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اديمية الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة ن ب ية السب العالقات نمذجة
امعة ا طالب لدى اديمي داء   و

ن حسان أحمد او الش الواحد ، 1يالسيد عبد أحمد سيد يم   2 إبرا

  .، مصرجامعة األزهركلیة التربیة،  ،الصحة النفسیة قسم1
  . ، كلیة التربیة، جامعة األزهر، مصرعلم النفس التربويقسم 2
 IbrahimAly1127.el@azhar.edu.eg: البرید اإللكتروني2

البحث ص   م

ا ـــــ وغ املباشـــــرة ات التـــــأث معرفـــــة ـــــ إ ـــــا ا البحـــــث اديميـــــةـــــدف املـــــشاركة ـــــ ملتغ ملباشـــــرة
ــ كمتغ اديميــة الذاتيــة الكفــاءة خــالل مــن ع؛ تــا ــ كمتغ ــادي داء ــ ع مــستقل ـ كمتغ

وجـــود الباحثـــان فيـــھ ض ـــ اف ح ـــ مق نمـــوذج خـــالل مـــن وذلـــك قطـــر، جامعـــة طـــالب لـــدى وســـيط
داء ـــــ ع اديميـــــة للمـــــشاركة مباشـــــرة ـــــ وغ مباشـــــرة ات عينـــــةتـــــأث ونـــــت ت وقـــــد ، ـــــادي

مــن ندســة،) 314(البحــث ال والعلــوم، داب و بيــة ال ليــات ب قطــر جامعــة وطالبــات طــالب مــن
مـــــن امعـــــة ا لطـــــالب اديميـــــة الذاتيـــــة الكفــــاءة مقيـــــاس اســـــتخدام وتـــــم ة، والتجـــــا عة، رالــــشر

املـشاركة) (Owen, & Froman, 1988اعـداد ومقيـاس ن البـاحث ـب عر ة-اديميـةومـن ـ
إعــداد الطــالب ن(Schaufeli et al., 2002)مــن حــسان ــب عر جــات) 2012(و د اســتخدام روتــم

ـــــــــ ا الد داء) GPA(رالتحـــــــــصيل مـــــــــستو لقيـــــــــاس امعيـــــــــة ا الت الـــــــــ واقـــــــــع مـــــــــن ىللطـــــــــالب
املــسار.ــادي تحليــل أســـلوب اســتخدام نمـــوذج و ن بــ جيـــدة مطابقــة وجــود النتـــائج ــرت أظ

ا البحـثتحليل ات ـ متغ ن ب املختلفة للعالقات سبة بال البحث؛ عينة يانات و ح املق كمـا. ملسار
ــ اديميــة للمــشاركة إحــصائيا دالــة مباشــرة ــ وغ مباشــرة ات تــأث وجــود عــن النتــائج ًكــشفت

الكفــاءة ــ اديميــة للمــشاركة إحــصائيا دالــة مباشــرة ات تــأث وجــود وكــذلك ، ــادي ًداء

اديميــة للكفــاءة. الذاتيـة إحــصائيا دالــة مباشــرة ات تــأث وجــود عــن أيــضا النتــائج كــشفت ًكمــا ً

ادي داء اديمية اسات. الذاتية والد النظر طار ضوء النتائج مناقشة تم روقد ي
البحثية حات واملق التوصيات من عدد تقديم تم كما  .السابقة،

املفتاحي لمات اديمية،:ةال ادياملشاركة داء اديمية، الذاتية   .الكفاءة
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Modeling Causal Relationships between Academic 
Engagement- Academic Self-Efficacy and Academic 

Performance for University Students 
Elsayed Elshabrawi Ahmed Hassanein1, Ibrhaim Sayed Ahmed 
AbdelWahed2 
1Department of Mental Health, Al-Azhar University, Al-Azhar 
University 
2Department of Educational Psychology, Al-Azhar University, Al-Azhar 
University 
2Email: IbrahimAly1127.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The current research aims to find out the direct and indirect effects of 
academic engagement as an independent variable on academic 
performance as a dependent variable through academic self-efficacy as 
a mediating variable among Qatar University students, through a 
proposed model in which the researchers assumed the existence of 
direct and indirect effects of academic engagement on academic 
performance. 314 students from Qatar University in the Colleges of 
Education, Arts and Sciences, Engineering, Sharia, and Business 
participated in the study. The study utilized College Academic Self-
Efficacy Scale prepared by Owen, & Froman, (1988), Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES-SS) prepared by Schaufeli, et al., (2002, a, 
b), and students’ academic achievement scores (GPA) from university 
records. Using Path Analysis method, the results showed a good match 
between the proposed path analysis model and the research sample 
data regarding the different relationships between research variables. 
The results also revealed the existence of direct and indirect effects 
that are statistically significant for academic engagement on the 
academic performance, as well as the presence of direct, statistically 
significant effects of academic engagement in the academic self-
efficacy. The results also revealed the presence of direct, statistically 
significant effects of academic self-efficacy on the academic 
performance. The results were discussed in light of the theoretical 
framework and previous studies, and a number of recommendations 
and suggestions for future research were presented. 
KeyWords: Academic Engagement, Academic Self-Efficacy, 
Academic performance 
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  :مقدمة

وض ال إ خاصة بصفة العا التعليم ومؤسسات عامة التعليمية املؤسسات س
بقاء س معدالت ن تحس اكمية، ال املعدالت فع خالل من ا لطال ادي داء ربمستو ى

سرب ال ات مستو وتقليل التخرج داء. ومعدالت أن إ صل تمام ذلك رجع و
املستقبلادي تحدد ال الوسيلة ألنھ الطالب معظم ا إل يطمح ال الغاية و املتم

م ل وامل   . التعلي

ة أولو يمثل أصبح ادي داء أن إ سات الدا ش ذلك ع رعالوة
و التعليم عن ن ل واملسؤ مو وأولياء الطالب م ف بما ن املعن من العديد تمامات وا و اضر

م وغ بية وال النفس وعلماء التعليمية  Martınez, Youssef-Morgan, Chambel(السياسات
and Marques-Pinto, 2019 .(  

الباحثو ا تم ا ال ات املتغ م أ من عد ادي داء أن مر نوحقيقة
تمام ا جليا بدا ما ذا و ، بو ال النفس وعلم بية ال ًمجال الثالثةي العقود خالل ن الباحث

تنعكس أن ا شأ من وال ادي داء املؤثرة جراءات و العمليات اسة بد راملاضية
اديمية املعرفة ساب اك نحو ن املتعلم توجيھ ،(ًإيجابا ش ).2018يالكف و ذا

ا2002)(الصراف املستو أنھ ع ادي داء إحدىىإ املتعلم يحققھ الذي دي
أحمد ش كما ختبار، إجرائھ عد اسية الد تلك) 2008(راملواد ه باعتبا ادي داء رإ

معينة اسية د وحدة أو موضوع اسة د يجة ن املتعلمو ا س يك ال ات ا وامل راملعلومات ر   . نر

ال الدعائم م أ أحد عد املتعلم ألن جميعًونظرا التعليم إصالح ا م يبدأ
ع ادي املجتمعات داء املؤثرة العمليات بجميع تمام من البد ان ا، اختالف

اسة د خالل من وذلك ممكن، حد أق إ اناتھ وإم اتھ بقد تقاء شأنھ من بما رللمتعلم ر ر
ال ات املتغ من بالعديد ادي داء اديرعالقة داء مستو تؤثر جاء. ىما وقد

مبكرا العا التعليم ادي داء اسة بد بية وال النفس علماء تمام ش. را حيث
العوامل م أ اسة د و املوضوع ذا اسة بد حديث قديم تمام ا ا املجال ذا رالبحوث ر

ال ادي داء ز عز و دعم م س العاال السابقة. تعليم اسات الد ت أشا روقد ر
العوامل ا م ادي داء تؤثر ال العوامل من ة كب مجموعة وجود إ الصدد ذا
العوامل ا وم م لد الدافعية ومستو م ا واتجا م وميول فراد ات بقد املرتبطة صية ىال ر

م من توفره وما التعليمية ئة بالب اصة اديا داء ن تحس ع ساعد  ,Bean( صادر
1982; Drago, Rheinheimer, and Detweiler, 2018; Tinto, 1998,2006; Willcoxson, 

Cotter, & Joy, 2011)  

مثل املعرفية وانب با املرتبطة مو اسة د ع ك تمام انصب روقد ر
ا الد واملعدل العقلية، ات رالقد اتاملر ر اختبا ع داء ات ومستو ة الثانو رحلة

مثل املقننة املد ستعدادات التقييم Scholastic Assessment Test (SAT)راختبار
امعية ا املرحلة ادي داء ع املؤشرات م أ من ا  ; Drago, et al., 2018(رباعتبا

Truell & Woosley, 2008; .( ا ذه مية أ غم الرو أخر عومل ناك ن إال املعرفية ىوانب
ذلك عن مية أ اسات. تقل الد ش إذ النفسية، ات املتغ العوامل ذه ن ب من ان روقد

الطالب ات قد ع خر امة ال جتماعية و النفسية العوامل تأث انية ام إ الصدد رذا ى
غي امعية ا ياة ا تتضمن حيث للنجاح م صدقاءودوافع عن نفصال مثل قة مر ات
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لطر ستجابة و جديدة، اجتماعية شبكة شاء وإ جديد، موقع إ نتقال و قوالعائلة،
سو إ لالنتقال ستعداد و مة، م نية م ات خيا واتخاذ التقييم، وأنظمة ديدة ا س قالتد ر ر

ا. العمل التغي ذه اجتياز يتم الطالب من للعديد سبة للبعضفبال سبة بال ولكن بنجاح، ت
قد خر م أ من بالرغم طر ل ادي م وأدا م ي فا عرض أن التحديات ذه ل ريمكن

التقليدية القبو متطلبات جميع استوفوا قد ونوا  ,Richardson, Abraham, & Bond (.لي
2012(  

ا ذا يا س حديث تمام با حظيت ال النفسية ات املتغ متغومن ملجال
اديمية شAcademic Engagementاملشاركة عاد، متعدد متغ اديمية واملشاركة ،

أو ات ا امل أو املعرفة إتقان أو م الف أو التعلم نحو د ا للطالب النف ثمار س رإ
ا ز عز إ ادي العمل دف ال رف .  (Newmann, Wehlage, & Lamborn, 1992)ا

عالية ات مستو إ ش و ، ادي باألداء املؤثرة العمليات أحد اديمية املشاركة عد و
ات الصعو ة مواج عند واملثابرة د ا ذل و الطاقة -Schaufeli, Salanova, Gonzalez(من

Roma & Bakker, 2002.(  

اديمية املشاركة اسة بد تمام اد رولقد أنز حيث ة خ ونة الطالب لدى
واجتماعيا اسيا د الطالب لنجاح م م أمر اديمية اديمية. راملشاركة املشاركة أن كما

التحصيل مستو وانخفاض اسة الد عن ف والعز امللل ة ملواج وسيلة و ت أن ىيمكن رن و
العالية سرب ال معدالت ة ك. ومواج الطالب فان ذلك ع ععالوة يحصلو نمشاركة

املؤسسة وخارج داخل النف التوافق من أفضل مستو حققو و أفضل، ىتقديرات ن
  ).Salmela- Aro et al., 2009(التعليمية

ن ب وا اتفاق يوجد ال أنھ إال املشاركة بموضوع مؤخرا ايد امل تمام غم رو
طبيعة ع ن عاد الباحث اديمية أ وحيث،املشاركة تت املشاركة أن ية و و سة املد نتر رى ر

ماك أو ستغراق و ي والتفا شاط ال و فرعية عاد أ ثالثة ،)Schaufeli et al., 2002(من
جدانية و وسلوكية معرفية عاد أ ا ل املشاركة أن كية مر سة املد تر ن وح ر  ,Eccles( ى

2016; Fredericks, Blumenfeld, & Paris, 2004.(  

يتعلق اما وما مف اديمية املشاركة أصبحت فقد ذلك، عن النظر غض ًو ً

املتعددة التعليمية والتحصيل(بالنتائج سرب وال والسلوك ضو وا نجاز طت)رمثل وقد ر،
املجال ذا السابقة اسات ا–رالد قل  ,Bakker, Sanz Vergel,& Kuntze, 2015; Kuh  (-ع

Cruce, Shoupe, & Kinzie, 2008; Martin, 2009; Reeve & Lee, 2014; Salanova et al.,2010; 
Skinner et al., 2008; (قو مؤشر ا أ ت أثب وقد ادي داء ن بتحس الطالب يمشاركة

ث س دافعية قوة من ا ل ملا وذلك املختلفة اسية الد املراحل الطلبة أداء ات مستو ن رتحس
اديمة النجاح فرص عز مما اسية الد ام امل أداء ن يثابر م وتجعل الطلبة شاط زو رو

ا الد داء معدالت من رفع  .رو

اديمية الذاتية الكفاءة متغ حظي أيضا النفسية ات املتغ ذه ن ب ومن
Academic Self Efficacyن الباحث من العديد تمام م رطو وقد. با ا ومرباندو الذاتية ف  الكفاءة
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تھ خالل من اعتقاد التعلم عن نظر ا بأ ا وعرف م شأن اص جتما ا  تحقيق ع رقد
ات ا من وال داء، من محددة مستو و أن شأ ا ني حداث ل ع م،  تؤثر ال تأث حيا

وتح إليھ لة املو عمال إنجاز ع الفرد ة قد إ ش داء،ركما من ة متم ات مستو قيق
اديمية أ نتائج تحقيق ع املرء ة بقد يمان ا أ ع اديمية الذاتية الكفاءة عرف رو

ة   . (Bandura,1997)مطلو

معتقدات للتفك قة طر ا بأ أيضا اديمية الذاتية الكفاءة ف عر مكن و
ً

أ اعتقاد ا أ وع م، كفاءا حو اديلالطالب أ دف تحقيق يمكنھ بأنھ الطالب ثقة و
عتقد أنھ إ أيضا اسات الد ش و محددة، اديمية أ مة م معينة يجة ن تحقيق أو ُمحدد ر
الذاتية الكفاءة تؤثر حيث ذاتيا، املنظم التعلم م سا اديمية الذاتية الكفاءة أن ًعادة ً

الذا والتنظيم اك د ع املعرفيةراديمية اء و ما اتيجيات اس استخدام خالل من ري
ات ختبا و متحانات و لية امل الواجبات بالنجاح   ).Drago, et al., 2018(روترتبط

املجـاالت مختلـف داء ع م بقد فراد ثقة إ الذاتية الكفاءة ش ـ،ركما و
و ـد ا لبـذل واسـتعداده املـتعلم برغبـة اتترتبط الـصعو ـة ـش. مواج ـ) Bandura, 1982(و إ

املواقـــــف ـــــ ة ـــــ وا ة بـــــصو تـــــنعكس ـــــ وال الذاتيـــــة الكفـــــاءة مـــــستو تفـــــاع ال يجابيـــــة رثـــــار ى ر
يقبــل املقابــل ــ و اناتــھ، وإم اتــھ قد تتجــاو ــ ال ــشطة و املواقــف الفــرد يتجنــب إذ راملختلفــة، ز

ـــص ال اناتـــھ وإم اتـــھ قد مـــع يتوافـــق مـــا ـــل ـــ يبذلـــھرع الـــذي ـــد ا مقـــدار مـــن ـــد تز ـــ و ية،
ــھ تواج ــ ال العقبــات ــة مواج ــ ــش. الفـرد تبــاط) Manzano-Sanchez, et al., 2018(و ا ــ رإ

