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 ملخص البحث
ة يرتبط هـذا املفهـوم ابالعتقـادات التفاؤلية إذ يمفهوم الكفاءة الذات يلإعد)ابندورا( أحد علماء النفس وأول من أشار ي  

ادرًا على التعامل مع أشكال خمتلفـة مـن املوا ـف والصـعوابت التـ  تواجهـ  أثناء أداء املهارات يض  ككون   ايلدى الر 
ـة اجلهـد ييض  املناــ  وممايار النشـاط الر ية يف اختيق  وتؤثر تو عات الكفاءة الذاتية وصواًل للهدف املراد حتقييضايالر 

ـول مدتـ  ومــتوى اأايبذلـ  الر يالـذي  تلك  من  درات مييض  معتمداً على ما ايإذ أهنـا تنبـئ مبــتوى أداء الر  داء،يضـ  ـو
ـة يـة لـدى ـلبـة ملياس تو عـات الكفـاءة الذاتيوتكمـن مشـكلة البحـث فـ  عـدم وجود أداة لق ة.ية ونفــية ومهار يكدن
ـاهم يف التعرف على مـتوى الكفاءة ية يالذات اس لتو عات الكفاءةي مقنية لـذا أرتـأى الباحثـان كنـاء وتقنـييضـايـة الر يالرتك
ـاس ي مقنيهـدف البحث إىل كنـاء وتقن. ةيتهـا خالل مدة الدراــة اجلامعية لدى الطلبة واإلـهام يف احلـث على تنميالذات

ة يوب الدراــات املــحواــتخدم الباحثـان املـنهج الوصـف  أبــل ة.ييضـايـة الر يـة الرتكية لـدى ـلبـة مليتو عات الكفاءة الذات
ة يار املنهج املالئم حلل مشكلة مـا و ـد اشـتمل جمتمـع البحـث على ـلبة ملية تلجأ إىل اختيع البحوث العلميث أن مجيح
ة يل يف الكلي( ومن خالل االـتعانة كقـم التـج٢٠١٢ – ٢٠١١ة للعام الدراـ ) ية يف جامعة القادـييضاية الر يالرتك

 نة البحـث كنــبةيـار عي(. و ـد تـم اخت٧٠٦)  ة والبالغ عـددهميركعة الدراـاد الطلبة يف الصفوف اأمت التعرف على أعد
البة وكوا ع) ٤٢٠( مـن جمتمـع البحث وتبعـا لـذلك فقـد كلـغ عدد الطلبة) %٥٩) شكل ي( ـالبا وهو ما ٣٦٩( ـالبا ـو

نة البحث مت ي( من ع%١٢شكل نـبة مقدارها) ي( ـالبة وهو ما ٥١نة البحث يف مقاكل )ي( من ع%٨٨نـبة) 
ًا من خالل ية إحصائيولاانت اأية وابأـلوب املتناـ . مث  ام الباحثان مبعاجلة البية العشوائيقة الطبقيارهم ابلطر ياخت

 لها ومنا شتها.يمث عرض النتائج وحتل (.spssة) يحصائبة اإليإـتخدام احلق
 وقد إستنتج الباحثان 

 عات الكفاءة الذاتية ل  القدرة على التمييز كني الطلبة أن مقياس تو  .1

 يتميز املقياس كقدر عاٍل من الثبات .2

  مت احلصول على مقياس مقنن لقياس تو عات الكفاءة الذاتية لدى ـلبة ملية الرتكية الراييضية .3

 أما التوصيات 
دة يواالــتفادة منـ  فـ  حبوث جد .ةييضاية الر يكة الرت ية لدى ـلبة ملياس تو عات الكفاءة الذاتياس لقياـتخدام هذا املق  

 .ات أخرىي ومع متغ
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 التعريف بالبحث:  -1
 ة البحث:املقدمة وأمهي ١-١
يضـ  يف خمتلف اية ومنهـا املرتبطـة ابلنشـاط الر يهتم كبحث املويضـوعات النفــيعترب علم النفس من العلوم اهلامة إذ ي  

