
  

  

  

مهارات حتديد املصري وعالقتها مبفهوم الذات 
األكادميي وجودة احلياة لدى تالميذ احللقة الثانية 

 من التعليم األساسي

  

  إعداد 

 حممود عبدالرؤف حممود الغرباوي /أ

 -كلية الرتبية بالدقهلية، املدرس املساعد بقسم الصحة النفسية

  جامعة االزهر

حممود حميي الدين  /د .أ
 سعيد عشري

كلية -أستاذ الصحة النفسية
 زهرجامعة اال، الرتبية

هاني حسني حسني  /د
 األهواني

أستاذ الصحة النفسية 
كلية الرتبية -املساعد

 جامعة االزهر



 لدى الحياة وجودة األكاديمي الذات بمفهوم وعالقتها المصير تحديد مهارات
  األساسي التعليم من الثانية الحلقة تالميذ

   الغرباوي محمود عبدالرؤف محمود
  محمود محيي الدين سعيد عشري/ د.أ

  هاني حسين حسين األهواني/ د 

 

 

 
 

 

650 

ات  ا()لقة تالميذ لدى ا()ياة وجودة $#ادي!  الذات بمف�وم وعالق��ا املص�� تحديد رم�ا
 $سا45  التعليم من الثانية

ف محمـود ، ، 1يالغر>ـاو محمـود ؤعبـدالر GـاFي حـس�ن يمحمـود محAـ  الـدين سـعيد عـشر
 حس�ن $GواFي

Gر جامعة، بالدق�لية ة، #لية ال�Jبيةالنفس الH)ة قسم   ,ز$

 mahmoudelgharabawy.26@azhar.edu.eg  :للباحث الرئيس االلكتروني البريد1

   :NOصم

اسـة إـ� البحـث �ـدف : ات بـ�ن العالقـة رد  وجـودة *(ـادي)' الـذات ومف�ـوم املـص�� تحديـد رم�ـا
ق ع@ـ� التعـرف إـ� إلضـافةبا ,:سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ لـدى ا/.يـاة  بـ�ن والفـر

 - رRـف) الثقافيـة وا/Pلفيـة ,(إنـاث – رذ(ـو) للنـوع ًوفقـا البحـث متغ�ـ�ات ع@ـ� البحـث FـE املـشارك�ن
ات ) :\تيـة املقـاي]س نالبـاحثو اسـتخدم السابقة *�داف ولتحقيق .(حضر  ,املـص�� تحديـد رم�ـا

 ا/.لقـة تالميـذ مـن عينـة ع@ـ� *دوات تلـك قتطبيـ وتـم .( ا/.يـاة وجـودة ,*(ـادي)' الـذات ومف�ـوم
�م تfـ�اوح ,وتلميـذه تلميـذ (520) قوام�ـا *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة  وأظ�ـرت 14-13 بـ�ن رأعمـا
تباطيـة عالقـة وجـود :النتـائج إحـصائيا دالـة موجبـة را

ً
ات بـ�ن   مف�ـوم مـن و(ـل املـص�� تحديـد رم�ـا

 وجود إ� باإلضافة ,*سا89' التعليم من الثانية لقةا/. تالميذ لدى ا/.ياة وجودة *(ادي)' الذات
تباطيـة عالقـة احـصائيا دالـة را

ً
 ا/.لقـة تالميـذ لـدى ا/.يـاة وجـودة *(ـادي)' الـذات مف�ـوم بـ�ن 

ق وجود عن النتائج أسفرت كما ,*سا89' التعليم من الثانية  ع@� املشارك�ن ب�ن ًإحصائيا دالة وفر
ات مقيـاس جـدت ,رالـذ(و التالميـذ /qلـصا املـص�� تحديـد رم�ـا ق وو  تالميـذ بـ�ن ًإحـصائيا دالـة وفـر
ات مقياس ع@� وا/.ضر الرRف   .الرRف تالميذ لصا/q املص�� تحديد رم�ا

ات  :املفتاحية الQلمات  .ا/.ياة جودة، *(ادي)' الذات مف�وم، ,املص�� تحديد رم�ا
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Abstract: 

The aim of the research is to study the relationship between self-

determination skills, academic self-concept and quality of life for 

students of the second cycle of basic education, in addition to 

identifying the differences between the participants in the research on 

the research variables according to gender (males - females), and 
cultural background (rural - urban). To achieve the previous goals, the 

researchers used the following measures: (self-determination skills, 
academic self-concept, and quality of life). Those tools were applied to 

a sample of students of the second cycle of basic education, consisting 
of (520) male and female students, ranging in age from 12-13 years. 

Basic education, and the results revealed that there were statistically 
significant differences between groups on the scale of self-

determination skills in favor of male students, and statistically 

significant differences were found between rural and urban students on 

the scale of self-determination skills in favor of rural students. 

Keywords: self-determination skills, academic self-concept, quality of 

life 
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  :ةمقدم

 ح�ـ� �ـشغل أصـبحت ال�' امل�مة املوضوعات من Self-determination املص�� تحديد rعد
كب�ـ�ا
ً

 وتفـاعال��م اليوميـة محيـا�� FـE مـ��م العديـد الـسنة ع@ـ� يfـ�دد حيـث :فـراد؛ تفك�ـ� مـن 
ات مـن العديـد أمـام أنفـس�م نيجـدو إذ :جتماعيـة؛  نrـسعو ال�ـ' و:�ـداف والرغبـات ر:ختيـا

ات واتخـاذ إل��ـا لوالوصـو لتحقيق�ـا ات امـتالك�م يتطلـب مـا و�ـو ,�ـشأ��ا رالقـرا  و:م�انيـات رالقـد
ع��م ومعرفة بذوا��م والثقة   .بذوا��م وو

 علم النفس، علم الفلسفة، :مثل العلوم من العديد با�تمام املص�� تحديد مف�وم وRحظى
مف�ومـا *صـل FـE املـص�� تحديـد مف�ـوم و�عـد .الـسياسية العلـوم ,:جتمـاع

ً
فلـسفيا 

ً
 ملبـدأ ن�يجـة 

 ، سـ�ب لـھ ال�ـE ال�ـائن بـھ يقـوم سلوك أو تصرف (ل أن إ� rش�� والذي الفالسفة؛ لدى ا/.تمية
ة املص�� بتحديد وRقصد  rـستخدم اصـبح ثـم ,بذاتـھ وأفعالـھ تـصرفاتھ مـسار تحديد ع@� ردالف رقد

qتحديد مصط� �املص� �ادة عن للتعب� ¢ية *ف�ار تأث�� تحت وا/¡ماعات لألفراد ا/.رة ر�  EF ر*و
  .Shogren, et al., 2015:252)) ا/.ديث العصر

 يمثل املص�� حديدت أن :ل*و .النف¥8' الf�اث EF املص�� تحديد ملف�وم استخدامان وRوجد
̈ـ' ال�ـ' بالـسلوكيات للقيـام نيميلـو فـاألفراد :¦ـسانية؛ الدافعيـة نظرRـات أحـدى  حاجـا��م تل

 إـ� rـش�� املـص�� تحديـد أن :الثـا¦ي :سـتخدام.((Ryan & Deci,2000:68 *ساسـية النفـسية
ف مجموعة ات راملعا  ,Wehmeyer) محيـا�� ضبط من �عاقة يذو *فراد وتمكن ز�عز ال�' روامل�ا

1999:54).  

ة إ� و�ش�� ,الدافعية نظرRات EF املركزRة املفا�يم أحد املص�� تحديد وRمثل  ال·Pص رقد
ة ع@ـ� اتـھ تفـضيالتھ ع@ـ� بنـاء وسـلوكياتھ بأفعالـھ والقيـام حياتـھ رإدا  وتمثـل ,ال·Pـصية رواختيا

مـدفوعا حياتـھ rعـ]ش ردفـالف ,�¦ـسا¦ي السلوك وتفس�� وصف EF املؤثرة العناصر أحد الدافعية
ً

 
 التباين إعزاء يمكن كما ,/.ياتھ وقيمة أ�مية تمثل وال�' للمستقبل وتطلعاتھ أ�دافھ تحقيق نحو

EF كما الفرد سلوكيات
ً

وكيفا 
ً

 EF تلفة املواقفP»ـ� ا دمحمي سـيد) الـسلوكيات تلـك تجـاه  دافعيتـة إ
 .(279 :2012 ,صميدة

 ,للمرا�ق�ن املستقل و*داء الذات ع@� :عتماد قةاملرا� ملرحلة *ساسية ا/Pصائص ومن
ات :�تمام (ان ثم ومن ات واتخـاذ و:ختيـار :سـتقاللية مثـل املـص�� تحديـد ربم�ا  وتحديـد رالقـرا

��م ناملرا�قـو ريبلـو حيـث ,*�ـداف ��م ذا��ـم عـن رصـو  والتخطـيط املـستقل :داء ع@ـ� روقـد
ات تمثـل ول�ـذا ,ملـستقبل�م عـامال ملـص��ا تحديـد رم�ـا

ً
م�مـا 

ً
 املـرا�ق�ن لـدى :نتقـال عمليـة أثنـاء 

(O'Keefe, 2004:62-63).   

اتـھ أدائـھ عـن التلميـذ يدركـھ الـذي رالتـصو  *(ـادي)' الـذات بمف�ـوم وRقـصد  روقد
ه *(اديميـة  وعـدم بـالغموض البدايـة FـE *(ـادي)' الـذات مف�ـوم ا�ـسم وقـد ,*(ـادي)' زوانجـا

تبـاط ,العـام الـذات مف�ـوم و¢ـ�ن ب]نـھ �ـ�التمي لـصعو¢ة الوضـوح  *(ـادي)' الـذات مف�ـوم روا
ا89' بالتحصيل تباطھ من أكÃ� رالد  العلـوم مجال EF نالباحثو وضعھ ولذا ,العام الذات بمف�وم را

ا89' التحصيل لتحس�ن امل�مة :ساليب من النفسية   .(Callender, 2015,36) رالد

ات ردو إـ� Leng, & Othman) 902011: (و�ـش��  لـألداء بالÆـسبة املـص�� تحديـد رم�ـا
 ال�ـ' املوضـوعات (اختيـار ,وميـول�م التالميـذ دوافـع ع@ـ� الf�ك�ـ� خـالل مـن للتالميـذ *(ـادي)'
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اسـ�Èا نيفـضلو ا��م رد  تـرتبط كمـا ,ا/¡امعيــة أو الثانوRـة املرحلـة FـE مـستقبل�م �ـشأن روخيـا
ات  لدى الدافعية غياب يمثل كما .للتالميذ ا/¡يدة *(اديمية بالنتائج املستقبل EF امل�نية ر:ختيا

 وسلوكيا��م التالميذ تصرفات تميل إذ ر*مو واولياء املعلم�ن تواجھ ال�' املشكالت أحدى التالميذ
 .الالمباالة إ� *(اديمية

سة من ال�سرب معدالت خفض ع@� �عمل ال�' املتغ��ات من املص�� تحديد rعد كما  ,راملد
 والكفـاءة :سـتقاللية مـن كب�ـ� بقـدر نيتمتعـو املـص�� تحديـد مـن املرتفـع ىاملـستو وذو لطالبفـا

ن ال تجعل�ـم سـة مـن ال�ـسرب FـE ويفكـر  تحديـد مـن املـنخفض ىاملـستو يذو الطـالب عكـس راملد
 نحو الطالب دوافع من يقلل ما و�و لد�Ìم والكفاءة :ستقاللية مستوRات تنخفض حيث ,املص��

سـة سـة مـن لل�ـسرب القوRـة دوافع�ـم تظ�ـر و¢التـاE ,راملد  ,Vallerand, Fortier, & Guay) راملد
1997:1161).  

