القطریـة لمـصفوفة االرتبـاط ) 3.0( تزیـد عـن التحقق مـن أنهـا
Anti-image  من أن كـل عبـارة ال تقـل قیمـة معـامالت التحقـق مـن كفـاءة للتحقق
 عــن القیمــة Measure of Sampling Adequacy (MSA)المعاینــة لهــا 

المقیـاس وبعد ذلك تم إجراء التحلیل العاملي لعبارات ). 0.7(المتوسطة للقبول وهي 
، كمـا تـم اسـتخدام محـك Hotellingباستخدام طریقة المكونات األساسـیة لهـوتلنیج 

، )2002د، مـرا(كایزر وقبول العوامل التي یزید جذرها الكـامن عـن الواحـد الـصحیح 
ًعــامال، وللحــصول علــى تكــوین عــاملي یمكــن ) 12(ًوبنــاء علــى ذلــك تــم اســتخراج 

 وتـم تحدیـد Varimaxخدام طریقـة الفاریمـاكس تفسیره تم إجراء تدویر للعوامل باست
 للجـذور الكامنـة واإلبقـاء Scree Plotعدد العوامل من خالل دراسة الرسم البیـاني 



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -817-

ء شدید االنحدار من المنحنى قبل أن یبـدأ المنحنـى على العوامل التي تظهر في الجز
رة متـشبعة ، واستخدم محك جیلفورد الذي یعتبر العبـا)2003أبوعالم، (في االعتدال 

، واإلبقاء على العوامل )0.3(على العامل إذا كان تشبعها على هذا العامل یزید عن 
ملي عـن حـذف عبـارة التي تشبعت علیها ثالث عبارات فأكثر، وقد أسفر التحلیل العـا

واحدة لم تحقق هذه المعـاییر، وتـم الحـصول علـى أربعـة عوامـل تتـراوح قـیم جـذورها 
مـن التبـاین الكلـي  %) 40.23(وتفسر مجتمعة ) 7.64 (إلى) 3.92(الكامنة بین 

) 57(بین عبـارات المقیـاس، وبـذلك أصـبحت الـصورة النهائیـة للمقیـاس مكونـة مـن 
ل، وتوضـح الجـداول اآلتیـة تـشبعات عبـارات المقیـاس عبارة موزعة على أربعة عوام

  :اسعلى هذه العوامل والجذر الكامن ونسب التباین لكل عامل من عوامل المقی
  )1(جدول 

  یوضح عبارات العامل األول لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وتشبعاتها على هذا العامل
  التشبع  العبارة  م
  0.74 .وق في دراستيتؤهلني قدراتي العقلیة للتف  1
  0.68 .ینقصني وجود خطة لتطویر قدراتي األكادیمیة  2
  0.71 .تظهر الدراسة ما لدي من قدرات  3
  0.69 .وفر لدي المهارات الالزمة لتخصصي الدراسيتت  4
  0.62  .لیست لدي رغبة في اكتساب مهارات أكادیمیة جدیدة  5
  0.48  .لدي قراءات خارجیة غیر الكتب المدرسیة  6
  0.57  .ال أهتم بالتخطیط لمستقبلي الدراسي  7
  0.69  .أتمنى أن أكون أحد األشخاص ذوي المكانة العلمیة المرموقة  8
ًأبذل جهدا كبیرا في تحقیق أهدافي دون انتظار مساعدة من اآلخرین  9 ً.  0.77  
  0.75  .أثابر في تحقیق أهدافي الدراسیة  10
  0.56  .اسةینقصني متطلبات النجاح في الدر  11
  0.61  .أسعى لتحقیق طموحاتي رغم الصعوبات التي تواجهني  12
  0.59  .ع على كل ما هو جدیدأفضل المهام األكادیمیة التي تتیح لى االطال  13
  0.47  .أجد صعوبة في استخدام مهارات التفكیر العلمي  14
  0.51  .أفضل االعتماد على اآلخرین في اختیار التخصص المناسب  15

  7.64  ذر الكامنالج
   %13.41  نسبة التباین

یتضح من الجدول السابق أن العامل األول لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیـة 
، وبلغـت )0.77(إلـى ) 0.47(عبـارة، وتراوحـت تـشبعاتها علیـه بـین ) 15(شبعت علیـه ت

 13.41(ي ، وبلغت نسبة إسهامه في التباین الكل)7.64(قیمة الجذر الكامن لهذا العامل 
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، وتعكس عبارات هذا العامل قیام الطالب بتحدیـد أهدافـه الدراسـیة بدقـة، وقیامـه ببـذل %)
، وحرصه على اكتشاف واستثمار ما لدیه من قدرات واالستفادة أقصى جهد ممكن ومثابرته

منها في تحقیق أهدافه، وحرصه على اكتساب المهارات الالزمة لتحقیق متطلبات الدراسة، 
التخطیط لمستقبله الدراسي، وسـعیه للحـصول علـى المكانـة الالئقـة وسـط أقرانـه، وقیامه ب

  .اكتشاف القدراتولذلك تم تسمیة هذا العامل تحدید األهداف و
  )2(جدول 

یوضح عبارات العامل الثاني لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وتشبعاتها على هذا 
  العامل

  التشبع  العبارة  م
  0.52  .على تحصیل دروسي بالمستوى المطلوبأثق في قدرتي   1
  0.62  .یمكنني القیام بالتكلیفات الدراسیة بشكل الئق  2
  0.68  .ي للحصول على أعلى الدرجاتأبذل كل ما في وسع  3
  0.44  .أجد صعوبة في فهم كثیر من الموضوعات التي أدرسها  4
  0.74  .ًأذاكر دروسي أوال بأول  5
  0.50  .د أداء واجباتي المدرسیةأشعر بالملل والتعب عن  6
  0.56  .أثق في قدرتي على التفاعل مع المعلمین في الفصل الدراسي  7
  0.72  .ي إنجاز ما أكلف به من واجباتأعتمد على ذاتي ف  8
  0.43  .أعتقد أن معظم المقررات الدراسیة صعبة وجافة  9
  0.79  . بسهولةأحاول أكثر من مرة إلنجاز المهام األكادیمیة وال أستسلم  10
  0.71  .أجد صعوبة في إنهاء الواجبات والتكلیفات الدراسیة في أوقاتها المحددة  11
  0.59  .هام األكادیمیة التي یعتبرها زمالئي صعبةأقبل على أداء الم  12
  0.39  .أرى أن معظم المقررات الدراسیة صعبة ومن المستحیل فهمها  13
  0.68  .وأعطیها األولویة األولى في حیاتيأحرص على أداء متطلبات الدراسة   14
ًأبذل جهدا كافیا في البحث واالطالع  15 ً.  0.52  

  6.39  الجذر الكامن
   %11.22  تبایننسبة ال

یتضح من الجدول السابق أن العامل الثاني لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة 
، وبلغـت )0.79( إلـى )0.39(عبـارة، وتراوحـت تـشبعاتها علیـه بـین ) 15(تشبعت علیـه 

 11.22(، وبلغت نسبة إسهامه في التباین الكلي )6.39(قیمة الجذر الكامن لهذا العامل 
رات هذا العامل مثـابرة الطالـب مـن أجـل إنجـاز المهـام األكادیمیـة، وعـدم ، وتعكس عبا%)

تأجیلها عن أوقاتها المحددة، واعتمـاده علـى نفـسه فـي أدائهـا، وقیامـه ببـذل أقـصى جهـد 
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ممكن للوفاء بمتطلبات الدراسة وتحقیقهـا بالمـستوى المطلـوب، واإلقـدام علـى أداء المهـام 
نها، ولذلك تم تسمیة هذا العامل الثقة فـي القـدرة علـى األكادیمیة الصعبة وعدم الهروب م

  .إنجاز المهام األكادیمیة
  )3(جدول 

ة وتشبعاتها على هذا یوضح عبارات العامل الثالث لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمی
  العامل

  التشبع  العبارة  م
  0.81 .أستطیع حل المشكالت التي تواجهني في الدراسة بسهولة  1
صارى جهــدى للتغلــب علــى الــصعوبات التــي تــواجهني فــي إعــداد التكلیفــات أبــذل قــ  2

  .الدراسیة
0.68  

  0.55  .أؤجل المهام الدراسیة الصعبة إلى آخر لحظة ممكنة  3
  0.63  .درتي على اجتیاز االختباراتأثق في ق  4
  0.37 .أستطیع أداء المهام األكادیمیة التي تتطلب التركیز لفترة طویلة  5
  0.62 .وبة في تنظیم وقتي أثناء االستعداد لالختباراتأجد صع  6
  0.38 .أشعر بالتوتر والقلق في االختبارات، مما یعیق تذكري للمعلومات  7
  0.58 .أثناء االختباراتأنظم أفكاري بشكل جید   8
  0.51 .أعتقد أن أي مشكلة دراسیة یمكن حلها من خالل بذل المزید من الجهد  9
  0.71 . على ذاتي في حل المشكالت التي قد تواجهني في الدراسةأفضل االعتماد  10
ــواجهني ظــروف خارجــة عــن   11 ــدما ت ــذل الجهــد فــي الدراســة عن ًأتوقــف تمامــا عــن ب

 .إرادتي
0.59  

  0.76 .أصمم على النجاح في الدراسة مهما واجهت من صعوبات  12
  0.48 .أستطیع إیجاد أكثر من حل ألي مشكلة تواجهني في الدراسة  13
  0.42 .أشعر بالثقة في قدرتي على مواجهة المواقف الدراسیة الجدیدة علي  14

  4.97  الجذر الكامن
   %8.72  نسبة التباین
عامل الثالث لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة یتضح من الجدول السابق أن ال