داء تفـــــــع ا الذاتيــــــة الكفــــــاءة ادت لمـــــــا ف طرديــــــا، تباطــــــا ا ـــــــادي بــــــاألداء الذاتيــــــة رالكفــــــاءة ز ًر ً

ة القد الذاتية للكفاءة أن كما ، اديرادي باألداء بؤ الت  . ع

أك كفاءة ار إظ إ العالية الذاتية الكفاءة ذو الطالب يميل أخر ناحية ومن ى
ومن الذاتية، الكفاءة انخفاض من عانو الذين أولئك من ادي م أدا داف أ نتحقيق

د م لد العالية الذاتية الكفاءة ذو الطالب و ي أن أيضا واملر ن ليةً ال للنجاح ر جو يافع
اديمية م ا قد املتأصل ي الذا م إيما ب  ,Zajacova, Lynch, & Espenshadeرس

2005).( 

الكفاءة ن ب العالقة عن الكشف إ السابقة اسات الد من العديد دفت روقد
ادي داء و اديمية ،(الذاتية عقوب،2018يالكف كناعن2012؛ ؛2012ة،؛

،  ,Ramnarain & Ramaila, 2018; Goulao, 2014; Komarraju & Nadler(،2005للو
2013; Hackett, Betz, Casas & Rocha-Singh, 1992; Choi, 2005; Drago, et al.,, 2018; 
Ferla, Valcke, & Cai, 2009; Gore, 2006; Landine & Stewart, 1998; Putwain, Sander, & 

Larkin, 2013; Saif, 2014; Vogel and Human-Vogel, 2016; Zajacova, et al., 2005)  

مباشرة غ أو مباشرة سواء عالقة وجود ا اسات الد ذه معظم نتائج ت ان روقد
ادي داء م. مع وثق م ا قد حو الطلبة معتقدات أن ة النظر الناحية من ذلك ريدعم ل

داف أ تحقيق انية منإم عز مما اسية الد ام امل أداء قدما امل نحو م يدفع زم ر
عامة بصفة ادي داء ات مستو ن وتحس سرب ال سب وتقليل ادي النجاح . فرص
الذاتية والكفاءة ادي داء ن ب عالقة وجود عدم إ أخر اسات د نتائج ت ان ن ىح ر

صوص ا وجھ و(ع و ه،شتوان   ).Rapoo, 2001) (2018رقصا
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الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة متغ ن ب جمعت ال اسات الد يأما ر
العال املستو ع يا س قليلة اسات د ف ادي باألداء ما عالق ىاديمية ر

)Martínez, et al.,2019; Ozkal, 2019; Tomás, et al., 2019 (ا جدا ة يةروناد العر اسات - رلد
الباحثان عليھ اطلع ما عتماد-حدود يمكن قو نظر تصو وجود من الرغم ع يوذلك ي ر

أيضا يقيا ام منھ التحقق مكن و الثالثة ات املتغ ن ب العالقة م ف   .عليھ
الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة املتمثلة ا ا البحث ات فمتغ ذا وع
تؤثر ف والتعليم، التعلم عملي كب ل ش تؤثر ، ادي باألداء ما عالق اديمية

التعليمية العملية نجاح ثم ومن اديميا أ الطالب أداء إيجابيا ا ًتأث ً ً.  
ات املتغ ذه ن ب العالقة لتوضيح نموذج تقديم الية ا اسة الد تحاو ثم رومن ل

ل ش مو و النموذج)1(رقمكما ذا عتمد و املحاو-، مناقشة عد ت س ركما
،-التالية قو ل ش النظر البناء تدعم ة قو ة نظر معطيات ع ند س نظر تصو يع ي ي ر

طبيعة والستجالء ، النظر التصو ذا تدعم السابقة اسات الد من جملة نتائج عن يفضال ر ر
لثالثة ي فيما سنعرض النظر التصو يذا عر البحث، ات متغ ن ب العالقة تو رمحاو

ا باإلضافة النموذج ا عل ند اس ال ة النظر طر غطي ا نظر تأصيال ذلك شمل أن
للموضوع متماسك نظر إطار تقديم س ي ح وذلك املوضوع ذات السابقة اسات يالد ر

اسة الد   .رقيد
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البحث لة   :مش

الثالثــــة ات ــــ املتغ ن بـــ النظــــر املــــستو ـــ ع عالقــــة وجـــود ن بــــ ي ســــبق مـــا خــــالل يمـــن ى
ـادي داء و اديميـة الذاتية والكفاءة اديمية العالقـة. املشاركة ـذه تأخـذ أن مكـن و

املمكــن مــن حيــث مــسار؛ مــن ــ وأك ل شــ مــن ــ نأك بــ مباشــرة ــ غ أو مباشــرة عالقــات توجــد أن
املــشاركة ن بـ العالقــة ـ الوسـيط دو تلعــب قـد الكفـاءة فــإن ذلـك عـن فــضال الثالثـة، ات ـ راملتغ
الذاتيـة الكفـاءة ن بـ العالقة الوسيط دو تلعب أن يمكن املشاركة أن كما ، ادي داء رو

ادي داء و   .اديمية

ان ا مـاوع موجبـة تباطيـة ا عالقة وجود إ السابقة اسات الد توصلت ي امليدا رب ر
اديميــــة الذاتيــــة والكفــــاءة ــــادي داء ن ،(بــــ ــــ عقــــوب،2018يالكف ،2012؛ كناعنــــة ؛

2012، لو ــ   ;Ramnarain & Ramaila, 2018; Goulao, 2014; Saif, 2014))  2005ل؛
Komarraju & Nadler, 2013; Hackett, Betz, Casas & Rocha-Singh, 1992)داء و ،

اديميـة واملـشاركة  ,.Reeve & Lee, 2014; Cadima et al., 2016; Salanova, et al)(ـادي
2003; Schaufeli et al., 2002اديميـة واملـشاركة اديميـة الذاتيـة والكفـاءة ،(De Waal & 

Pienaar, 2013; Hakanen, Schaufeli, & Ahola, 2008; Bakker & Demerouti, 2007; 
Schaufeli et al., 2002; الرســـو اديميـــة،2017لعبـــد الذاتيـــة والكفـــاء ـــادي داء و

اديمية ـاديوواملشاركة داء و اديميـة املـشاركة ن بـ ما وسيط الذاتية الكفاءة ردو
(Martínez et al., 2019; Ozkal, 2019) .ات ـــ املتغ ــذه ن بــ جمعــت ــ ال اســات الد أن ــ رغ

الـــذي النظـــر التـــصو ظــل ـــ خاصـــة ا اســـ د ميــة أ ـــ إ ـــش ممـــا جــدا محـــدودة انـــت يالثالثــة ر ر
شرحھ   .سبق

ــ حــدة ــ ع ـل اديميــة الذاتيــة الكفـاءة اديميــة املــشاركة مـن ــل ميــة أ غـم رو
ــ التبــاين مــن معينــة جــة د ــرتفــس معــا مــا تناول أن إال امعــة، ا طــالب لــدى ــادي داء

مــن ــ أك جــة د ــسف ــ م ــس أن مكــن و أفــضل ل ــش العالقــة توضــيح عــن ــسفر قــد رنمــوذج
ادي داء مستو     .ىالتباين

النظـــر للتـــصو وفقـــا مجتمعــة ات ـــ املتغ ـــذه تناولـــت ــ ال اســـات الد قلـــة ضـــوء ــ يو ر ر
ونــد ح ـ ــاملق ح ــ املق النمــوذج ة ــ اختبــار اليــة ا اســة الد تحــاو ، ــي العر املــستو ــ ع را لر ى

ل ـش العالقـات ـذه ـم ف ـ م س أن يمكن مما الثالثة ات املتغ ن ب العالقات طبيعة توضيح
فعالــة وتطبيقيــة بحثيــة حــات مق تقــديم ــ و طبيعــة. أفــضل ــ اليــة ا اســة الد تبحــث روســوف

العالقـ ات ـرمـسا ع ح ـ املق النمـوذج ـ كز سـ كمـا ات ـ املتغ ـذه ن بـ املباشـرة ـ وغ املباشـرة ات
ــادي داء و اديميــة املـشاركة ن بــ وســيط ــ كمتغ الذاتيــة الكفـاءة لة. ردو مــش ص َّوتــت

تية سئلة ع جابة محاولة ا ا   :البحث

املشاركة-1 عاد أ ل ش مدى أي ِإ
ّ ُ

اديمية الذاتية والكفاءة مستقل كمتغ اديمية
ية السب العالقات يفسر بنائيا نموذجا ع تا كمتغ ادي داء و وسيط ًكمتغ ات(ً ) التأث

البحث؟ عينة لدى ات املتغ ذه ن   ب

داء-2 اديمية للمشاركة مباشرة وغ مباشرة ات تأث توجد مدى أي منإ ادي
البحث؟ عينة لدى وسيط كمتغ ادي الذاتية الكفاءة   خالل
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لدى-3 اديمية الذاتية الكفاءة اديمية للمشاركة مباشرة ات تأث توجد مدى أي إ
البحث؟   عينة

عينة-4 لدى ادي داء اديمية الذاتية للكفاءة مباشرة ات تأث توجد مدى أي إ
  البحث؟

البحث داف   :أ

إ            ا ا البحث   :دف

البحث-1 ات متغ ن ب املباشرة وغ املباشرة العالقات مسار عن اديمية(الكشف املشاركة
اديمية الذاتية قطر) والكفاءة جامعة طالب لدى ادي داء ا   .وأثر

ال-2 ات مسا يو سب نموذج أفضل عن رالكشف ُ ُ
ِ

اتّ ملتغ املباشرة وغ املباشرة ات تأث
اديمية(البحث الذاتية والكفاءة اديمية طالب) املشاركة لدى ادي داء ع

قطر   . جامعة

البحث مية   :أ

ة- النظر مية   :أوال

ا              إل ناد س يمكن بحثية اسة د تقديم ا محاول الية ا اسة الد مية أ رتكمن ر
اديميةملعر واملشاركة اديمية الذاتية والكفاءة ادي داء ن ب العالقة طبيعة فة

واملشاركة الذاتية بالكفاءة تمام إ الضوء سليط شأنھ من بما قطر، جامعة طالب لدى
التع عملي داف أ لتحقيق بالطلبة وصوال ، ادي داء ع ما اسا ع وا اديمية

ً
ليم

  .والتعلم

التطبيقية- مية   :ثانيا

تم                س ال النتائج خالل من تحقيقھ إ س فيما التطبيقية اسة الد مية أ رتت
ي فيما كز ت وال ا، إل   :التوصل

الالحقة- اسات الد بناء يفيد بما املختلفة، الثقافات ستعرض نظر إطار رتقديم   .ي

املقاي- من مجموعة البحثتقديم ات ملتغ ديدة ا   .س

العالقة- طبيعة ناو ت ال النتائج بأحدث التحديد وجھ ع ليجية وا ية العر املكتبة لإثراء
اديمية واملشاركة الذاتية والكفاءة ادي داء ن ب   .ما

ال- طبيعة البحث مية أ إ بو ال باملجال ن تم وامل ن الباحث أنظار نيتوجيھ ب ما عالقة
اديمية واملشاركة الذاتية والكفاءة ادي   .داء

العل- البحث مجال نتائج من ا ا البحث إليھ توصل س مما   .ستفادة
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اسة الد ات ملصط ي جرا ف   :رالتعر

اديمية ا"  :املشاركة أداء عند واملثابرة د ا من د املز بذل الطالب امرغبة مل
، منظم ل ش التفك ع تھ قد مع فيھ ماك و العمل استغراقھ مع راديمية

النجاح من عال بمستو اسية الد ات املقر اجتياز اناتھ وإم اتھ خ من ستفادة ىو ر   ."ر

اديمية الذاتية غامضھ  :الكفاءة مواقف للسلوك أداءه عن توقعاتھ أو الفرد ام أح
املختلفةوتنعكس اسية الد ات املقر أدائھ املتضمنة شطة اختيار ع التوقعات رذه ر

ات الصعو ة ومواج املبذو د   .لوا

اديمي بأنھ: داء إجرائيا الباحثان عرفھ و
ً

الطالب"  ا عل يحصل ال جات الد رمعدل
ائية ال ات   رختبا

اسة للد النظر رطار   :ي

اديمياملش- باألداء ا وعالق اديمية    اركة

يمثـــل حيـــث مـــاك، أو ســـتغراق و ي والتفـــا ـــشاط بال ـــ تتم إيجابيـــة حالـــة املـــشاركة عـــد
و الطاقة من عالية ات مستو شاط ـاليقظةال و ـد ا بـذل ـ الرغبـة ـ ـ تتج ـ و العقليـة،

الت أن كمــا ات، الــصعو ــة مواج عنــد الــذياملثــابرة مــر العمــل ــ عمــق املــشاركة ــ إ ــش ي فــا
يمـــــر الوقـــــت يجعـــــل ممـــــا ميـــــة، باأل والـــــشعو والتحـــــدي والفخـــــر ـــــام ل و مـــــاس ا ـــــة تجر ـــــيح ري
ـــشاط ال عــن نفــصال ــ ة صــعو ــ وإ فيــھ مـــاك و العمــل ــ ســتغراق ــ إ ــؤدي و ــسرعة

)Schaufeli et al., 2002(.  

املـــ ـــش كمـــا نجـــازــذا أو يـــة الرفا مـــن إيجابيـــة حالـــة ـــ إ أيـــضا  Hallberg and)ًشاركة
Schaufeli, 2006)ـــــــم و الطاقـــــــة، مـــــــن عاليـــــــة ات بمـــــــستو و املـــــــشار فــــــراد يتمتـــــــع حيـــــــث ن،

م ــام مل ــا قو تحديــدا ن ــر ظ و ، ًمتحمــسو ً و  ;Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008) ن
Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001 .(متطلبــات ن بــ نــا توا املــشاركة تتـضمن ذلــك جانــب ــ ًإ

ز
يمكــن املطالــب لتلبيــة افيــة ال د املــوا أن إذ املتطلبــات، ــذه لتلبيــة املتاحــة د واملــوا معينــة رحالــة ر

النف اق ح إ املحدودة د واملوا املفرطة الطلبات تؤدي ن ح املشاركة عز رأن  Bakker) ز
& Demerouti, 2007; Schaufeli, Bakker, & Van Rhennen, 2009; Schaufeli & Bakker, 

2004)   

قــــو ــــ تجر دعــــم نــــاك و العمــــل ســــياق ــــ واســــع نطــــاق ــــ ع املــــشاركة اســــة د تمــــت يولقـــد ر
خــر مـة امل العمـل ونتــائج حيـة والر الــوظيفي بـاألداء  ,Harter, Schmidt, & Hayes(ىلعالقتـھ

نطاق)2002 توسيع تم كما فيمـا، ـا ل تـصو ضـع و ادي السياق إ أيضا املشاركة اسة رد و ً ر
الطـالب ـشطة وأ ـام بم  ,Schaufeli, Martínez, Marques-Pinto, Salanova, & Bakker(يتعلـق

عمـق)2002 و ـشار و م اسـا د مع بقوة و تما و ة، يو با و املشار الطالب شعر حيث ن، ن رن
اديميـــة م حيــا ـــ. ــ وع نــذا بـــ العالقــة حـــو اســات الد مـــن قليــل عـــدد وجــود مـــن لالــرغم ر

تــــم ــــ ال النتــــائج تؤكــــد ــــا مجمل ــــ اســــات الد ــــذه أن إال ــــادي داء و اديميــــة راملــــشاركة
اســـــــة د ـــــــرت أظ حيـــــــث بـــــــاألداء، إيجابيـــــــا تباطـــــــا ا تـــــــرتبط ـــــــ وال العمـــــــل ـــــــان م ـــــــ ـــــــا عل رالعثـــــــو ًر ً

ر
)Schaufeli et al., 2002 (طـالب ــمأن م اسـ د ــ ن واملنغمـس ن ــشط ال ن املـشارك امعــات را

مـع يـة تجر اسـة د ـ داء و املـشاركة ن ب إيجابية عالقة إ أيضا التوصل تم كما نجاحا، رأك ً ً
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جماعيـــا أداء تفـــاعال ـــ ك الطـــالب ملجموعـــات ـــان حيـــث جماعيـــة مـــة م يـــؤدو الـــذين الطـــالب
ً ً

ن
  ). Salanova, Llorens, Cifre, Martínez & Schaufeli, 2003(أع

ـــا أمر ــ مختلفــا ـــا ن فــإن اديميــة، املــشاركة ـــم ف ــ ــي و و الـــن ــذا ــ إ ًباإلضــافة ً ر
ومعرفيــة ســلوكية عــاد أ لــھ عــاد متعــدد ـوم مف ــا أ ــ ع اديميــة املــشاركة يــصو رالـشمالية

جدانيــة وجــ). Fredericks, et al, 2004(وو املــشاركةوقــد ن بــ ــة قو إيجابيــة تباطــات ا أيــضا ردت ً

ـــادي والتحـــصيل اســـة)Cadima et al., 2016(اديميــة د ـــرت أظ املثـــال يل ســ ـــ فع ر،
ـ و ـف ـا أجرا حديثـة ـ(Reeve & Lee, 2014)رطوليـة ات ـ بتغي بـأ تت اديميـة املـشاركة أن

والكفا النفسية، اجات ا عن والرضا االدوافع، الد التحصيل وأيضا الذاتية، رءة ً.  