اسة :خ��ة الفf�ة EF :�تمام وتزايد  ع@� الf�ك�� حيث �يجاÑي النفس علم موضوعات ربد
اسـة مثـل للفـرد �يجابيـة ا/¡وانب  ونـةواملر ا/.يـاة عـن والرضـا ,ا/.يـاة وجـودة ,ال·Pـصية ىقـو رد

بديال ,والسعادة
ً

 *(اديمية والصعو¢ات والعنف والضغوط النفسية :ضطرابات ع@� الf�ك�� عن 
  . (Shogren, et al., 2006:37)و:نتحار

ة أسـ�مت عوامـل ثالثـة وجـود إـ� Schalock, et al.,(2002:458) و�ـش��  FـE كب�ـ�ة ربـصو
اسـة البـاحث�ن ا�تمـام  البيÔيـة بالعوامـل ا/.يـاة جـودة بÆيـة تتـأثر (1) :وÓـE ا/.يـاة جـودة مف�ـوم ربد

 Normalization التطبيـع حركـة (2).والتكنولـوEÕ العل)ـ' التقـدم إـ� إضـافة و:سـرRة وال·Pـصية
 ا/.ر(ات �عدد (3).ا«¡تمع EF الفرد حياة نتائج تقييم EF ا«¡تمعية ا/Pدمات أ�مية ع@� تركز وال�'
سـة مـن consumer املـستفيد /العميـل بتمكـ�ن تنـادي ال�ـ'  ع@ـ� والتأكيـد ,املدنيـة حقوقـھ رمما

 .املص�� وتحديد ال·Pصية والنتائج الفرد ع@� القائم التخطيط

EـFالـصدد �ـذا و �ـش�r Ryan & Deci (2000:74) �ـ أ�ـم مـن املـص�� تحديـد نظرRـة أن إ
اسـة تناولـت ال�ـ' النفـسية النظرRـات  :وÓـE ا/¡و�رRـة أو *ساسـية الـدوافع وخاصـة الـدوافع رد

 حياتـھ بجـودة الفـرد إحـساس الـدوافع تلـك إشـباع ع@ـ� وfR�تـب ,والfـ�ابط والكفـاءة :سـتقاللية
ة عـدم وأن ,Well-Being personality ال·Pـصية  عـدم خـالل مـن مـص��ه تحديـد ع@ـ� الفـرد رقـد

  .النف¥8' للمرض و�عرضھ و:غf�اب بالسلبية الفرد رشعو علية يf�تب الدوافع تلك إشباع

  :ثمشQلة البح

 بدايات EF نrعدو إذ حرجة؛ نمائية بمرحلة *سا89' التعليم من الثانية ا/.لقة تالميذ يمر
عة نمائية �غ��ات مرحلة بأ��ا ت�سم ال�' وEÓ املرا�قة مرحلة مات باملشكالت ومليئة رم�سا  ال�' زو*

�ا الفـرد PÞـصية نتـواز ع@ـ� تـؤثر قـد  صراعاتوالـ بـالغموض مليئـة مرحلـة أ��ـا كمـا ,رواسـتقرا
 ومبادئـھ قيمـھ rعـرف ال الـذي الراشـدين مجتمـع إـ� الطفولـة مرحلة من انتقالھ جراء والتناقضات

صـراعا و�عـ]ش àr¡ـ�ßم ال الـذي ومـا àr¡ـ�ßم الـذي ومـا
ً

اء :قـران جماعـة بـ�ن  غبتـھ أسـرتھ روأ  FـE رو
  .وسلوكياتھ تفك��ه نمط EF تظ�ر تناقضات فيع]ش الوالدين عن :ستقالل
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 FـE التالميـذ مـشاركة وضـعف *(ـادي)' والتحـصيل للـتعلم الدافعيـة رقـصو فـسري مـا و�و
سية *¦شطة سة EF السلبية السلوكيات من بالعديد والقيام راملد ه تد¦ي إ� باإلضافة ,راملد  رشعو

اسـات مـن العديـد أكدتـھ و�ومـا .ا/.ياة بجودة  ,Barber & Olsen,2004 ; Archambault مثـل رالد
et al., 2009 ; Li & Lerner, 2011.  

 FـE اسـر�م ع@ـ� باعتمـاد�م :سا9ـ8' التعلـيم مرحلـة FـE التالميـذ ملعظـم الزائـدة فاالت�اليـة
سـلبا يـنعكس *(اديميـة وامل�ـام الواجبـات إنجـاز

ً
ا9ـ8' تحـصل��م ع@ـ�   ,بـالنفس ثقـ�Èم وضـعف رالد

��م روقصو ات واتخاذ املشكالت حل ع@� رقد لية وتحمل رالقرا  .واملسؤ

تأش وقد اسات من العديد را ات أ�مية إ� رالد  لـدى الـذات مف�ـوم FـE املـص�� تحديـد رم�ـا
 التالميـذ باحتيـاج و:�تمـام الf�بوRـة العمليـة مجـال FــE الدافعيـة لتنـاو خـالل مـن التالميـذ

 مـن التالميـذ لـھ يتعـرض مـا خفـض ع@ـ� تـأث�� ل�ـا ني�ـو قـد وال�ـ' و:نتمـاء والكفـاءة لالسـتقاللية
اسـ�Èم مجال EF روقصو ضغوط  احـساس�م ع@ـ� تـؤثر كمـا لـد�Ìم *(ـادي)' الـذات مف�ـوم وتـد¦ي رد
اسـة مثـل .ا/.يـاة بجـودة  ;Deci, et al., 1991 ; Beyers & Goossens, 2002 ; Baker, 2004 رد

Eisenman, 2007 , تحديد من مرتفعا ىمستو نيحققو الذين فالتالميذ ثم ومن �الذين �م املص� 
اسـÈ إكمـال يمكـ��م ة الكبـار مجتمـع FـE و:نـدماج التخـرج �عـد إيجابيـة نتـائج وتحقيـق �مرد  ربـصو
  :التالية *سئلة EF البحث مش�لة تتحدد ذلك ضوء وEF .إيجابية

ات بـ�ن العالقـة مـا •  ا/.لقـة تالميـذ لـدى *(ـادي)' الـذات ومف�ـوم املـص�� تحديـد رم�ـا
 *سا89'؟ التعليم من الثانية

ات بـ�ن العالقـة مـا •  مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ لـدى ا/.يـاة وجـودة املـص�� يـدتحد رم�ـا
 *سا89'؟ التعليم

ق مـا • ات) مـن (ـل FـE *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ بـ�ن والفـر  تحديـد رم�ـا
وفقا (ا/.ياة وجودة ,*(ادي)' الذات ومف�وم ,املص��

ً
  ؟(إناث/رذ(و) للنوع 

ق مـا • ات) مـن (ـل FـE *سا9ـ8' التعلـيم نمـ الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ بـ�ن والفـر  تحديـد رم�ـا
وفقا (ا/.ياة وجودة ,*(ادي)' الذات ومف�وم ,املص��

ً
 ؟(حضر /رRف) الثقافية ا/Pلفية 

 :أGدف البحث

  :إ� البحث �Ìدف    

ات ب�ن العالقة فحص •  لـدى ا/.يـاة وجـودة *(ـادي)' الـذات ومف�ـوم املص�� تحديد رم�ا
 .*سا89' التعليم من الثانية ا/.لقة تالميذ

ق  عن الكشف •  ال�ـ' املتغ�ـ�ات Fـ� *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ بـ�ن والفـر
  .الثقافية وا/Pلفية النوع يمتغ�� ضوء EF البحث ي�ناول�ا
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  :أGمية البحث

 :التاEF E للبحث النظرRة *�مية تكمن   

ا البحث يقدم • اطا
ً
وعددا ًنظرRا ر

ً
اسات من   يمكن وال�' ,مختلفة ب]ئات EF اجرRت ال�' رالد

ات يتعلق فيما يوالf�بو النف¥8' البحث أدبيات إثراء EF �س�م أن  ضوء EF املص�� تحديد ربم�ا
 .املص�� لتحديد الوظيفية والنظرRة الدافعية نظرRة

ة تـؤثر قـد ال�ـ' النفـسية املتغ�ـ�ات �عـض ع@ـ� الـضوء البحـث يلقـي •  ع@ـ� كب�ـ�ة ربـصو
 و�مـا :سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة لتالميـذ ع@ـ� *(ادي)' نجازو: التحصيل ىمستو

 .ا/.ياة وجودة *(ادي)' الذات مف�وم

 :التاEF E للبحث التطبيقية *�مية وتكمن

ف اتاحـة FـE التعليميـة العمليـة ع@ـ� القـائم�ن البحـث نتـائج تفيـد قـد •  الداعمـة والظـر
سة ات رملما  ذلك ع@� يf�تب قد وما ,ا«Pتلفة التعليم بمراحل للتالميذ املص�� تحديد رم�ا

ا9ـ8' أدا�èـم تحـس�ن مـن  تحـس�ن إـ� باإلضـافة ,التعلـيم مـن ال�ـسرب ¦ـسب وتقليـل ,رالد
   .النفسية حال�Èم

شـادية الêـ�امج بإعـداد امل�تمـ�ن البحـث نتـائج تفيـد قـد •  با/.لقـة للتالميـذ والعالجيـة ر:
 ا/.ياة وجودة *(ادي)' الذات مف�وم تد¦ي من نrعانو ممن :سا89' التعليم من الثانية
ات EF روقصو   .املص�� تحديد رم�ا

 :مصطO)ات البحث

ات تحديد املص��  Self-Determination Skills : رم�ا

إجرائيـا ل*و الباحـث rعرف�ـا 
ً

 اليوميـة وتـصرفاتھ *(ـادي)' بأدائـھ التلميـذ قيـام :بأ��ـا 
ذاتيا ومنظم مستقل �ش�ل

ً
ة ديھل ني�و وأن , ف EF والتحكم حياتھ ضبط ع@� رالقد  ا«.يطة والظر

اسـ�نادا بـھ
ً

 ا�تماماتـھ وتحديـد وضـعفھ قوتـھ بجوانـب الـوEë خـالل مـن لديـة القـوة معتقـدات إـ� 
اتـھ وتفـضيالتھ Ñعـھ وتتـضمن .روقد  ,النفـ¥8' التمكـ�ن ,الـذات تنظـيم ,:سـتقاللية :ÓـE م�ونـات رأ

  .القوة معتقدات

 Academic self-concept : مف�وم الذات $#ادي!

إجرائيـا ل*و الباحـث rعرفـھ
ً

اسـية املواقـف FـE لذاتـھ التلميـذ نظـرة :بأنـھ   حيـث مـن رالد
تھ مدى ا89' التحصيل ع@� رقد اسية والواجبات امل�ام وإنجاز رالد  للقيـام ج�ـد مـن يبذلھ وما ,رالد

نة صفية أو ا(اديمية (انت سواء وتأدي�Èا �ìا    .بأقرانھ رمقا

 Quality of life :ا()ياةجودة 

إجرائيا ل*و الباحث rعرف�ا
ً

 تجعلـھ الـسعادة مـن مناسـب ىمـستو التلميذ تحقيق :بأ��ا 
اضـيا
ً

اسـتھ حياتـھ عـن ر ومتمتعـا رود
ً

ا ,جيـدة بـí.ة  وقـاد
ً
 .جيـدة اجتماعيـة عالقـات إقامـة ع@ـ� ر



 لدى الحياة وجودة األكاديمي الذات بمفهوم وعالقتها المصير تحديد مهارات
  األساسي التعليم من الثانية الحلقة تالميذ

   الغرباوي محمود عبدالرؤف محمود
  محمود محيي الدين سعيد عشري/ د.أ

  هاني حسين حسين األهواني/ د 

 

 

 
 

 

656 

 ,:جتماعيـة تالعالقـا ,ا/.يـاة عـن والرضـا ,العامـة الـí.ة :FـE ا/.يـاة جـودة م�ونـات وتتمثـل
سية ا/.ياة عن الرضا إ� باإلضافة  .راملد

  :(التاE البحث حدود تتحدد :حدود البحث

 :عدادي الثا¦ي بالصف التالميذ �عض EF للبحث ال�شرRة ا/.دود تتمثل :kشرjة حدود •
�م تf�اوح ممن  .عاما 14-13 ب�ن رأعما

اسا مـن عـدد FـE للبحـث امل�انيـة ا/.ـدود تمثلـت :مQانيـة حـدود • ة التا�عـة رملـد  غـرب رإلدا
Rق اس وÓـE الـشرقية بمحافظـة التعليميـة زالزقـا  ,املـشf�كة �عداديـة أبـوعرÑي ميـت :رمـد

 .بنات و:عدادية ,بÆي�ن �عدادية والسادات ,*سا89' للتعليم ع@E حسن وع@�

ا9ـ8' الفـصل FـE ا/.ـاE البحـث أدوات تطبيـق تـم :زمانيـة حـدود •  التالميـذ ع@ـ� الثـا¦ي رالد
ا89' للعام :عدادي الثا¦ي بالصف ملقيدينا ا89' للعام رالد  .م2020/2021 رالد

اسات سابقة رnطار النظر ود  :ي

أوال
ً

ات تحديد املص�� :  :رم�ا

اسـة :�تمـام بـدا اتـھ وتنميـة املـص�� تحديـد ربد  املاîـ8' نالقـر مـن ال�ـسعينات FـE رم�ا
ه اس�Èا �Ìتم ال�' املوضوعات احد رباعتبا �ـدفا اصـبح أنـھ كمـا ,�يجـاÑي الـنفس علـم ربد

ً
 �ïـ� �ـس إ

نظرا ,الf�بوRة املؤسسات تحقيقھ
ً

تباطھ جانب إ� التعليمية املراحل مختلف EF أل�ميتھ   بالعديد را
 وتقـدير ,:جتماعيـة *¦ـشطة FـE واملـشاركة ,العامـة الـí.ة مثـل ال�امـة �يجابيـة ا«Pرجـات مـن

  .(126 :2017 ,إسماعيل دمحم) املشكالت حل كسلو إ� باإلضافة ,الوظيفي والرضا ,الذات

 ,بحرRتـھ الفـرد تمتـع :بأنـھ املـص�� تحديـد Cook, Peterson & Jonikas, (2004:1) و�عـرف
ات بـھ يقـصد املـص�� فتحديـد .�علمـھ وطرRقـة والرفـاق الـسكن يختـار (ـأن  ال�ـ' و:م�انيـات رالقـد

مسئوال ني�و ,جديدة /.ياة الفرد يحتاج�ا
ً

اتھقر عن ف��ا  اتھ را    .(املة رواختيا

 الفرد يقوم عملية :بأنھ املص�� تحديد إ� *مرRكية النفس علم جمعية قاموس rش�� ب]نما
اتـھ واتخـاذ ,حياتـھ تحـس�ن إـ� يـؤدي مـا ,\خـرRن مـن ضـغوط ندو بتـصرفاتھ خالل�ـا مـن  وحـل ,رقرا

 .(Vanden- Bos, 2015: 954) ذاتھ عن والدفاع ,مشكالتھ

سة ع@� وتنوع�ا النظرRات �عدد أثر وقد ,املص�� تحديد النظرRات من ديدالع وتناولت  رمما
ات اسات أن من الرغم ع@� أنھ إذ ,املص�� تحديد رم�ا جة نمت قد املص�� بتحديد املرتبطة رالد  ربد
سـة املـص�� تحديـد لبنـاء التجرR¨ـ' *سـاس أن إال كب�ـ�ة، اتـھ رومما ض ع@ـ� رم�ا  نمـا قـد الواقـع رأ

 ,لـھ املفـسرة والنظرRـات املـص�� تحديـد مف�ـوم لحـو البـاحث�ن نظـر وج�ـات الخـتالف أ؛أبطـ بمعـدل
سة ع@� أثر ما و�و ات رمما   .((Shogren, 2006:20 و�عزRز�ا املص�� تحديد رم�ا

د املـص�� تحديـد نظرRـة و�عـد د دrـ¥8' رلـــإدوا �Rـشا رو  أحـدى Deci, E & Ryan, R  رايـان ر
 بصفة النظرRة و��تم ,ال·Pصية ونمو �¦سانية الدافعية راسةد تناولت ال�' *ساسية النظرRات

 الوقـت نفـس وFـE النفـسية ا/.يـاة وجـودة بالـسعادة rشعر الفرد يجعل الذي ما عن بالبحث عامة
   (Ryan & Deci, 2010:47).:كتئابية؟ و*عراض والتوتر القلق مشاعر من ريتحر
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 (ـائن بطبيعتـھ فـالفرد ,معـ�ن �سلوك للقيام الفرد يدفع أو يحفز ما (ل بالدافعية وRقصد
 rـستدمج ف�ـو لـذلك؛ داعمـة :جتماعيـة العوامـل نت�ـو عنـدما :جتماعيـة للمـشاركة وRميـل ¦شط

فھ سـات اسـ�يعاب أجـل مـن (امـل �ـش�ل سـلوكياتھ EF وقيمھ رمعا  والفـرد ,:جتماعيـة والقـيم راملما
ة وRتصرف (ليةالداخ الدوافع) *ساسية دوافعھ تحركھ من �و الÆشط  انتظار ندو تلقائية ربصو
نظرا التعزRز أو النتائج

ً
 الدوافع �عد ول�ذا التصرفات؛ بتلك قيامة ن�يجة واملتعة بالرضا إلحساسھ 

ا :¦سانية ل�.ياة الطبيعية ال�òعة بمثابة الداخلية ومصد
ً
  Deci) *فـراد لـدى والÆشاط ل�.يوRة ر

&  Ryan,  2016:11-12).   