يض  ايـاس الذايت للنشاط الر ة اليت تشكل اأية للشخصيئص والـمات النفـبحث يف اخلصايت  مما ايجماالت  ومـتو 
عد)ابندورا( أحد علماء ية، إذ يقية ملختلف مشامل  التطبياد احللول العلمجير هذا النوع من النشاط وحماولة إيهبدف تطو 

يض  ككون   ادراً اية لدى الر يلتفاؤلرتبط هذا املفهوم ابالعتقادات اية إذ يىل مفهوم الكفاءة الذاتإالنفس وأول من أشار 
ة وصواًل للهدف املراد ييضايعلـى التعامـل مـع أشـكال خمتلفـة مـن املوا ـف والصعوابت اليت تواجه  أثناء أداء املهارات الر 

ول مدت  يض  ـوايبذل  الر ية اجلهد الذي ييض  املناـ  وممايار النشاط الر ية يف اختيق  وتـؤثر تو عـات الكفـاءة الذاتيحتق
ة ،وهبذا فه  ية ونفـية ومهار يتلك  من  درات كدنمييض  معتمدًا على ما ايذ أهنا تنبئ مبـتوى أداء الر إ داء،ومـتوى اأ
ة يعـزز  ـوة الشخصيـة يذ ـلوم  كنجاح فاإلحــاس القـوي ابلكفـاءة الذاتيان الفرد أن ابـتطاعت  تنفميتعكس  وة إ
تلكها الطال  الذي مية التـ  مـن الضـرورة أن يادية القيلذات مطل  يضروري للشخصة ومبا أن مفاءة ايوالصحة النفـ

ر مفاءات  ومهارات . لـذا تكمـن يـد مفاءتـ  ومـن ثـم الــع  لتطو يتطلـ  منـ  حتديًا يف املـتقبل ييضاي ر ايً صبح  ائدًا تركو يـ
م نـبة ييد وتقيـة تـاعد يف التعرف على حتديـاءة الذاتـاس تو عـات الكفي أداة لقنيـة هـذا البحـث فـ  كنـاء وتقنـيأمه

ة من خالل االـتفادة من مصادر يتهـا خـالل مدة الدراـة اجلامعيـة لـدى الطلبـة واحلـث علـى تنميتو عات الكفاءة الذات
 ةيتو عات الكفاءة الذات

 مشكلة البحث:  3-3
ة. ومبا أن مفاءة الذات مطل  ية واملهنية والوجدانيالنواح  العقل عياة من مجية ه  مرحلة إعداد للحيإن املرحلة اجلامع  

تطل  من  ومن ي يف املـتقبل كشكل خا  و ايصبح  ائدا تركو ية كشكل عام وللطال  الذي ـيادية القييضروري للشخص
البحث يف عدم وتكمن مشكلة  .ةير مفاءات  ومهارات  االجتماعيد مفاءت  ومن مث الـع   يف تطو يخالل هذا املطل  حتد

اس لتو عات ي مقنية لذا أرأتى الباحثان كناء وتقنييضاية الر ية الرتكية لدى ـلبة ملياس تو عات الكفاءة الذاتيوجود أداة لق
تها خالل مدة ية لدى الطلبة واإلـهام يف احلث على تنميـاهم يف التعرف على مـتوى الكفاءة الذاتية يالكفاءة الذات
 .ةيالدراـة اجلامع

 أهداف البحث:  -3-1
 هدف البحث إىل : ي

 ة. ييضاية الر ية الرتكية لدى ـلبة ملياس تو عات الكفاءة الذاتي مقنيكناء وتقن
 جماالت البحث:  3-4
 ة اأركعة. ية الصفوف الدراـيجامعة القادـ –ة ييضاية الر ية الرتكياجملال البشري : ـلبة مل 1-4-1
 ٢٠١٢/ ٦/ ٢٥إىل  ٢/٢/٢٠١٢اجملال الزماين : للمدة من  1-4-2
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 ة.يجامعة القادـ –ة ييضاية الر ية الرتكية يف ملي: القاعات الدراـ اجملال املكاين 3-4-1
 حتديد املصطلحات:  -3-3
 توقعات الكفاءة الذاتية:   3-3-3