، وبلغـت )0.81(إلـى ) 0.37(عبـارة، وتراوحـت تـشبعاتها علیـه بـین ) 14(تشبعت علیـه 
 8.72(، وبلغت نسبة إسهامه فـي التبـاین الكلـي )4.97(قیمة الجذر الكامن لهذا العامل 

التي تواجهه في الدراسة حل المشكالت ، وتعكس عبارات هذا العامل قدرة الطالب على %)
ــضاغطة ٕواصــراره علــى بنفــسه،  ــف ال ــت الــصعوبات والمواق ــا كان ــي الدراســة مهم النجــاح ف

عن إرادته التي قد یتعرض لهـا، وقدرتـه علـى إعـداد التكلیفـات والمهـام والظروف الخارجة 
الـصعبة، وتعاملــه بكفـاءة مــع مواقـف االختبــارات، وثقتـه فــي قدرتـه علــى اجتیـاز المواقــف 
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ولـــذلك تـــم تـــسمیة هـــذا العامـــل التعامـــل مـــع الـــضغوط كادیمیـــة الجدیـــدة بالنـــسبة لـــه، األ
  .األكادیمیة

  )4(جدول 
   الرابع لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وتشبعاتها على هذا العاملیوضح عبارات العامل

  التشبع  العبارة  م
  0.70  .أتوقع الحصول على درجات مرتفعة في االختبارات  1
  0.43  .صني الكثیر من المهارات المطلوبة للنجاح في الدراسةینق  2
  0.59  .تؤهلني قدراتي العقلیة للتفوق في دراستي  3
  0.67  . زمالئي بأنني قادر على إحراز أعلى الدرجات في االختباراتیصفني  4
  0.64  .یثني ولي أمري على نتائجي في االختبارات  5
  0.52  .سئلة الصعبة المتعلقة بدراستيأثق في قدرتي على اإلجابة على األ  6
  0.63  .یمكنني اإلجابة عن أي سؤال في االختبار  7
  0.36  .اكز المتقدمة بین زمالئي هذا العامأتوقع أن أحصل على أحد المر  8
  0.51  .أشعر بالثقة عند اقتراب موعد ظهور نتیجة االختبارات  9
  0.61  .تيأتوقع الثناء من أساتذتي على أدائي في دراس  10
  0.40  .أرى أن الحصول على مركز متقدم بین زمالئي أمر غیر ضروري  11
  0.55  .أتوقع أن یكون لي مستقبل مشرق  12
  0.38  .لدي رغبة قویة في استكمال دراستي  13

  3.92  الجذر الكامن
   %6.88  نسبة التباین

ة األكادیمیـة یتضح من الجدول السابق أن العامل الرابع لمقیاس الفعالیة الذاتی
، وبلغـت )0.70(إلـى ) 0.36(عبـارة، وتراوحـت تـشبعاتها علیـه بـین ) 13(تشبعت علیـه 

 6.88(، وبلغت نسبة إسهامه فـي التبـاین الكلـي )3.92(عامل قیمة الجذر الكامن لهذا ال
توقع الطالب الحصول على درجات مرتفعة في االختبارات ، وتعكس عبارات هذا العامل %)

وقع الطالب الثناء من المحیطین به من معلمـین وزمـالء وأولیـاء أمـور علـى المدرسیة، وت
لحصول علـى مكانـة مرموقـة بـین أقرانـه، أدائه األكادیمي، وثقته في قدرته على التفوق وا

ولــذلك تــم تــسمیة هــذا وتوقعــه لمــستقبل أكــادیمي مــشرق، ورغبتــه فــي اســتكمال دراســته، 
  .العامل توقع النجاح

إعـداد (تم استخدام كل من مقیـاس الفعالیـة العامـة للـذات : حكصدق االرتباط بم
) 2000راوي، إعــداد الــشع(ومقیــاس الــدافع لإلنجــاز األكــادیمي ) 2005العــدل، 

كمحكات لصدق مقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة المستخدم في البحـث الحـالي، 
ــى  ــاییس الثالثــة عل ــم تطبیــق المق ــرا) 48(حیــث ت ــة مــن أف ــا وطالب ــة ًطالب د العین
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االســتطالعیة، وتــم حــساب قــیم معــامالت االرتبــاط الخطــي لبیرســون بــین درجــات 
لفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة المـستخدم فـي أفراد العینة االستطالعیة على مقیاس ا

البحــث الحــالي ودرجــاتهم علــى مقیاســي الفعالیــة العامــة للــذات والــدافع لإلنجــاز 
ً على الترتیب، وهـي قـیم دالـة إحـصائیا )0.71(و) 0.79(األكادیمي، وقد بلغت 

الفعالیــة الذاتیــة  ً، ممــا یعــد مؤشــرا علــى صــدق مقیــاس)0.01(عنــد مــستوى 
  .لمستخدم في البحث الحالياألكادیمیة ا

 ــاس ــات المقی ــدى طــالب : ثب ــة ل ــة الذاتیــة األكادیمی ــاس الفعالی ــات مقی ــم التحقــق ثب ت
 :المرحلة الثانویة من خالل الطرق اآلتیة

ًطالبا وطالبة من أفـراد ) 48(قام الباحث بتطبیق المقیاس على : فا كرونباخطریقة أل
ل ألفا كرونباخ وذلك بالنسبة لكل مـن العینة االستطالعیة، ثم قام بحساب قیمة معام

  :المقیاس ككل وأبعاده الفرعیة، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي
  )5(جدول 

  مقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وألبعاده الفرعیةمعامالت الثبات بطریقة ألفا كرونباخ ل
  معامل الثبات بطریقة ألفا كرونباخ  البعد  م
  0.82  تشاف القدراتتحدید األهداف واك  1
  0.79  الثقة في القدرة على إنجاز المهام األكادیمیة  2
  0.86  التعامل مع الضغوط األكادیمیة  3
  0.81  توقع النجاح  4

  0.88  مقیاسالدرجة الكلیة لل
یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قــیم معــامالت الثبــات بطریقــة ألفــا كرونبــاخ ألبعــاد 

، وأن قیمــة معامــل )0.86(إلــى ) 0.79(تتــراوح بــین یمیــة الفعالیــة الذاتیــة األكادمقیــاس 
  .، وجمیعها معامالت ثبات عالیة)0.88(الثبات بطریقة ألفا كرونباخ للمقیاس ككل بلغت 

ًطالبـا وطالبـة مـن ) 48(قـام الباحـث بتطبیـق المقیـاس علـى : تطبیـقطریقة إعادة ال
) 15( علیهم مرة أخرى بعـد أفراد العینة االستطالعیة، ثم قام بإعادة تطبیق المقیاس

ًیوما، وتم حساب قیم معامالت االرتباط الخطي لبیرسون بین درجاتهم على المقیـاس 
  :لنتائج كما في الجدول اآلتيككل وأبعاده الفرعیة في مرتي التطبیق، وكانت ا
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  )6(جدول 
  بعاده الفرعیةمعامالت الثبات بطریقة إعادة التطبیق لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وأل

  معامل الثبات بطریقة إعادة التطبیق  البعد  م
  0.79  تحدید األهداف واكتشاف القدرات  1
  0.81  الثقة في القدرة على إنجاز المهام األكادیمیة  2
  0.85  التعامل مع الضغوط األكادیمیة  3
  0.78  توقع النجاح  4

  0.94  الدرجة الكلیة للمقیاس
ن قـیم معـامالت الثبـات بطریقـة إعـادة التطبیـق ألبعـاد یتضح من الجـدول الـسابق أ

، وأن قیمــة معامــل )0.85(إلــى ) 0.78(تتــراوح بــین الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة مقیــاس 
ــة إعــ ــاس ككــل بلغــت الثبــات بطریق ــق للمقی ــات )0.94(ادة التطبی ــامالت ثب ، وجمیعهــا مع

  .عالیة
  ):2013إعداد البرصان ورسمي، (مقیاس عادات العقل   -  ب

المثـابرة، : عبـارة موزعـة علـى أربعـة مجـاالت، وهـي) 50(یتكون هذا المقیاس مـن 
، )المعرفـيالتفكیـر فـوق (والتحكم بالتهور، والكفاح من أجل الدقة، والتفكیر حـول التفكیـر 

 –ً نـادرا –ً أحیانـا –ً غالبـا –ًدائمـا (وتتم االستجابة لعبارات المقیاس باختیـار أحـد البـدائل 
لهذه البدائل على الترتیب، وفیما ) 1 – 2 – 3 – 4 – 5(تخصیص الدرجات ، ویتم )ًأبدا

  :یلي نتناول بیانات التحقق من الخصائص السیكومتریة لهذا المقیاس
  قــام معــدا المقیــاس بــالتحقق مــن اتــساقه الــداخلي عــن : للمقیــاساالتــساق الــداخلي

 وحــساب قــیم ًطالبــا وطالبــة،) 32(طریــق تطبیقــه علــى عینــة اســتطالعیة قوامهــا 
إلـى ) 0.29(معامالت ارتباط كل عبارة بالمجال الذي تنمي إلیه، والتي تراوحـت بـین 

البحـث الحـالي مـن كما تم التحقق من االتساق الداخلي لهذا المقیاس في ). 0.68(
ًطالبا وطالبة من أفراد العینة االستطالعیة وتم حساب قیمة ) 48(خالل تطبیقه على 
خطي لبیرسون بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس وبین كل معامالت االرتباط ال

مــن درجــة المجــال الــذي تنتمــي إلیــه هــذه العبــارة والدرجــة الكلیــة للمقیــاس، كمــا تــم 
الت االرتبـاط الخطــي لبیرسـون بـین درجــة كـل مجــال مـن مجــاالت حـساب قیمـة معــام

) 0.55(رتبـاط بـین المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس، وقـد تراوحـت قـیم معـامالت اال
ــى  ــد مــستوى ) 0.72(إل ــة إحــصائیا عن ــیم دال ــى )0.01(ًوجمیعهــا ق ــشیر إل ــا ی ، مم