اديمي- باألداء ا وعالق اديمية الذاتية  الكفاءة

د املـــــوا أو ـــــافز، ا حـــــشد ـــــ ع تـــــھ قد أو اتـــــھ، قد ـــــ ثقتـــــھ أو الفـــــرد قناعـــــة ـــــ الكفـــــاءة رإن ر ر
ن معـ سـياق ـ بنجـاح محــددة مـة م لتنفيـذ مـة الال العمـل ات مـسا أو زاملعرفيـة،  & Stajkovic(ر

Luthans, 1998(ـــ ع م قـــد ـــ ع ن املتعلمـــ ـــام أح ـــ إ الكفـــاءة ـــش ـــ التعلي الـــسياق ـــ و ر،
التعليميـة م ـداف أ ا). Honicke & Broadbent, 2016(تحقيـق بانـدو ـش ) Bandura, 1997(رو

ـــص ال ســـمات مـــن العكـــس ـــ فع جتماعيــة، املعرفيـــة ـــة النظر ـــ ة متجـــذ الكفـــاءة أن ــ يةرإ
مكــــن و مرنــــة الكفــــاءة ــــو ت بــــة املو أو اء الــــذ كمعــــدل املــــستقرة النجــــاح مؤشــــرات مــــن ــــا نوغ
يـــاة ا مجــاالت مــن العديـــد ــ ا ــس تأس تـــم داء و الكفــاءة ن بــ مـــا العالقــة أن حيــث ــا، ر تطو

ــادي داء ذلـــك ــ  ;Honicke & Broadbent, 2016, Zajacova, et al., 2005)بمــا
Zimmerman, Bandura, & Martinez-Pons, 1992).  

ش      و ـ(Putwain, et al., 2013)ذا ـ للتفك قـة طر ـا أ ـ ع اديميـة الذاتيـة الكفـاءة ـ إ
ن معـ ـادي أ ـدف تحقيـق انيـة بإم الثقـة أو عتقـاد ـ أو م، كفـاءا حو الطالب لمعتقدات

اديميــة أ مــة م ــ معينــة يجــة ن تحقيــق الذاتيــة. محــددةأو الكفــاءة عــادة اســات الد تــصو كمــا
ً

ر ر
عــن فــضال ن، معـ ــادي أ موضـوع ــ ن معـ بمجــال خاصــة كفـاءة معتقــدات ـا أ ــ ع اديميـة

ً

عتقـد مـا وعـادة بالـسياق، اصـة ا اسة بالد املتعلقة والسلوكيات ات ا امل ة املتصو الكفاءة
ً

ر ر ر
ذاتيــا املــنظم الــتعلم ــ م ــسا ــا الكفــاءة) (Rheinheimer & Francois, 2001ــشو. ًأ أن ــ إ

مـا اتيجيات اسـ اسـتخدام خـالل من وذلك ي الذا والتنظيم اك د ع تؤثر اديمية رالذاتية
ة القص ات ختبا و متحانات و الواجبات بالنجاح ترتبط ا أ كما املعرفة، اء رو   .ر

ا      الكفـــــاءة ن بـــــ العالقــــــة انـــــت مــــــنلقـــــد لعـــــدد موضــــــوعا ـــــادي داء و اديميـــــة ًلذاتيــــــة

اسـات  ;Choi, 2005; Ferla, Valcke & Cai, 2009; Gore, 2006; Landine & Stewart, 1998) رالد
Putwain et al., 2013; Zajacova et al., 2005)،  

س د جــــ(Choi, 2005)رفقــــد د مــــع مــــا وعالق الــــذات ــــوم ومف الذاتيــــة الفــــصلرالكفــــاءة ات
ـــــصوصية ا مـــــن ات مـــــستو ثالثـــــة ـــــ ع تحليالتـــــھ ـــــ اعتمـــــد حيـــــث جامعيـــــة، ئـــــة ب ـــــ ـــــ ا رالد

تتمثل الذاتية الذاتيـة: للكفاءة والكفاءة اديمية، الذاتية والكفاءة العامة، الذاتية الكفاءة
مـانوعيـةال الـذات ـوم مف مـن ن ومـستو ال: ، الـذات ـوم ومف ـادي الـذات ــوم وقــد. نـومف

انــا النوعيـة الذاتيــة الكفـاءة جانــب ـ إ الذاتيـة الثقــة ـ متغ مــن كـال أن اســة الد نتـائج ـرت يأظ ً
ر



الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة ن ب ية السب العالقات نمذجة
امعة ا طالب لدى اديمي داء و   اديمية
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الذاتيـــــــة الكفـــــــاءة تبـــــــاط ا مـــــــن الـــــــرغم ـــــــ وع أنـــــــھ إال ، ـــــــ ا الد املقـــــــر جات لـــــــد ن مـــــــ م ن ئـــــــ رمن ر رر
ــ مـا م مؤشــرا تكـن لــم ـا أ إال ، ــ كب ل ـش ــ ا الد املقـر جات بــد ًاديميـة ً ر نحــداررر تحليـل

طي   .ا

بحـث ذلـك جانب اديميـة) Zajacova, et al., 2005(إ الذاتيـة للكفـاءة كة املـش ثـار ـ
حيــــث ة؛ حـــضر جامعـــة ــــ ليـــة ال ـــ ــــدد ا للطـــالب ـــادي داء ــــ ع النفـــسية والـــضغوط

ال للـــضغوط ية ـــس ال ميـــة لتقيـــيم املـــسار تحليـــل نمـــاذج الذاتيـــةاســـتخدموا والكفـــاءة نفـــسية
بمتوســــــــط بـــــــــؤ للت ـــــــــسبة،اديميــــــــة املك اســـــــــية الد الوحــــــــدات وعـــــــــدد ، ــــــــ و الـــــــــسنة جـــــــــات رد ر

ــــــا حتفــــــاظ مــــــن. و ميــــــة أ ــــــ أك انــــــت اديميــــــة الذاتيــــــة الكفــــــاءة أن م نتــــــائج ــــــرت أظ وقــــــد
ومتوســــــط اكميـــــة ال باملعــــــدالت بـــــؤ الت ــــــ النفـــــسية لكـــــنالـــــضغوط النقــــــاط، جـــــات الــــــضغطرد

باالحتفاظ بؤ الت قليال مية أ أك ان النف
ً

 .  

أجـــر وقـــد اســـية) Gore, 2006(ىـــذا د فـــصو ثالثـــة مـــدى ـــ ع جيـــة تد انحـــدار اســـات رد ر لر
داء ــ التبــاين اديميـة الذاتيــة الكفـاءة معتقــدات فيــھ تفـسر أن يمكــن الـذي املــدى لتحديـد

تم الــذي ذلــك يتجــاو بمــا الذاتيــةزــادي الكفــاءة أن وجــد وقــد املوحــدة، ختبــار جــات د رثلــھ
معتقــــدات قيــــاس وقــــت ــــ ع اعتمــــدت العالقــــة لكــــن ليــــة ال جــــات د بمعــــدالت بــــأت ت راديميــــة

ا الد الفصل اية اديمية الذاتية الكفاءة قياس تم عندما بكث أقو انت و رالفعالية ى
بدايتھ من بدال

ً
 .  

س           د ــــادي) Ferla et al., 2009(ركمـــا الــــذات ــــوم ومف اديميـــة الذاتيــــة الكفــــاءة
أن جـدوا و ، ـادي التحـصيل ـ ع مـا وتأث ين ـ املتغ ـذين ن بـ العالقـة طبيعـة وللتحقيق
الكفـــــاءة أن ن حـــــ ـــــ العـــــاطفي، ـــــ التحف ات ـــــ ملتغ أفـــــضل مؤشـــــر ـــــو اديميـــــة الـــــذات ـــــوم مف

أفض اديمية اديالذاتية التحصيل ع مؤشر   . ل

فحــص          الذاتيــة) Putwain et al., 2013(كمــا للكفــاءة س مقــاي أو عــاد أ ثالثــة ن بــ العالقــة
وس ــالو الب طـــالب مــن لعينــة ي والثـــا و ن للفــصل ــادي داء و راديميــة كـــشف. ل وقــد

بـــــ ت اســــة بالد املتعلقـــــة ات ــــا امل ـــــ الذاتيــــة الكفـــــاءة أن م ربحــــ الفـــــصلر بــــأداء ي إيجـــــا ل ــــش أت
ن خـــــر ن املقياســــ مــــن أي يكــــن ولــــم ي، الثــــا ــــ ا الد الفــــصل أداء س لــــ ولكــــن و ــــ ا رالد لر
الفـــــــصل أو و ـــــــ ا الد للفـــــــصل ـــــــادي داء ي إيجـــــــا ل ـــــــش يتوقعـــــــان الذاتيـــــــة لللكفــــــاءة ر

ي الثا ا   . رالد

اســة د ــرت أظ الكفــاءة) Komarraju & Nadler, 2013(روقــد عالقــة بتعــرف تمــت ا ــ وال
مــن ونــة م عينــة لــدى ــادي بــاألداء د املــوا ة وإدا رالذاتيــة ـــ407ر امعــة ا طــالب مــن ًطالبــا

ن بـــ مـــا إحـــصائية داللـــة ذو ي إيجـــا تبـــاط ا وجـــود كيـــة، مر املتحـــدة بالواليـــات ـــشيجان م رواليـــة
ـادي داء و الذاتيـة ـ نحـدار تحليـل نتـائج كـشفت حيـث. الكفـاءة  بلـغ املفـسر التبـاين أن إ

ن مـا %)18( ، الذاتيـة الكفـاءة بـ ـادي ـ الكفـاءة، منخفـ الطـالب يميـل حيـث والتحـصيل  إ
ـة، عوامـل يـرتبط العالمـات تحـصيل بـأن عتقـاد الكفـاءة أمـا فطر ـ نفيميلـو الذاتيـة مرتفعـو  إ

ـد بـذل م، تحقيـق أجـل مـن والكفـاح ا ـداف د تنظـيم توسـط دوقـ أ ن العالقـة جزئيـا راملـوا  بـ
الذاتية ادي الكفاءة   .والتحصيل
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اســة د ت أشــا روقــد الذاتيــة) Goulao, 2014(ر الكفــاءة ن بــ مــا العالقــة بكــشف تمــت ا ــ وال
مـــن ونـــة م عينـــة لـــدى ـــادي داء وجـــود63و ـــ إ نـــت، ن ـــ ع الكبـــار ن املتعلمـــ مـــن ًطالبـــا

مو املرتفععالقة ادي داء و املرتفعة الذاتية الكفاءة ن ب ما إحصائيا دالة   .ًجبة

بحـــث          للكيميـــاء) (Ramnarain & Ramaila, 2018وقـــد الذاتيـــة الكفـــاءة ن بـــ العالقـــة ـــ
ـــادي ـــم وأدا قيـــا إفر جنـــوب جامعـــات إحـــدى ـــ ـــ و الـــسنة البحـــث. لطـــالب تـــضمن وقـــد

لـــ كميــا ا ًمــ النتــائجطال333ً ــرت أظ وقــد الكيميــاء، ــ الذاتيــة الكفــاءة مقيــاس باســتخدام ًبــا
ركيــــــة وا املعرفيـــــة ات ـــــا للم الذاتيـــــة الكفـــــاءة ات ـــــ متغ ـــــ ع أقـــــو جات لـــــد الطـــــالب يل رـــــ ىر
ل ــــش بـــأت ت املعرفيـــة ات ـــا امل أن النتـــائج ـــرت أظ كمــــا اليوميـــة، التطبيقـــات مـــن ـــ أك رالنفـــسية

الكي الطلبة بأداء تـأثكب ا ل يكن لم اليومية والتطبيقات ركية ا ات ا امل أن ن ح رمياء،
  .كب

اســة           د الكفــاءة) Drago, et al., 2018(روحاولــت الــضبط، مركــز ن بــ العالقــة مــن التحقــق
كيـــة مر املتحـــدة بالواليــات امعـــات ا احــدى طـــالب لـــدى ــادي داء و اديميـــة . الذاتيــة

النتـــــا أســــــفرت الذاتيــــــةوقـــــد الكفــــــاءة الـــــضبط، مركــــــز مـــــن ــــــل ل دال ي إيجـــــا تــــــأث وجـــــود عــــــن ئج
ادي داء ع  . اديمية

ابـو اسـة د ـرت أظ املقابـل ـ رو اك) Rapoo, 2001(ر إد ن بـ مـا العالقـة بمعرفـة تمـت ا ـ روال
مـــ ونـــة م عينـــة لـــدى ـــادي داء و الذاتيـــة والكفـــاءة التعليميـــة ســـات مـــن113نراملما ًطالبـــا

ـ غ ـادي داء و الذاتيـة الكفاءة ن ب ما العالقة أن قيا، أفر بجنوب ة الثانو س املدا رطالب
إحصائيا   .ًدالة

اديميــة الذاتيــة الكفــاءة ن بــ العالقــة اســة بد يــة العر اســات الد عــض تمــت ا وقــد رــذا ر
لو ــــــ اســــــة د نتــــــائج ت أشــــــا حيــــــث ، ــــــادي داء لو ر عـــــــن) 2005 (ر بالكــــــشف تمــــــت ا ــــــ وال

لــــدى ــــادي داء ـــ ع مــــا وأثر ـــادي نجــــاز ودافعيــــة الذاتيـــة الكفــــاءة ن بـــ مــــا العالقـــة
مــــن ونــــة م داللــــة1025عينـــة ذات موجبــــة عالقــــة وجــــود ــــ إ ، الثــــانو ي الثــــا الــــصف ــــ يطالبــــا ً

أشــــا كمــــا نجــــاز، ودافعيــــة الذاتيــــة الكفــــاءة ن بــــ مــــا داللــــةإحــــصائية ذات ق فــــر وجــــود ــــ إ وت ر
املرتفعة نجاز دافعية ذو لصا الطلبة لدى ادي داء   .يإحصائية