 اهتم نقال عنيح جناز اليت تـؤثر علـى اأحـداث املهمـة فـ ت حمددة من اإلايق مـتو ي" معتقدات اأفراد عن  دراهتم لتحق

(Bundura , 1994 , P. 71 ). 
 الدراسات النظرية -2
 توقعات الكفاءة الذاتية  3-3

 املفهوم اللغوي للكفاءة والذات  2-1-1

 (٧١٩: ٢٠٠٤ما في  ـد اخللة وكلوغ املراد يف اأمر. )اأصفهاين :  -الكفاية :
با( يحـ اهللـل: )مفـى كـيوفـ  التنز  ( تعين االـتغناء عـن االخـر٧٩٣: ١٩٧٢ط) ية مما جاء يف معجم الـويالكفا

 .(٦٢: ٢٠١١دا(. امتفى ابلش ء: اـتغىن ك  و نع )العمري : يشه هللو)مفى اب
ة من )الـذات( وهـ  مؤنـث )ذو( وحــ  املنجـد فـ  اللغـة واأدب والعلـوم، ذات الش ء. يأما الذات يف اللغة العرك  

أما يف جمال علم الـنفس فتعين )إحـاس الفرد  مرادفة لكلمة النفس، اين  وجوهره، فهذه الكلمة لغو ينفس الش ء، أو ع
 نية تـتخدم للداللة على املعرفة واملهارة الالزمتي(، ويف االصطالح فالكفا٢٠: ٢٠١١ة( )حممود ، مطر : يابهلو 

ـن درجـة إتقانـ  أو د ـة  جناز العمل أو إمتام  كدوهنما كغض النظـر عإكن ميث ال يام كعمل  حبيللشخص لالـتغناء هبما وللق
جنـاز اأهداف احملددة إبـة مـن معنـى الكفـاءة واليت عرفها منعان أبهنا القدرة على يممالـ ، وهـ  هبـذا املعنـى تكـون  ر 
ه  ي أمر كـدينين هـذا القرب والتداخل فـ  املعنياع للو ت أو اجلهـد واعترب عاكديابـتخدام املوارد املتاحة من دون يضـ

كن أن تتم من دون معرفة ابأمر يف إعداد ـاكق ميق اأهداف ال يجناز العمل وحتقإى عتبار أن الكفاءة ه  القدرة علاب
 (.٦٢: ٢٠١١جناز)العمري : ذ واإليمن اجل التمكن من التنف

 مفهوم توقعات الكفاءة الذاتية  2-1-2
ظرية اليت تقوم أـاـا على نظرية التعلم االجتماع  كنية النة( من اأتعترب تو عات الكفاءة الذاتية ) الفاعلية الذاتي  

( Health- ps ychologyلباندورا اليت أصبحت يف الـنوات اأخية حتظى أبمهية متزايدة يف جمال علم الصحة )
 ائمة حول ات وذلـك لكوهنـا تــاعد فـ  تعـديل الــلوك. و ـد أولـى ابنـدورا أمهيـة مرمزيـة للكفاءة الذاتية و صد هبا معرفي

 .(٣٤: ٢٠٠٨: الذات )لفت 
ــت ــمة اثكتـة أو مــتقرة فـ  الــلوك الشخص  يـة لي( أن الكفـاءة الذاتBandura) و د أمد حممد نقـال عـن  ابنـدورا

وأهنا نتاج جنازه إع يـتطيضـا كـاحلكم علـى مـا ينجـزه الفـرد فقـط ولكـن أيكل هـ  جمموعـة مـن اأحكـام التـ  ال تتصـل مبـا 
 (.٢٥: ١٩٩٨ة )حممد : يللمقدرة الشخص
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  متعددة يو د تطـور منهـا أـال ثاييض  حدايت اليت اهتم هبا علماء النفس الر اية التعلم االجتماع  من النظر يوتعترب نظر 
م يالتدع ز أويق التعز ي أمهها تعلم الـلوك من خالل مالحظة النماذج أو التعلم ابلقدوة وتعلم الـلوك عن ـر نيمن  ك