 .اتصاف المقیاس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي
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 قام معدا المقیاس بالتحقق من صدقه من خالل عرضـه علـى سـبعة :صدق المقیاس 
 فـــي تعـــدیل مـــن المحكمـــین المتخصـــصین فـــي علـــم الـــنفس، واالســـتناد إلـــى آرائهـــم

المقیاس، كمـا تـم التحقـق مـن صـدق المقیـاس فـي البحـث الحـالي باسـتخدام طریقـة 
د إعــدا(صــدق االرتبــاط بمحــك، حیــث تــم اســتخدام مقیــاس عــادات العقــل المنتجــة 

ــولیلي،  ــدالوهاب وال ــي ) 2011عب ــاس عــادات العقــل المــستخدم ف كمحــك لــصدق مقی
ــا وطالبــة مــن أفــراد العینــة ط) 48(البحــث الحــالي، وتــم تطبیــق المقیاســین علــى  ًالب

االسـتطالعیة، وتـم حـساب قیمـة معامـل االرتبـاط الخطـي لبیرسـون بـین درجـات أفـراد 
ً، وهـي قیمـة دالـة إحـصائیا )0.77(العینة االستطالعیة على المقیاسـین، وقـد بلغـت 

ً، مما یعـد مؤشـرا علـى صـدق مقیـاس عـادات العقـل المـستخدم )0.01(عند مستوى 
 .ليفي البحث الحا

 عـن طریـق تطبیقـه علـى عینـة قام معدا المقیاس بالتحقق من ثباتـه: ثبات المقیاس 
ــا) 32(اســتطالعیة قوامهــا  ــات المقی ــم حــساب قیمــة معامــل ثب ــة، وت ــا وطالب س ًطالب

، كمـا تـم التحقـق مـن ثبـات مقیـاس عـادات )0.83(بطریقة ألفا كرونباخ وقـد بلغـت 
 :تیةمن خالل الطرق اآلالعقل في البحث الحالي 

ًطالبا وطالبة من أفـراد ) 48(قام الباحث بتطبیق المقیاس على : طریقة ألفا كرونباخ
 بالنسبة لكل مـن العینة االستطالعیة، ثم قام بحساب قیمة معامل ألفا كرونباخ وذلك

  :المقیاس ككل ومجاالته الفرعیة، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي
  )7(جدول 

  ألفا كرونباخ لمقیاس عادات العقل ولمجاالته الفرعیةمعامالت الثبات بطریقة 

  معامل الثبات بطریقة ألفا كرونباخ  المجال  م
  0.81  المثابرة  1
  0.83  التحكم بالتهور  2
  0.80   أجل الدقةالكفاح من  3
  0.79  التفكیر حول التفكیر  4

  0.86  الدرجة الكلیة للمقیاس
ثبـات بطریقـة ألفـا كرونبـاخ لمجـاالت یتضح من الجدول السابق أن قـیم معـامالت ال

، وأن قیمـة معامـل الثبـات بطریقـة )0.83(إلـى ) 0.79(تتراوح بین عادات العقل مقیاس 
  .، وجمیعها معامالت ثبات عالیة)0.86(ألفا كرونباخ للمقیاس ككل بلغت 
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ًطالبـا وطالبـة مـن ) 48(قـام الباحـث بتطبیـق المقیـاس علـى : طریقة إعادة التطبیـق
) 15(لعینة االستطالعیة، ثم قام بإعادة تطبیق المقیاس علیهم مرة أخرى بعـد أفراد ا

س ًیوما، وتم حساب قیم معامالت االرتباط الخطي لبیرسون بین درجاتهم على المقیـا
  :ككل ومجاالته الفرعیة في مرتي التطبیق، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي

  )8(جدول 
  التطبیق لمقیاس عادات العقل ولمجاالته الفرعیةمعامالت الثبات بطریقة إعادة 

  معامل الثبات بطریقة إعادة التطبیق  المجال  م
  0.79  المثابرة  1
  0.82  التحكم بالتهور  2
  0.86   الدقةالكفاح من أجل  3
  0.79  التفكیر حول التفكیر  4

  0.89  الدرجة الكلیة للمقیاس
 بطریقة إعادة التطبیـق لمجـاالت یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت الثبات

، وأن قیمـة معامـل الثبـات بطریقـة )0.86(إلـى ) 0.79(تتراوح بین عادات العقل مقیاس 
  .، وجمیعها معامالت ثبات عالیة)0.89(إعادة التطبیق للمقیاس ككل بلغت 

 :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في معالجة البیانات -5
  :تیة في معالجة البیانات في البحث الحاليتم استخدام األسالیب اإلحصائیة اآل

معامل االرتباط الخطي لبیرسون للتحقق مـن صـدق االتـساق الـداخلي ألدوات البحـث،  -
اإلضــافة إلــى التحقــق مــن العالقــة االرتباطیــة بــین وثباتهــا بطریقــة إعــادة التطبیــق، ب

 .راسيالفعالیة الذاتیة األكادیمیة وبین كل من العادات العقلیة والتحصیل الد
 .معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أدوات البحث -
 للكشف عن داللة الفروق بین متوسـطات درجـات أفـراد عینـة (T-Test)" ت"اختبار  -

الیة الذاتیة األكادیمیة وأبعاده الفرعیـة التـي قـد تعـزى لمتغیـر البحث على مقیاس الفع
 .الجنس

ــاین أحــادي االتجــاه  - ــار تحلیــل التب ــار شــیفیه (One Way ANOVA)اختب  واختب
Scheffe للمقارنات البعدیة للكشف عن داللـة الفـروق بـین متوسـطات درجـات أفـراد 

عـاده الفرعیـة التـي قـد تعـزى عینة البحث علـى مقیـاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة وأب
 .لمتغیر الصف الدراسي
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تحقق  لل(Stepwise Regression Analysis)تحلیل االنحدار المتعدد التدریجي  -
 .من القدرة التنبؤیة للفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة بالتحصیل الدراسي

  :نتائج البحث ومناقشتها وتفسیرها: حادي عشر
 النتـائج التـي تـم التوصـل إلیهـا فـي البحـث الحـالي مـن خـالل نتناول فیما یلـي

سیرها فــي ضــوء ٕعــرض فــروض البحــث واجــراءات التحقــق منهــا، ثــم مناقــشة النتــائج وتفــ
  :الدراسات السابقة

 :نتائج الفرض األول -1
ًتوجــد عالقـة ارتباطیــة دالـة إحــصائیا بـین الفعالیــة : "یـنص الفــرض األول علـى

  ".ات العقلیة لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمةالذاتیة األكادیمیة والعاد
الخطــي وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم حــساب قــیم معــامالت االرتبــاط 

لبیرسون بین درجـات أفـراد عینـة البحـث علـى مقیـاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة وأبعـاده 
یة، وكانت النتائج كما هو الفرعیة وبین درجاتهم على مقیاس عادات العقل ومجاالته الفرع

  :موضح في الجدول اآلتي
  )9(جدول 

فعالیة الذاتیة األكادیمیة معامالت االرتباط بین درجات أفراد عینة البحث على مقیاس ال
  وأبعاده الفرعیة وبین درجاتهم على مقیاس عادات العقل ومجاالته الفرعیة

الكفاح من أجل التحكم بالتهور  المثابرة  
  الدقة

یر حول التفك
  التفكیر

  الدرجة الكلیة
  للعادات العقلیة

  تحدید األهداف
  واكتشاف القدرات

0.69**   0.64**   0.52**   0.46**   0.68**   

الثقة في القدرة على إنجاز 
  المهام األكادیمیة

0.61**   0.57**   0.46**   0.43**   0.61**   

  التعامل مع
  الضغوط األكادیمیة

0.67**   0.65**   0.52**   0.46**   0.67**   

   **0.59   **0.41   **0.44   **0.56   **0.61  توقع النجاح
الدرجة الكلیة للفعالیة 

  الذاتیة األكادیمیة
0.73**   0.68**   0.55**   0.50**   0.72**   

  )0.01(دالة عند مستوى * )                         *0.05(دالة عند مستوى * 
ًة ارتباطیــة موجبــة دالــة إحــصائیا بــین یتـضح مــن الجــدول الــسابق وجــود عالقـ

وبـین درجات أفـراد عینـة البحـث علـى مقیـاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة وأبعـاده الفرعیـة 
درجاتهم على مقیاس عادات العقل ومجاالته الفرعیة، حیث تراوحت قیم معـامالت االرتبـاط 
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، كمـا بلغـت )0.01(ً، وجمیعها قیم دالة إحصائیا عنـد مـستوى )0.72(إلى ) 0.41(بین 
للفعالیة الذاتیة األكادیمیة والدرجـة الكلیـة للعـادات قیمة معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة 

ً، وهي أیضا دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى )0.72(ة العقلی ، ممـا یـشیر إلـى تحقـق )0.01(ً
  .الفرض األول

الرتباطیة بین ولم یجد الباحث من بین الدراسات السابقة دراسة تناولت العالقة ا
الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة لدى طالب المرحلة الثانویة، ولكن تتفق نتـائج 

التـي أظهـرت أن تـدریب ) 2015(ل في مضمونها مع نتائج دراسة عبدالرازق الفرض األو
  .الطالب على استخدام عادات العقل یسهم في في تنمیة الكفاءة الذاتیة لدیهم

سیر نتائج الفرض األول في ضوء أن امتالك الطالب للعـادات العقلیـة ویمكن تف
یفـات الدراسـیة والوفـاء بمتطلبـات وقدرته على استخدامها وتوظیفهـا یمكنـه مـن تنفیـذ التكل