 تمثل وال�' *فراد لدى *ساسية النفسية ا/.اجات من ثالثة املص�� تحديد Rةنظر وتحدد
تقـاء أو نمـو نحـو وتدفعـھ للفـرد النفـ¥8' الت�ـوRن  والكفـاءة Autonomy :سـتقاللية :وÓـE الـذات را

Competence ابط�fوال Relatedness. ـ� الـثالث ا/.اجـات تلك وتؤدي الداخليـة الدافعيـة �عزRـز إ
اندماجا أكÃ� بحفيص للفرد؛

ً
 EF تمتع ا«¡تمعRتـصرف واملبـادأة والفاعلية بالتلقائية وRـة وRندو بحر 

سـو الـذين *فـراد ب]نمـا ,مـصائر�م ا«.ـددين صـفات ÓـE وتلـك \خـرRن مـن إكـراه او ضـغوط نيما  ر
جة ألسباب سلوكيا��م اد��م عن رخا جيـة الدافعيـة وذو و�م رإ تحديـدا اقـل ف�ـم را/Pا

ً
 ) ملـصائر�م 

.(Ryan & Deci, 2010:48 

ايـان لــدrـ¥8' املـص�� تحديـد نظرRـة وتفfـ�ض ض ثالثـة رو  ال�ـشر أن (1) :أساسـية وفـر
ة ولد�Ìم حاجا��م، إلشباع نموج�و بطبيع�Èم  (االنفعاالت الداخلية دوافع�م EF التحكم ع@� رالقد
جيـة والـدوافع  ا/.اجـات باعإلشـ الداخليـة الدافعيـة ع@ـ� الf�ك�ـ� مـع ,البيÔيـة (الـسياقات را/Pا

تقـاء إـ� ا/.اجـة (2) .والfـ�ابط ,الكفـاءة ,:سـتقاللية وÓـE *ساسـية  نمـدفعو فال�ـشر ,والنمـو ر:
تقـاء رالتطـو نحـو  ال�ـ' الـصعو¢ات ع@ـ� والتغلـب أ�ـداف�م لتحقيـق حيـا��م FـE املت�امـل و*داء رو:

تقاء رالتطو إ� ا/.اجة (3) .تواج��م  EF (امنة أ��ا رغم نفس�ا قاءتل من تحدث تلقائية ل]ست رو:
 ,Deci & Vansteenkiste):جتماعيـة العوامـل خـالل مـن �عزRز�ـا يـتم بـل للفـرد النفـ¥8' البنـاء

2003:3).  

 A Functional Theory of Self-Determination  املـص�� لتحديـد الوظيفيـة النظرRـة أمـا
نموذجـا Wehmeyer,1992 اقfـ�ح فقـد

ً
 *دبيـات مـن العديـد سـتقراءا �عـد املـص�� تحديـد لبنـاء 

 دr¥8' لــ املص�� تحديد ونظرRة ,(1975) سليجمان لــ املك�سب الà¡ز نظرRة :م��ا والf�بوRة النفسية
ا لـــ :جتمـاEë الـتعلم ونظرRـة ,(1985)  وRتمـان لـــ الـذات تنظـيم نظرRـة إـ� باإلضـافة ,(1977) ربانـدو
 وم�وناتـھ املـص�� تحديـد ألن املـص��؛ لتحديـد فيالـوظي بـالنموذج املقfـ�ح رالتـصو ُوعـرف .(1990)

اء مـن الغـرض أو الوظيفـة إـ� rـس�ند  تحديـد يمكـ��م ال فـاألفراد ,الفـرد بـھ يقـوم الـذي الـسلوك رو
 ع@ـ� املـص�� تحديـد rعتمـد إنمـا ,تـصرفات أو سـلوكيات مـن فقـط بـھ نيقومـو مـا ع@ـ� مـصائر�م

اج ع@ـ� �قبـال سـلوك ذلـك ومثـال .التصرف أو السلوك ل�ذا الوظيفة أو الغرض ف أو والـز  والعـز
تحديدا rعد ال عنھ

ً
 (ـأن املـص�� تحديد �و التصرف �ذا من ال�دف أو الغرض rعد ب]نما ,للمص�� 

اج بالÆسبة السلوك من غرضھ ني�و ¢ا البقاء من غرضھ ني�و وأن ,حياتھ ضبط وللز  rع]ش أن زعا
  .(Wehmeyer & Bolding, 1999:353) يرRد�ا ال�' بالطرRقة

وفقا املص�� تحديد نوRت�و
ً

 :وEÓ *ساسية ا/Pصائص من مجموعة من الوظيفية للنظرRة 
 تـصرفات �عكـس أن وRجـب ,الـذات وتحقيـق ,النفـ¥8' والتمكـ�ن ,الـذات وتنظـيم ,:سـتقاللية
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جات ولو مجتمعة امل�ونات تلك الفرد وسلوكيات  ل�ا ا/Pصائص تلك من خاصية ف�ل ,متفاوتة ربد
 �ـسلوك للقيـام بمفرد�ـا (افيـة ل]ـست الوقـت نفـس FـE ولك��ـا الفـرد لـدى املـص�� تحديـد FـE أ�مي�Èـا
 لتحديـد *ساسـية وا/Pطـوات للم�ونـات ًعـرض ي@ـE وفيمـا .(Wehmeyer, 1999:57)املص�� تحديد
وفقا املص��

ً
   Wehmeyer لـ الوظيفية للنظرRة 

 ًوفقـا *فـراد �ìـا بقـوم 'ال�ـ والـسلوكيات التـصرفات مجموعـة وÓـE ::سـتقاللية :ل*و
ا��م أو ا�تمامـا��م أو لتفـضيال��م EÕ تـدخل أو تـأث�� أي مـن وخـال مـستقل وÑـش�ل رقـد  رخـا

(Wehmeyer, 1995:23-24). عة وتوجدÑ ات (أ) :وEÓ لالستقاللية سلوكية تصÆيفات رأ  رعايـة رم�ـا
ة ,الطعام إعداد مثل و*سرة الذات  (ب) .اليوميـة :¦ـشطة ¢ـاEõو ,قوال�ـسو ,امل�òليـة *عمـال روإدا

ات ة رم�ـا  باالل�fامـات والوفـاء ,املواصـالت وسـائل مثـل العامـة املرافـق اسـتخدام مثـل الـذات رإدا
 :جتماعية *¦شطة (د) .الفراغ وقت و:جتماعية الf�ف��ية *¦شطة (ج).ال·Pصية واملسئوليات

  .(Wehmeyer, 1999:57) وامل�نية

يمكـن سـلوك و�ـو self-regulation الـذات تنظـيم :الثـا¦ي
ّ

 ب]ئـا��م فحـص مـن *فـراد 
ا��م ة لد�Ìم نت�و ح�ø وإم�انيا��م روقد  مـن النتـائج وتقـوRم الضغوط مع والتصرف للتعامل رالقد

ة حـسب ا/Pطـط ومراجعـة :�ـداف تحقـق حيـث ذاتيـا املـنظم الـسلوك و�ـشمل .ورالـضر
ً

 :مـاي@� 
ة اسـf�اتيجيات  *�ـداف وتحديـد ,(الـذات و�عزRـز ,الـذات وتقيـيم ,الـذات مراقبـة)مثـل الـذات رإدا

   .(Wehmeyer, 1995:24) باملالحظة التعلم واسf�اتيجيات ,املشكالت حل وسلوك ,وتحقيق�ا

وفقـا الـذات تنظـيم سـلوك أن كمـا
ً

 ,التخطـيط بوجـوب :قـرار �ـو املـص�� تحديـد لبنـاء 
 تنظـيم سـلوك وRتـضمن .ذلـك مـر: اقتـø8ù إذا ا/Pطـط و�عـديل ,والتقيـيم ,التنفيـذ أو والفعـل
عـددا الذات

ً
ات مـن  ات :م��ـا رامل�ـا Rة :عمـال وانجـاز :�ـداف وتحقيـق وضـع رم�ـا ات ,ورالـضر  رم�ـا

 الـذي الـ8ü'ء rـû¡ل ,يالحـظ ,يقfـ�ب ::تيـة :فعـال و�ـشمل الـذات وتقيـيم و�عزRـز الذات مالحظة
   .(219 :2011,ب]ندر .ن وRليام )   اك�شفھ

 يؤدي ما و�و الطالب وسلوكيات مدر(ات ب�ن التفاعل خالل من الذات ظيمتن أ�مية وتأ�ي
ا��م أل�ـداف�م الطـالب تحقيـق إـ� ات تركـز إذ ,*(ـادي)' ا«¡ـال FـE زوانجـا  ع@ـ� الـذات تنظـيم رم�ـا

Rة العمليات  وذو فالطالب .السلوك �عديل اسس من �عد وال�' املرجوة النتائج إ� لللوصو ورالضر
 خـالل مـن أ�ـداف�م لتحقيـق ا/¡�ـد مـن املزRـد و¢ـذل سـلوكيا��م بفحـص نومـويق الـذات تنظـيم
 ,Mithaug) :�ـداف لتحقيـق لاملبـذو ا/¡�ـد ومقـدار ,لـذلك املناسـبة الب]ئـة وتنظـيم اختيـار

1996:150) .  

 إـ� النفـ¥8' التمكـ�ن rـش�� Psychological Empowerment النفـ¥8' التمكـ�ن :الثالـث
ة :عتقاد  أو ز�عز ال�' واملواقف بالعوامل والوEë :ل�fام خالل من أ�دافھ تحقيق ع@� الفرد ربقد

 لـد�Ìم ملـصائر�م نا«.ـددو فـاألفراد .(Wehmeyer, 1999:58 *�ـداف لتحقيـق ج�ـوده �عرقـل
��م (1) بـــ :عتقـاد ف FـE والـتحكم الـضبط ع@ـ� رقـد  الـضبط وج�ـة) حيـا��م FـE ال�امـة والظـر

اتامل نيمتل�ـو (2) ,(الداخليـة مـة ر�ـا  تحقيـق (3) ,(الـذات فعاليـة) املرغو¢ـة النتـائج لتحقيـق زالال
ات بتلك القيام حالة EF املرغو¢ة النتائج   .(Wehmeyer, 1995:25) (املتوقعة النتائج) رامل�ا

 لذاتـھ الفـرد وف�ـم معرفـة الـذات بتحقيـق يقـصد  Self-Realization الـذات تحقيـق :الرا�ـع
ة خـالل مـن شـاملة بطرRقـة  ,لديـھ الـضعف نقـاط واستكـشاف القـوة نقـاط ف�ـم ع@ـ� الفـرد رقـد
اتـھ ومعرفـة  كيفيـة الفـرد معرفـة إـ� باإلضـافة ,أل�دافـھ تحقيقـھ ق�عـو قـد ال�ـ' والقيـود رقد
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 وتفـس��ه خê�اتـھ ضـوء FـE حياتـھ بجـودة �حـساس FـE وا/Pـصائص الـسمات تلـك مـن :سـتفادة
اكھ بھ ا«.يطة البيÔية للسياقات   .Wehmeyer & Field,2007:3)) \خرRن لتقييمات روإد

وفقا املص�� تحديد وRتأثر
ً

ات (1) :أساسية عوامل بثالثة الوظيفية للنظرRة   الفردية رالقد
سـة املتاحـة الفـرص (2),والنمـو (ـالتعلم  يمتلك�ـا ال�ـ' وا/êPـ�ات ا«¡تمـع FـE املـص�� تحديـد رملما

     (Wehmeyer & Bolding, 1999, 354). والدعم املساندة (3),الفرد

 *فراد؛ �ìا يمر ال�' النمو مراحل عê� نيت�و املص�� تحديد أن الوظيفية النظرRة وتفf�ض
ات نواملرا�قو *طفال يتعلم حيث و رامل�ا نوRطو  (ىقو)عوامل ي�ونوا أن من تمك��م ال�' املواقف ر