شجع الالع  ييض  عن الـلوك العـدواين لالع  فان مثل هذا اإلجراء ايتغايضى املدرب الر يل املثال عندما يفعلى ـب٠
قوم املدرب يوعلى عكس ذلك فإن  عندما . ةييضايوٕاظهار مثل هذا الـلوك يف املوا ف الر   تيعلى االـتمرار يف عدوان

ـدخل يخر على ـلوم  العدواين فإن مثل هذا اإلجراء آ  وعقاب الع  ف لدى الالعيع اللع  النظييض  كتشجايالر 
  .(١١٧: ٢٠٠١فـ  إــار الـتعلم االجتمـاع  )عالوي:

ـة فـ  القدرة على ية تتمثـل فـ   ناعـات ذاتيـة أهنـا عبـارة عـن كعـد اثكـت مـن أكعـاد الشخصـيوتعين تو عات الكفاءة الذات  
 ١٩٩٧ :٢٥)رد مـن خـالل التصـرفات )ريضـوان:ملشـكالت الصـعبة التـ  تواجـ  الفـالتغل  على املتطلبـات وا

عزو لنفــ  يقوم كـلوك ما ين أتطل  احلل فان الفرد  بل يواج  الفرد ملشكلة ما أو مو ف ما يما يرى الباحثان فيو   
ق ي وحتقنيـام كــلوك مـا جتاه مو ف معيـة للقيوالبدن ـةيـام هبـذا الــلوك معتمـدا علـى معرفتـ  كقدرتـ  املعرفيالقـدرة علـى الق

  . يالنجاح ف
 مستوايت توقعات الكفاءة الذاتية  -٣-١-٢

 -ت ه::اية على مستو يتؤثر توقعات الكفاءة الذات
ا مان إذ ميكـن للموا ـف التـ  ميـر هبـا الفـرد أن تكـون موا ـف اختياريـة أوال تكـون مـذلك، فإذا م اختيار املوقـف: -3

ن  ـيختار أة أي  املو ف وا عا يضمن إمكاانت حرية الفرد يف االختيار فأن اختياره للمو ف يتعلق كدرجة مفاءت  الذاتي
املوا ف اليت يـتطيع فيها الـيطرة على مشكالهتا ومتطلباهتا ويتجن  املوا ف اليت حتمل ل  الصعوابت يف ـياهتا اليت 

 (3: 1991:)ريضوان  يعتقد عدم متكن  من الـيطرة عليها

أي أن ـالـ  الرتكية الراييضـية ـتكون لـ  حرية االختيار فـ  اختيار اللعبـة املناـبة لـ  والتخصص فيها اعتمادا على ما   
ة ـاكقة لتلك اللعبة يف الـنوات الـاكقة اليت ـبقت دخول  للكلية فهذا يزيد من   ميتلك  من  درات كدنية ومهارية ومماـر

ـة اللعبـة الراييضية. أتية يف مواجهـة الصـعوابت التـ  تواجهـ  مفاءت  الذا  ثنـاء مماـر
 شدة املساع: حلل مشكلة ما. -3

 املثابرة واجلهد املبذول. -1

شعر فالشخص الذي يشعر كدرجة عالية من الكفاءة الذاتية ـوف يبذل من اجلهد واملثاكرة أمثر من ذلك الـذي ي  
ن مـاعي  ـوف تقوده  عط  الفرد الثقة أبالتقدير املـبق املرتفع للكفاءة الذاتية ـي ل من الكفاءة الذاتية. فأكدرجة 

أيضا للنجاح كغض النظر عن صعوابهتا يف حني أن التقدير املنخفض للكفاءة الذاتية يدفع الفرد أيضا كذلك القليـل مـن 
ىل ـلوك إيت تقوم على حتويل نية ـلوك ما أيضا ( تــمية اإلدارة الShwarzerاجلهـد واملثـاكرة وهـذا مـا يطلـق عليـ ) 