ًالدراسة، مما یقدم له دلیال عملیا على قدرتـه علـى أداء المهـام األكادیمیـة علـى المـستوى  ً
ًوى واألكثر تأثیرا في معتقـدات الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة المطلوب، وهذا یعد المصدر األق

ة لـدى الطالـب أفـضل كلمـا كانـت وهو اإلنجازات األدائیة، فكلما كان مستوى العادات العقلی
لدیـه خبــرات نجــاح أكثـر، ومــن ثــم تزیــد ثقتـه فــي قدرتــه علــى إحـراز النجــاح فــي المواقــف 

  .اتیةالقادمة، وهو ما یعزز معتقدات فعالیته الذ
ًكما أن توظیف الطالب للعادات العقلیـة یعـد أمـرا ضـروریا لزیـادة ثقتـه بنفـسه،  ً

ــادة حماســه ودافعیتــه للدراســة، وا ــان ٕوزی ــم فكلمــا ك ــوق، ومــن ث ــى النجــاح والتف صــراره عل
مستوى العادات العقلیة لدى الطالب أفضل كلما كانت معتقدات الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة 

  .لدیه أقوى
حیة أخـرى یمكـن تفـسیر نتـائج الفـرض األول فـي ضـوء طبیعـة العـادات ومن نا

د یلتزم بالمهام الموكولة إلیه حتى العقلیة التي تضمنها البحث الحالي، فالمثابرة تجعل الفر
ــق هــذه المهــام،  ــرض ســبیله فــي تحقی ــسهولة للــصعوبات التــي تعت تكتمــل، وال یستــسلم ب

قبـل أن یقـدم علـى عمـل مـا، ویحـدد لنفـسه خطـة ًوالتحكم بالتهور تجعل الفـرد یفكـر جیـدا 
ً كافیـا لـتفحص ًللعمل قبل أن یبدأ في التنفیذ، والكفاح من أجل الدقة یجعل الفرد یأخذ وقتا

إنتاجه ومراجعة الخطوات التي یجب استخدامها والمعاییر التي یجب علیه اتباعها وااللتزام 
، والتفكیر فوق المعرفي یجعل الفـرد أكثـر بها للتأكد من أن إنتاجه یتوائم مع هذه المعاییر

علـى اسـتخدام ومن المنطقي أن قـدرة الطالـب . ًإدراكا ألفعاله وتأثیرها على البیئة واآلخرین
ًهذه العادات العقلیة تجعلـه أكثـر ثقـة فـي قدرتـه علـى أداء المهـام األكادیمیـة وأكثـر توقعـا 

ًلحـالي تـرتبط ارتباطـا موجبـا بالفعالیـة للنجاح فیها، ومن ثم فالعادات العقلیة محل البحث ا ً
  .الذاتیة األكادیمیة

لعــادات فا) 163، 2013(ویتفــق ذلــك مــع مــا أشــار إلیــه البرصــان ورســمي 
ــد  ــل عن ــسبها مــن قب ــي اكت ــات والمهــارات الذهنیــة الت ــب یوظــف العملی ــل الطال العقلیــة تجع
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ــة، مواجهــة خبــرات أو مواقــف جدیــدة، بحیــث یــصل إلــى أفــضل االســتجابات وأك ثرهــا فعالی
ًفیصبح قادرا على حل المشكالت واستیعاب الخبرات الجدیدة بسرعة أكبر، وبالتالي ینعكس 

 .ستوى الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدیهًذلك إیجابیا على م
 :نتائج الفرض الثاني -2

ًتوجـد عالقـة ارتباطیـة دالـة إحـصائیا بـین الفعالیـة : "ینص الفرض الثـاني علـى
  ".میة والتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمةالذاتیة األكادی

 االرتبــاط الخطــي تــم حــساب قــیم معــامالتوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض 
لبیرسون بین درجـات أفـراد عینـة البحـث علـى مقیـاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة وأبعـاده 

عـام الدراسـي، وكانـت النتـائج كمـا هـو الفرعیة وبین مجموع درجاتهم في اختبارات نهایـة ال
  :موضح في الجدول اآلتي

  )10(جدول 
  ى مقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیةمعامالت االرتباط بین درجات أفراد عینة البحث عل

  وأبعاده الفرعیة وبین درجاتهم في التحصیل الدراسي
  التحصیل الدراسي  أبعاد الفعالیة الذاتیة األكادیمیة

   **0.61  هداف واكتشاف القدراتتحدید األ
   **0.59  الثقة في القدرة على إنجاز المهام األكادیمیة

   **0.62  التعامل مع الضغوط األكادیمیة
   **0.66  توقع النجاح

   **0.70  الدرجة الكلیة للفعالیة الذاتیة األكادیمیة
  )0.01(دالة عند مستوى * )                   *0.05(دالة عند مستوى * 

تحدیـد األهـداف یتضح مـن الجـدول الـسابق أن قیمـة معامـل االرتبـاط بـین بعـد 
أن قیمـة معامـل االرتبـاط بـین بعـد ، و)0.61(واكتشاف القدرات والتحـصیل الدراسـي بلغـت 

أن قیمة ، و)0.59(الثقة في القدرة على إنجاز المهام األكادیمیة والتحصیل الدراسي بلغت 
، )0.62(لتعامل مع الضغوط األكادیمیة والتحصیل الدراسي بلغت امعامل االرتباط بین بعد 

أن ، و)0.66(لدراسـي بلغـت توقـع النجـاح والتحـصیل اأن قیمة معامـل االرتبـاط بـین بعـد و
والتحصیل الدراسي بلغت قیمة معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة للفعالیة الذاتیة األكادیمیة 

، مما یشیر إلى تحقق الفـرض )0.01( عند مستوى ً، وجمیعها قیم دالة إحصائیا)0.70(
  .الثاني

ــائج دراســات كــل مــن ویــت روز ــاني مــع نت ــائج الفــرض الث ) 2003 (وتتفــق نت
التي أظهرت وجود وجـود عالقـة ارتباطیـة موجبـة دالـة ) 2012(وسالم ) 2010(بارنس و

  .ًإحصائیا بین الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والتحصیل الدراسي
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) 1993(یر نتـائج الفـرض الثـاني فـي ضـوء مـا أشـار إلیـه بانـدورا ویمكن تفس
اح فیما یتصدون له من مهام، ممـا ًفاألفراد مرتفعي الفعالیة الذاتیة غالبا ما یتوقعون النج

یزید من إصرارهم على الوصول ألفضل أداء ممكـن، ومحاولـة التوصـل إلـى أفـضل الحلـول 
ثـم تـؤثر معتقـدات الفعالیـة الذاتیـة لـدى الفـرد الممكنة لما قد یواجههم من مشكالت، ومن 

 .سيفي مختلف أنماط السلوك لدیه، ومن بینها األداء األكادیمي والتحصیل الدرا
ومن ثم تسهم الفعالیة الذاتیة األكادیمیة في تحسین مستوى األداء األكـادیمي، 

ـــسهم أهـــدا ـــضعون ألنف ـــة المرتفعـــة ی ـــة األكادیمی ـــة الذاتی ـــالطالب ذوي الفعالی ًفا عالیـــة، ف
ویخططــون بــشكل جیــد لتحقیقهــا، ویثــابرون فــي مواجهــة الــصعوبات التــي قــد تحــول دون 

 التـي یرجونهــا، ویقبلـون علـى المهــام األكادیمیـة التــي وصـولهم إلـى المــستویات الدراسـیة
 .ًتمثل تحدیا بالنسبة لقدراتهم، ویبذلون أقصى جهد ممكن لتنفیذها على أكمل وجه

إلى أن معتقدات الفعالیـة الذاتیـة لـدى الفـرد ) 449، 1999(كما یشیر الزیات 
 والتحصیل الدراسي تعد من أهم محركات السلوك اإلنساني بصفة عامة، وفي مجال التعلیم

 .واإلنجاز األكادیمي بصفة خاصة
كما یمكن تفسیر نتائج الفرض الثاني في ضوء خـصائص األفـراد ذوي الفعالیـة 

؛ المـشیخي، 2005باجـارز : مثـل( إلیها العدید من الباحثین الذاتیة المرتفعة، والتي أشار
اد یحـددون ألنفـسهم أن هـؤالء األفـر: ، ومـن أهمهمـا)2011؛ العلوان والمحاسـنة، 2009

ًأهدافا عالیة، ویبذلون أقصى جهدهم مـن أجـل تحقیقهـا، ویـضاعفون مـن الجهـد المبـذول 
  الثقة بالنفس مما یمكنهم منعند مواجهة المواقف الصعبة، ویتمیزون بمستو مرتفع من

 الموكلة إلیهم بنجاح، والطموح المرتفع، والتفاؤل واإلیجابیـة، والقـدرة علـى المهمات إنجاز
تحمل المسئولیة، ویتـصدون للعوائـق التـي تـواجههم بفعالیـة مرتفعـة، ولـدیهم القـدرة علـى 

تجدید في التعامل مواجهة اإلحباط ومقاومة الضغوط وخبرات الفشل، ویتصفون بالبراعة وال
 .مع المواقف التقلیدیة

 :نتائج الفرض الثالث -3
الفعالیـة الذاتیـة ًال توجـد فـروق دالـة إحـصائیا فـي : "ینص الفرض الثالث علـى

 –ذكور (األكادیمیة لدى طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة تعزى لمتغیر الجنس 
 )".إناث

للكـشف عـن داللـة " ت " ختبـار تـم اسـتخدام اوللتحقق من صـحة هـذا الفـرض 
الفروق بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث علـى مقیـاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة 

 :ده الفرعیة التي قد تعزى لمتغیر الجنس، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتيوأبعا
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  )11(جدول 
  قیاسللفروق بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على م" ت " اختبار 

  ًوفقا لمتغیر الجنس األكادیمیة وأبعاده الفرعیة الفعالیة الذاتیة
أبعاد الفعالیة الذاتیة 