ادي �ش�ل يتصرفوا وأن حيا��م EF سب�ية  الذات وتنظيم قاللية:ست من (ل أن من الرغم وع@� .رإ
 تكفـي ال أ��ـا إال ,املـص�� تحديـد لـسلوك *ساسـية امل�ونـات ÓـE الـذات وتحقيـق النفـ¥8' والتمكـ�ن

ات خالل من � عنھ للتعب�� ة :مثـل �ìـا املرتبطـة رامل�ـا  وتحديـد املـشكالت، وحـل القـرار، اتخـاذ رم�ـا
  (Ginevra, et al., .2015:502).الذات ومعرفة ,بالذات والوEë وتحقيق�ا، *�داف

اسـات مـن العديـد تناولـت وقـد ات رالد اسـة �ـدفت إذ ,الطـالب لـدى املـص�� تحديـد رم�ـا  رد
Zhang (2005) �ـ �عزRـز FـE لألسـرة و:قتـصادي :جتمـاEë والوضـع الثقافـة تـأث�� مـن التحقـق إ

سة ات رومما اسة نةعي وت�ونت .(:عاقة يوذو العادي�ن،) التالميذ لدى املص�� تحديد رم�ا  من رالد
ت .متفاوتـة واقتـصادية واجتماعيـة �عليميـة مـستوRات تمثـل ر*مـو أوليـاء مـن مجموعـة  روأشـا

سـة �عزRـز FـE أقـل وافرRقيـة اسـيوRة لأصـو مـن :سـر أن إـ� النتـائج ات ابنـا�èم رمما  تحديـد رمل�ـا
�ـ·¡يعا أكÃـ� املرتفـع و:جتمـاEë و:قتـصادي التعلي)ـ' ىاملـستو ذات :سـر وأن املـص��،

ً
 ألبنـا�èم 

سة ع@� ات رمما �عزRزا أكÃ� املعاق�ن لغ�� ر:مو اولياء أن إ� باإلضافة املص��، تحديد رم�ا
ً

 ألبنا�èم 
سة ات رملما نة املص�� تحديد رم�ا    .للمعاق�ن ر:مو بأولياء رمقا

اسة فحصت كما  ات املـص�� تحديـد ب�ن العالقة Ortiz (2009) رد  لـدى :جتماعيـة روامل�ـا
ق ع@ـ� التعـرف إـ� باإلضـافة �عاقـة، يوذو العـادي�ن املـرا�ق�ن ات ع@ـ� بيـ��م والفـر  تحديـد رم�ـا

اسة عينة وت�ونت .املص�� طالبا، 120 من رالد
ً

�م وتf�اوح   النتائج وأظ�رت.عاما 18-12 ب�ن ما راعما
تباطية عالقة وجود ات املص�� تحديد ىمستو ب�ن إيجابية را ت كما :جتماعية، روامل�ا  النتائج رأشا

ق وجـود إـ� ات ع@ـ� ا«¡مـوعت�ن بـ�ن وفـر ات خاصـة املـص�� تحديـد رم�ـا  وتنظـيم :سـتقاللية رم�ـا
 .العادي�ن لصا/q الذات

اسة تناولت فيما ق Ginevra, et al., (2015) لــ ثقافية عê� رد  *مرRكي�ن املرا�ق�ن ب�ن والفر
ات ع@ـ� و:يطـالي�ن اسـة ةعينـ وت�ونـت .املـص�� تحديـد رم�ـا  *وـ� ا«¡موعـة :مجمـوعت�ن مـن رالد

 وتfـ�اوح ,(237 =ن ن:يطـاليو ناملرا�قـو )الثانيـة ا«¡موعـة ، (285 =ن ن:مرRكيـو ناملرا�قـو)
ت ، عامـا 19-14 بـ�ن مـا ا«¡موعت�ن اعمار ات �عـض FـE �ـشابھ وجـود إـ� النتـائج رواشـا  تحديـد رم�ـا

سية، :¦شطة EF واملشاركة جتماعية،: العالقات ت�وRن مثل الثقافت�ن لدى املص�� ات راملد  روم�ا
ة مثل الذات تنظيم ق توجـد ب]نمـا .القيادية باألدوار والقيام املشكالت، حل رم�ا ات ع@ـ� وفـر  رامل�ـا

ات �عـض ع@ـ� مرتفعـة مـستوRات لـد�Ìم :يطـالي�ن املـرا�ق�ن أن :وم��ـا املـص�� لتحديد ى*خر  رم�ـا
تفعـت ب]نمـا ,الf�وRحيـة باأل¦ـشطة والقيـام بـاملال�س والعنايـة تالوجبـا إعـداد مثـل :سـتقاللية  را

 .*سبوع ��اية عطلة لقضاء التخطيط EF :مرRكي�ن لدى :ستقاللية مستوRات



 لدى الحياة وجودة األكاديمي الذات بمفهوم وعالقتها المصير تحديد مهارات
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ثانيا
ً

 .مف�وم الذات $#ادي!  :

 مـن العديـد ا�تمـت وقـد ,الذات ملف�وم ال�امة ا«¡االت أحد *(ادي)' الذات مف�وم يمثل
سـات نظـرا *(ـادي)' الـذات مف�ـوم لب�نـاو لبحـوثوا رالدا

ً
تباطـھ  تـھ رال  مـن بالعديـد التÆبؤRـة روقد

 ا/¡�ـد ,الـدوافع ,*(ـادي)' �نجـاز ,والـسلوكية التعليمة ا«Pرجات مثل بالتعلم املرتبطة املتغ��ات
اسية ا«¡االت واختيار ,امل�' الطموح ,*(ادي)' الطموح ,لاملبذو  &  Kadir) رةواملثاب ,املناسبة رالد

Yeung, 2016: 2) . 

ات بأنھ *(ادي)' الذات مف�وم Kadir  & Yeung,( 2016: 1) من (ل ُو�عرف  الطالب رتصو
اك أو ,*(اديمية الناحية من لذاتھ تھ الفرد راد اسية امل�ام انجاز EF رلقد    .رالد

جـز للـــ�ار الـذات نظرRـة و�عـد اسـة لـتتناو ال�ـ' النظرRـات أ�ـم مـن (1987-1902)ور  رد
اسة جو�ر وRمثل للنظرRة ز:بر املف�وم �و الذات مف�وم rعد إذ ,الذات  �Ìدف وال�' ال·Pصية رد
 لتحقيـق للفـرد الـرئ]س الـدافع الـذات �عـد كمـا ,عل��ـا وا/.فـاظ ذاتـھ تحقيـق إـ� خالل�ـا مـن الفـرد

  .Ismail & Tekke,2015:28)) ا«.يطة الب]ئة مع التوافق

�êة و�عتRعن ومتمايزة مستقلھ وحدة الذات مف�وم أن الذات نظر Eõصية جوانب باP·ال 
ي مف�ـوم وأنـھ تمامـا رشـعو

ً
 الـنفس عـن ت�وRنـھ يـتم الـذي الـذات مف�ـوم (ـان وطاملـا ,ًومك�ـسب 

متطابقـا
ً

ومÆـû¡ما 
ً

 وتناسـق تنـاغم FـE �عمـل الـذات تحقيـق نحـو الفـرد فـدوافع ال�ليـة ا/êPـ�ات مـع 
 روRتطـو ينمـو الـذات فمف�ـوم الـس�ولة بتلـك ل]ـست ر*مـو .ـظا/ لسوء لكن الدوافع؛ تلك إلشباع

 (األسـرة بـالفرد ا«.يطـ�ن جانـب مـن �يجـاÑي والتقـدير للـدعم ماسـة ا/.اجـة (انـت ولـذا باسـتمرار
  .(426 :2013,عبدالرحمن السيد دمحم) و*صدقاء

اد و�Ìـدف سـة ور جـر ل(ـار مثـل �¦ـسانية راملد زر Rـة إـ� و  �ـؤالء را�ـاي كمـا *فـراد حيـاة ؤر
��م متفائل�ن ي�ونوا بأن ,انفس�م *فراد  دوافع�ـم FـE والـتحكم والسليم، ال�ادف التفك�� ع@� ربقد

ا��م أق
ø8 وتحقيق البيولوجية، ل�ن ي�ونوا وأن ,رقد  الفرصة ولد�Ìم وأ¦شط�Èم حيا��م عن ومسؤ
ادة  .Ismail & Tekke,2015:33)):فضل نحو سلوكيا��م لتعديل رو�

 *(ادي)' الذات مف�وم -ل*و :م�ون�ن إ� العام الذات مف�وم Shavelson,1976 وRصنف
 الـذات ومف�ـوم ,القـراءة FـE *(ـادي)' الـذات مف�ـوم ,ا/.ـساب ملـادة *(ـادي)' الـذات مف�ـوم مثـل

 ومف�ـوم ,ا/¡ـس)' الـذات مف�ـوم مثـل *(ـادي)' غ�ـ� الـذات مف�ـوم -الثـا¦ي .العلـوم FـE *(ـادي)'
 ل�ـل *(ـادي)' الـذات مف�ـوم أن النمـوذج يفfـ�ض كمـا .العـاطفي الـذات ومف�ـوم ,تماEë:ج الذات

اسـية مـادة  املــواد لبــاEõ *(ــادي)' الــذات بمف�ــوم التÆبــؤ يمكنـھ وال مــستقلة طبيعــة ذات رد
اسية  .( (Areepattamannil & Freeman, 2008, 704-706رالد

اسEccles & Wigfield, 1995 EF �È من (ل وRركز  القيمـة ع@ـ� *(ـادي)' الذات ملف�وم مارد
اك لديھ ني�و أن :منفصالن جانبان لدية فالطالب املتوقعة؛ ك وأن ,لكفاءتھ الذا�ي ر:د  قيمة ريد

غم ,�ìا يقوم ال�' امل�مة تباط بي��ما يوجد أنھ : :خر عن ا/¡انب�ن من (ل استقاللية رو  إيجاÑي را
تفـع ف�لمـا ,*(اديميـة الـدوافع متغ�ـ� خـالل مـن  مـن تمكـن (لمـا الطالـب لـدى *(ـادي)' الـدافع را

اك اك إـ� باإلضـافة ,جيـد �ـش�ل الذاتيـة كفاءتـھ رإد  :�ì (Inـا يقـوم ال�ـ' *(اديميـة م�امـھ قيمـة راد
Arens, et al.,2011:972).  
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اسات �عض وتناولت  .م�وناتھ أو *(ادي)' الذات ومف�وم املص�� تحديد ب�ن العالقة رالد
اسة نتائج صلتتو إذ  نظرRة ضوء EF *(اديمية للدوافع دال تأث�� وجود إ� Guay, et al., 2010 رد

 *(ادي)' والتحصيل *(ادي)' الذات مف�وم من (ل ب�ن العالقة EF وسيط كمتغ�� املص�� تحديد
�م متوسط تf�اوح ممن الثانوRة املرحلة طالب لدى  .عاما 13,76 رأعما

اسـ نتـائج أظ�رت كما تباطيـة عالقـة وجـود عـن (2011) نوفـل دمحم ةرد احـصائيا دالـة را
ً

 بـ�ن  
دنيـ�ن ا/¡امعـة طـالب لـدى املـص�� تحديـد ىومـستو *(ـادي)' الf�اك)ـ' املعـدل  إـ� باإلضـافة ,ر*

ق وجود وفقا املص�� تحديد مقياس ع@� الطالب ب�ن وفر
ً

  .:ناث لصا/q للنوع 

اسـة نتـائج وتوصـلت ات بـ�ن عالقـة وجـود إـ� Yailagh, et al., 2014 رد  املـص�� تحديـد رم�ـا
�م متوسـط التالميـذ لـدى *(اديميـة والنتائج ق وجـود النتـائج أظ�ـرت كمـا عامـا ,11,90 رأعمـا  وفـر

ات ع@� نة العادي�ن لصا/q املص�� تحديد رم�ا   .التعلم صعو¢ات يبذو رمقا

اسة وفحصت  لـدى الذات ومف�وم ة:ستقاللي ب�ن العالقة Majorano, et al., (2017) رد
�م تfـ�اوح ممـن ,الـتعلم صـعو¢ات يوذو العـادي�ن املـرا�ق�ن  نتـائج وأظ�ـرت .عامـا 20-13 بـ�ن رأعمـا
اسـة ق وجـود رالد  الوالـدين مـع العالقـات نوعيـة مـن (ـل بـ�ن العالقـة FـE ا«¡مـوعت�ن بـ�ن وفـر

 .العادي�ن املرا�ق�ن لصا/q الذات ومف�وم :نفعالية و:ستقاللية

اسة نتائج وأظ�رت  مـن (ـل ب�ن موجبة عالقة وجود et al, Barimah-Korantwi. ,2017 رد
وفقـا الـدوافع

ً
 طـالب لـدى *(ـادي)' والتحـصيل *(ـادي)' الـذات مف�ـوم مـن و(ـل املـص�� لتحديـد 

اسـة نتـائج توصـلت كمـا. ا/¡امعـة  بـ�ن موجبـة عالقـة وجـود عـن) 2019 (عبدا/.ميـد دمحم أسـماء رد
قاوف الدافعية ىمستو

ً
ا89' والتوافق املص�� لتحديد     .الثانوRة املرحلة لطالب رالد

ثالثا
ً

 .جودة ا()ياة :