 (.٦٥ – ٥٦: ١٩٨٦فعل  أو حىت احملافظة علـى اــتمرارية هـذا الــلوك أمام العقبات اليت تواجه  )جاكر : 
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 مصادر الكفاءة الذاتية:  ٤-١-٢
 ة ه :يـأثر أبركعـة مصـادر دراــة لـدى اأفـراد تتي( إلـى أن معتقـدات الكفـاءة الذاتBandura K 1994)  ابنـدورايشـي
 (:Actual Experienceجناز السابقة) خربات اإل -1
إذ يشي الغول نقال عن  ابندورا إىل أن اخلربات الوا عية املباشرة ه  أمثر اأـالي  فاعلية يف خلق اإلحـاس   

كوين اعتقاد كعدم أو يضعف ابلكفاءة فالنجاح يؤدي إىل كناء اعتقاد  وي ابلكفاءة يف حني أن الفشل يعمل على ت
الكفاءة فإذا مانت هناك خربات ـاكقة ولكنها ـريعة فأهنم يتو عون جناحات ـريعة إال أن الفشل يف هذه احلالة ميثل 
خماـرة كتكوين معتقد ـال  ابلكفاءة ولك  يتفـادى الفـرد هـذا اإلحــاس عليـ  أن يكـون إحـاــ  ابلكفاءة الذاتيـة مرنـا 

مد علـى ركـط اخلبـرات الـاكقة الناجحـة فـ  التغل  على املصاع  ابلقدرة واجلهد املـتمر وان ينم  لدي  و ويـا يعت
القناعة ابن الصعوابت والنكـات تكون مبثاكة هدف انفع يف تعلم الفرد وان النجاح ال أييت إال من خالل اجلهد 

النجـاح و ـادر علـى الصـمود أمـام املصـاع  والنهـوض منهـا  املتواصل وابلتايل تتولد لدي   ناعة أبن  ميلك التمكن مـن
 ٤٢) .:١٩٩٣كــرعة )الغـول : 

 :Vicarious Experienceاخلربات التلقائية )املكتسبة(  -2

( املصـدر الثـاين لتكـوين وتنميـة تو عات Bandura، ١٩٩٤ويذمر البلوش  تعد هـذه مـن وجهـة نظـر )ابنـدورا ،   
اتيـة إذ تـؤدي مالحظـة اآلخـرين املشـاهبني للفـرد . فمـن خـالل املثـاكرة واجلهـد املــتمر إىل اعتقاد اأفـراد الـذين الكفـاءة الذ

يالحظـون هـذه النمـاذج كـان لـديهم القـدرة للقيـام ابأنشـطة املشـاهبة نفــها لتحقيـق النجـاح وابملقاكل فـان مالحظة 
فشلون كـالرغم من كـذل اجلهد يـؤدي إىل إيضعاف معتقدات الكفاءة لدى من يالحظوهنم ومشـاهدة النماذج وهـم ي

ويعتقدون أبهنم يشبهوهنم ،أي ملما مان االعتقاد ابلتشاك  مبي مـان ا تناع الفرد ابلنجاح أو الفشل مبي وابملقاكل فكلما  
رمـة ال تتـأثر كدرجـة مبيـرة كــلوك النمـوذج ومـا يرتتـ  مان االعتقاد ابن هناك اختالفًا مبي ًا فان معتقدات الكفاءة املد

عليـ  مـن نتـائج وهـذا يؤمـد أمهيـة الـتعلم االجتماع  التلقائ . والـيما عندما يكون الفرد غي متأمد من مقدرت  على 
كتجارب اآلخرين وتشكل القيام كــلوك معـني أو عنـدما تكون خربات  حمدودة فال يكون أمام  خيار ـوى مضاهاة خربت  

 (.٦: ٢٠٠٢املقارانت االجتماعية احد أنواع املصادر لتو عات الكفاءة الذاتية )البلوش  : 
 Social Persuasion اإلجتماعى اإلقناع -3

درات ما وتشي البلوش  نقال عن  ابندورا  إلـى أمهيـة هـذا اجملـال ويتمثـل هـذا فـ  إ نـاع اأفـراد كـأهنم ميلكـون مـن الق   
يؤهلهم للنجاح هذا يعين أن على املهتمني كرفع مفاءة اأفراد من اآلابء واملركني اـتخدام أـلوب اإل ناع وتوفي الظروف 