  المتوسط  العدد  المجموعات  األكادیمیة
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  درجات
  الحریة

  قیمة
  "ت " 

  مستوى
  الداللة

تحدید األهداف واكتشاف  7.52 56.88  368  ذكور
 7.18 55.93  259  إناث  القدرات

  
625  

  
1.59  

0.11  
  )غیر دالة(

الثقة في القدرة على  6.94 57.12  368  ذكور
 6.86 56.72  259  إناث  إنجاز المهام األكادیمیة

  
625  

  
0.72  

0.47  
  )غیر دالة(

التعامل مع الضغوط  7.43 54.24  368  ذكور
 7.25 53.22  259  إناث  األكادیمیة

  
625  

  
1.71  

0.09  
  )غیر دالة(

 6.99 50.49  368  ذكور
  توقع النجاح

 6.87 49.58  259  إناث
  
625  

  
1.60  

0.11  
  )غیر دالة(

الدرجة الكلیة للفعالیة  25.97 218.73  368  ذكور
 24.49 215.46  259  إناث  اتیة األكادیمیةالذ

  
625  

  
1.59  

0.11  
  )غیر دالة(

ین متوســطات بــًیتــضح مــن الجــدول الــسابق عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائیا 
تعـزى درجات أفـراد عینـة البحـث علـى مقیـاس الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة وأبعـاده الفرعیـة 

بلغـت قیمـة المتوسـط الحـسابي تحدید األهداف واكتشاف القـدرات  عدلمتغیر الجنس، ففي ب
وبلغت قیمـة المتوسـط الحـسابي ) 7.52(بانحراف معیاري قدره ) 56.88(لدرجات الذكور 

، وهي )1.59" (ت"، وبلغت قیمة )7.18(بانحراف معیاري قدره ) 55.93(ناث لدرجات اإل
درة على إنجاز المهام األكادیمیة بلغت قیمة ًقیمة غیر دالة إحصائیا، وفي بعد الثقة في الق

وبلغـت قیمـة ) 6.94(بانحراف معیاري قـدره ) 57.12(المتوسط الحسابي لدرجات الذكور 
، وبلغـت قیمـة )6.86(بانحراف معیاري قدره ) 56.72(ناث المتوسط الحسابي لدرجات اإل

ضغوط األكادیمیــة ً، وهـي قیمـة غیــر دالـة إحـصائیا، وفــي بعـد التعامـل مــع الـ)0.72" (ت"
) 7.43(بـانحراف معیـاري قـدره ) 54.24(بلغت قیمة المتوسـط الحـسابي لـدرجات الـذكور 
، )7.25(راف معیـاري قـدره بانح) 53.22(وبلغت قیمة المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث 
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ً، وهـي قیمـة غیـر دالـة إحـصائیا، وفـي بعـد توقـع النجـاح بلغـت )1.71" (ت"وبلغـت قیمـة 
وبلغـت ) 6.99(بانحراف معیـاري قـدره ) 50.49( الحسابي لدرجات الذكور قیمة المتوسط

، وبلغـت )6.87(بانحراف معیاري قـدره ) 49.58(قیمة المتوسط الحسابي لدرجات اإلناث 
ً، وهي قیمـة غیـر دالـة إحـصائیا، وفـي الدرجـة الكلیـة لمقیـاس الفعالیـة )1.60" (ت"ة قیم

ــانحراف ) 218.73( الحــسابي لــدرجات الــذكور الذاتیــة األكادیمیــة بلغــت قیمــة المتوســط ب
ـــدره  ـــاث ) 25.97(معیـــاري ق ) 215.46(وبلغـــت قیمـــة المتوســـط الحـــسابي لـــدرجات اإلن

ـــدره  ـــاري ق ـــانحراف معی ـــت)24.49(ب ـــة )1.59" (ت" قیمـــة ، وبلغ ـــر دال ـــة غی ، وهـــي قیم
  .ًإحصائیا، مما یشیر إلى تحقق الفرض الثالث

ویـت و) 2002(سـالم دراسـات كـل مـن وتتفق نتائج الفـرض الثالـث مـع نتـائج 
ــوان ) 2012(والعبــادي ) 2009(الــزق و) 2003 (روز التــي أظهــرت عــدم ) 2012(وعل

ألكادیمیــة تعــزى لمتغیــر الجــنس، ولكــن ًوجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي الفعالیــة الذاتیــة ا
التـي أظهـرت ) 2010(تختلف نتـائج الفـرض الثالـث مـع نتـائج دراسـة المخالفـي وزمـالؤه 

  .ًد فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لصالح اإلناثوجو
مـر ویمكن تفسیر نتائج الفرض الثالث في ضوء طبیعة المرحلة العمریة التـي ی

بها أفراد عینة البحث وهي مرحلة المراهقة، والتي من خصائصها وجود قدر من التنافسیة 
ٕل مـنهم علـى اكتـشاف مـا لدیـه مـن قـدرات وامكانـات بین الطالب من الجنسین، وحـرص كـ

والعمل على تنمیتها واالستفادة منها بأقصى درجـة ممكنـة، وكـذلك مـا یتـصف بـه الطـالب 
لة من حیث الحماس وزیادة الرغبة في اإلنجاز، والـسعي نحـو من الجنسین في هذه المرح

ــات الدراســة، هــذا فــضال ــذات، مــن خــالل تلبیــة متطلب ــي ًإثبــات وتحقیــق ال  عــن التــشابه ف
الظروف المحیطة بالطالب من الجنسین في المدارس، والتشجیع الذي یحصلون علیه مـن 

التقـارب فـي مـستویات الفعالیـة المعلمین وأولیاء األمور والمحیطـین بهـم، ممـا یـؤدي إلـى 
  .الذاتیة األكادیمیة لدى الطالب من الجنسین في هذه المرحلة

ًن الجنسین في المرحلة الثانویة غالبا ما یكون ویمكننا أن نضیف أن الطالب م
لــدیهم مــستویات مرتفعــة مــن الطمــوح، وحــب االســتطالع، والرغبــة المــستمرة فــي الــتعلم 

 یجعــل لــدیهم ثقـــة أكبــر فــي قــدرتهم علــى إنجــاز المهـــام واإلصــرار علــى تحقیقهــا، ممــا
 الذاتیـة األكادیمیـة األكادیمیة، األمر الذي یجعل الفروق ضئیلة بین الجنسین في الفعالیـة

  .في هذه المرحلة
 :نتائج الفرض الرابع -4

ًال توجـد فـروق دالـة إحـصائیا فـي الفعالیـة الذاتیـة : "ینص الفـرض الرابـع علـى
ب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمة تعـزى لمتغیـر الـصف الدراسـي األكادیمیة لدى طال

  )". الثالث- الثاني –األول (
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ــق مــن صــحة هــذا ال ــاین أحــادي وللتحق ــل التب ــار تحلی ــم اســتخدام اختب فــرض ت
االتجاه للكشف عن داللة الفروق بین متوسـطات درجـات أفـراد عینـة البحـث علـى مقیـاس 

 وأبعاده الفرعیة التي قد تعزى لمتغیر الجنس، وكانت النتائج كما الفعالیة الذاتیة األكادیمیة
 :في الجدول اآلتي

  )12(جدول 
ادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد عینة اختبار تحلیل التباین أح

  راسيًالبحث على مقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وأبعاده الفرعیة وفقا لمتغیر الصف الد

أبعاد الفعالیة 
  الذاتیة األكادیمیة

  مصدر
 التباین

  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

النسبة 
  الفائیة

 "ف"
  مستوى
 الداللة

 3638.35 2 7276.69 بین المجموعات
تحدید األهداف  43.12 624 26906.01 داخل المجموعات

  واكتشاف القدرات
  626 34182.70 يالتباین الكل

  
84.38  

  
0.01  

 2935.34 2 5870.68 بین المجموعات
 38.41 624 23966.07 خل المجموعاتدا

الثقة في القدرة 
على إنجاز المهام 

  626 29836.75 التباین الكلي  األكادیمیة

  
76.43  

  
0.01  

 4339.87 2 8679.75 بین المجموعات

 40.54 624 25299.53 داخل المجموعات
التعامل مع 
الضغوط 
  األكادیمیة

  626 33979.27 التباین الكلي

  
107.04  

  
0.01  

 3020.73 2 6041.45 بین المجموعات
  توقع النجاح 38.82 624 24225.51 داخل المجموعات

  626 30266.96 التباین الكلي

  
77.81  

  
0.01  

 55290.26 2 110580.51 بین المجموعات

 470.26 624 293444.90 داخل المجموعات
الدرجة الكلیة 
للفعالیة الذاتیة 

  األكادیمیة
  626 404025.42 التباین الكلي

  
117.57  

  
0.01  

ًن الجدول السابق وجود فروق دالة إحـصائیا فـي جمیـع أبعـاد مقیـاس یتضح م
الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة والدرجـة الكلیـة لـه تعـزى لمتغیـر الـصف الدراسـي، حیـث بلغـت 

، وبلغـت قیمـة )84.38(لبعـد تحدیـد األهـداف واكتـشاف القـدرات " ف"ة النسبة الفائیة قیم
، وبلغـت )76.43(درة على إنجـاز المهـام األكادیمیـة لبعد الثقة في الق" ف"النسبة الفائیة 
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، وبلغـت قیمـة )107.04(لبعـد التعامـل مـع الـضغوط األكادیمیـة " ف"قیمة النسبة الفائیة 
للدرجـة " ف"، وبلغت قیمة النـسبة الفائیـة )77.81( لبعد توقع النجاح "ف"النسبة الفائیة 

ًیعهـا قـیم دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى  ، وجم)117.57(الكلیة للفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة 
  .، مما یشیر إلى عدم تحقق الفرض الرابع)0.01(