 وعلـم و:جتمـاع و:قتـصاد (الطـب العلـوم مـن العديـد با�تمام ا/.ياة جودة مف�وم حظى
 جـودة ,ا/.يـاة جـودة مثـل ا«¡ـاالت تلـك FـE ا/.يـاة جـودة مف�ـوم اسـتخدامات تفاوتـت وقـد ,النفس
اج  أفراد ب�افة :�تمام مدى عن ا/.ياة جودة مف�وم  ّو�عê� ,املستقبل وجودة ,التعليم جودة ,والز

ا تلـق لـم ال�ـ' للفئـات وخاصـة ل�ـم، الرفا�يـة وتحقيـق ا«¡تمـع قـد
ً
 يذو (األÞـPاص :�تمـام مـن ر

  .(91 :2005,عبدالقادر أشرف ) املزمنة *مراض يوذو واملسن�ن �عاقة

 إ� النظر وج�ة باختالف وذلك ا/.ياة؛ جودة ملف�وم املفسرة والنماذج النظرRات و�عددت
 فيفfـ�ض .:جتمـاEë راملنظـو أو ,النفـ¥8' راملنظـو أو ,الط¨ـ' راملنظـو مـن سـواء ا/.يـاة جـودة

Lawton(1991:4) تـضمن :�عـاد؛ متعـدد ا/.يـاة جـودة بنـاء أنRعـة وÑ  الكفـاءة :ÓـE م�ونـات رأ
 وضـبط ,perceived quality of life املدركـة ا/.يـاة ودةوجـ ,Behavioral competence الـسلوكية

 well-being النفــسية ا/.يــاة وجــودة ,objective environment عل��ــا الــسيطرة أو الب]ئـة 
Psychological. للفـرد الـوظيفي *داء تقيـيم تمثـل الـسلوكية والكفـاءة EـF ة مجـال.íوا«¡ـال ,الـ 

EـFة)واسـ�ثمار ,املعر  تحـدد ال�ـ' املوضـوعية املؤشـرات ومـن .:جتماعيـة وكياتوالـسل ,الوقـت (رإدا
ة ا/.ياة جودة ىمستو  ,الf�فيـھ ,:سـتطالع حـب ,أجـر مقابـل العمـل ,الـص�E النظـام ,ا/¡سم رصو
 تقيـيم وÓـE ا/.يـاة جـودة بنـاء مل�ونـات ال��ـاي النـاتج النفـسية ا/.يـاة جـودة وتمثـل .الرعايـة ,:يثـار
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 النفسية ا/.ياة جودة وتظ�ر ,ا/.ياة مجاالت جميع EF املدركة حياتھ وجودة الذاتية لكفاءتھ الفرد
  .( (Lawton,1991:7-8ا/.ياة عن الرضا خالل من

اسـة ا�تمـت ال�ـ' النمـاذج ومـن  إذ Ryff  model (1999) رايـف نمـوذج ا/.يـاة جـودة ربد
نموذجـا رايـف حـددت

ً
 مـن يظ�ـر ا/.يـاة بجـودة الفـرد رشـعو أن يفfـ�ض ,النفـسية ا/.يـاة /¡ـودة 

جة خالل  الكفـاءة :سـتقاللية، ÓـE أ�عـاد سـتة ع@ـ� النمـوذج �ـذا واشـتمل بالـسعادة، إحـساسھ رد
 ,Akin) الـذات لقبـو ال�ادفـة، ا/.يـاة \خـرRن، مـع �يجابيـة العالقـات ال·Pـ
8'، النمـو البيÔيـة،

2008 : 743).  

ة باملرتفعـة ا/.يـاة جـودة وذو :فـراد وRتـصف  ومواج�ـة ,ر�ممـصائ تحديـد ع@ـE ربالقـد
 وتقبـل تـصرفا��م، وتنظـيم وضـبط إيجابيـة، بطرRقـة والتـصرف والتفك�ـ� :جتماعيـة، الـضغوط

 والتعـاطف البيP·Æصية، العالقات EF والثقة والرضا ,وسلبيات إيجابيات من تتضمنھ بما ذوا��م
ة املتاحـة، الفـرص مـن و:سـتفادة \خرRن، مع و*لفة وا«.بة  تناسـب واقـفم اختيـار ع@ـ� روالقـد

 . (Ryff & Keyes, 1995:723)وقيم�م ال·Pصية احتياجا��م

اسات من العديد واس�Èدفت ات ب�ن العالقة لتناو رالد  ا/.يـاة وجـودة املـص�� تحديـد رم�ـا
اسـة :وم��ـا  دالـة عالقـة وجـود نتائج�ـا أظ�ـرت وال�ـ' Shogren, et al., (2006) وآخـرRن نشـوجر رد

احـصائيا
ً

 نتـائج وأسـفرت .�عداديـة املرحلـة تالميـذ لـدى  ا/.يـاة عـن لرضـاوا املـص�� تحديـد بـ�ن 
اسـة تباطيـة عالقـة وجـود عـن Spratling & Kelley, Shackleford) 2019( رد  مـن (ـل بـ�ن موجبـة را

 .املرا�ق�ن لدى ا/.ياة جودة و¢�ن والf�ابط ,و:نتماء ,:ستقاللية :وEÓ املص�� تحديد م�ونات

qتحديد مف�وم أن بقالسا العرض خالل من يت� �تم ال�' النفسية املفا�يم من املص��� 
دافعا املص�� تحديد يمثل حيث ,التالميذ لدى الدافعية بمجاالت

ً
 القيام نحو التالميذ وRدفع يوجھ 

ذاتيا واملنظمة املستقلة بالسلوكيات
ً

 ع@� بناء املستقبل EF لنتائج�م �يجاÑي توقع�م إ� باإلضافة ,
ة مبـذوا�� معرف�Èم  بواجبـا��م للقيـام مـ��م لاملبـذو ا/¡�ـد مقـدار Fـr Eـس�م قـد مـا و�ـو ,جيـدة ربـصو
ة ذلك تأث�� وRظ�ر ,*(اديمية وم�ام�م ا89' تحصيل�م ع@� مباشرة ربصو  ع@� بالتاE وRنعكس رالد
اسـات يالنظـر :طـار  ضـوء وFـE .ا/.يـاة جـودة بمؤشـرات تمـتع�م ض تتحـدد الـسابقة روالد  وفـر
 :التاE( ا/.اE البحث

ض البحث ض عرض يمكن :وفر   :التالية والفر

إحـصائيا دالـة موجبـة عالقـة توجـد  •
ً

جـات بـ�ن   التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ رد
ات مقيا89' ع@� *سا89'  .*(ادي)' الذات ومف�وم املص�� تحديد رم�ا

إحـصائيا دالـة موجبـة عالقـة توجـد  •
ً

جـات بـ�ن   يمالتعلـ مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ رد
ات مقيا89' ع@� *سا89'  .ا/.ياة وجودة املص�� تحديد رم�ا

ق توجد ال  • إحصائيا دالة وفر
ً

جات متوسطات ب�ن   التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقة تالميذ رد
ات) مقـاي]س ع@ـ� (إنـاث /رذ(ـو) *سا9ـ8'  ,*(ـادي)' الـذات مف�ـوم ,املـص�� تحديـد رم�ـا

 .(ا/.ياة جودة



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

 
 

 

663 

ق توجد ال • إحصائيا دالة وفر
ً

جـات متوسـطات ب�ن   التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة تالميـذ رد
ات) مقـاي]س ع@ـ� (حـضر /رRـف) *سا9ـ8'  ,*(ـادي)' الـذات مف�ـوم ,املـص�� تحديـد رم�ـا

 .(ا/.ياة جودة

 :إجراءات البحث

تبـاطي الوصـفي املـن�� ع@ـ� البحـث اعتمـد :مـنwx البحـث  ,البحـث طبيعـة مـع لي�ناسـب والفـارEõ ر:
اسـة �Ìـتم حيـث  لـدى ا/.يـاة وجـودة *(ـادي)' الـذات بمف�ـوم وعالقتـھ املـص�� تحديـد راتم�ـا ربد

ق *سا89' التعليم من الثانية ا/.لقة تالميذ   .البحث متغ��ات EF ا«¡موعات ب�ن ووالفر

 :عدادي الثا¦ي الصف تالميذ من وتلميذة تلميذا (250) البحث EF املشارك�ن عدد بلغ :ناملشاركو
�م تfـ�اوح ممـن ,الـشرقية بمحافظة *سا89' التعليم من الثانية با/.لقة  .عامـا (14-13) بـ�ن رأعمـا
qو�Rلا/¡دو و Eاسة EF املشارك�ن التالميذ عدد التا  :رالد

   (1) لجدو

اسة EF املشارك�ن التالميذ عدد  رالد

 الثقافية ا/Pلفية النوع
سة  راملد

 عدد
 ا/.ضر الرRف �ناث رالذ(و التالميذ

ــــــ 82 50 32 82 عدادية� أبوعرÑي ميت ـــــــــ ـــ  ـــ

E@حسن ع E@ــــــ 43 25 18 43 ع ـــــــــ ـــ  ـــ

ــــــ 75 75 بن�ن �عدادية السادات ــــــــ ــــ ــ ـــ ـــــــــ ـــــــ  75 ـــ

ـــــــ 50 بنات �عدادية ــــــــ ـــ ــ 50 ـــ ـــــــــ ـــــــ  50 ـــ

 125 125 125 125 250 ا«¡موع

 :EF البحث أدوات تمثلت :أدوات البحث

ات مقيـاس -  تطبيـق تـم .(2021 ,يالغر¢ـاو محمـود) ل*و الباحـث :إعـداد .املـص�� تحديـد رم�ـا
 تلميـذا (50) عـدد�م بلـغ الـسي�ومf�ية ا/Pـصائص /.ـساب املـشارك�ن مـن مجموعـة ع@ـ� املقيـاس
 تـم كمـا .املقيـاس وثبـات صـدق مـن دللتأكـ وذلـك ,:عـدادي الثـا¦ي الـصف تالميـذ مـن وتلميـذه
 :ي@E ما طرRق عن للمقياس السي�ومf�ية ا/Pصائص من التحقق

ة عـرض تـم :ا�)كمـ�ن صـدق ة (110) وعـدد�ا للمقيـاس *وليـة رالـصو  مـن مجموعـة ع@ـ� ,رعبـا
محكمـا (11) بلغـت ا«.كمـ�ن

ً
اء ع@ـ� ًو¢نـاء ,الـنفس وعلـم النفـسية الـí.ة أسـاتذة مـن   الـسادة رأ

ات (9) حذف تم كم�نا«. ات وEÓ رعبا  من (%90) عل��ا ا«.كم�ن اتفاق ¦سبة تصل لم ال�' رالعبا
Eات �عض صياغة وإعادة �عديل تم ب]نما ,ا«.كم�ن عدد اجما     .رالعبا

ة ع@ـ� للتعـرف الـصدق �ـذا إجـراء تـم :يالتمي�ـ� الـصدق ة (ـل رقـد ات مـن رعبـا  ع@ـ� املقيـاس رعبـا
ات FـE العينـة أفـراد بـ�ن والتفرRـق التمي�ـ� ات ع@ـ� �بقـاء وتـم ,املـص�� تحديـد رم�ـا  بلـغ ال�ـ' رالعبـا



 لدى الحياة وجودة األكاديمي الذات بمفهوم وعالقتها المصير تحديد مهارات
  األساسي التعليم من الثانية الحلقة تالميذ

   الغرباوي محمود عبدالرؤف محمود
  محمود محيي الدين سعيد عشري/ د.أ

  هاني حسين حسين األهواني/ د 

 

 

 
 

 

664 

ات واس�بعدت فاكÃ� (0,20) التمي�� معامل  معامـل وتfـ�اوح ,املعامـل �ـذا حـد عـن قلـت ال�ـ' رالعبـا
ات التمي��   .(0,25و 0,20) ب�ن املقياس رلعبا

ات الداخ@E :�ساق حساب تم :الداخ�� �nساق تباط معامل حساب طرRق عن قياسامل رلعبا  ر:
جـة بـ�ن ة (ـل رد جـة رعبـا  معـامالت قـيم معظـم أن وتبـ�ن .إليـھ تÆت)ـ' الـذي للمجـال ال�ليـة روالد

تباط احصائيا دالة ر:
ً

ات باسـت�ناء ,مقبولـة ف�ـ' و¢التـاE (0,05و ,0,01) داللة ىمستو عند   رالعبـا
ة (16) وعدد�ا قياسامل من اس�بعاد�ا تم ولذا ,داللة ذات تكن لم ال�'  .رعبا

نبـاخ الفـا طرjقـة باسـتخدام الثبـات ات مقيـاس مل�ونـات الثبـات معـامالت بلغـت حيـث :وكر  رم�ـا
 النفـ¥8' التمكـ�ن ,(0,736) الـذات تنظـيم ,(0,776) :سـتقاللية :التـاE النحـو ع@ـ� املـص�� تحديـد

احـصائيا ومقبولـة مرتفعـة معـامالت وÓـE (0,794) القـوة ومعتقـدات ,(0,755)
ً

 FـE للثقـة يـدعو مـا 
 .املقياس ع��ا rسفر ال�' النتائج

 وÓـE (0,795) للمقيـاس الثبـات معامـل بلـغ حيـث :النـصفية التجزئـة طرjقـة باسـتخدام الثبـات
احصائيا ومقبولة مرتفعة معامالت

ً
 .استخدامھ EF للثقة يدعو ما 

 تطبيـق تـم (2021 ,يالغر¢ـاو دمحمـو) ل*و الباحـث :إعـداد $#ـادي!  الـذات مف�ـوم مقيـاس -
 تلميـذا (50) عـدد�م بلـغ الـسي�ومf�ية ا/Pـصائص /.ـساب املـشارك�ن مـن مجموعـة ع@ـ� املقيـاس
 تـم كمـا .املقيـاس وثبـات صـدق مـن للتأكـد وذلـك ,:عـدادي الثـا¦ي الـصف تالميـذ مـن وتلميـذه
 :ي@E ما طرRق عن للمقياس السي�ومf�ية ا/Pصائص من التحقق