س د ــ) 2012(عقـوبركمـا ع ـ ا الد والتحـصيل نجـاز بدافعيـة الذاتيــة الكفـاءة رعالقـة
مــــن ونــــة م باملم155عينــــة ــــشة ب ــــ خالــــد امللــــك جامعــــة ليــــات طــــالب مــــن يــــةًطالبــــا العر لكــــة

بمــــستو بــــؤ الت ــــ ع ة قــــد ــــ أك ــــ ا الد التحــــصيل أن ــــ إ نتائجــــھ أســــفرت والــــذي ىالــــسعودية، ر ر
خر ات املتغ من الذاتية  . ىالكفاءة

كناعنــــة          س د وقــــد بـــــدافع) 2012(رــــذا ــــادي والفــــرع الذاتيــــة الكفــــاءة ن بــــ مــــا العالقــــة
مــن ونــة م عينــة لــدى ــ ا الد دن،ط200رنجـــاز بــاأل امعيــة ا لــو ليــة طالبــات مــن رالبــة ن

الذاتيــة الكفــاءة ن بــ التفاعــل ألثــر إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود ــ إ نتـــائجھ توصــلت ووالــذي
ا الد نجاز دافع ع ادي   . روالفرع

حـث           نجـاز)Saif, 2014(و و والدافعيـة الذاتيـة الكفــاءة ن بـ مـا العالقـة لــدىـ ـادي
مــن ونــة م عــن407عينــة نتائجــھ أســفرت والــذي بــاليمن، عــز جامعــة طــالب مــن وطالبــة طالــب
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ـرت أظ حيـث ، ـ ا الد والتحـصيل الذاتيـة الكفـاءة ن بـ مـا إحـصائيا دالـة تباطيـة ا عالقـة روجـود ًر

الطلبــ مــن أفــضل ل ــش اديميــا أ ا أنجــز العاليــة الذاتيــة الكفــاءة ذو الطلبــة أن ًالنتــائج و ذوي ية
املنخفضة والدافعية الذاتية   .     الكفاءة

ـــ            الكف ســـت د يكمـــا طالبـــات) 2018(ر لـــدى ـــادي التحـــصيل ـــ ع الذاتيـــة الكفـــاءة اثـــر
ٔ

من ونة م عينة السعودية، ية العر اململكة حائل ندسـة،300جامعة ال ليـات مـن طالبة
حائـــــــــــــــــل بجامعـــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــة وال داب، اثــــــــــــــــــروقـــــــــــــــــد. و وجـــــــــــــــــود عـــــــــــــــــن ا اســـــــــــــــــ د نتـــــــــــــــــائج  ركــــــــــــــــــشفت

الكفـاءة ـ ق فـر جود و ، ادي التحصيل ع الذاتية للكفاءة إحصائية داللة وذي وموجب و
فئة لصا وذلك العمر ملتغ عز ق25ىالذاتية فـر وجـود عـن أيـضا كـشفت كمـا ، فأك وسنة ً

ا ــ ملتغ عـز ــادي التحـصيل مــستو ـ إحــصائية داللـة ىذات ليــةى لـصا وذلــك لتخـصص
بية   . ال

ه وقـــصا و شـــتوان اســـة د ـــرت أظ املقابـــل ـــ رو ن) 2018(ر بـــ مـــا العالقـــة ببحـــث تمـــت ا ـــ وال
مـن ونـة م عينـة لـدى ـ ا الد داء و الذاتيـة الكفاءة ،789رمعتقدات الثـانو الطـو طلبـة يمـن ر

إحـصائية داللـة ذات تباطيـة ا عالقة وجود نرعدم البـ ـمعتقـدات ا الد داء و الذاتيـة ركفـاءة
ناث و و الذ من ل   .رلدى

الذاتيـــــة            الكفـــــاءة ن بـــــ دالـــــة عالقـــــة وجـــــود ـــــ إ عامـــــة بـــــصفة اســـــات الد ـــــذه نتـــــائج ـــــش رو
ادي داء و  .اديمية

اديمي- داء و اديمية الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة ن ب   العالقة

والكفـــــاءة    واملثـــــابرة، والـــــدافع، ـــــصية، ال مثـــــل النفـــــسية العوامـــــل الـــــسابقة بحـــــاث تـــــدعم
ــادي لــألداء مــة م كمؤشــرات  ,Oswald, Schmitt, Kim, Ramsay, & Gillespie(الذاتيــة

2004; Salanova, Schaufeli, Martinez & Breso, 2010, Zajacova, et al., 2005(ـسلط ـ وال ،
التعلــيمالـضوء ـ ـادي داء توقـع ـ للطـالب النفـسية د املـوا دو مراعـاة ـ إ اجـة ا ـ رع ر

ـــا باعتبا يجابيـــة ات ــ املتغ دو يـــة والتجر والطوليــة املـــستعرضة بحـــاث تــدعم كمـــا ، رالعــا ر
النجـاح ال أشـ مـن للعديـد با وسـ عـد)Lyubomirsky, King, & Diener, 2005(ًسـابقة حيـث ،

يا يجـــــــا الـــــــنفس علـــــــم ـــــــ متأصـــــــلة إيجابيـــــــة ات ـــــــ متغ الذاتيـــــــة والكفـــــــاءة اديميـــــــة ملـــــــشاركة
)Seligman & Csikszentmihalyi, 2000(فــــإن التـــا و اســــة، بالد مـــا داءرتناول ســــياق ـــ

ية التجر دلة و املوجودة ة بالنظر ا ن مس و ي ًادي   .ن

الد ــ الباحثـــان اعتمــد لبنـــاءروقــد شــاملة ـــات نظر ثــالث ـــ ع اليــة ا يميـــةطــراســـة املفا
تتمثل وال ح املق النموذج ات املتغ ن ب د: للعالقات املـوا ع فاظ ا ة  ,Hobfoll(رنظر

جتماعيــــــــــة)2002 املعرفيــــــــــة ــــــــــة والنظر ،)Bandura, 1986(والبنــــــــــاء التوســــــــــيع ونمــــــــــوذج ،
)Fredrickson, 2001(لل فقــا و ،ً النفــسيةو د املـوا ــ ع ـصو ا فــإن جتماعيـة املعرفيــة ـة رنظر ل

ذات د املـوا ـو ت أن يمكـن حيـث ساسـية، ة شر ال الدوافع تمثل ا عل فاظ وا جتماعية رو ن
ــا ذا حـد ـ ة(قيمـة والـ الــذات، ام ـ اح غايــات)مثـل ـ ع ـصو ل وســيلة ا اسـتخدام أو ل،

ـــة مرغو والـــسلطة(ىأخـــر املـــال، التحـــدياتمثـــل مـــع والتعامـــل والنجـــاح، عمليـــة). ، وتنـــاقش ـــذا
أيــضا د املـــوا ًحفــظ ــي"ر لز ا حيـــث)gain spirals) (Hobfoll & Shirom, 2000" (والكـــسب ،

الفرديــــة ــــاالت ا ن بــــ يجابيـــــة املتبادلــــة العالقــــات التوجـــــھ) individual states(تحــــدث ذات
قواف معا د املوا تقل ت حيث ي، ًيجا بنـاءر يل ـس ل ي تـآز ل ـش ا اسـتخدام مكـن و د املوا رل ر
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أخر د ىموا نات(ر لز ا ساب ـسبات)واك املك يم تـ حلقـات ـا أ ـ ع الكـسب نات حلز عد و و،
الوقـــت، ر بمـــر ي إيجـــا ل ـــش الـــبعض ا عـــض ـــ ع ات ـــ املتغ ن بـــ ـــة الدو العالقـــات ـــ تب وحيـــث ر

واملــــــشارك الذاتيــــــة الكفـــــاءة عــــــد ذلــــــك ــــــ إ نادا يمكــــــنواســـــ إيجابيــــــة نفــــــسية د مـــــوا اديميــــــة رة
النجاح ز لتعز جنب إ جنبا ا  ). Martínez, et al., 2019ًاستخدام

وال الية، ا اسة الد ا عل ند س ال الثانية ة النظر جتماعية املعرفية ة النظر رإن
جتما العوامـل ن بــ ي دينــامي تفاعــل يجـة ن ــو الــسلوك أن ض ـ ــصيةتف وال واملعرفيــة . عيــة

وعواقبھ السابق السلوك التفك إ ي(فباإلضافة السلو ز التعز أيـضا)أي الـسلوك ل ـش ي ،ً

املرجـوة، ـداف لتحقيق والتخطيط والتفك ، التفك وأنماط ام للم املعر م ال خالل من
والــتعل نحرافــات، وتجنــب د املــوا لتخــصيص ي الــذا ــروالتنظــيم ال املماثلــة دوار نمــاذج مــن م

مماثلــة مواقـــف وديناميكيـــة). Bandura, 1997, 2001(تواجــھ التوجيــھ ذاتيـــة ليــات ـــذه إن
الفعـــــــال التكيــــــف عــــــز ـــــــا أ حيــــــث انيكيــــــا، مي محــــــددة أو ســـــــلبية ــــــست ول اجتماعيــــــا، ــــــسرة زوم ً ً

وتطلعــــ ــــداف أ لتحقيــــق ا ســــع ــــ وذلــــك والعمــــل للــــدافع ي الــــذا التحــــديوالتنظــــيم ايــــدة م ات
ــــسالم س أو ــــ ا ال أو الــــذات عــــن الرضــــا مــــن بــــدال ، ــــ مغــــز ذات ولكــــن

ً  ,Bandura(ى
ــ). 2012 ع ة القــد أو التحمــل ــ ع ة القــد ــ ع ــ كب حــد ــ إ عتمــاد ــ إ يميــل الطــالب أداء رإن ر

ـــداف لتحقيـــق ـــافز ا حــشد ـــ ع ة القـــد ـــ إ باإلضـــافة ). Martínez et al., 2019(رالبقــاء،
الــسوابق ــ اســة الد ــذه بتحقيــق خاصــة صــلة ذات جتماعيــة املعرفيــة ــة النظر فــإن التــا رو

الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة الية ا اسة الد ا ونقصد ، ادي لألداء   .رالنفسية

ك         د فر وضعھ الذي والبناء التوسيع نموذج ف الثالثة ة النظر  ,Fredrickson)(نسورأما
لـــــدى2001 والعمـــــل ـــــ التفك ة ـــــ ذخ نطـــــاق توســـــيع ـــــ ع عمـــــل يجابيـــــة أن ـــــ إ ند ـــــس ـــــ وال ،

مـــن أوســع ونطاقــا تنوعـــا ــ أك ــداف أ ــ والنظـــر م منظــو توســيع مـــن يتمكنــوا ــ ح اص ــ
ً ً ر

العمــل ات املج. رمـسا ات املــسا ـ إ ص الــ منظــو الـسلبية تــضيق ذلـك، مــن النقــيض ـ روع ــةر ر
وجاذبيــة إبــداعا ــ أك ــو ت مــا ولكــن للتطبيــق القابلــة ســاليب بعاد اســ مــع يحة، ًوالـ ن ــذا. ر

ـ وال إضـافية، ونفـسية واجتماعيـة ماديـة د مـوا نـاء و ر تطو يجابية ل س ذلك إ اإلضافة رو
ن املـــس نـــات املخز تجديـــد يـــتم ثـــم الـــسلبية، أو التحـــدي أوقـــات ـــ ـــا م ســـتفادة مـــنويمكـــن فدة

يجابيـــة مـــن الحقـــة أوقـــات ـــ د ات. راملـــوا ــــ التغي مـــن العديـــد مـــع يتعـــاملو امعـــة ا طـــالب نإن
ــــــ ع للتغلــــــب يجابيـــــة ات التــــــأث نـــــاء و توســــــيع ـــــستلزم ــــــ ال اديميـــــة والتحــــــديات ياتيـــــة ا

يـة الرفا ـ ع فـاظ وا ـ ك ال ـ ع فـاظ ا مـع وك والـش ،)Martínez et al., 2019(التحـديات
اســـــة الد ــــ ح ــــ املق للنمــــوذج صـــــلة ذا شــــامال ــــا نظر ا إطــــا والبنـــــاء التوســــيع نمــــوذج يجعــــل رممــــا ر

ً ً ً

الية   .ا

د املــوا ــ ع فــاظ ا ــة نظر أن لنــا يتــ ســبق ــ) Hobfoll, 2002(روممـا ع الكــسب" تؤكــد
ي لز لعمـل" وا ـة مركز ـا باعتبا ـا عل فاظ وا د املوا بتحقيق راملرتبطة  & Hobfoll(ـسانر

Shirom, 2000(م د مــوا ثمار الســ أفــضل وضــع ــ و املــشار الطــالب ــو ي قــد لــذلك فقــا و ر، ن ن ً و
ـــادي داء مثـــل إيجابيـــة نتــائج ـــ إ تـــؤدي أن يمكـــن قــة بطر الذاتيـــة الكفـــاءة مثـــل . النفــسية

الكفــــاءة ن بــــ نيــــة حلز ــــسبات مك ــــ ع ــــصو ا انيــــة إم فــــإن أخــــر ناحيــــة ومــــن وــــذا ل الذاتيــــةى
الــبعض ا عــض عــز قــد ــا أ ــستلزم  & Hakanen & Roodt, 2010; Hobfoll(زواملــشاركة
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Shirom, 2000(د املـوا تتـوافر فعنـدما املثـال(ر، يل سـ ـ ع الذاتيـة مـستو) الكفـاءة ـز عز ىيمكـن
مـــ ـــشاء إ ــ ع ة والقـــد اليــة ا د املـــوا مــن ســـتفادة احتماليــة ه بـــدو عــز والـــذي راملــشاركة ر ر دز روا

املــــسا. جديـــدة ــــ د املـــوا مــــن ـــد املز ثمار اســــ ــــ إ النـــاس يميــــل ملـــاذا عــــز قــــد الفكـــرة ــــذه رإن ز
قــد)Salanova et al., 2010(يجابيــة الذاتيــة والكفــاءة املــشاركة ن بــ العالقــة فــإن التــا و ،

متبادلة و   .نت

ـ ذا بحـد إيجابيـة ـة تجر ـا أ ـ ع املـشاركة تـصو تـم وقـد ،)Schaufeli, et al., 2002(ارـذا
ــــام بامل املتعلقــــة تلــــك الســــيما ــــصية ال د املــــوا يل ــــس و بنــــاء ــــ ع ة قــــاد ــــا روأ  & Bakker(ر

Demerouti, 2007; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008(ن املـوظف أن بحـاث ـر تظ حيـث ،
نــــــة واملر الذاتيــــــة، والكفــــــاءة ، التفــــــاؤ مثــــــل د مــــــوا ــــــستخدمو ن واملــــــشارك ل ــــــةرن املواج وأســــــلوب ،

ــ أك بنجــاح م ــام م ة إدا ــ م ملــساعد ــشط  ,Bakker & Demerouti, 2008; Luthans(رال
Norman, Avolio & Avey, 2008 .(  

أخر      ناحية الكفاءةىمن وتحديدا د املوا عز أن يمكن املشاركة بأن القائلة الفكرة ًتتما
ر ز

والبنـاء التوسـيع نمـوذج مـع يجابيـة) Fredrickson, 2001(الذاتيـة املـشاعر أن ـ إ ند ـس الـذي
املاديـة ذلـك ـ بمـا ـصية ال م د مـوا ـ وتب اص ـ لـدى ظيـة ال التفك نات مخز رتوسع و

والنفــسية جتماعيــة و ــة ). Fredrickson, 2001; Fredrickson & Branigan, 2005(والفكر
مثــل يجابيـة ب للتجـا يمكــن لـذلك فقـا رو

ً تتمثــلو ـ وال لألفــراد ـصية ال د املـوا بنــاء راملـشاركة
البحث موضع ا باعتبا صوص ا وجھ ع الذاتية   . رالكفاءة