اللة ویوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة للكشف عن د
واتجــاه الفــروق بــین متوســطات درجــات أفــراد عینــة البحــث علــى مقیــاس الفعالیــة الذاتیــة 

  :طالب كل صفین من الصفوف الدراسیةاألكادیمیة وأبعاده الفرعیة بین 
  )13(جدول 

درجات أفراد  المقارنات البعدیة بطریقة شیفیه للكشف عن داللة واتجاه الفروق بین متوسطات
  ًوأبعاده الفرعیة وفقا لمتغیر الصف الدراسي یاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیةعینة البحث على مق

  أبعاد الفعالیة
  الذاتیة األكادیمیة

  الصف
 الدراسي

متوسط 
 الدرجات

متوسط 
  الفروق

  مستوى
 الداللة

  اتجاه
 الفروق

 51.93 األول
لصالح طالب الصف  0.01 6.64 58.57 لثانيا

 الثاني
 51.93 األول
لصالح طالب الصف  0.01 7.55 59.48 الثالث

 الثالث
 58.57 الثاني

  
  

  تحدید األهداف
  واكتشاف القدرات

  0.13 0.91 59.48 الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )لةغیر دا(

 52.87 األول
لصالح طالب الصف  0.01 5.91 58.78 الثاني

 الثاني
 52.87 األول
لصالح طالب الصف  0.01 6.81 59.68 الثالث

 الثالث
 58.78 لثانيا

  
الثقة في القدرة على 

إنجاز المهام 
  األكادیمیة

  0.12 0.90 59.68 الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )غیر دالة(

 48.81 لاألو
لصالح طالب الصف  0.01 7.67 56.48 الثاني

 الثاني
 48.81 األول

لصالح طالب الصف  0.01 7.89 56.70 لثالثا
 الثالث

 56.48 الثاني

  
  

التعامل مع الضغوط 
  األكادیمیة

  0.71 0.22 56.70 الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )غیر دالة(

 45.96 األول
لصالح طالب الصف  0.01 6.01 51.97 الثاني

 الثاني
  
  

لصالح طالب الصف  0.01 6.92 45.96 األول  توقع النجاح
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  أبعاد الفعالیة
  الذاتیة األكادیمیة

  الصف
 الدراسي

متوسط 
 الدرجات

متوسط 
  الفروق

  مستوى
 الداللة

  اتجاه
 الفروق

 الثالث 52.88 الثالث
 51.97 الثاني
  0.12 0.91 52.88 الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )غیر دالة(

 199.57 األول
لصالح طالب الصف  0.01 26.22 225.79 الثاني

 الثاني
 199.57 األول
لصالح طالب الصف  0.01 29.17 228.74 الثالث

 الثالث
 225.79 الثاني

  
  

الدرجة الكلیة 
یة الذاتیة للفعال

  0.09 2.95 228.74 لثالثا  األكادیمیة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )غیر دالة(

  :یتضح من الجدول السابق ما یأتي
ــ - ــة إحــصائیا فــي الدرجــة الكلیــة للفعالیــة الذاتیــة األكادیمی ة وأبعادهــا ًتوجــد فــروق دال

الفرعیة بـین طـالب الـصفین األول والثـاني لـصالح طـالب الـصف الثـاني، حیـث بلغـت 
اف واكتشاف قیمة المتوسط الحسابي لدرجات طالب الصف األول في بعد تحدید األهد

ــاني ) 51.93(القــدرات  وبلغــت قیمــة متوســط الفــروق ) 58.57(ولطــالب الــصف الث
الحسابي لدرجات طالب الصف األول فـي بعـد بلغت قیمة المتوسط ، و)6.64(بینهما 

ولطــالب الــصف الثــاني ) 52.87(الثقــة فــي القــدرة علــى إنجــاز المهــام األكادیمیــة 
بلغـــت قیمـــة المتوســـط ، و)5.91(همـــا وبلغـــت قیمـــة متوســـط الفـــروق بین) 58.78(

الحـــسابي لـــدرجات طـــالب الـــصف األول فـــي بعـــد التعامـــل مـــع الـــضغوط األكادیمیـــة 
ــاني ولطــالب) 48.81( ــروق بینهمــا ) 56.48( الــصف الث وبلغــت قیمــة متوســط الف
بلغت قیمة المتوسط الحسابي لـدرجات طـالب الـصف األول فـي بعـد توقـع ، و)7.67(

ــاني ولطــالب ) 45.96(النجــاح  ــصف الث ــروق ) 51.97(ال وبلغــت قیمــة متوســط الف
ــدرجات طــالب الــصف األول فــي ، و)6.01(بینهمــا  بلغــت قیمــة المتوســط الحــسابي ل

ولطـالب الـصف الثـاني ) 199.57(الدرجة الكلیة لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة 
ــة )26.22(وبلغــت قیمــة متوســط الفــروق بینهمــا ) 225.79( ، وجمیــع الفــروق دال

 .ًإحصائیا لصالح طالب الصف الثاني
ــة إحــصائیا فــي الدرجــة الكلیــة للفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة وأبعادهــا  - ًتوجــد فــروق دال

لفرعیة بـین طـالب الـصفین األول والثالـث لـصالح طـالب الـصف الثالـث، حیـث بلغـت ا
قیمة المتوسط الحسابي لدرجات طالب الصف األول في بعد تحدید األهداف واكتشاف 

وبلغــت قیمــة متوســط الفــروق ) 59.48 (الثالــثولطــالب الــصف ) 51.93(لقــدرات ا
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ات طالب الصف األول فـي بعـد بلغت قیمة المتوسط الحسابي لدرج، و)7.55(بینهما 
ــة فــي القــدرة علــى إنجــاز المهــام األكادیمیــة   الثالــثولطــالب الــصف ) 52.87(الثق

بلغـــت قیمـــة المتوســـط و، )6.81(وبلغـــت قیمـــة متوســـط الفـــروق بینهمـــا ) 59.68(
الحـــسابي لـــدرجات طـــالب الـــصف األول فـــي بعـــد التعامـــل مـــع الـــضغوط األكادیمیـــة 

ــصف ) 48.81( ــروق بینهمــا ) 56.70 (الثالــثولطــالب ال وبلغــت قیمــة متوســط الف
بلغت قیمة المتوسط الحسابي لـدرجات طـالب الـصف األول فـي بعـد توقـع ، و)7.89(

ــثولطــالب الــصف ) 45.96(النجــاح  ــروق ) 52.88( الثال وبلغــت قیمــة متوســط الف
ــدرجات طــالب الــصف األول فــي ، و)6.92(بینهمــا  بلغــت قیمــة المتوســط الحــسابي ل

 الثالـثولطـالب الـصف ) 199.57(ة لمقیاس الفعالیة الذاتیة األكادیمیة الدرجة الكلی
ــة )29.17(وبلغــت قیمــة متوســط الفــروق بینهمــا ) 228.74( ، وجمیــع الفــروق دال

 .الثالثلح طالب الصف ًإحصائیا لصا
ًال توجد فـروق دالـة إحـصائیا فـي الدرجـة الكلیـة للفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة وأبعادهـا  -

ــی ــة ب ــث بلغــت قیمــة المتوســط الحــسابي الفرعی ــث، حی ــاني والثال ــصفین الث ن طــالب ال
) 58.57(لــدرجات طــالب الــصف الثــاني فــي بعــد تحدیــد األهــداف واكتــشاف القــدرات 

 ،)0.91(وبلغــت قیمــة متوســط الفــروق بینهمــا ) 59.48 (الــثالثولطــالب الــصف 
قـة فـي القـدرة بلغت قیمة المتوسط الحسابي لدرجات طالب الصف الثاني فـي بعـد الثو

وبلغــت ) 59.68 (الثالــثولطــالب الــصف ) 58.78(علــى إنجــاز المهــام األكادیمیــة 
درجات طالب بلغت قیمة المتوسط الحسابي لو ، )0.90(قیمة متوسط الفروق بینهما 

ــاني فــي بعــد التعامــل مــع الــضغوط األكادیمیــة  ولطــالب الــصف ) 56.70(الــصف الث
بلغت قیمة المتوسط و ،)0.22(لفروق بینهما وبلغت قیمة متوسط ا) 56.70 (الثالث

ولطالب الصف ) 51.97(الحسابي لدرجات طالب الصف الثاني في بعد توقع النجاح 
بلغت قیمة المتوسط ، و)0.91(لفروق بینهما وبلغت قیمة متوسط ا) 52.88 (الثالث

 الحــسابي لــدرجات طــالب الــصف الثــاني فــي الدرجــة الكلیــة لمقیــاس الفعالیــة الذاتیــة
وبلغـــت قیمـــة متوســـط ) 228.74 (الثالـــثولطـــالب الـــصف ) 225.79(األكادیمیـــة 

 .ً، وجمیع الفروق غیر دالة إحصائیا)2.95(الفروق بینهما 
والـزق ) 2002(سـالم  مـع نتـائج دراسـات كـل مـن وتتفق نتـائج الفـرض الرابـع

ة فـروق دالـ التي أظهرت وجود) 2011(والعلوان والمحاسنة ) 2010(وبارنس ) 2009(
ًإحــصائیا فــي الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة تعــزى للــصف الدراســي لــصالح طــالب الــصفوف 

 )2003 (زولكن تختلف نتائج الفرض الرابع مـع نتـائج دراسـات كـل مـن ویـت رواألعلى، 
ــشمري  ــي أظهــرت عــدم وجــود )2015(وال ــة الذاتیــة  الت ــي الفعالی ــة إحــصائیا ف ًفــروق دال

  .األكادیمیة تعزى للصف الدراسي



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -835-

ویمكن تفسیر نتائج الفرض الرابع في ضوء أن طالب الصف األول لیس لدیهم 
 الـدخول ٍقدر كاف من الخبرة والدرایة بشأن نظـام الدراسـة بالمرحلـة الثانویـة، وأقبلـوا علـى