ة عـرض تـم :�نا�)كمـ صـدق ة (30) وعـدد�ا للمقيـاس *وليـة رالـصو  مـن مجموعـة ع@ـ� ,رعبـا
محكمـا (11) بلغـت ا«.كمـ�ن

ً
اء ع@ـ� ًو¢نـاء ,الـنفس وعلـم النفـسية الـí.ة أسـاتذة مـن   الـسادة رأ

ات �عض صياغة وإعادة �عديل تم ا«.كم�ن     .رالعبا

ة ع@� التعرف أجل من الصدق �ذا إجراء تم :يالتمي�� الصدق ة (ل رقد ات من رعبا  املقياس رعبا
ات ع@� �بقاء وتم ,*(ادي)' الذات مف�وم EF العينة أفراد ب�ن والتفرRق التمي�� ع@�  بلغ ال�' رالعبا

ات واس�بعدت فاكÃ� (0,20) التمي�� معامل  معامـل وتfـ�اوح ,املعامـل �ـذا حـد عـن قلـت ال�ـ' رالعبـا
ات التمي��    .(0,25و 0,20) ب�ن املقياس رلعبا

ات الداخ@E :�ساق حساب تم :الداخ�� �nساق تباط معامل حساب طرRق عن املقياس رلعبا  ر:
جة ب�ن ة (ل رد جة رعبا تباط معامالت قيم معظم أن وتب�ن .للمقياس ال�لية روالد احصائيا دالة ر:

ً
 

ات باست�ناء ,مقبولة ف�' و¢التاE (0,05و ,0,01) داللة ىمستو عند  داللة ذات تكن لم ل�'ا رالعبا
ات (5) وعدد�ا املقياس من اس�بعاد�ا تم ولذا ,احصائيا  .رعبا

نبـاخ الفا طرjقة باستخدام الثبات  معامـل و�ـو (0,821) للمقيـاس الثبـات معامـل بلـغ حيـث :وكر
احصائيا لومقبو مرتفع 

ً
 .املقياس ع��ا rسفر ال�' النتائج EF للثقة يدعو ما 

 و�ـو (0,795)للمقيـاس الثبـات معامـل بلـغ حيـث :النـصفية التجزئـة طرjقـة باسـتخدام الثبـات
احصائيا لمقبو معامل

ً
. 

 ع@ـ� املقيـاس تطبيـق تـم .(2021 ,يالغر¢ـاو محمـود) ل*و الباحـث :إعـداد ا()يـاة جـودة مقيـاس -
 وتلميـذه تلميـذا (50) عـدد�م بلـغ وال�ـ' الـسي�ومf�ية ا/Pـصائص /.ـساب املـشارك�ن مـن مجموعـة
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 مـن التحقـق تـم كمـا .املقيـاس وثبـات صـدق مـن للتأكـد وذلـك ,:عـدادي الثـا¦ي الـصف تالميـذ مـن
 :ي@E ما طرRق عن للمقياس السي�ومf�ية ا/Pصائص

ة عـرض تـم :ا�)كمـ�ن صـدق ة (45) وعـدد�ا للمقيـاس *وليـة رالـصو  مـن مجموعـة ع@ـ� ,رعبـا
محكمـا (11) بلغـت ا«.كمـ�ن

ً
اء ع@ـ� و¢نـاء ,الـنفس علـمو النفـسية الـí.ة أسـاتذة مـن   الـسادة رأ

ات �عض صياغة وإعادة �عديل تم ا«.كم�ن     .رالعبا

ة ع@� التعرف أجل من الصدق �ذا إجراء تم :يالتمي�� الصدق ة (ل رقد ات من رعبا  املقياس رعبا
ات ع@ـ� �بقـاء وتـم ,ا/.يـاة جـودة FـE العينـة أفـراد ب�ن والتفرRق التمي�� ع@�  معامـل غبلـ ال�ـ' رالعبـا

ات واس�بعدت فاكÃ� (0,20) التمي��  التمي�ـ� معامـل وتfـ�اوح ,املعامـل �ـذا حـد عـن قلت ال�' رالعبا
ات     .(0,25و 0,20) ب�ن املقياس رلعبا

ات الداخ@E :�ساق حساب تم :الداخ�� �nساق تباط معامل حساب طرRق عن املقياس رلعبا  ر:
جـة بـ�ن ة (ـل رد جـة رعبـا  معـامالت قـيم معظـم أن وتبـ�ن .إليـھ تÆت)ـ' الـذي للمجـال ال�ليـة روالد

تبـاط احـصائيا دالـة ر:
ً

ة باسـت�ناء ,مقبولـة ف�ـ' و¢التـاE (0,05و ,0,01) داللـة ىمـستو عنـد   رعبـا
  .املقياس من اس�بعاد�ا تم ولذا ,احصائيا داللة ذات تكن لم واحدة

نبـاخ الفـا طرjقـة باسـتخدام الثبـات  جـودة مقيـاس مل�ونـات الثبـات تمعـامال بلغـت حيـث :وكر
 :جتماعية العالقات ,(0,749) ا/.ياة عن الرضا ,(0,772) العامة الí.ة :التاE النحو ع@� ا/.ياة

سية ا/.ياة عن الرضا ,(0,701)    .ومقبولة مرتفعة معامالت وEÓ (0,777) راملد

 و�ـو (0,811)للمقيـاس الثبـات معامـل بلـغ حيـث :النـصفية التجزئـة طرjقـة باسـتخدام الثبـات
احصائيا لمقبو معامل

ً
. 

  :نتائج البحث

أوال
ً

  .ومناقش�ا ل$و الفرض نتائج -

إحصائيا دالة موجبة عالقة توجد "أنھ ع@� ل*و الفرض ينص
ً

جات ب�ن   ا/.لقة تالميذ رد
ات مقيا9ـ8' ع@ـ� *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة  ."*(ـادي)' الـذات ومف�ـوم املـص�� تحديـد رم�ـا

تباط معامالت حساب تم الفرض �ذا �.ة من للتحققو جات ب�ن ر:  مقيا9ـEF '8 العينة أفراد رد
ات   :التاE لا/¡دو يحدد�ا وال�' ,*(ادي)' الذات مف�وم ومقياس ,بم�وناتھ املص�� تحديد رم�ا
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   (2) لجدو

تباط معامالت nجات ب�ن ودالل��ا ر ات مقيا45  ع�� التالميذ رد   $#ادي!  الذات ومف�وم املص�� تحديد رم�ا

 ) ن(250 =         

 

ات تحديد املص��  رم�ا
 ىمستو الداللة مف�وم الذات $#ادي! 

 دالة غ��  ,n 072ستقاللية

 0,05 ,156 الذات تنظيم

 0,01 ,455 النف�4  التمك�ن

 دالة غ�� ,068 القوة معتقدات

جة  0,01 ,175 الQلية رالد

q� ¦ـس�يا الفـرض تحقـق (2) لا/¡ـدو مـن يتـ
ً

تبـاط معـامالت (انـت حيـث ,  عنـد دالـة ر:
جـة ب�ن (0,01) ىمستو ات ملقيـاس ال�ليـة رالد  وعنـد .*(ـادي)' الـذات ومف�ـوم املـص�� تحديـد رم�ـا

تباط معامالت قيم لتناو ات مقيـاس م�ونات ب�ن ر:  *(ـادي)' الـذات ومف�ـوم املـص�� تحديـد رم�ـا
تباطية عالقة وجدت  ىومـستو الـذات لتنظيم بالÆسبة (0,05) داللة ىمستو عند ًإحصائيا دالة را

 الفرعية املقاي]س ب�ن إحصائية داللة توجد لم ب]نما .النف¥8' للتمك�ن بالÆسبة (0,01) عند داللة
ات (القوة معتقدات ,:ستقاللية)  .*(ادي)' الذات مف�وم و¢�ن املص�� تحديد رمل�ا

ات بأن النتائج تلك تفس�� وRمكن ات (أحدى الذات تنظيم رم�ا  �ساعد املص�� تحديد رم�ا
ا ني�و أن ع@� التلميذ قاد

ً
ضع التذكر ع@� ر  EF تقدمھ مدى ومراقبة لتحق��ا rسï� جادة أ�داف وو

سية أدواتھ وترت]ب وقتھ تنظيم إ� باإلضافة ,املذاكرة  وأداء إلنجـاز املناسـب ا/¡�د يبذل وأن راملد
اجباتـھ م�امـھ  لالتفـاؤ أو للنتـائج �يجـاÑي (ـالتوقع النفـ¥8' التمكـ�ن راتم�ـا أن كمـا ,*(اديميـة وو
 عاليـة املـستقل FـE للنجـاح التالميـذ توقعـات نت�ـو حيـث مرتفـع ا(ـادي)' ذات بمف�ـوم تـرتبط

ة يتضمن *(ادي)' الذات مف�وم أن من الرغم وع@� ,ومرتفعة ة وت�سم وا/¡�د رالقد  بالثبات رالقد
ة نت�ـو الـصغار ب]نمـا دينالراشـ لـدى ني�ـو ذلـك أن إال الÆس¨'  وذو و�Rـسم ,ثباتـا أقـل لـد�Ìم رالقـد

 و:تجـاه ,ملـستقبل�م بالÆـسبة لالتفـاؤ مثـل ا/Pـصائص مـن بمجموعـة املرتفـع *(ـادي)' ذات
اسة نحو �يجاÑي اسة نتائج وتتفق .أ�داف�م لتحقيق الصعاب وتحمل واملثابرة ,رالد  نتائج مع رالد

اسة ق رضا رد    .(2019)عبدا/.ميد دمحم أسماء راسةد ونتائج ,(1996)زر

 مف�وم و¢�ن القوة ومعتقدات :ستقاللية من (ل ب�ن إحصائية داللة �ناك تكن لم ب]نما
نظرا *(ادي)' الذات 

ً
تباط   أوقات قضاء مثل اليومية ا/.ياة بنمط :ستقاللية مظا�ر معظم رال

 حيث ,بمفرد�م والشراء قوال�سو ,خرRن: مع :جتماعية والتفاعالت الصداقات وت�وRن ,الفراغ
ة إـ� بحاجـة الفfـ�ة تلـك FـE التالميـذ ني�ـو ب خêـ�ات مـن و:سـتفادة غ�ـ��م رمـشو  ,:خـرRن روتجـا

سـية الواجبـات أداء FـE و*صـدقاء العائلـة مـساعدة إـ� حـاج�Èم إـ� باإلضـافة  املرحلـة تلـك FـE راملد
اسية  .رالد
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ثانيا
ً

 .ومناقش�ا الثاFي الفرض نتائج -

إحصائيا دالة موجبة عالقة توجد "أنھ ع@� الثا¦ي الفرض ينص
ً

جات ب�ن   ا/.لقة تالميذ رد
ات مقيا9ـ8' ع@ـ� *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة  مـن وللتحقـق ."ا/.يـاة وجـودة املـص�� تحديـد رم�ـا
تباط معامالت حساب تم الفرض �ذا �.ة جات ب�ن ر: ات مقياEF '89 العينة أفراد رد  تحديد رم�ا

جـة بم�وناتـھ ��املـص جـة بم�وناتـھ ا/.يـاة جـودة ومقيـاس ,ال�ليـة روالد  يحـدد�ا وال�ـ' ,ال�ليـة روالد
    :التاE لا/¡دو

تباط معامالت (3) لجدو nجات ب�ن ودالل��ا ر ات مقيا45  ع�� التالميذ رد                  ا()ياة وجودة املص�� تحديد رم�ا
 ) ن(250 =

 جودة ا()ياة

 �تحديد املص�

الH)ة 
 العامة

الرضا عن 
 ا()ياة

العالقات 
 nجتماعية

الرضا عن 
ا()ياة 
سة  راملد

جة  رالد
 الQلية

 ,n 124,* 187,** 331, ** 123, * 078ستقاللية

 * ,127 ** ,228 ** ,443 ** ,226 ,045 الذات تنظيم

 ,098 ** ,333 * ,125 * ,128 ,016 النف�4  التمك�ن

 * ,135 ,106 ,047 ,004 ,087 القوة معتقدات

جة  ** ,229 * ,125 ** ,294 ,106 ,029 الQلية رالد

q� جزئيـا الفـرض تحقـق (3) لا/¡ـدو مـن يتـ
ً

تبـاط معـامالت (انـت حيـث ,  عنـد دالـة ر:
جة ب�ن (0,01) ىمستو ات ملقياس ال�لية رالد  ذلك إعزاء وRمكن .ا/.ياة وجودة املص�� تحديد رم�ا

�ة لد�Ìم ميذالتال (ان (لما أنھ إ سة ع@� رالقد ات رمما  مثـل اليوميـة حيـا��م EF املص�� تحديد رم�ا
ات واتخاذ ,:ستقاللية  لد�Ìم ني�و املسئولية وتحمل بالنفس والثقة املشكالت وحل ,بحرRة رالقرا

 نتـائج وتتفـق .لـد�Ìم ا/.يـاة بجـودة رالـشعو مـستوRات ترتفـع و¢التـاE بحيـا��م باالسـتمتاع رالـشعو
اسة اسة نتائج مع ا/¡زء �ذا EF رالد اسة ,(2012)إسماعيل دمحم رد   .(2012)عبدالغ�' ياسم�ن رود

ت ب]نمـا تبـاط معـامالت رأشـا  مـن (ـل بـ�ن �حـصائية الداللـة مـستوRات FـE تفـاوت إـ� ر:
ات مقيـاس م�ونـات ت حيـث .ا/.يـاة جـودة مقيـاس وم�ونـات املـص�� تحديـد رم�ـا  إـ� النتـائج راشـا