قام ية التجر الناحية ن) (De Waal & Pienaar, 2013ومن بـ ية الـسب العالقـة بالتحقيق
ـل طو ـ بح تـصميم خـالل مـن العمل واملشاركة الذاتية نتائجـھالكفاءة ـرت أظ والـذي مـد،

الوقــــت ــــ الذاتيــــة الكفــــاءة الوقــــت1أن ــــ باملــــشاركة بــــأ تت الوقــــت2لــــم ــــ املــــشاركة لكــــن ،1
الوقـت الذاتية بالكفاءة بأت املـشاركة. 2ت أن فكـرة مـع تتوافـق النتـائج ـذه أن مـر وحقيقـة

ــصية ال د واملـوا مـة امل ل ـس أن  ,.Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen et al(ريمكـن
2008.(  

املــــشاركة الذاتيــــة الكفــــاءة عــــز أن أيــــضا املعقــــو مــــن د املــــوا حفــــظ ــــة نظر ــــ إ ناد االســــ زو ً ل ر
للمـشاركة مـة امل الـسوابق مـن عـد د املـوا أن ا مقـدم ـ ي يـأ أسـباب، لعـدة  & Bakker(روذلـك

Demerouti, 2007; Schaufeli & Bakker, 2004(يمكــن إذ مثــل، النفــسية د املــوا تلعــب رأن
امعـات ا طـالب ـا يواج ـ ال تلـك مثـل الـصعبة املواقـف ـة مواج ـ مـا م ا دو الذاتيـة ًالكفاءة ًر
الطــــــالب تقييمـــــات ــــــشكيل الذاتيـــــة للكفــــــاءة يمكـــــن كمـــــا م، مــــــشارك ـــــ م ــــــس أن يمكـــــن ـــــ وال

الذاتيـــــ الكفـــــاءة ذو الطـــــالب يقـــــيم عنـــــدما أنـــــھ ذلـــــك م، مـــــواقف التحـــــدياتيملتطلبـــــات املرتفعـــــة ة
كمـا ـصية، ال م د بمـوا يتعلـق فيمـا تطلبـا أقـل املواقـف ـذه أن اك إد م يمكـ أفـضل ل رـش ًر

للمشاركة ا حيو أمرا عد د واملوا املطالب ن ب املتصو التواز ًأن ً ر ر   .ن

املرجــــوة النتــــائج تحقيــــق ــــ ع م قــــد ــــ فــــراد معتقــــدات ــــ إ الذاتيــــة الكفــــاءة ــــش و رــــذا
ــا اختار ــ ال نيــة امل م حيــا ــ عــز)Wigfield, Byrnes & Eccles, 2006(وللنجـاح ــا أ كمــا ز،

داء و الــذي)Bandura, 1997(الـتعلم جتماعيـة املعرفيــة ـة النظر ــ ا بانـدو أكــده مـا ــذا و ر،
ة قــد ــ عتقــاد ــذا يــؤثر حيـث الــتعلم، ــ ع ــا وتأث الذاتيــة الكفــاءة بنــاء ــ ع ــرأكـد ع الفــرد

ـد وا ـشطة ة)Schunk & Zimmerman, 2006(اختيـار الـضر الـسلوكيات ـ واملـشاركة ور،
ـادي تمـام و ـداف، املعرفيـة)Bandura, 1997(لتحقيق الكفـاءات نمـو ـ إ باإلضـافة ،
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نجـاز الكفـا. Pajares,1996; Zimmerman, 2000)(وتحقيـق أن ـ ع التأكيـد تـم الذاتيـةلقـد ءة
ــــادي بالتحــــصيل باســــتمرار بــــأ ــــد) Bong, 2008(تت ا ــــ ع آثــــار ا لــــد أن حقيقــــة ب ــــس

بــذل ــ إ الذاتيــة بالكفــاءة ــ أك احــساسا ن ــر يظ الــذين الطــالب يبــادر أن املــر فمــن وواملثــابرة،
التحـدي ـة مواج عنـد أطو ة لف ستمرار و املرجوة يجة الن لتحقيق م الال د لا اديميـةز ات

)(Schunk & Zimmerman, 2006 .ـــ ع تـــھ قد ـــ ع ص الـــ حكـــم ـــ الذاتيـــة الكفـــاءة رإن
وال اديميــة، املــشاركة مــن مـسبقا محــددة أنــواع لتحقيــق املطلـوب العمــل مــسار وتنفيــذ ًتنظـيم

ـــا بامل ـــسبھ يك أن للفـــرد يمكـــن مـــا بتقـــدير بـــل الفـــرد ـــا يمتلك ـــ ال ات ـــا بامل مـــر ريتعلـــق ـــر ال ات
حاليا ا ـشاء). Bandura, 1986(ًيمتلك إ ـ إ الذاتيـة بالكفـاءة يتمتعـو الـذين الطالب ميل و نذا

أفـضل أداء يـؤدو ـم أ حيث البداية، النجاح يحققو ال عندما بديلة عمل ات مسا نواختبار ن ر
ل ــش والتعامـل واملثـابرة ــد ا مـن املرتفعــة م ا مـستو ب ـس ــ ا الد الفـصل فاعليــةرـ ـ أك

بتلـــك املتعلقـــة والعاطفيـــة املعرفيـــة بالعمليـــات التالعــب خـــالل مـــن وذلـــك الية شـــ املواقـــف مــع
  ). Bandura, 1997(املواقف

متوسـط مــع طرديـا ناســب ت الذاتيـة الكفـاءة أن الــسابقة اسـات الد نتــائج ـرت أظ ًلقـد جــةر رد
ن ــامعي ا ــاديالطــالب داء ات ) Hackett, et al., 1992; Klomegah, 2007 (ومــستو

ات مــستو ـز عز ــ السـيما الطــالب علـم عمليــة ـ الذاتيــة الكفـاءة ميــة أ ـار إن يمكــن ال التـا و
متحانــــات ـــة مواج عنــــد الطــــالب الكفــــاءة. راحـــة ات مــــستو ـــ ات ــــ التغي تــــرتبط مـــر وحقيقــــة

مث ية الرفا حالة ات بالتغ وثيقا تباطا ًا ً
املشاركة،ر س).  Salanova, et al., 2003(ل مـا و رـذا

ـ والتحف ي الـذا الفعـل د خالل من ي الذا والتنظيم القصد، خالل من الذاتية الكفاءة رالطالب
ات واملــــسا م، حيــــا ــــ ومع داء، وجــــودة م، ا قــــد حــــو الذاتيــــة الفعاليــــة ومعتقــــدات ي، رالــــذا ر ل

ــا يختار ــ ــاإن). Bandura, 2001(وال تأث خــالل مــن الفاعليــة أســاس ــ الكفــاءة معتقــدات
خـــر الـــسلوكية املحـــددات ـــ ع ـــا وتأث نـــا، تجا مـــع التكيـــف ىـــ تـــم). Bandura, 2001(ر لقـــد

ــا أ وجـد حيـث يــا، تجر الفعليـة اديميـة واملــشاركة الذاتيـة الكفـاءة ن بــ العالقـة مـن التحقـق
ً

ـــــادي باإلنجـــــاز باســـــتمرار بــــأ الـــــذينتت الطـــــالب ألن ذلـــــك واملثـــــابرة، ـــــد ا ــــ ع ه لتـــــأث ًنظـــــرا

ة ــــ لف ســـتمرار و م الــــال ـــد ا لبـــذل عرضــــة ـــ أك ــــم الذاتيـــة بالكفـــاءة ــــ أك احـــساسا ن ـــر زيظ و
اديميـــة التحـــديات ـــة مواج عنـــد الطـــالب). Schunk & Zimmerman, 2006(لأطــو فـــأداء
ا د ــ تتمثــل طــر ــع أ خــالل مــن ريــنظم فالكفــاءةقر جتماعيــة، والطــر والفعاليــة ــ والتحف قك

النجــاح، وعـدم الــشدائد ـة مواج ـ واملثــابرة للتحـديات النــاس ـة مواج قـة طر ــ ع ثـؤثر الذاتيـة
ليـة ي ال القيـود ـ ع تغلبو و كفرصة النظم الفعالو الطالب ستخدم أن املر من أنھ نكما ن

الفع اديميـــة للمـــشاركة ة الـــضر للطـــالبورعنــد الذاتيـــة الكفـــاءة أن ض ـــ املف مـــن التـــا و الـــة،
اديمية باملشاركة مرتبطة و   .نست

الذاتيــة          الكفــاءة ودو ــادي داء و اديميــة املــشاركة ن بــ مــا العالقــة انــت وقــد رــذا
ن وآخـــر ن ت مـــا مـــن ـــل س د فقـــد اســـات، الد مـــن لعـــدد موضـــوعا مـــا بي وســـيط واديميـــة ر ر ر ً 

(Martínez et al., 2019)،امعـــة ا لطلبـــة ـــادي داء ن ســـوابق بـــ مـــا العالقـــة لبحـــث
ن، مختلفتـــ ن جــامعت ـــ مــا بي وســيط الذاتيـــة والكفــاءة ـــادي داء و اديميــة املــشاركة

النقــا معــدل خــالل مــن ــادي داء تقيــيم تــم حيــث غــال، بال خــر و بإســبانيا ما طىإحـدا
ختبـار ة ــ ف ايـة ــ امعـات ا قدمتــھ ن. الـذي بــ مــا إيجابيـة عالقــة وجـود النتــائج ـرت أظ وقــد
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النتـــائج دعمـــت كمـــا ن، ـــامعت ا كـــال ـــ ـــادي داء و الذاتيـــة والكفـــاءة اديميـــة املـــشاركة
داء و اديميـــة املـــشاركة ن بـــ مـــا العالقـــة ـــ امـــل وســـيط الذاتيـــة حيـــثالكفـــاءة ـــادي

ل ــش ا بــدو أثــرت ــ وال الذاتيــة الكفــاءة مــن ــ أع ات مــستو اديميــا أ مــو املل الطــالب ــر رأظ
ً

ن
ادي م أدا ع ي   .إيجا

ــادي(Ozkal, 2019)ىأجــر          داء و واملــشاركة الذاتيــة الكفــاءة معتقــدات حــو اســة لد ر
ا معتقـــدات عـــرف ـــ إ ـــدفت ـــ وال اضـــيات، الر س در ياءوـــ ســــ و واملـــشاركة الذاتيـــة لكفـــاءة

مــــن ونــــة م عينــــة لــــدى اضــــيات الر س در ــــ ــــادي نجــــاز طــــالب651وو مــــن وطالبــــة ًطالبــــا

والثــامن ع والــسا الــسادس للطــالب.. الــصف الذاتيــة الكفــاءة معتقــدات أن اســة الد ــرت أظ روقــد
وإ ــــــــوظ م ل ــــــــش بــــــــأت ت قــــــــد اضــــــــيات الر مــــــــادة ــــــــ داء و الــــــــتعلم ــــــــــــــــ م ا بإنجــــــــا ي زيجــــــــا

بــالتعلم املتعلقــة للطــالب الذاتيــة الكفــاءة معتقــدات أن أيــضا اســة الد ــرت أظ كمــا اضــيات، ًالر ر
اضـــــيات الر ـــــ والعاطفيـــــة الــــسلوكية م بمـــــشارك ـــــ كب ل ـــــش بــــأت ت قـــــد اضـــــيات الر ــــ داء و

ي إيجا ل  .ش

الكفــاءة(Tomás, Gutiérrez, Georgieva, & Hernández, 2019)قــام        آثــار حــو اســة لبد ر
ــــــــة و جم ــــــــ الثــــــــانو التعلــــــــيم طلبــــــــة لــــــــدى ــــــــادي داء ــــــــ ع واملــــــــشاركة مــــــــل و رالذاتيــــــــة ي
املــشاركة دو اختبــار أثنــاء ــادي بالنجــاح بــأ يت نمــوذج اختبــار ــ إ ــدفت ــ وال ان، ي رالــدومي

مــن ونــة م عينــة ــ امل614وســيط املرحلــة ــ وطالبــة اســة. توســطةًطالبــا الد اســتخدمت روقــد
البيانات جمع واملشاركة اديمية، الذات وم ومف اديمية، والكفاءة مل، س وقـد. مقاي

ات ـــــــ كمتغ املــــــشاركة عــــــاد وأ مــــــستقلة، ات ــــــ كمتغ الذاتيــــــة والكفــــــاءة مــــــل أن النتــــــائج ــــــرت أظ
ك عـة، تا ات ـ كمتغ اديمية الذات وم ومف جات ود اتروسيطة، تـأث وجـود النتـائج ـرت أظ مـا

ـــ ع مؤشـــر أفـــضل الـــسلوكية املـــشاركة انـــت كمـــا املـــشاركة، ـــ ع الذاتيـــة والكفـــاءة لألمـــل ة ـــ كب
ادي   . النجاح

الرســــو عبــــد ســــت د لكمــــا ــــادي) 2017(ر الطمــــوح ومــــستو اديميــــة الكفــــاءة ــــوم ىمف
م عينـــــة لـــــدى اديميـــــة باملـــــشاركة مـــــا مـــــنوعالق بيـــــة150ونـــــة ال ليـــــة طالبـــــات مـــــن طالبـــــة

باملشاركة ادي والطموح اديمية الكفاءة وم مف بؤ ت إ توصلت وال القصيم، بجامعة
الكفــــــاءة مــــــستو بــــــاختالف للطالبــــــات اديميــــــة املــــــشاركة مــــــستو اخــــــتالف ــــــ وإ ىاديميـــــة، ى

ــــــــادي والطمــــــــوح اليوســــــــف. اديميــــــــة بحــــــــث ات) 2013(وقــــــــد ــــــــا امل ن بــــــــ مــــــــا العالقــــــــة رــــــــ
مـن ونـة م عينـة لـدى ـادي داء و الذاتية والكفاءة وسيط وطالبـة290جتماعية ًطالبـا

نتائجــھ توصــلت وقــد الــسعودية، يــة العر باململكــة حائــل منطقــة ــ املتوســطة املرحلــة طلبــة مــن
امل ن بــــ مــــا إحــــصائية داللــــة ذات تباطيــــة ا عالقــــة وجــــود ــــ الذاتيــــةرإ والكفــــاءة جتماعيــــة ات رــــا

ــادي داء اســة. و د ـــرت أظ ـــ) Salanova, et al., 2010(ركمــا الوســيط ـــ املــشاركة أن
العقبـات ن بــ جتمــا) املتطلبــات(العالقـة النفــ ـس الت د(وعوامــل داء) راملـوا و ناحيــة مــن

أخر ناحية من   .ىادي

البحث ض   :وفر

م -1 توجد اسةال الد ن املشارك يانات و ح املق املسار تحليل نموذج ن ب جيدة رطابقة
اديمية الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة عاد أ ن ب املختلفة للعالقات سبة بال

ادي داء  .و
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ادي -2 داء و اديمية املشاركة عاد أ ن ب إحصائيا دالة مباشرة ات تأث توجد ًال

اسة الد عينة  .رلدى
الذاتية -3 الكفاءة اديمية املشاركة عاد أل إحصائيا دالة مباشرة ات تأث توجد  ال

البحث عينة لدى   .اديمية
لدى -4 ادي داء و الذاتية الكفاءة ن ب إحصائيا دالة مباشرة ات تأث توجد ًال

البحث   .عينة
ات -5 تـــأث توجـــد ات(ال مباشـــرة) رمـــسا ـــ ـــغ اديميـــة املـــشاركة عـــاد أل إحـــصائيا ًدالـــة