ن خيبة اأمل اليت يتعرض هلا اأفراد ـتحد من فاعلية اإل ناع ويشي البلوش  إىل أن الفرد إاليت متكن من النجاح وٕاال ف
ت منـذ ـفولتـ  ويكـون هلـا اثـر عميـق يف إحـاـ  ابلثقة خالل مـية حيات  ويذمر البلوش  نقال  د يتـذمر ملمـات  يلـ

عـن  الغـول إلـى أن اإل نـاع يكـون أمثـر فاعليـة مع اأفراد الذين لديهم ابلفعل ثقة زائدة يف  دراهتم ويـاعد على زايدة 
 (1: 2002ورفع مـتوى اأداء )البلوش : 
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 نية والوجدانية : احلالة البد -4

ثر احلالة البدنية والوجدانية لألفراد على معتقداهتم لقدراهتم أ( إىل Bandura, 1994)  يشي الغول نقال عن  ابندورا  
أو إمكاانهتم وميكن تفـي ردود اأفعال املتوترة معالمات للضعف املؤدي لألداء الضعيف مما ميكن تفـي الشعور 

طة اليت تتطل  القوة والتحمل معالمات لضعف معتقدات اأفراد يف  مفاءهتم ، مما تلع  احلالة ابلتع  واأمل يف اأنش
املزاجية دورها يف ذلك إذ أن احلالة املزاجية اجليدة حتـن معتقدات الكفاءة يف حني أن احلالة املزاجية الـيئة تضعفها 

عامل املهم ولكن املهم هو ميفية إدراك وتفـي اأفراد هلا ومن مث فان شـدة ردود اأفعـال البدنية واالنفعالية ليـت ال
فاأفراد الذين يتمتعون مبعتقدات مفاءة عالية مييلون إىل تغي إاثرهتم الفاعلة معامل مقوي لألداء يف حني أولئـك الـذين 

ة أتخـذ دورا مؤثرا يف الفاعلية يقعون يضحااي للشك الذايت مييلون إىل اعتبار إاثرهتم معامل يضعف فـ  املـؤثرات الفــيولوجي
 ( . ٤٢: ١٩٩٣الصحية والراييضية وغيها من اأنشطة اجلـمانية )الغول : 

 الواطئة. السمات الشخصية لذوي الكفاءة الذاتية العالية وذوي الكفاءة الذاتية ٥-١-٢
 : ١٢٥): حسيب: السمات الشخصية لذوي الكفاءة الذاتية العالية . )ذوي التوجه الداخل:( ) -١- ٥-١-٢

٢٠٠١ 

  جناز الشخص .شعرون ابإلأهنم ي 

  على حتدي املصاع  اليت تواجههم. جياكيةإلديهم تو عات 

 معهم.لديهم إـرتاتيجية لتحقيق أهدافهم الشخصية وأهداف العاملني  

 ـة املكلفني  . دإدارهتالديهم القدرة على إدارة ويضبط املـؤ

  رمون زمالئهم يف اختاذ القرارات.حيث يش يف اختاذ القرار ةإىل الدميقراـيمييلون 

 ة حنو العمل املناط هبم.لديهم الشعور العايل ابملـؤولي 

 جنـاز املطلوب كعزمية وحزم. يتميزون حبــن اــتخدام انتباهـ  وجهـده وتوزيعهـا علـى املطالـ  املهمـة لتحقيـق اهلـدف واإل 

 أمثـر وينجـزون أمثـر كصـورة أفضـل ومثـاكرة ملـدة أـول يف املهمة ويكون  يكونـون ذو حيويـة وجمتهـدين وأذميـاء وحيـاولون
 ال.شعور اخلوف لديهم  لي

 ئتهم.لديهم ـيطرة مبية على اأحداث يف كي 

 يتميزون ابلثقة ابلنفس واملثاكرة واإلصرار على كلوغ اهلدف كغض النظر عما يواجههم من عقبات. 