ت معامالت وجود إحصائيا دالة باطرا
ً

 عنـد ا/.يـاة جـودة مقيـاس وم�ونـات :سـتقاللية من (ل ب�ن 
جـة :سـتقاللية مـن (ـل ب�ن إحصائية داللة �ناك تكن لم ب]نما (0,05 ,0,01)ىمستو  ال�ليـة روالد
ه ذاتھ ع@� :عتماد استطاع ما إذا التلميذ بأن ذلك وRفسر .ا/.ياة /¡ودة  فـإن باملـسئولية روشعو

 مـع ا/¡ديـد لـتعلم قابليتـھ زRـادة مـع *خـرRن مـع والتفاعـل بالـذات الثقـة اك�ـسابھ ع@� rساعد ذلك
اسـة نتـائج وتتفـق .يرRـد�ا ال�ـ' بالتـصرفات لقيامـھ جيـدة بـí.ة تمتعـھ اسـة مـع ذلـك FـE رالد  رد

   .(2018)دمحم مصطفى الز�راء

ت كمـا تبـاط معـامالت رأشـا  التمكـ�نو الـذات تنظـيم بـ�ن إحـصائية داللـة وجـود إـ� ر:
 التلميـذ قيـام بـأن ذلـك تفـس�� وRمكـن .العامـة الـí.ة باسـت�ناء ا/.يـاة جـودة وم�ونـات النفـ8¥'
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 بـالنفس الثقـة لديـھ ين)ـ' معلومـات مـن لـھ يتـاح مـا ضـوء FـE تفك�ـ�ه لتغي�ـ� وقابليتـھ وقتـھ ب�نظـيم
سـة FـE و¢زمالئـھ بـاآلخرRن وعالقاتـھ ت كمـا  .راملد تبـاط وجـود عـدم إـ� النتـائج رأشـا ات بـ�ن را  رم�ـا

 :سر ا�تمام إ� ذلك وو�عز ,ا/.ياة جودة وم�ونات الذات ومعرفة بالذات (الوEë القوة معتقدات
 ل�ـم والنفـسية الذاتيـة با/¡وانـب :�تمـام مـن أكÃـ� ألطفـال�م و:جتماعيـة املادية ا/¡وانب بإشباع

اك يـضعف مـا علـ��م وا/Pـوف ة ف�Èـاومعر بـذا��م الـوEë وعـدم لـذوا��م *طفـال رإد  .جيـدة ربـصو
اسة مع النتائج تلك وتتفق    .(2019) عبدهللا حسن سم��ة رد

ثالثا
ً

 .ومناقش�ا الثالث الفرض نتائج -

ق توجد ال "أنھ ع@� الثالث الفرض ينص إحصائيا دالة وفر
ً

جات متوسطات ب�ن   تالميذ رد
ات) مقـاي]س ع@ـ� (إنـاث /رذ(ـو) *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة  مف�ـوم ,املـص�� يـدتحد رم�ـا
ق /.ـساب (ت) اختبـار استخدام تم ,الفرض �ذا والختبار ."(ا/.ياة جودة ,*(ادي)' الذات  والفـر

جات متوسطات ب�ن ات) مقـاي]س FـE العينـة أفـراد رد  ,*(ـادي)' الـذات مف�ـوم ,املـص�� تحديـد رم�ـا
ق التـا�� لا(�ـدو وjحـدد ,(ا/.يـاة جـودة ات يـاسمق ع�ـ� وnنـاث رالـذكو بـ�ن والفـر  تحديـد رم�ـا

  :املص��

   (4) لجدو

jـة وnنحرافـات املتوسـطات ق  ـ� ودالل��ـا (ت) وقيمـة راملعيا جـات متوسـطات بـ�ن والفـر  (125 =ن) رالـذكو رد
ات مقياس ع�� (125 =ن) وnناث  املص�� تحديد رم�ا

ات ¡ناث رالذكو  رم�ا
 املص�� تحديد

 nنحراف املتوسط
 ياملعيار

 nنحراف املتوسط
 ياملعيار

 قيمة

 " ت "

 ىمستو
 الداللة

 n 46,832 4,768 49,096 3,527 4,268 0,01ستقاللية

 0,01 6,720 3,021 37,128 2,829 34,640 الذات تنظيم

 التمك�ن
 النف�4 

30,472 4,033 22,288 3,138 17,904 0,01 

 معتقدات
 القوة

 دالة غ�� ,340 3,950 41,752 4,227 41,928

جة  0,01 3,652 7,564 150,264 8,050 153,872 الQلية رالد

q� ات مقيـاس م�ونـات أغلـب ع@ـ� الفـرض تحقـق عـدم (4) لا/¡ـدو مـن يتـ  تحديـد رم�ـا
ق توجـد لـم حيـث ,القـوة معتقـدات باسـت�ناء ,املـص��  �نـاث والتلميـذات رالـذ(و التالميـذ بـ�ن وفـر

ات م�ونـات لبـاEõ و¢الÆـسبة .الداللـة ىستومـ إ� (ت) قيمة تصل ولم الفرEë املقياس �ذا ع@�  رم�ـا
ق وجـدت املـص�� تحديـد  رالـذ(و التالميـذ مـن (ـل بـ�ن (0,01) ىمـستو عنـد ًإحـصائيا دالـة وفـر

ت كمـا ,املقـاي]س تلـك ع@ـ� �نـاث والتلميـذات ق اتجـاه إـ� النتـائج رأشـا  FـE ا«¡مـوعت�ن بـ�ن والفـر
جـة ات ملقيـاس ال�ليـة رالد  عنـد رالـذ(و التالميـذ لـصا/q النفـ¥8' تمكـ�نوال املـص�� تحديـد رم�ـا

ق (انت ب]نما , (0,01) داللة ىمستو  EF الذات وتنظيم :ستقاللية من (ل EF ا«¡موعت�ن ب�ن والفر
 .(0,01) داللة ىمستو عند :ناث التلميذات اتجاه
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 اثبـات إـ� نrـسعو حيـث املرا�قة مرحلة بداية EF نrعدو رالذ(و التالميذ بأن ذلك وRفسر
 :نـدماج سـ�يل FـE ذوا��ـم وقيمـة بتقـدير rـشعر�م مـا و�ـو املـسئولية تحمـل قـدر ع@ـ� وأ��ـم الـذات

اء بتلـك :خـرRن وإقنـاع نظـر�م وج�ـات طـرح إـ� نو�ـسعو الكبـار مجتمـع FـE و:نخـراط  ر\
ا��م وفق نوRتصرفو ق تتجھ ب]نما ,وام�انا��م رقد  ة:ستقاللي من (ل EF و:ناث رالذ(و ب�ن والفر

ات أخـذ يحـاولن حيـث :نـاث إـ� الـذات وتنظـيم  ع@ـ� وRقـبلن �ìـن املرتبطـة خاصـة بأنفـس�ن رالقـرا
اسـة نـوع واختيـار ,الـصداقات ت�ـو¢ن مثـل مـستقل�ن نيبـدو تجعل�ن ال�' *شياء  ل�ـن املناسـب رالد

ا�تماما أكÃ� ا��ن كما
ً

 E� تلك تفقوت .حول�ن �8'ء ل�ل والتÆسيق والf�ت]ب بالتنظيم ا/Pاصة بالنوا
اسة مع النتائج   .(2018) يشكر واحسان سالم احمد �انم رد

ق يحدد التا�� لفا(�دو .$#ادي!  الذات مف�وم بمقياس يتعلق وفيما  رالذكو ب�ن والفر
  .$#ادي!  الذات مف�وم مقياس ع�� وnناث

   (5) لجدو

jـة وnنحرافـات املتوسـطات ق  ـ� ودالل��ـا (ت) وقيمـة راملعيا جـات متوسـطات بـ�ن والفـر  (125 =ن) رالـذكو رد
 $#ادي!  الذات مف�وم مقياس ع�� (125 =ن) وnناث

 ¡ناث رالذكو

 
 املتوسط

 nنحراف
 ياملعيار

 املتوسط
 nنحراف

 ياملعيار

 قيمة

 " ت "

 ىمستو
 الداللة

 الذات مف�وم
 $#ادي! 

28,560 4,798 24,504 2,641 8,279 0,01 

qق وجدت حيث ,الفرض تحقق عدم (5) لا/¡دو من يت�  ىمستو عند ًإحصائيا دالة وفر
 كمـا ,*(ـادي)' الـذات مف�ـوم مقيـاس ع@ـ� �نـاث والتلميـذات رالـذ(و التالميـذ مـن (ـل بـ�ن (0,01)
ت ق اتجـاه إـ� النتـائج رأشـا  لـصا/q *(ـادي)' الـذات مف�ـوم مقيـاس FـE ا«¡مـوعت�ن بـ�ن والفـر

اك طبيعـة بـاختالف ذلـك تفـس�� وRمكن .(0,01) لةدال ىمستو عند رالذ(و التالميذ  املـشارك�ن رإد
اسـة  ملواج�ـة التحمـل وقـوة واملثـابرة ا/¡�ـد عامـل حيـث مـن *(ـادي)' الـذات مف�ـوم مل�ونـات ربالد
 ل�م ني�و ل�ي رالذ(و لدى املرتفعة الدافعية إ� باإلضافة ,*(ادي)' التحصيل أجل من الصعاب

اسـة مـع النتـائج تلك وتتفق .:خرRن وتقدير احf�ام ينال وأن ا«¡تمع EF شأن ق رضـا رد  ,(1996)زر
اسة اسة (2006)بدر فائقة رود  Singh, (2006) رود

ق يحـدد التـا�� لفا(�ـدو ,ا()يـاة جـودة مقياس أما  Gـذا ع�ـ� وnنـاث رالـذكو بـ�ن والفـر
  .املقياس
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   (6) لجدو

jـة وnنحرافـات املتوسـطات ق  ـ� ودالل��ـا (ت) وقيمـة راملعيا جـات متوسـطات بـ�ن والفـر  (125 =ن) رالـذكو رد
 ا()ياة جودة مقياس ع�� (125 =ن) وnناث

 ¡ناث رالذكو

 ا()ياة جودة
 املتوسط

 nنحراف
 ياملعيار

 املتوسط
 nنحراف

 ياملعيار

 قيمة

 " ت "

 ىمستو
 الداللة

 دالة غ�� ,376 4,258 23,416 3,807 23,608 العامة الH)ة

 عن الرضا
 ا()ياة

21,072 3,078 21,944 3,011 2,265 0,05 

 العالقات
 nجتماعية

27,248 3,337 28,264 2,521 2,716 0,01 

 عن الرضا
سة ا()ياة  راملد

20,472 4,608 17,672 3,125 5,622 0,01 

جة  دالة غ�� 1,244 5,989 91,296 7,907 92,400 الQلية رالد

qالرضا الفرعية املقاي]س عدا فيما عامة بصفة الفرض تحقق عدم (6) لا/¡دو من يت� 
سـية ا/.ياة عن والرضا :جتماعية والعالقات ا/.ياة عن ق وجـدت حيـث ,راملد  ًإحـصائيا دالـة وفـر

 مقيـاس م�ونـات ع@ـ� �نـاث والتلميـذات رالـذ(و التالميـذ مـن (ـل بـ�ن (0,01 ,0,05) ىمـستو عنـد
 وجـدت ب]نمـا ,:نـاث التلميـذات لـصا/q (ماعيـة:جت العالقـات ,ا/.يـاة عـن الرضـا) ا/.يـاة جـودة
ق  ع@ـ� �نـاث والتلميـذات رالـذ(و التالميـذ مـن (ـل بـ�ن (0,01) ىمـستو عنـد ًإحـصائيا دالـة وفـر

سية ا/.ياة عن الرضا) ا/.ياة /¡ودة الفرEë املقياس  ذلك عدا فيما .رالذ(و التالميذ لصا/q (راملد
ق توجد ال جـة ع@� �ناث يذاتوالتلم رالذ(و التالميذ ب�ن وفر  والـí.ة ا/.يـاة /¡ـودة ال�ليـة رالد

  .العامة

ا اكÃ� كن الفتيات بأن ذلك وRفسر شعو
ً
 حيث ,:جتماعية وعالقا��م حيا��م عن بالرضا ر

 :خذ إ� الفتيات تر¢ية EF والقسوة ال�سلط ع@� القائمة الf�بوRة *ساليب إ� ا«¡تمع نظرة �غ��ت
ات اتخـاذ FـE :سـتقاللية ع@ـ� القائمـة ديثـةا/. الf�بوRـة باألسـاليب  مجـال Fـ�ì Eـم ا/Pاصـة رالقـرا

اسة ا89' التخصص نوع واختيار رالد نـة صـداقا��ن عـن رضـا أكÃـ� أ��ن كما ,ل�م املناسب رالد  رمقا
نظرا ربالذ(و

ً
 ا/.يـاة عـن رضـاء اكÃـ� رالـذ(و (ـان ب]نمـا ,�ìـن ا/Pاصـة وا/Pصائص السمات ل�شابھ 

سية اسة نتائج مع افقيتو ما و�و راملد   .*(ادي)' الذات مف�وم مجال EF أكÃ� رالذ(و (ان حيث رالد

اkعا
ً

 .ومناقش�ا الراkع الفرض نتائج -ر

ق توجد ال "أنھ ع@� الرا�ع الفرض ينص إحـصائيا دالة وفر
ً

جـات متوسـطات بـ�ن   تالميـذ رد
ات) مقـاي]س ع@ـ� (حـضر /رRـف) *سا9ـ8' التعلـيم مـن الثانيـة ا/.لقـة  مف�ـوم ,املـص�� دتحديـ رم�ـا
ق /.ـساب (ت) اختبـار استخدام تم ,الفرض �ذا والختبار ."(ا/.ياة جودة ,*(ادي)' الذات  والفـر