عينــــــة لـــــدى وســـــيطة ـــــ كمتغ اديميـــــة الذاتيـــــة الكفـــــاءة خـــــالل مـــــن ـــــادي داء
  .البحث

  :جراءات

أوال
ً

  :املن: 

ا ا البحث ض فر من للتحقق الوصفي املن استخدام   .وتم

البحث: ثانيا   :ناملشاركو

ا -أ حساب يةناملشاركو السيكوم   :صائص

ـ ع البحـث ي أدا بتطبيق الباحثان وطالبـة) 120(قام قطـرطالبـا جامعـة وطالبـات طـالب مـن
البحث ي أدا وثبات صدق من للتأكد  .وذلك

ساسية-ب اسة الد راملشاركو   :ن

ــــ        ع البحــــث ــــي أدا بتطبيــــق الباحثــــان ليــــات) 314(قــــام ب قطــــر جامعــــة وطالبــــات طــــالب مــــن
ة والتجــــا عة، الـــشر ندســــة، ال والعلــــوم، داب و بيـــة وفقــــا. رال البحــــث لعينــــة وصـــف ــــ ي وفيمــــا

ً

جدو مو و كما لية، وال   ).1(لللنوع،

ساسية) 1(لجدو اسة الد ن املشارك   روصف

ات   ليةال  النوع املتغ

املجموعات
 الفرعية

و  إناث رذ
  اجما

ندسة  ال
داب
  والعلوم

ةالتج   را
بية  ال

عة   اجما الشر

 314 26 57 80 81 70 314 169 145  العدد

سبة ال
ة  املئو

46.2 53.8 
100% 

22.3 
25.8 25.5 

18.2 
8.2 100% 
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  :دوات: ثالثا

الذاتيــــــــة الكفــــــــاءة ومقيــــــــاس اديميــــــــة املــــــــشاركة مقيــــــــاس ــــــــ اليــــــــة ا اســــــــة الد أدوات رتتمثــــــــل
ــــذهاديميـــة، ل عـــرض ـــ ي وفيمـــا امعيـــة ا الت الـــ واقـــع مـــن ـــ ا الد التحـــصيل جـــات رود ر

  .دوات

اديمية -1 املشاركة   Academic Engagementمقياس

املقيـــاس اديميـــة: وصـــف املـــشاركة مقيـــاس الباحثـــان الطـــالب-اســـتخدم ة  ـــ
UWES-SS (Student Survey)  إعـداد  ,Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova)مـن

& Bakker, 2002) .ن حــــسان ــــب عر ا) 2012(و أعــــد ــــ ال للمقيــــاس وليــــة ة ــــ ال انــــت و
Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma &Bakker, 2002مـن ونـة حـذف17م تـم وقـد ة، رعبـا

اسـة د ـ وتنقيحـھ املقيـاس مراجعـة عـد ات عبـا رثالثة أصـبحومـنSchaufeli et al., 2002, bر ثـم
ات للعبــا ي ــا ال ة14رالعــدد ـــ ال ــذه ــ ع اليــة ا اســة الد ــ الباحثـــان اعتمــد وقــد ة، رعبــا ر

ــا عل التعــديالت عــض واجـــراء للمقيــاس ــ و جمــة ال بمراجعــة ـــو. وقامــا يت فاملقيــاس ــذا نو
ـــــ14مـــــن و عـــــاد أ ثالثـــــة ـــــ ع عـــــة مو ة زعبـــــا ـــــة: ر يو ات5(ا ي)رعبـــــا التفـــــا 4(مـــــاك،)5(،

ات صــفر). رعبــا ن بـــ اوح ــ ي ســـبا مقيـــاس ــ ع ات العبـــا جميــع ثـــم) دائمــا (6و) أبـــدا(روتقـــدر ومـــن
املــــشاركة مقيــــاس ــــ ع مرتفعــــة جــــة د ــــ إ ــــش املقيــــاس عــــاد أ جميــــع ــــ ع العليــــا جــــة الد رفــــان ر

املقياس. اديمية عاد أل الثبات معدالت بلغت التوا. 79،94،. 79وقد   .ع

اوفيم ا البحث للمقياس ية وم السي صائص ا من التحقق يو عرض ي   .ا

اديمية املشاركة ملقياس ية السيكوم صائص   :ا

  :الصدق: أوال

التوكيدي العام   :الصدق

برنامج خالل من ذلك وتم املقياس، صدق من للتأكد التوكيدي العام الصدق استخدام تم
ي التحليل والقيمة AMOSحصا ة والالمعيا ة املعيا نحدار معامالت جميع حساب وتم ر، ر

قيمة عادل ال رجة ل" ت"ا والش العام) 2(، التحليل من املستخرج النموذج يو
  .التوكيدي
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ل اديمية) 2(ش املشاركة ملقياس التوكيدي العام   التحليل

التوكيد) 2(لجدو العام التحليل اديميةنتائج املشاركة ملقياس   ي

رقم
ة   رالعبا

  ُالبعد
نحدار معامالت

ة   رالالمعيا
نحدار معامالت

ة   راملعيا
طأ ا
  ياملعيار

القيمة
رجة   ا

ىمستو
  الداللة

5ع ة  يو       483. 1.000  ا
4ع ة  يو  *** 6.208 186. 673. 1.157 ا
3ع ة  يو  *** 6.334 199. 703. 1.263 ا
2ع ةا   *** 4.623 139. 412. 641. يو
1ع ة  يو  *** 4.998 169. 462. 847. ا
10ع ي      684. 1.000  التفا

9ع ي   *** 9.046 119. 715. 1.078  التفا
8ع ي   *** 8.012 132. 626. 1.059  التفا
7ع ي   *** 5.750 148. 440. 852.  التفا
6ع ي   *** 7.373 134. 572. 990.  التفا
14ع     687. 1.000  كما 
13ع  *** 9.639 127. 771. 1.222  ماك 
12ع  *** 8.012 124. 627. 995.  ماك 
11ع  *** 6.112 099. 471. 604.  ماك 

رجة ا مستو"                    *** ت"قيمة= القيمة عند   0.001ىدال

جدو من ملقي) 2(ليت التوكيدي العام التحليل جميعلنتائج أن اديمية املشاركة اس
مستو عند دالة رجة ا ا قيم جاءت ة الالمعيا نحدار ىمعامالت النتائج0.01ر رت أظ كما ،

ن ب ما تراوحت وال ة املعيا نحدار معامالت تفاع را مما) 1 – 0.3(ر مقبولة؛ قيم ا وجميع
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املشاركة ملقياس العاملية ية الب نموذج ة ع اسةيدل الد عينة لدى راديمية
مؤشرات. ستطالعية حساب خالل من ح املق النموذج مطابقة حسن من التأكد تم كما

دو وا ح املق النموذج مطابقة حسن ا جميع رت أظ ال ذلك3لاملطابقة   .يو

اديمية) 3(لجدو املشاركة ملقياس العام التحليل لنموذج املطابقة   مؤشرات

املطابقة  م حسن قيمة  مؤشرات
  املؤشر

للمؤشر املثا   القرار  املدى

ن  1 ب سبة ال ة2مؤشر ر ا جات من  CMIN/df(  3.249(رود   لمقبو  5أقل

البوا  2 عات مر متوسطات جذر الصفر  RMR 0.024مؤشر من اب   لمقبو  ق

املطابقة  3 حسن   لمقبو  1إGFI 0.863  0ُمؤشر

ا  4 حسن ةُمؤشر حر جات بد امل   لمقبو  1إAGFI 0.805  0رملطابقة

املعيار  5 املطابقة   لمقبو  1إNFI 0.779  0يمؤشر

ايد  6 امل املطابقة   لمقبو  1إIFI 0.836  0مؤشر

س  7 توكرلو   لمقبو  1إTLI 0.795  0مؤشر

املقار  8 املطابقة   لمقبو  1إCFI 0.833  0نمؤشر

متوسط  9 التقرجذر طأ ا ع أوRMSEA  0.021  0.05مر   لمقبو  فأقل0.08فأقل

قم                    دو ا من ريت ي3ل   :ما

مؤشـر قيمـة بلغت حيث ؛ املطابقة سن املقبو املدى جاءت املطابقة مؤشرات قيم لأن

ن بــ ــسبة ــة2ال ر ا جــات تقــعCMIN/df (3.249(رود جيــدة قيمــة ــ املثــاو املــدى أقــل(ــ
البــوا ) 5مـن عـات مر متوسـطات جـذر مؤشــر جـاء كمـا ،RMR 0.024، الــصفر مـن ب ـ تق ـ و

مؤشــرات قــيم أن نGFI،AGFI،NFI،IFI، TLI،CFIكمــا بــ مــا قــيم) 1 – 0(تراوحــت ــا وجميع
ــ التقر طــأ ا ـــع مر متوســط جــذر قيمـــة لغــت و ، تقــلRMSEA 0.021مقبولــة ـــ 0.08عـــنو

ة كب جة بد مطابق النموذج أن ع يدل   . رمما

  :الثبات

ــدو وا ليــة، ال جــة والد املقيــاس عــاد أل وذلــك نبــاخ كر ألفــا معامــل باســتخدام املقيــاس ثبــات حــساب لتــم ر و
ذلك4رقم   .يو

لية) 4(لجدو ال جة والد اديمية املشاركة مقياس عاد أل الثبات   رمعامالت

للثباتمعامل  ُالبعد  م نباخ كر   وألفا

ة  1 يو   0.720 ا

ي  2   0.735  التفا

  0.713  ماك  3

لية  4 ال جة   0.855  رالد
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قــــــم                ــــــدو ا مــــــن ريتــــــ اديميــــــة4ل املــــــشاركة مقيــــــاس عــــــاد أل الثبــــــات معــــــامالت أن
ـــب ت ال ــ ع بلغـــت ليـــة ال جــة ث) 0.855 – 0.713 – 0.735 – 0.720(روالد قــيم ـــ عاليـــة؛و بـــات

تطبيـق خـالل مـن ا إل التوصل يمكن ال النتائج الوثو انية وإم املقياس ثبات إ ش قمما
  .املقياس

اديمية -2 الذاتية الكفاءة   Academic Self Efficacy مقياس

املقياس   :وصف

امعة ا لطالب اديمية الذاتية الكفاءة مقياس استخدام -College Academic Selfتم
Efficacy Scaleاعداد من) (Owen, & Froman, 1988من و يت البعد أحادي مقياس و 33نو

ن. مفردة ب اوح ي خما مقياس ع ات العبا جميع جدا (1روتقدر قليلة ة (5و) ثقة كب ثقة
ع)جدا مرتفعة جة د إ ش املقياس مفردات جميع ع العليا جة الد فان ثم ومن ر، ر

اديميةمقياس الذاتية للمقياس. الكفاءة صلية ة ال ثبات معدل بلغ وقد85.0وقد ،
املقياس أن ا يا وان للمقياس توكيديا واخر استكشافيا عامليا تحليال املقياس معدا ىأجر

فقط واحد عامل من و   .نيت

مع رفية ا جمة ال تجنب ع وحرصا املقياس بنود جمة ب الباحثان ـقام ع ـ ك ال
ـ ع املقيـاس عـرض خـالل مـن جمـة ال صـدق مـن وتحققـا ة، عبـا ـل ـ املتضمن الدقيق راملع
ــــــ ع تفـــــاق تـــــم جمــــــة لل مراجعـــــات عـــــدة عــــــد و يـــــة نجل اللغـــــة ــــــ ن املتخصـــــص مـــــن ن اثنـــــ

اللغـــة ـــ ن املتخصـــص أحـــد ـــ إ جمـــة امل ة ـــ ال الباحثـــان أعـــاد ثـــم التعـــديالت، مـــن مجموعـــة
ــسبة ب صـلية ة ـ ال مـع جمـة ال إعـادة ــسقت ا وقـد يـة نجل ـ إ ـا ترجم إلعـادة يـة نجل

اليــــــة ا اســــــة الد ــــــ لالســــــتخدام وصــــــالحيتھ املقيــــــاس بــــــصدق يــــــو ممــــــا ة ــــــ إجــــــراء. ركب عــــــد و
ية وم السي خصائصھ من للتحقق ستطالعية العينة ع املقياس تطبيق تم   .التعديالت

الس صائص اديميةا الذاتية الكفاءة ملقياس ية   :يكوم

  : الصدق

ايجـــاد خــالل مــن وذلــك مـــي التال املحــك صــدق ــ ع اعتمـــادا املقيــاس صــدق حــساب زتــم
اديميـــة الذاتيـــة الكفـــاءة مقيـــاس ـــ ع ســـتطالعية العينـــة أفـــراد جـــة د ن بـــ تبـــاط رمعامـــل ر

الذا الكفـــــاءة ومقيـــــاس اليـــــة، ا اســـــة الد ـــــ داءراملــــستخدم و الـــــتعلم ـــــ اديميـــــة -Selfتيـــــة
Efficacy for Learning and Performance  يان اســــت مقيــــاس مــــن ــــ فر مقيــــاس ــــو و

للـتعلم املحفـزة اتيجيات Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)سـ
إعـداد تبـاط (Pintrich, & DeGroot, 1990)مـن معامـل بلـغ وقــد ــر، ع الطـالب جـات د ن ربــ
ن مستو0.833املقياس عند إحصائيا دالة قيمة و املقياس0.01ى، صدق إ ش مما   .؛
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  :الثبات

ـل ك للمقيـاس الثبـات معامـل بلـغ وقـد نبـاخ كر ألفـا معامل باستخدام املقياس ثبات حساب وتم
عاليــــة؛0.867 قيمــــة ـــ الوثــــوو انيــــة وإم املقيـــاس ثبــــات ــــ إ ــــش يمكــــنقممـــا ــــ ال النتــــائج ـــ

املقياس تطبيق خالل من ا إل   .التوصل

اديمي -3   داء

ـــــ ا الد التحـــــصيل جـــــات د اســـــتخدام رتـــــم امعيـــــة) GPA(ر ا الت الـــــ واقـــــع مـــــن للطـــــالب
ادي داء مستو   .ىلقياس

ا ومناقش البحث   :نتائج

و الفرض   : لنتائج

أنھ ع و الفرض مطاال"لينص املسارتوجد تحليل نموذج ن ب جيدة بقة
املشاركة عاد أ ن ب املختلفة للعالقات سبة بال اسة الد ن املشارك يانات و ح راملق

اديمي داء و اديمية الذاتية والكفاءة   ".اديمية

عاد أ ن ب العالقات يفسر بنائيا نموذجا الباحثان ح اق الفرض ذا من للتحقق
ً ً

عليھاملشاركة طالع تم ما ضوء ؛ ادي داء و اديمية الذاتية والكفاءة اديمية
اضات ف افة من التحليل إجراء قبل التحقق تم كما سابقة، حوث و اسات د رمن
ن ب تباط معامالت مصفوفة إيجاد ا م أ ومن املسار، لتحليل ا توافر الواجب ط روالشر و

املشاركة عاد وجودأ ن تب حيث ؛ ادي داء و اديمية الذاتية والكفاءة اديمية
الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة عاد أ ن ب ة قو ادي عالقات داء و   .اديمية

ســـــــبق مـــــــا ـــــــ ع نــــــاء اســـــــةًو الد ـــــــ ن املـــــــشارك بيانـــــــات ــــــ ع املـــــــسار تحليـــــــل إجـــــــراء رتــــــم
مـــ ـــل حـــساب وتـــم ـــةساســـية، املعيا نحـــدار ومعـــامالت املباشـــرة، ـــ وغ املباشـــرة ات التـــأث رن

قيمــــة عــــادل ــــ ال رجــــة ا والقيمــــة ، املعيــــار طــــأ وا ــــة، يوالالمعيا ل" ت"ر والــــش ــــا، ) 3(ودالل
اديميـــة الذاتيـــة والكفـــاءة اديميـــة املـــشاركة عــاد أل املـــستخرج املـــسار تحليـــل نمـــوذج ــ يو