   الية يتميزون ابإلتزان االنفعايل والتوافق مع الذات وخلوهم من اأعراض العصاكية.صحاب الكفاءة العأويشي روتر أن 

 السمات الشخصية لذوي الكفاءة الذاتية الواطئة )ذوي التوجـه اخلـارج:(  ٢-٥-١-٢
 ١٤٥): : ٢٠٠٣)زايـد : 

  .مييلون إىل الشعور ابلنقص وعدم الثقة ابلنفس والعصاكية 

  م الرغبة يف املثاكرة أو التحمل.املخاـرة وال توجد لديهيريضون ابلوا ع وال يقبلون 

 لتع  وعدم الراحة والتوتر النفـ .يشعرون ابمللل وا 
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  مييلون إىل مقاومة اأفكار واأداء والتصل  يف تفكيهم لتقيدهم كوجهة عقلية حمددة  

  .يضعف الدافعية يف االجناز 

 ة العامة و لة اإلنتاجمييلون إىل الـلبي. 

 ة.حـاس ابملـؤولية الشخصييضعف اإل 

 .يشكون يف  دراهتم ويبتعدون عن املهام الصعبة و يعتربوهنا مهددات شخصية هلم 

 (٤: ١٩٩٧قياس توقعات الكفاءة الذاتية: )رضوان :  -٦-١-٢
 -ة من خالل:ياس تو عات الكفاءة الذاتيكن  مي( ان  Bandura، ١٩٧٧ذمر ريضوان نقال عن )ابندورا يو  
 ويتعلق املـتوى كتعقد املشكلة فاإلنـان يـتطيع أن جيمع خربة مفاءت  الذاتية  ر الكفاءة الذاتية:مستوى ومقدا

للمشكالت البـيطة والشديدة وهذا يعين مدى  وة االعتقاد ابلكفاءة حلل املشكالت املختلفة يف صعوكتها وتتـدرج 
االعتقاد كعـدم  املشكالت مهما كلغت درجة صعوكتها إىلمعتقـدات الكفـاءة كـني اأفـراد مـن االعتقـاد ابلكفـاءة حلـل 

 تقـاد وحبل املشكالت الـهلة فقط.الكفـاءة حلـل أي مشـكلة مـر ورا ابالع

 :هنا تقدم مسة العمومية على شيوع املوا ـف أي ميكـن لتو عـات الكفـاءة أن تكون خاصة أو  عمومية الكفاءة الذاتية
 ن .من املوا ف أو مقتصرة على مو ف حمدد كعي ميكن تعميمها على جمموعة ماملة

 يقصد ك  كقاء معتقدات الكفاءة عند مـتوايهتا يف الظروف املختلفة واملتنا ضة فتو عات  اءة الذاتية وثباهتا:وة الكفق
و غي املتشاهبة الكفاءة الذاتية القوية تظل أمثـر  ـدرة علـى املقاومـة علـى الـرغم مـن وجود جمموعة من اخلربات املختلفة أ

 تنطفئ كـهولة من خالل القدرات املتنا ضة. فـ  حـني أن التو عـات الضـعيفة ميكـن أن

 امليدانية  وإجراءاتهمنهجية البحث -3
 منهجية البحث  -1-3
ار املنهج يـة تلجـأ إىل اختيـع البحـوث العلميـث أن مجية حياـتخدم الباحثان املنهج الوصـف  دإــلوب الدراــات املــح 

ًا ما يً ة ملواجهة املشامل كشكل واـع ، وان  مثي تالءم كدرجة مبيعت  ياملالئم حلل مشكلة ما " فالبحث الوصف  كطب
 ( : ١٩٨٠ : ٤٩ دة للدراــة " )ــالمةيـتعمل مـأجراء أويل من اجل فتح جماالت جدي

 أدوات البحث  -1-3
نات أو أجهزة "  ياانت أو عيحل مشكلة مهما مانت تلك اأدوات، كع الباحث يـتطيق اليت يلة والطر ي" وه  الـو  

 . (١٦٣: ٢٠٠٢)حمجوب : 
 جمتمع البحث وعيناته  -١-٢-٣
( ومن ٢٠١٢– ٢٠١١ة للعـام الدراــ ) ية فـ  جامعـة القادــييضـاية الر ية الرتكياشتمل جمتمع البحث على ـلبة مل  