جات متوسطات ب�ن ات) مقـاي]س FـE العينـة أفـراد رد  ,*(ـادي)' الـذات مف�ـوم ,املـص�� تحديـد رم�ـا
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ق التـا�� لا(�ـدو وjحـدد ,(ا/.يـاة جـودة  مقيـاس ع�ـ� ()ـضرا وتالميـذ الرjـف تالميـذ بـ�ن والفـر
ات  :املص�� تحديد رم�ا

   (7) لجدو

jة وnنحرافات املتوسطات ق  � ودالل��ا (ت) وقيمة راملعيا جات متوسطات ب�ن والفر  (125 =ن) الرjف تالميذ رد
ات مقياس ع�� (125 =ن) ا()ضر وتالميذ  املص�� تحديد رم�ا

ات ا()ضر تالميذ الرjف تالميذ  تحديد رم�ا
 املص��

 nنحراف املتوسط
 ياملعيار

 nنحراف املتوسط
 ياملعيار

 قيمة

 " ت "

 ىمستو
 الداللة

 دالة غ�� n 48,168 3,952 47,760 4,696 0743ستقاللية

 0,01 2.516 3,199 35,384 3,084 36,348 الذات تنظيم

 التمك�ن
 النف�4 

 دالة غ�� .567 5,188 26,184 5,733 26,576

 معتقدات
 القوة

 دالة غ�� .867 3,860 41,616 4,300 42,064

جة  0,05 2.239 8,107 150,944 7,766 153,192 الQلية رالد

q� ات الفرعيـة املقـاي]س ع@ـ� مـا حـد إـ� الفـرض تحقـق (7) لا/¡ـدو مـن يتـ  تحديـد رمل�ـا
جـة إـ� باإلضـافة ,(الـذات تنظـيم) الفرëـE املقيـاس باسـت�ناء ,املـص��  حيـث ,للمقيـاس ال�ليـة رالد
ق وجـدت  (0,01) داللـة ىمـستو عنـد الـذات تنظـيم مقيـاس ع@ـ� وا/.ـضر الرRـف تالميـذ بـ�ن وفـر

جـة وع@ـ� ات ملقيـاس ال�ليـة رالد  تالميـذ اتجـاه FـE (0,05) داللـة ىمـستو عنـد املـص�� تحديـد رم�ـا
 .الرRف

ق وجود عدم تفس�� وRمكن  الفرعيـة املقـاي]س معظـم ع@ـ� وا/.ضر الرRف تالميذ ب�ن وفر
ات ات ظـل FـE م�ـشا�ìة وا/.ـضر الرRـف FـE التالميـذ خـصائص أن إـ� ��املـص تحديـد رمل�ـا  رالتطـو

Rة تفاع ,:جتماEë التواصل وسائل وان�شار را/.ضا  يالش�ر والدخل الوالدين �عليم مستوRات روا
سـية *¦ـشطة ت�ـشابھ كمتـا ,لألسـر سـة FـE :ختيـار للتالميـذ ت�ـيح وا�ـي راملد  املفـضلة ال�وايـات رمما

سـة الفـرص مـن املزRد الميذالت وإعطاء ل�م ات رملما اسـة تلـك نتـائج وتتفـق .املـص�� تحديـد رم�ـا  رالد
اسة مع اسة ,(2019)عبدا/.ميد دمحم أسماء رد    Stanley, et al., 2007 رود

ق تفس�� يمكن ب]نما جة الذات تنظيم EF ا«¡موعت�ن ب�ن والفر ات ال�لية روالد  تحديد رمل�ا
تفاع إ� املص��  و�و أفضل مع]8ü' ىمستو تحقيق اجل من الرRف تالميذ لدى يةالدافع ىمستو را

ا��م ضـوء FـE *ولوRـات وتحديـد والf�ت]ـب بـالتنظيم ني�ـسمو يجعل�ـم مـا  FـE أ��ـم إـ� باإلضـافة ,رقـد
ة فf�ة EF العمل خالل من املع]شة اعباء تحمل EF عائال��م مساعدة إ� نrسعو  ما الصيفية ز:جا
ة لد�Ìم يجعل ات واتخاذ ختيار: ع@� رالقد   .ل�م املناسبة رالقرا
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 املتوسـطات يتـضمن التـاE لفا/¡ـدو .$#ـادي!  الـذات مف�ـوم بمقيـاس يتعلـق وفيمـا
Rـة و:نحرافـات ق ع@ـ� للتعـرف ودالل�Èـا ت وقيمـة راملعيا  ع@ـ� وا/.ـضر الرRـف تالميـذ بـ�ن والفـر

 .*(ادي)' الذات مف�وم مقياس

   (8) لجدو  

jة توnنحرافا املتوسطات ق  � ودالل��ا (ت) وقيمة راملعيا جات متوسطات ب�ن والفر  (125 =ن) الرjف تالميذ رد
 $#ادي!  الذات مف�وم مقياس ع�� (125 =ن) ا()ضر وتالميذ

 ا()ضر تالميذ الرjف تالميذ

 
 املتوسط

 nنحراف
 ياملعيار

 املتوسط
 nنحراف

 ياملعيار

 قيمة

 " ت "

 ىمستو
 الداللة

 اتالذ مف�وم
 $#ادي! 

28,264 4,407 24,800 3,580 6.820 0,01 

q� (ليـا الفـرض تحقـق عـدم (8) لا/¡ـدو مـن يتـ
ً

ق وجـدت حيـث ,  الرRـف تالميـذ بـ�ن وفـر
 .الرRـف تالميـذ اتجـاه FـE (0,01) داللـة ىمـستو عنـد *(ـادي)' الـذات مف�ـوم مقيـاس ع@ـ� وا/.ـضر

 اكÃـ� ف�ـو ثـم ومن الذات تنظيم حيث من كÃ�أ الرRف تالميذ (ان إذ السابقة بالنتائج ذلك وRفسر
ة تفـاع إـ� باإلضافة ,املذاكرة أجل من والوقت ا/¡�د تحديد ع@� رقد  لـد�Ìم الدافعيـة مـستوRات را

نة   .ا/.ضر بتالميذ رمقا

ق ع�ـ� وللتعـرف  ,ا()يـاة جـودة مقيـاس ع�ـ� ا()ـضر وتالميـذ الرjـف تالميـذ بـ�ن والفـر
Rـة نحرافـاتو: املتوسـطات يتضمن التاE لفا/¡دو ق ع@ـ� للتعـرف ودالل�Èـا ت وقيمـة راملعيا  والفـر

 .ا/.ياة جودة مقياس ع@� وا/.ضر الرRف تالميذ ب�ن

   (9) لجدو  

jة وnنحرافات املتوسطات ق  � ودالل��ا (ت) وقيمة راملعيا جات متوسطات ب�ن والفر  (125 =ن) الرjف تالميذ رد
 اةا()ي جودة مقياس ع�� (125 =ن) ا()ضر وتالميذ

 ا()ياة جودة ا()ضر تالميذ الرjف تالميذ

 nنحراف املتوسط
 ياملعيار

 nنحراف املتوسط
 ياملعيار

 قيمة

 " ت "

 ىمستو
 الداللة

 دالة غ�� .815 4,114 23,720 3,953 23,304 العامة الH)ة

 عن الرضا
 ا()ياة

21,968 2,893 21,048 3,179 2.393 0,01 

 العالقات
 nجتماعية

28,584 2,788 26,928 2,976 4.539 0,01 

 عن الرضا
سة  راملد

 دالة غ�� .303 3,312 18,992 4,895 19,152

جة  0,01 2.643 7,158 90,688 6,712 93,008 الQلية رالد
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q� ¦ـس�يا الفـرض تحقـق (9) لا/¡ـدو مـن يتـ
ً

ق وجـدت إذ ,  وتالميـذ الرRـف تالميـذ بـ�ن وفـر
 ,ا/.يـاة عـن الرضـا) ا/.يـاة /¡ـودة الفرعيـة قـاي]سامل ع@ـ� (0,01) داللـة ىمـستو عنـد ا/.ـضر

جـة باإلضـافة (:جتماعيـة العالقـات ت كمـا ,للمقيـاس ال�ليـة رللد ق اتجـاه إـ� النتـائج رأشـا  والفـر
q/ف تالميذ لصاRمكن .الرRو �ا/.ياة بأن ذلك تفس� EF فRعقيدا أقل الر�

ً
و�شاب�ا 

ً
 EF عليھ EÓ مما 

 FـE ا/.يـاة ت�ـسم كمـا ,:جتمـاEë التواصـل مواقـع وان�ـشار نولـوEÕالتك التقدم من الرغم ع@� املدن
 و�ـو املناسـبات جميـع FـE الرRـف سـ�ان مع :جتماعية والتفاعالت العائالت ع@� باعتماد�ا الرRف

ق توجـد لـم ب]نمـا .الرRـف سـ�ان بـ�ن جيـدة :جتماعيـة العالقـات يجعـل مـا  الرRـف تالميـذ بـ�ن وفـر
سية ا/.ياة عن الرضا ,لعامةا الí.ة) من (ل ع@� وا/.ضر  .(راملد

 :التالية التوصيات عرض يمكن ,البحث نتائج عنھ أسفرت ما ضوء EF :البحث توصيات 

ات مـستوRات رفـع ع@ـ� بالعمـل الf�بوRـة العلميـة ع@ـ� القـائم�ن حـث  -  لـدى املـص�� تحديـد رم�ـا
اس�Èم حيا��م ع@� إيجابية أثار من لھ ملا التالميذ    .رود

اسية ا/Pطط EF لنظرا إعادة - ات من يزRد بما ا/.الية رالد  .التالميذ لدى املص�� تحديد رم�ا

Rب - سة كيفية ع@� املعلم�ن رتد ات التالميذ رمما  .بالفصل املص�� تحديد رمل�ا

 :مق�Jحة بحوث

اسة - نة رد ات رمقا  .التعلم صعو¢ات يوذو العادي�ن التالميذ ب�ن املص�� تحديد رمل�ا

اسة - ات رد  .ا/¡امعة طالب لدى *(ادي)' الذات بمف�وم وعالق�Èا املص�� حديدت رم�ا

شـادي برنـامج فعاليـة -  يذو التالميـذ لـدى ا/.يـاة جـودة FـE وأثـره *(ـادي)' الـذات مف�ـوم لتنميـة را
   .والعادي�ن التعلم صعو¢ات
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 :املراجع

عالقـــة الدافعيـــة وفقـــا لنظرRـــة التحديـــد الـــذ :(2019)أســماء دمحم عبدا/.ميـــد 
ً

9ـــ8'  را�ي واملنـــاخ املد
ا9ـــ8' لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانوRـــة م بـــالتوافق الد را/.ـــا جامعـــة  ,مجلـــة (ليـــة الf�بيـــة .ز

 .230-170 ,(3)34,املنيا

قـــة عمـــل  .تحـــس�ن جـــودة ا/.يـــاة كمن¨ـــ� ل�.ـــد مـــن �عاقـــة :(2005)أشـــرف أحمـــد عبـــدالقادر  رو
ة مقدمــة إــ� نــدوة تطــوRر :داء FــE مجــال الوقايــة مــن �عا واملنعقــد بمكتــب  .قــةرمÆــشو

  .2005فê�اير  16-14لالf�بية العرÑي لدو ا/Pليج بالرRاض EF الفf�ة من 

ق إبـرا�يم  زضـا ر مجلـة (ليــة  .والعالقـة بــ�ن ا�عـاد العـز الـذا�ي ومف�ـوم الــذات *(ـادي)' :(1996)ر
�ر ,الf�بية  .212-193 ,54,زجامعة :

لعـــزم الـــذا�ي FـــE الـــسلوك :جتمـــاEë �يجـــاÑي أثـــر برنـــامج قـــائم ع@ـــ� ا :(2012)ســيد دمحمي صـــميدة 
  .345-278 ,47,جامعة طنطا ,مجلة (لية الf�بية .لتالميذ املرحلة �عدادية

صفاء  :ترجمة) القياس EF علم النفس �يجاÑي نماذج ومقاي]س :(2013)سنايدر  .ر.ش�ن لو¢��، ك
ن  .1978ع  ,املركز القومي للf�جمة :القا�رة  .(و*عسر وآخر

ات :جتماعيــة والتحديـد الــذا�ي وجــودة  :(2017)دمحم اسـماعيل ســيد  رالعالقـات الــسب�ية بـ�ن امل�ــا
مجلة (لية  .يا/.ياة لدى تالميذ ا/.لقة الثانية من التعليم *سا89' ذو صعو¢ات التعلم

  .215-122,(4)41 ,جامعة ع�ن شمس ,الf�بية

 .دار الز�راء للÆشر ,الرRاض ,3ط .نظرRات ال·Pصية :(2013)دمحم السيد عبدالرحمن 

ق EF دافعية التعلم املس�ندة إ� نظرRـة تقرRـر الـذات لـدى عينـة مـن طلبـة  :(2011)دمحم نوفل  والفر
دنية -277,(2)25 ,مجلة جامعة النجاح لألبحاث .ر(ليات العلوم الf�بوRة EF ا/¡امعات *

308.  

�س ,تعـرفوال ,صعو¢ات التعلم ا/Pصائص :(2011)ب]ندر  .وRليام ن  :ترجمـة) رواسـf�اتيجيات التـد
 .عالم الكتب :القا�رة .(يعبدالرحمن سيد سليمان والسيد ال�Èامي ومحمود الطنطاو
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