ادي داء   .و
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ل   )3(ش

الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة عاد أل املستخرج املسار تحليل اديمية نموذج
اديمي داء   و

مؤشـــــرات حـــــساب خـــــالل مـــــن ح ـــــ املق النمـــــوذج مطابقـــــة حـــــسن مـــــن التحقـــــق تـــــم كمـــــا
دو ا ھ يو كما ح املق النموذج مطابقة حسن ا جميع رت أظ وال   ). 5(لاملطابقة

    

  

  

  

    

  

  



الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة ن ب ية السب العالقات نمذجة
امعة ا طالب لدى اديمي داء و   اديمية

ن/ د حسان أحمد او الش   يالسيد
الواحدإ/ د عبد أحمد سيد يم  برا

 

 
 

 
 

372 

  )5(لجدو

الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة عاد أل املسار تحليل لنموذج املطابقة حسن مؤشرات
اديمي داء و   اديمية

املطابقة  م حسن املؤشر  مؤشرات   قيمة
املثا املدى
  للمؤشر

  القرار

ا  1 قيمة  (CMIN) 2مؤشر
2,300  

دالة(   )غ
إحصائيا دالة   لمقبو  ًغ

2  
قيم ن ب سبة ال جات X2مؤشر رود

ة ر  df (CMIN)ا
من  2,300   لمقبو  )5(أقل

3  
البوا عات مر متوسطات جذر   مؤشر

(RMR) 
0,297  

من اب ق
  الصفر

  لمقبو

املطابقة  4 حسن  لمقبو  1إ0,997  0  (GFI)مؤشر

5  
جات بد امل املطابقة حسن رمؤشر

ة ر   (AGFI)ا
  1إ0  0,956

 لمقبو

املعيار  6 املطابقة   لمقبو  1إ0,999  0 (NFI)يمؤشر

س  7 ال املطابقة  لمقبو  1إ0,989  0 (RFI)مؤشر

ايد  8 امل املطابقة  لمقبو  1إ0,999  0  (IFI)مؤشر

س  9 توكرلو  لمقبو  1إ0,994  0  (TLI)مؤشر

املقار  10 املطابقة  لمقبو  1إ0,999  0  (CFI)نمؤشر

11  
التقر طأ ا ع مر متوسط جذر

(RMSEA) 
0,064  

أو0,05 فأقل
  فأقل0,08

 لمقبو

ـــــدو ا مـــــن املقبـــــو) 5(ليتـــــ املـــــدى ـــــ جـــــاءت املطابقـــــة مؤشـــــرات قـــــيم جميـــــع لأن
والكفـاءة اديميـة املـشاركة عـاد أل املـسار تحليـل نمـوذج مطابقة ع يدل مما املطابقة سن

مرتفعةواديمية الذاتية جة بد ساسية العينة بيانات مع ادي   .رداء

أنــھ أي البــديل الفــرض وقبــو الــصفر الفــرض فــض يــتم فإنــھ ســبق مــا ــ ع نــاء لو ي ر ً" 
للعالقــات ـسبة بال اســة الد عينـة يانـات و ح ــ املق املـسار تحليــل نمـوذج ن بـ جيــدة مطابقـة رتوجـد

وا اديمية املشاركة عاد أ ن ب الذاتيةاملختلفة ادياديمية لكفاءة داء  ".و

مطابقة مدى من للتحقق البنائية املعادلة لنمذجة ن الباحث استخدام خالل من
داء و اديمية الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة عاد أل ح املق املسار تحليل نموذج

باستخدا ساسية اسة الد عينة بيانات مع يرادي حصا نامج ال يتAmos, V 21م ،
املطابقة حسن مؤشرات لنتائج وفقا وذلك ح املق املسار تحليل لنموذج جيدة مطابقة وجود

ً

جدو دة لالوا ا)5(ر ل املثا املدى املطابقة حسن مؤشرات جميع جاءت حيث فسر.  ، و
عت تم ال والنماذج ات النظر خالل من ذلك والباحثان النموذج بناء ا عل ةماد نظر

د املوا ع فاظ جتماعية)Hobfoll, 2002(را املعرفية ة والنظر ،)Bandura, 1986(،
والبناء التوسيع   ،)Fredrickson, 2001(ونموذج
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اتف املتغ ن ب يجابية املتبادلة العالقات تحدث د املوا ع فاظ ا ة لنظر روفقا
التوجھ يذات تآز ل ش ا استخدام مكن و د املوا قوافل معا د املوا تقل ت حيث ي، ريجا ر ًر

أخر د موا بناء يل س ىل نات(ر لز ا ساب الذاتية)واك الكفاءة عد ذلك إ نادا واس ،
مكن و ا ببعض وتتأثر تؤثر أي تبادلية عالقة ذات إيجابية نفسية د موا اديمية رواملشاركة

جنبا ا اديًاستخدام داء ز لتعز جنب ع. إ جتماعية املعرفية ة النظر تؤكد كما
ثم ومن صية، وال واملعرفية جتماعية العوامل ن ب ي دينامي تفاعل يجة ن و السلوك أن
ه ا أف ع إيجابا ينعكس اسية الد امھ م أداء ومثابرتھ الطالب بھ يقوم د ج ل رفإن ر

نفس عن عوقناعاتھ مستقبال يؤثر مما ا لتحقيق والس دافھ أ تحديد ع تھ وقد رھ
ادي أدائھ ذلك. ىمستو إ عمليؤكدباإلضافة يجابية أن ع والبناء التوسيع نموذج

م منظو توسيع من يتمكنوا ح اص لدى والعمل التفك ة ذخ نطاق توسيع رع
تنوعا أك داف أ العملًوالنظر ات مسا من أوسع رونطاقا

ً
املشاركة.  فإن ذلك ع ناء و

إضافية ونفسية واجتماعية مادية د موا ناء و ر تطو إ تؤدي إيجابية ة خ ا رباعتبا مثل(ر
الذاتية و)الكفاءة ي حيث ، ادي داء مستو ن تحس ا م ستفادة يمكن وال ن، ى

أفض وضع و املشار قةنالطالب بطر الذاتية الكفاءة مثل النفسية م د موا ثمار الس رل
ادي داء مثل إيجابية نتائج إ تؤدي أن   . يمكن

اسات د نتائج مع و بالفرض املتعلقة السابقة النتائج جميع روتتفق  ,De Waal & Pienaar(ل
2013; Martínez et al., 2019; Ozkal, 2019; Ramnarain & Ramaila, 2018; Reeve & Lee, 

اديمية) ;2014 املشاركة ن ب واملتبادلة ة القو العالقة ع اسات الد ذه أكدت رحيث
ادي داء و اديمية الذاتية والكفاءة ا عاد أ عض أو عام ل   .ش

عاد أ ن ب متبادلة عالقات وجود و بالفرض اصة ا السابقة النتائج جميع من ت لو
املشاركةامل عاد أ إن حيث ؛ ادي داء و اديمية الذاتية والكفاءة اديمية شاركة

ذه ن ب القو ابط ال ع يدل مما ، ادي داء و الذاتية الكفاءة تؤثر ياديمية
بي العالقات يو نموذج معا ا مع ا قو را م عد مما البعض، ا عض و ونات ًامل ً ً   .اُ

الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة ن ب ة القو املنطقية العالقة ع يدل سبق ما ل
ا، ف والتحكم ا والو الذاتية، الكفاءة وضع ة ضر ع ؤكد و ، ادي داء و وراديمية

نموذج خالل من ذلك ات كما اديمية، املشاركة ع ب التد عند تحليلرعتبار
الكفاءة القو م وتأث اديمية املشاركة عاد أ دو ع يؤكد والذي السابق ياملسار ر

ادي داء و   .الذاتية

ي الثا الفرض   : نتائج

أنھ ع ي الثا الفرض عادال"ينص أ ن ب إحصائيا دالة مباشرة ات تأث ًتوجد

عي لدى اديمي داء و اديمية اسةاملشاركة الد   ".رنة

الفرض ذا من وتمللتحقق ساسية، اسة الد عينة ع املسار تحليل إجراء رتم
، املعيار طأ وا ة، والالمعيا ة املعيا نحدار ومعامالت املباشرة، ات التأث من ل يحساب ر ر

قيمة عادل ال رجة ا دو" ت"والقيمة ا يو كما ا،   ) 6(لودالل
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  )6(لجدو

عاداملسا أل املسار تحليل لنموذج ة واملعيا ة الالمعيا نحدار ومعامالت املباشرة رات ر ر
اديمي داء و اديمية   املشاركة

التأث واتجاه ات   املتغ

  إ  من

معامالت
نحدار

ة   رالالمعيا

معامالت
نحدار
ة   راملعيا

طأ ا
  ياملعيار

القيمة
رجة   ا

ىمستو
  الداللة

ماك اديمي  داء  0.949 0.375 0.082 11.608 *** 

ي اديمي التفا داء  0.870 0.314 0.335 6.597 *** 

ة يو اديمي ا داء  0.767 0.287 0.088 8.724 *** 

ا* عندىمستو"        *** ت"قيمة= رجةالقيمة   0.01الداللة

ـــدو ا مـــن معـــا) 6(ليتـــ قـــيم مـــنأن ـــل ل ـــة الالمعيا نحـــدار –مـــاك( رمالت
ي ـــــــــــة–التفـــــــــــا يو ـــــــــــب)  ا ت ال ـــــــــــ ع بلغـــــــــــت ـــــــــــادي داء ـــــــــــ  ) 0.767 – 0.870 – 0.949(إ

ــــــــة املعيا نحــــــــدار ــــــــا ) 0.287 – 0.314 – 0.375(رومعــــــــامالت م ــــــــل ل رجــــــــة ا القــــــــيم لغــــــــت و
إحــــصائيا) 8.724 -6.597 – 11.608( دالــــة قــــيم ــــ مــــستوو وجــــود0.01ىعنــــد ــــ إ ــــش ممــــا ؛

ادي داء إ ة يو وا ي والتفا ماك من مباشرة ات   .تأث

أنـــھ أي البـــديل الفـــرض وقبـــو الـــصفر الفـــرض فـــض يـــتم فإنـــھ ســـبق مـــا ـــ ع نـــاء لو ي ر ً

لـ" ـادي داء و اديميـة املـشاركة عاد أ ن ب إحصائيا دالة مباشرة ات تأث عينـةًتوجد دى
اسة   ".رالد

الطاقة من عالية ات مستو إ ش وال املشاركة طبيعة ضوء يجة الن ذه تفس مكن و
داء ات مستو ع ه بدو ينعكس والذي ات، الصعو ة مواج عند واملثابرة د ا ذل رو

يثا. ادي م وتجعل الطلبة شاط و مة ث س دافعية قوة للمشاركة عن أداءفضال ن وبر
ا الد داء معدالت من رفع و ادي النجاح فرص عز مما اسية الد ام رامل أكدت. زر كما

م اسا د مع بقوة و تما و ة، يو با سمو ي ن املشارك الطالب أن ع السابقة اسات رالد نر ن
م أدا مستو ع إيجابا ينعكس مما اديمية م حيا عمق و شار ىو   .ادين

اسات د نتائج مع يجة الن ذه  ,Bakker, Sanz Vergel,& Kuntze, 2015; Kuh, Cruce(روتتفق
Shoupe, & Kinzie, 2008; Martin, 2009; Reeve & Lee, 2014; Salanova et al.,2010; 

Skinner et al., 2008; (ادي داء بتحسن ترتبط الطالب مشاركة أن إ ت ان وقدوال
املختلفة اسية الد املراحل الطلبة أداء ات مستو ن تحس قو مؤشر ا أ ت رأثب   .ي
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الثالث الفرض   : نتائج

أنھ ع الثالث الفرض عادال"ينص أل إحصائيا دالة مباشرة ات تأث توجد
الذاتية الكفاءة اديمية البحث املشاركة عينة لدى   ".اديمية

ذ من الفرضللتحقق وتما ساسية، اسة الد عينة ع املسار تحليل إجراء رتم
ال رجة ا والقيمة ، املعيار طأ وا ة، والالمعيا ة املعيا نحدار ومعامالت من ل يحساب ر ر

قيمة دو" ت"عادل وا ا، ذلك) 7(لودالل   .يو

  )7(لجدو

و ة الالمعيا نحدار ومعامالت املباشرة ات راملسا عادر أل املسار تحليل لنموذج ة راملعيا
الذاتية الكفاءة اديمية   اديمية املشاركة

التأث واتجاه ات   املتغ

  إ  من

معامالت
نحدار

ة   رالالمعيا

معامالت
نحدار
ة   راملعيا

طأ ا
  ياملعيار

القيمة
رجة   ا

ىمستو
  الداللة

ماك الذاتية   *** 7.211 0.022 0.324 0.553 الكفاءة

ي الذاتية التفا  *** 71.851 0.027 0.993 1.954 الكفاءة

رجة* ا عند"        *** ت"قيمة= القيمة الداللة   0.001يمستو

دو ا من املشاركة) 7(ليت عاد أ ن ب للعالقة املسار تحليل حساب تم أنھ
ي-ماك( الذاتية) التفا عنوالكفاءة النتائج أسفرت وقد   :اديمية،

ودال موجـــب مباشـــر تـــأث يوجـــد أنـــھ اديميــة الذاتيـــة الكفـــاءة ـــ مـــاك لال ــسبة بال
ـة الالمعيا نحـدار معـامالت قيمـة بلغـت حيـث رإحـصائيا

ً
ـا) 0.553( ل رجـة ا ) 7.211(والقيمـة

مستو عند إحصائيا دالة قيمة ىو
ً

)0.01.(  

ا ــــ ي للتفــــا ــــسبة ودالبال موجــــب مباشــــر تــــأث يوجــــد أنــــھ اديميــــة الذاتيــــة لكفــــاءة
ـــــــة الالمعيا نحـــــــدار معـــــــامالت قيمـــــــة بلغـــــــت حيـــــــث رإحـــــــصائيا؛

ً
ـــــــا) 1.954( ل رجـــــــة ا والقيمـــــــة

مستو) 71.851( عند إحصائيا دالة قيمة ىو
ً

)0.01.(  

ضـوء ـ ذلـك تفـس مكـن والبنـاء و التوسـيع ـشالـذي) Fredrickson, 2001(نمـوذج
م د مـــــوا ـــــ وتب اص ـــــ لـــــدى ظيـــــة ال ـــــ التفك نـــــات مخز توســـــع يجابيـــــة املـــــشاعر أن ـــــ رإ و
ب للتجـــا يمكـــن لـــذلك فقـــا و والنفـــسية، جتماعيـــة و ـــة والفكر املاديـــة ذلـــك ـــ بمـــا ـــصية رال

ً و
الذاتيــة الكفــاءة مثــل لألفــراد ــصية ال د املــوا بنــاء املــشاركة مثــل القــ. ريجابيــة يمكــن ــذا لوو

الذاتية الكفاءة وتحديدا د املوا عز أن يمكن املشاركة ًبأن
ر   .ز

اســـــة د ـــــ ا ـــــدفت ـــــ وال الـــــسابقة اســـــات الد عـــــض نتـــــائج مـــــع يجـــــة الن ـــــذه روتتفـــــق ر
اديميــة واملــشاركة اديميــة الذاتيــة الكفــاءة ن بــ  ;De Waal & Pienaar, 2013)العالقــة
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Hakanen, Schaufeli, & Ahola, 2008; Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli et al., 2002; 
الرســو ـــذه،2017لعبــد وتؤكــد الذاتيــة، بالكفــاءة ــ تن أن يمكــن املـــشاركة أن ــ إ ــت ان ــ وال