 بـشأن صـعوبة – إلـى حـد مـا –إلى الدراسة بالمرحلة الثانویة ولدیهم توقعـات مبـالغ فیهـا 
 المرحلــة مقارنــة بالمرحلــة الــسابقة لهــا، أمــا طــالب الــصفوف المقــررات الدراســیة فــي هــذه

األعلى قد اكتسبوا العدید من الخبرات المتعلقة بنظام الدراسة بالمرحلة الثانویـة، كمـا أنهـم 
اكتسبوا العدید من المهارات الدراسیة المناسبة لطبیعة الدراسة بهـذه المرحلـة، ومـن ثـم قد 

ر قــدرة علــى الوفــاء بمتطلبــات الدراســة والتعامــل مــع أصــبحوا أكثــر ثقــة فــي أنفــسهم، وأكثــ
 .مواقف الدراسة واالختبارات

ــدورا  ــا أشــار إلیــه بان ــق هــذه النتیجــة مــع م ــا تتف بــشأن ) 1989؛ 1982(كم
 التــي یــتم مـن خاللهــا اكتــساب معتقـدات الفعالیــة الذاتیــة، ومـن بینهــا اإلنجــازات المـصادر

م مــصادر الفعالیــة الذاتیــة، فطــالب الــصفوف األدائیــة وخبــرات الــتمكن، والتــي تعــد مــن أهــ
األعلى قد أتیح لهم المـرور بالعدیـد مـن مواقـف الـتمكن واإلنجـاز التـي تزیـد مـن فعـالیتهم 

لعدید من الفرص للتعلم من خـالل النمذجـة والمالحظـة والمحاكـاة الذاتیة، كما أتیحت لهم ا
ـــستخد ـــران، ومـــن خـــالل مـــا ی ـــین األق ـــاعلهم مـــع المعلم ـــن مـــن خـــالل تف مه المعلمـــون م

ٕاستراتیجیات تدریس تعتمد على أسالیب التعلم الفعال، واذا كان اإلقناع اللفظي الذي یتلقاه 
ادر اكتساب معتقدات الفعالیة الذاتیة، الفرد من األشخاص المهمین في حیاته یعد من مص

 فإن فرصة طالب الصفوف األعلى للحصول على هذا المصدر من خالل المعلمین واألقـران
وأولیاء األمور تكون أكبر منها دلى طالب الـصف األول، ومـن ثـم تزیـد معتقـدات الفعالیـة 

ول، هـــذا الذاتیــة األكادیمیــة لــدى طــالب الــصفوف األعلــى عنهــا لــدى طــالب الــصف األ
باإلضافة إلى أن الخبرات الدراسیة التي مر بها طالب الصفوف األعلـى تجعلهـم أكثـر قـدرة 

ارة االنفعالیة لدیهم والـتحكم فیهـا، والتعامـل بكفـاءة مـع المواقـف على السیطرة على االستث
الضاغطة واالنفعاالت السلبیة، بحیث یكون تأثیرهـا أقـل مـا یمكـن علـى معتقـدات فعـالیتهم 

ذاتیـة، فمــع تقــدم الطــالب فـي المــستویات الدراســیة یــشعرون بدرجـة أكبــر مــن االســتقرار ال
  .واالتزان النفسي

 :نتائج الفرض الخامس -5
ـــة : "یـــنص الفـــرض الخـــامس علـــى تـــسهم متغیـــرات الفعالیـــة الذاتیـــة األكادیمی

ة والعادات العقلیة في التنبـؤ بالتحـصیل الدراسـي لـدى طـالب المرحلـة الثانویـة بمدینـة مكـ
  ".المكرمة

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم إجــراء تحلیــل االنحــدار التــدریجي المتعــدد 
اسي لدى أفراد عینة البحـث مـن خـالل درجـاتهم علـى وتكوین معادلة للتنبؤ بالتحصیل الدر



 ..دى طالب المرحلة الثانویة بمدینةالفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتها بالعادات العقلیة والتحصیل الدراسي ل
  محمد رزق اهللا الزهراني/ د

 

 -836-

مقیاسي الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعـادات العقلیـة، وكانـت النتـائج كمـا هـو موضـح فـي 
  :الجدول اآلتي

  )14(ل جدو
  نتائج تحلیل االنحدار للتنبؤ بالتحصیل الدراسي لدى أفراد عینة البحث من خالل

  اتیة األكادیمیة والعادات العقلیةدرجاتهم على مقیاسي الفعالیة الذ
التغیر في قیمة معامل 

  قیمة ف  التحدید
  العوامل
   المنبئة

معامل 
االرتباط 
  الجزئي

معامل 
االنحدار 
  الجزئي

) B(  

معامل 
االنحدار 
  الجزئي

  )بیتا (

معامل 
االرتباط 
  المتعدد

) R(  

معامل 
التحدید 
المعدل 

)R2(  

النسبة 
المئویة 
  للقدرة 
  علي

   التنبؤ
  

مستوى  ف  القیمة
مستوى  القیمة  الداللة

  الداللة

    88.30    الثابت
الفعالیة الذاتیة 

  32.59701.0  32.59701.0  49.0  %49  49.0  70.0  0.70  0.22  0.70  األكادیمیة

    28.34    الثابت
الفعالیة الذاتیة 

  0.48  0.15  0.44  األكادیمیة

  0.31  0.11  0.30العادات العقلیة

73.0 53.0 53% 04.0 29.61 01.0 12.35801.0 

  :یتضح من الجدول السابق ما یأتي
 الدراسي، حیث استطاعت أن الفعالیة الذاتیة األكادیمیة هي أفضل المنبئات بالتحصیل -

ًمن تباین درجات التحصیل الدراسي، وهو مقدار دال إحصائیا حیث %) 49(أن تفسر 
 ).0.01(ً، وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى )32.597(بلغت قیمة ف 

أن النمــوذج الثنــائى المكــون مــن الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة والعــادات العقلیــة قـــد  -
من تباین درجات التحـصیل الدراسـي، ویكـون بـذلك متغیـر %) 53(استطاع أن یفسر 

ــدار إضــافي مــن تبــاین درجــات  ــة قــد اســتطاع أن یتنبــأ بمق ــادات العقلی التحــصیل الع
، )12.358(ً، وهـو مقـدار دال إحـصائیا حیـث بلغـت قیمــة ف %)4(الدراسـي مقـداره 

 ).0.01(ًوهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
ین معــادلتي انحــدار للتنبــؤ بــدرجات التحــصیل وفــى ضــوء مــا ســبق یمكننــا تكــو

ًألكادیمیـة مـضافا الدراسي من خالل الفعالیة الذاتیة األكادیمیة بمفردها، والفعالیة الذاتیـة ا
  :إلیها العادات العقلیة وذلك كما یأتي
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 :معادلة االنحدار الخاصة بالنموذج األحادي -
  .المتغیر المستقل × Bجزئي معامل االنحدار ال+ قیمة الثابت = المتغیر التابع 

  .درجة الفعالیة الذاتیة األكادیمیة × 22.0 + 30.88= درجة التحصیل الدراسي 
  :صفر، وتكون معادلة االنحدار كالتالي= ات المعیاریة فإن قیمة الثابت وفى حالة الدرج
  .المتغیر المستقل× معامل االنحدار الجزئي بیتا = المتغیر التابع 

  .درجة الفعالیة الذاتیة األكادیمیة × 70.0= لدراسي درجة التحصیل ا
 :معادلة االنحدار الخاصة بالنموذج الثنائي -

  .المتغیر المستقل × Bمعامل االنحدار الجزئي +  الثابت قیمة= المتغیر التابع 
+ درجـــة الفعالیـــة الذاتیـــة األكادیمیـــة  × 15.0 + 34.28= درجـــة التحـــصیل الدراســـي 

  .ت العقلیةدرجة العادا × 11.0
  :صفر، وتكون معادلة االنحدار كالتالي= وفى حالة الدرجات المعیاریة فإن قیمة الثابت 

  .المتغیر المستقل× مل االنحدار الجزئي بیتا معا= المتغیر التابع 
درجـة  × 31.0 +درجة الفعالیـة الذاتیـة األكادیمیـة  × 48.0 =درجة التحصیل الدراسي 

  .العادات العقلیة
ــم یجــد  الباحــث مــن بــین الدراســات الــسابقة دراســة تناولــت القــدرة التنبؤیــة ول

ًة معـا بالتحـصیل الدراسـي، ولكـن تتفـق لمتغیري الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیـ
ــائج الدراســات التــي أظهــرت وجــود عالقــة  ــي مــضمونها مــع نت ــائج الفــرض الخــامس ف نت

: یـة الذاتیـة األكادیمیـة والتحـصیل الدراسـي، مثـلًارتباطیة موجبة دالة إحـصائیا بـین الفعال
ائج ، كمـا تتفـق نتـ)2012(وسـالم ) 2010(بارنس و) 2003 (ویت روزدراسات كل من 

ــدالوهاب ) 2000(الفــرض الخــامس فــي مــضمونها مــع نتــائج دراســات كــل مــن إیــدي  وعب
العـادات ًالتي أظهرت وجود عالقـة ارتباطیـة موجبـة دالـة إحـصائیا بـین ) 2011(والولیلي 

) 2010(العقلیة والتحصیل الدراسي، وكذلك تتفق هـذه النتـائج مـع نتـائج دراسـة الـشامي 
ــة  ــروق دال ــي أظهــرت وجــود ف ــین الطــالب ذوي الت ــة ب ــادات العقلی ــي بعــض الع ًإحــصائیا ف