الذاتيــة، الكفــاءة مثــل ـصية ال د واملــوا مــة امل ل ــس أن يمكـن املــشاركة أن فكــرة ــ ع رالنتـائج
عتبـــــار ـــــ يؤخـــــذ أن ـــــ ب ي الـــــذي ـــــمـــــر ع أو املـــــشاركة ـــــ ع يـــــة املب التدخليـــــة اســـــات الد رـــــ

الذاتية   .الكفاءة

ع الرا الفرض   : نتائج

أنھ ع ي الثا الفرض الكفاءةال"ينص ن ب إحصائيا دالة مباشرة ات تأث ًتوجد

البحث عينة لدى اديمي داء و   ".الذاتية

الفرض ذا من عينةللتحقق ع املسار تحليل إجراء وتمتم ساسية، اسة رالد
، املعيار طأ وا ة، والالمعيا ة املعيا نحدار ومعامالت املباشرة، ات التأث من ل يحساب ر ر

قيمة عادل ال رجة ا دو" ت"والقيمة وا ا، ذلك) 8(لودالل   .يو

  )8(لجدو

ت لنموذج ة واملعيا ة الالمعيا نحدار ومعامالت املباشرة ات راملسا ر للكفاءةر املسار حليل
اديمي داء و   الذاتية

التأث واتجاه ات   املتغ

  إ  من

معامالت
نحدار

ة   رالالمعيا

معامالت
نحدار
ة   راملعيا

طأ ا
  ياملعيار

القيمة
رجة   ا

ىمستو
  الداللة

الكفاءة
 الذاتية

داء  

اديمي  
0.701 0.534 0.035 18.634 *** 

رجةالقي* ا عند"        *** ت"قيمة= مة الداللة   0.001يمستو

ــدو ا مــن الذاتيــة) 8(ليتــ الكفــاءة ن بــ إحــصائيا ودال موجــب مباشــر تــأث وجــود
ـــــــة الالمعيا نحـــــــدار معـــــــامالت انـــــــت حيـــــــث ؛ ـــــــادي داء و والقيمـــــــة) 0.701(راديميــــــة ،

رجــة عنــ) 18.634(ا إحــصائيا دالــة قيمــة ــ مــستوو الفــرض0.01ىد فــض يــتم ــذا ــ وع ر،
أنـھ ـ ع ينص والذي البديل الفرض وقبو لالصفر ن" ي بـ إحـصائيا دالـة مباشـرة ات تـأث ًتوجـد

البحث عينة لدى ادي داء و الذاتية  ".الكفاءة

إليـھ أشـار مـا ضـوء ـ ذلك تفس مكن الطلبـةمـن )Bandura, 1982(و معتقـدات أن
ا قـــــد رحـــــو ـــــامل امل أداء ـــــ قـــــدما املـــــ نحـــــو م يـــــدفع م ـــــداف أ تحقيـــــق انيـــــة إم ـــــ م وثقـــــ م

داء ات مـستو ن وتحـس ـسرب ال ـسب وتقليـل ـادي النجـاح فرص من عز مما اسية زالد ر
عامة بصفة ـ .ادي أك كفـاءة ـار إظ ـ إ يميلـو العاليـة الذاتيـة الكفاءة ذو الطالب أن نكما و

أ ومـنتحقيق الذاتيـة، الكفـاءة انخفـاض مـن عـانو الذين أولئك من ادي م أدا نداف
لية ال للنجاح ر جو دافع م لد العالية الذاتية الكفاءة ذو الطالب و ي أن أيضا ياملر ون ً

اديمية م ا قد املتأصل ي الذا م إيما ب  ).(Zajacova, et al., 2005رس
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النت ذه العالقةوتتفق عن الكشف إ دفت ال السابقة اسات الد من العديد نتائج مع رائج
ادي داء و اديمية الذاتية الكفاءة ن ،(ب عقوب،2018يالكف كناعنة،2012؛ ؛

2010، لو  ;Ramnarain & Ramaila, 2018; Goulao, 2014; Tenaw, 2012(،2005ل؛
Komarraju & Nadler, 2013; Hackett, Betz, Casas & Rocha-Singh, 1992; Choi, 2005; 
Drago, et al.,, 2018; Ferla, Valcke, & Cai, 2009; Gore, 2006; Putwain, Sander, & Larkin, 

2013; Saif, 2014; Vogel and Human-Vogel, 2016; Zajacova, et al., 2005)ت أشا روال
أو مباشرة سواء عالقة وجود اديإ داء مع مباشرة   . غ

ع                    أثرت قد و ت ما م كفاءا حو الطالب معتقدات إن القو يمكن ذا نو ل رل
عكس ا مما متعددة اتيجيات اس استخدام خالل من التعلم لعملية ي الذا والتنظيم اك رد

ادي م أدا ع داء. إيجابا ع م بقد فراد ثقة إ املجاالتركما م،مختلف دفع
ادي داء وا أثر لھ ان مما ات الصعو ة ومواج د ا   .لبذل

امس ا الفرض   : نتائج

ال أنــھ ــ ع ــامس ا الفــرض اتيــنص تــأث ات(توجــد عــاد) رمــسا أل إحــصائيا دالــة مباشــرة ــ ًغ

الذاديميــةاملـشاركة الكفــاءة خــالل مــن ـاديمي داء وســيطةــ ــ كمتغ اديميــة اتيـة
البحث عينة   ".لدى

حساب           وتم ساسية، اسة الد عينة ع املسار تحليل إجراء تم الفرض ذا من رللتحقق
دو ا و و ة، والالمعيا ة املعيا نحدار ومعامالت املباشرة، غ ات لالتأث ر ات)9(ر راملسا

الال نحدار ومعامالت املباشرة اديغ داء و املشاركة عاد أ ن ب ة واملعيا ة رمعيا   .ر

  )9(لجدو

عاد أل املسار تحليل لنموذج ة واملعيا ة الالمعيا نحدار ومعامالت املباشرة غ ات راملسا ر ر
اديمي داء و الذاتية والكفاءة اديمية    املشاركة

التأث واتجاه ات   املتغ

  إ  من

نحدار معامالت
ةا   رلالمعيا

نحدار معامالت
ة   راملعيا

ماك اديمي  داء  0.640 0.432 

ي اديمي التفا داء  0.424 0.327 

ــدو   ا مــن عــاد) 9(ليتــ أ ن بــ املباشــرة ــ غ للعالقــات املــسار تحليــل حــساب تــم أنــھ
اديميــــــة ي–مــــــاك(املـــــشاركة ــــــ) التفــــــا معــــــامالتداء أن النتــــــائج ــــــرت أظ وقــــــد ادي

ن بـ ـا معظم تراوحت ة واملعيا ة الالمعيا رنحدار ـ0.3(ر مقبولـة) 1إ قـيم ـا يؤكـد. وجميع ممـا
لـــدى ـــادي داء و اديميـــة املــشاركة عـــاد أ ن بـــ للعالقـــة املــسار تحليـــل نمـــوذج ة ـــ ــ ع

البحث   . عينة



الذاتية والكفاءة اديمية املشاركة ن ب ية السب العالقات نمذجة
امعة ا طالب لدى اديمي داء و   اديمية

ن/ د حسان أحمد او الش   يالسيد
الواحدإ/ د عبد أحمد سيد يم  برا
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فـــض يـــتم فإنـــھ ســـبق مـــا ـــ ع نـــاء رو أنـــھً أي البـــديل الفـــرض وقبـــو الـــصفر لالفـــرض ي
مـــن" ـــادي داء و اديميــة املـــشاركة عــاد أ ن بـــ إحـــصائيا دالــة مباشـــرة ــ غ ات تـــأث ًتوجــد

البحث عينة لدى وسيط كمتغ اديمية الذاتية الكفاءة   ."خالل

ضـــوء ــ يجـــة الن ــذه تفـــس مكــن دو املــوا ـــ ع فــاظ ا ـــة ،)Hobfoll, 2002(رنظر
ــ إ ــة النظر ـــذه ــش ي،حيــث يجـــا التوجــھ ذات ات ــ املتغ ن بـــ يجابيــة املتبادلــة العالقـــات

عالقــــة ذات إيجابيــــة نفــــسية د مــــوا اديميــــة واملــــشاركة الذاتيــــة الكفــــاءة عــــد ذلــــك ــــ ع نــــاء رو ً

داء ز لتعز جنب إ جنبا ا استخدام مكن و ا ببعض وتتأثر تؤثر أي   اديًتبادلية

املــــشاركةو ن بـــ املتبادلــــة العالقـــات حــــو الـــسابقة البحــــوث نتـــائج النتــــائج ـــذه لتـــدعم
ــادي داء و اديميــة الذاتيــة ــ)Martínez et al., 2019; Ozkal, 2019(والكفـاءة وال ،

داء و اديميــة املــشاركة عالقــة ــ وســيط اديميــة الذاتيــة والكفــاءة دو م. رتــدعم ـــسا و
الكفـــاءة ـــ ع الـــسابقة ات بـــاملتغ يتعلـــق فيمـــا ـــ التجر والـــدعم النظـــر ـــم الف ـــ يجـــة الن يـــذه
عمل ال ليات و اديمية الذاتية الكفاءة ا ف تتج قد ال ف والظر اديمية، والذاتية

اديميـ اسـات الد سـياق ـ سـيما ال النجـاح، ز لتعز املشاركة ا خالل التحديـد،. ةرمن وجـھ ـ ع
ممـا اديميـة، الذاتيـة الكفـاءة من أع ات مستو مشاركة ك الطالب ر يظ أن املر ومن

ادي م أدا ع ي إيجا ل ش ه بدو   .ريؤثر

  :خاتمة

ن بــ متبادلــة عالقــات وجــود عــن كــشفت ــ ال النتــائج مــن مجموعــة ــ إ اســة الد ــت ران
اديم املــــــــشاركة عــــــــاد عــــــــادأ أ إن حيــــــــث ؛ ــــــــادي داء و اديميــــــــة الذاتيــــــــة والكفــــــــاءة يــــــــة

ن بـ القـو ابط ـ ال ـ ع يـدل ممـا ، ـادي داء و الذاتيـة الكفـاءة ـ تـؤثر اديميـة ياملـشاركة
منــــھ انطلقــــت ــــ ال النظــــر للنمــــوذج ة ــــ دعمــــا يقــــدم ممــــا الــــبعض، ا عــــض و ونــــات امل يــــذه

اســة النتــا. رالد ت أشــا الذاتيــةركمــا والكفــاءة اديميــة املــشاركة ن بــ دالــة عالقــات وجــود ــ إ ئج
ن و داءاملشاركةاديمية، و اديميـة الذاتيـة والكفاءة ن و ، ادي داء و اديمية

املـــــشاركة ن بــــ العالقـــــة ــــ وســـــيط ــــ كمتغ اديميـــــة الذاتيــــة الكفـــــاءة دو ــــرت وأظ ، رــــادي
ادياديمي داء و   . ة

والبحـــــث ـــــة النظر ـــــ مـــــة م امات اســـــ تقـــــدم النتـــــائج ـــــذه بـــــأن القـــــو يمكـــــن لوختامـــــا
ــــادي بـــــاألداء يتعلــــق فيمــــا ســــة فـــــإن. رواملما املقدمــــة، ــــ بالتفـــــصيل مناقــــشتھ تــــم ملـــــا فوفقــــا

ئـــــات املتن ـــــ ع ـــــةالتقليديــــةعتمــــاد الثانو ســـــة املد جــــات د مثـــــل ـــــادي ربـــــاألداء اتر رواختبـــــا
مجموعـة اسـة د ـ إ اجـة ا ـ ع اليـة ا اسـة الد نتـائج وتؤكـد النظـر، إعادة إ بحاجة رالقبو ر ل

ــادي بــاألداء ئــات املتن مــن النفـــسية. واســعة العوامــل أن ــ إ أيــضا اســة الد نتــائج ـــش كمــا
ً

ر
لــــــأل مـــــة م مؤشــــــرات ــــــ اديميـــــة الذاتيــــــة والكفــــــاءة اديميـــــة املــــــشاركة ــــــاديمثـــــل . داء

ع ـــ و ـــادي لـــألداء الـــسابقة باملتطلبـــات معرفتنـــا توســـع اســـة الد ـــذه نتـــائج فـــإن ، التــا رو
النفسية العوامل ذه ل تمام من د املز إيالء ع ن دا و ن واملعلم ن اديمي ن   .رالباحث

اتيج اسـ عمومـا امعـة ا طـالب علـيم ة بـضر الباحثان يو ثم ـورومن فعالـة يات
الطــــالب ثقـــة مـــن ـــد يز أن يمكـــن اتيجيات ســـ ـــذه مثـــل علـــم أن حيـــث اديميـــة، املـــشاركة
ـــم ل يتحقــق ـــ ح ــد ا مـــن ــد مز لبــذل م يـــدفع ممــا م ـــداف أ تحقيــق ـــ ع م قــد و م ربأنفــس

ــــادي ــــم أدا مــــستو تحــــسن و امج. ىالنجــــاح ــــ ال ــــتم أن ة بــــضر اســــة الد ــــ تو روكــــذلك ور
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ــــال ــــام ــــ متغ ــــا باعتبا الذاتيــــة الكفــــاءة مراعــــاة ة ضــــر ــــ ع املــــشاركة ــــ ع القائمــــة رتدخليــــة ور
املشاركة عمليات ر وتطو   .تفعيل

الذاتيـــــة والكفـــــاءة اديميـــــة املـــــشاركة حـــــو اســـــات الد مـــــن ـــــد بمز الباحثـــــان ـــــ و لو ر
ات بـــــاملتغ ـــــتم ـــــ ال اســـــات الد ســـــيما وال ـــــادي داء و أوراديميـــــة باملـــــشاركة ـــــ تن ـــــ ال

والنفسية ة بو ال الفوائد من العديد ا ل و ي أن يمكن وال يمكـن. نالكفاءة املثال يل س فع
ـــادي داء و الذاتيـــة الكفـــاءة ن بـــ العالقـــة ـــ وســـيط ـــ كمتغ املـــشاركة دو اســـة رد وكـــذلك. ر

و املــــشاركة لتنميــــة تدخليــــة اســــات د عمــــل ة بــــضر الباحثــــان ــــ ريو ــــاور باعتبا الذاتيــــة رالكفــــاءة
ادي داء من جيد مستو لتحقيق ة ضر سابقة ىمتطلبات   . ور

نـــاك أن إال نتـــائج مـــن إليـــھ توصـــلت مـــا ميـــة وأ اســـة الد ـــذه ميـــة أ مـــن الـــرغم ـــ روع
البحـــث نتــائج عمـــيم قبـــل عتبــار ـــ تؤخــذ أن ـــ ب ي ـــ ال القــصو جوانـــب ـــذه: أوال. رعــض أن

مستعرض اسة طوليـةرد اسـات د عمـل الباحثـان ـ يو ثـم ومـن رة الظـا تطـو عـن ـ ع ال قـد رة ر
بتقـدم ـ يتغ املـشاركة مـستو ـل و امعـة ا طـالب لـدى الذاتية والكفاءة املشاركة تطو عة ىملتا ر

ال أم اســتھ د ــ ممـــا: ثانيــا. رالطالــب قطــر جامعــة طــالب مـــن عينــة ــ ع ــت أجر اســة الد ـــذه رأن
ــــذر ا تــــو ســـــياقاتــــستوجب ــــ ع أو قطــــر داخــــل أخــــر جامعــــات ـــــ ع النتــــائج عمــــيم ىقبــــل

أخر   . ىثقافية
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