التحصیل المرتفع وأقرانهم ذوي التحصیل المنخفض لصالح الطالب ذوي التحصیل المرتفع، 
التي أظهرت وجود فروق دالة ) 2013(نتائج مع نتائج دراسة الفضلي ًوتتفق أیضا هذه ال

دات العقلیـة لـصالح مرتفعـي ًإحصائیا بـین مرتفعـي ومنخفـضي التحـصیل الدراسـي فـي العـا
ــامر  التــي أظهــرت وجــود ) 2013(ًالتحــصیل الدراســي، وتتفــق أیــضا مــع نتــائج دراســة الث
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الب المتفـوقین وأقـرانهم العـادیین لـصالح ًفروق دالة إحصائیا في العادات العقلیـة بـین الطـ
  .المتفوقین

ل الدراسي فـي ویمكن تفسیر القدرة التنبؤیة للفعالیة الذاتیة األكادیمیة بالتحصی
فمــستوى الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة لــدى الطالــب ) 1996(باجــارز ضــوء مــا أشــار إلیــه 

اتیــة األكادیمیـة تـسهم فــي یـنعكس علـى أدائـه األكــادیمي ومـستوى تحـصیله، فالفعالیـة الذ
تحسین قدرة الطالب على استخدام االستراتیجیات المعرفیة المناسبة، وتزید من قدرته على 

  . شكالتحل الم
ــق ذلــك أیــضا مــع مــا أشــار إلیــه العدیــد مــن البــاحثین  المخالفــي : مثــل(ًویتف

ــــارنس، 2010وزمــــالؤه،  ــــة ) 2012؛ وســــالم، 2010؛ ب ــــة الذاتی ــــالطالب ذوي الفعالی ف
األكادیمیة المرتفعة یقبلون على المهـام األكادیمیـة التـي تتطلـب التحـدي والجهـد الـذهني، 

طول في اسـتذكار دروسـهم والقیـام بمهـام أكادیمیـة دون ولدیهم القدرة على قضاء أوقات أ
الــشعور بالتعــب أو الملــل، ویمیلــون إلــى اســتخدام اســتراتیجیات فــي المــذاكرة تعتمــد علــى 

العلیا، ومن ثم فمن الطبیعي أن یحصلوا على درجات أعلى في االختبارات العملیات العقلیة 
  .  دیمیة المنخفضةالمدرسیة من أقرانهم ذوي الفعالیة الذاتیة األكا

ولعل هذا یشیر إلى أن الفعالیة الذاتیـة األكادیمیـة تعـد مـن المتغیـرات الدافعیـة 
 لــدى الطــالب، ومــن ثــم یجــب المهمــة الــؤثرة فــي المــستوى األكــادیمي والتحــصیل الدراســي

  .توجیه المزید من االهتمام نحو تحسین معتقدات الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى الطالب
 إلى حـد –احیة أخرى فإن درجات الطالب في االختبارات المدرسیة تعتمد ومن ن

تیة  على ثقة الطالب في قدرته على التحصیل والفهم، ومن ثم كلما زادت الفعالیة الذا–ما 
ــارات المدرســیة أفــضل، ومــن ثــم زادت  األكادیمیــة لــدى الطالــب كلمــا كــان أداؤه فــي االختب

 . درجاته في التحصیل الدراسي
ــؤ أمــ ــي التنب ــادات العقلیــة ف ــسبة للمقــدار اإلضــافي الــذي ســاهمت بــه الع ا بالن

حیـث تـسهم ) 2003(بالتحصیل الدراسي فیمكن تفسیره فـي ضـوء مـا أشـار إلیـه مـارازانو 
ــیمهم وأدائهــم األكــادیمي، العــ ادات العقلیــة التــي یــستخدمها الطــالب فــي تحدیــد مــسار تعل

دي إلى تعلم فعال، حیث تجعل الطالب یحققون أقصى فالعادات العقلیة اإلیجابیة والقویة تؤ
ٕاستفادة ممكنة من قدراتهم وامكاناتهم، أما العادات العقلیة الـسلبیة والـضعیفة فتـؤدي إلـى 

  .كادیمي والتحصیل الدراسيتدني األداء األ
ًهـذا فـضال عــن أن توظیـف الطالــب للعـادات العقلیــة بطریقـة ســلیمة یـسهم فــي 

ف والمعلومــات، وتوجیــه أفكــاره، وتنظــیم بنیتــه المعرفیــة بطریقــة تیــسیر اكتــسابه للمعــار
منطقیة، والدمج بین الخبرات السابقة والخبرات الحالیة، ویتیح أمامه بدائل متعددة لعملیـة 
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أمـا ضـعف . لتعلم، ویساعده على استخدام المعلومات وتطبیقها ولیس مجرد االحتفاظ بهاا
 أمام تحقیقـه ألقـصى اسـتفادة ممكنـة ممـا لدیـه مـن ًعادات العقل لدى الطالب فیقف عائقا

 .ًقدرات عقلیة، األمر الذي ینعكس سلبیا على تحصیله الدراسي
یات األعلى في العادات العقلیة ًویمكننا أن نضیف أیضا أن الطالب ذوي المستو

ــات أو مهــام أكادیمیــة، وال  ــیهم مــن تكلیف ــل إل ــا یوك ــي أداء م ــا ف ــر التزام ــابرة وأكث ًأكثــر مث
یستسلمون بسهولة مهما كانت هذه المهام صعبة أو تحتاج إلى جهد كبیر، كما أن لدیهم 

دة للتفكیر فـي ًالقدرة على تحلیل المواقف وحل المشكالت، ویستخدمون أیضا أسالیب متعد
الموضوع الذي تتم دراسته من مختلف جوانبه، ویوظفون ما لدیهم من قـدرات فـي اإلجابـة 

یعرفون إجاباتها بشكل مباشر حتى یتمكنـوا مـن الوصـول إلـى إجابـة على األسئلة التي ال 
لها، مما ینعكس في النهایة باإلیجاب على ما یحصلون علیـه مـن درجـات فـي االختبـارات 

  .المدرسیة
، فــالطالب )2013(ًكمـا یتفــق ذلـك أیــضا مـع مــا أظهرتـه نتــائج دراسـة الثــامر 

ًالمتفوقین دراسیا كانوا أكثـر اسـتخداما للعـا ًدات العقلیـة، فالطالـب المتفـوق دراسـیا یحـرص ً
على توظیف ما لدیه من معارف ومهارات وخبرات مختلفة في مواجهة مـا یتعـرض لـه مـن 

علـى المـشاركة فـي المناقـشات وطـرح األسـئلة والبحـث مواقف ومشكالت، كما أنه یحـرص 
  .یقة فعالة ومثمرةًوالتقصي أثناء عملیة التعلم، معتمدا على توظیفه للعادات العقلیة بطر

  :توصیات البحث: ثاني عشر
 :في ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج فإن الباحث یوصي بما یأتي

سیة التـي تــسهم فـي إكــساب الطـالب العــادات توظیـف المعلمــین لالسـتراتیجیات التدریــ -
 .العقلیة، لما لها من مردود إیجابي على تحصیل الطالب وأدائهم األكادیمي

ــوفیر -  بیئــة تعلیمیــة تتحــدى قــدرات الطــالب وتنمــي مهــاراتهم، وتــسهم فــي تحــسین ت
 .فعالیتهم الذاتیة األكادیمیة وعاداتهم العقلیة

دین الطالبیین وتدریبهم على كیفیة إعداد برامج تحقیق المزید من التفعیل لدور المرش -
 .إرشادیة لتحسین الفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى الطالب

ًبرامج إعداد المعلمین وبرامج تنمیتهم مهنیا بتدریبهم على أسالیب تنمیة االهتمام في  -
 .ٕالفعالیة الذاتیة األكادیمیة لدى الطالب واكسابهم العادات العقلیة

ررات الدراسیة من النـاحیتین الكمیـة والكیفیـة، بمـا یـسمح بتـضمین تنمیـة تطویر المق -
قلیــة لــدى الطــالب كأهــداف یمكــن الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة وتحــسین العــادات الع

 .تحقیقها من خالل دراسة الطالب لهذه المناهج
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توجیــه المزیــد مــن االهتمــام نحــو إعــداد البــرامج التدریبیــة للطــالب مــن أجــل تحــسین  -
 .استخدامهم للعادات العقلیة

تـشجیع الطــالب علـى اكتــشاف وتوظیـف مــا لــدیهم مـن قــدرات ومهـارات فــي األنــشطة  -
 . وفي األنشطة الحیاتیة بصفة عامةالمتعلقة بالدراسة

  :دراسات وبحوث مقترحة: ثالث عشر
ــة  - ــي البیئ ــة ف ــة الثانوی ــة لــدى طــالب المرحل ــة األكادیمی ــة الذاتی ــاس الفعالی تقنــین مقی

 .ودیةالسع
 .تقنین مقیاس العادات العقلیة لدى طالب المرحلة الثانویة في البیئة السعودیة -
وء بعض المتغیرات الدیموجرافیة لدى طالب المرحلة الفعالیة الذاتیة األكادیمیة في ض -

 .الثانویة
دراسة تتبعیة لتطور كل من معتقدات الفعالیة الذاتیة األكادیمیة والعادات العقلیة لدى  -

 .ب خالل المراحل الدراسیة المختلفةالطال
 .ةالفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوی -
الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتهـا بالرضـا الدراسـي واإلنجـاز األكـادیمي لـدى طـالب  -

 .المرحلة الثانویة
اهات نحو الدراسة والتحصیل الدراسي لـدى الفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتها باالتج -

 .طالب المرحلة الثانویة
 .اعي لدى طالب المرحلة الثانویةالفعالیة الذاتیة األكادیمیة وعالقتها بالذكاء االجتم -
ــة  - الفعالیــة الذاتیــة األكادیمیــة وعالقتهــا بــبعض ســمات الشخــصیة لــدى طــالب المرحل

 .الثانویة
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