( ٧٠٦ة والبالغ عددهم) ية تـم التعـرف علـى إعـداد الطلبـة للصـفوف الدراـــيل فـ  الكليخالل االـتعانة كقــم التــج
البة. واجلدول)   .ةي جمتمع البحث الكل  متمثال أبعداد الطلبة وحـ  اجلنس واملرحلة الدراـنيبي( ١ـال  ـو
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 (3(جدول

 يبني جمتمع البحث متمثال أبعداد الطلبة موزعني حبسب املرحلة الدراسية واجلنس

 موعاجمل
 اجلنس

 ت الصف الدراس:
 ذكور إانث

 ١. ولالصف اأ ١٦٧ ٢٦ ١٩٣

 ٢. الصف الثاين ١٩٠ ٢٦ ٢١٦

 ٣. الصف الثالث ١٤٨ ١٩ ١٦٧

 ٤. الصف الراكع ١١٣ ١٧ ١٣٠

 ٥. اجملموع ٦١٨ ٨٨ ٧٠٦

  عينة البحث -١-١-٢-٣
ضعها ين" اأهـداف التـ  إها الباحـث لبحثـ  لـذا فـضـعيقا ابأهـداف التـ  ينة البحث مرتبط ارتباـا وثيار عيإن اخت  

 ١٩٨٨ : ٤١) : ديختارها " )جمينة اليت ـيعة العيـتخدمها ـوف حتدد ـبيالباحث لبحث  واإلجراءات اليت 
البة ٤٢٠( من جمتمع البحث وتبعا لذلك فقد كلغ عدد الطلبة) %٥٩نة البحث كنـبة) يار عيو د مت اخت   ( ـالبا ـو

شكل نـبة ي( ـالبـة وهو ما ٥١نـة البحـث فـ  مقاكـل)ي( مـن ع%٨٨شـكل نــبة) ي( ـالبا وهو مـا ٣٦٩وكوا ع) 
ار ية اختي. أما عملة وابأــلوب املتناـ يـة العشـوائيقـة الطبقيـارهم ابلطر ينة البحـث تـم اختي( من ع%١٢)  مقدارها

ار ية املكونة لكل صف واختيع الشع  الدراـيجراء القرعة جلمق االختبار فقد متت من خالل إينة من مل ـبقة لتطبيالع
 . ذلكنيبيمثل الطبقة واجلدول التايل يالشع  والعدد املناـ  منها ل

 (٢اجلدول) 

 بني عينة البحث متمثال أبعداد طلبة كلية الرتبية الرايضية موزعني حسب اجلنس واملرحلة الدراسيةي

 النسبة

 املئوية

 الطالب باتالطال جمموع الطلبة

 العدد ت الصف الدراس:

 الكل:

عدد 
 العينة

 النسبة

 املئوية

 العدد

 الكل:

عدد 
 العينة

 النسبة

 املئوية

العدد 
 الكل:

عدد 
 العينة

 ١. ولالصف اأ ١٠٠ ١٦٧ ٦٠% ١٥ ٢٦ ٥٨% ١١٥ ١٩٣ ٦٠%

 ٢. الصف الثاين ١١٤ ١٩٠ ٦٠% ١٥ ٢٦ ٥٨% ١٢٩ ٢١٦ ٦٠%
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 النسبة

 املئوية

 الطالب باتالطال جمموع الطلبة

 العدد ت الصف الدراس:

 الكل:

عدد 
 العينة

 النسبة

 املئوية

 العدد

 الكل:

عدد 
 العينة

 النسبة

 املئوية

العدد 
 الكل:

عدد 
 العينة

 ٣. الصف الثالث ٨٨ ١٤٨ ٥٩% ١١ ١٩ ٥٨% ٩٩ ١٦٧ ٥٩%

 ٤. الصف الراكع ٦٧ ١١٣% ٥٩% ١٠ ١٧ ٥٩% ٧٧ ١٣٠ ٥٩%

 ٥. اجملموع ٣٦٩ ٦١٨ ٦٠% ٥١ ٨٨ ٥٨% ٤٢٠ ٧٠٦ ٥٩.٥

 األدوات املستخدمة يف البحث  -٣-٣
ائل واأدوات اليت ـيقصد هبا مجي" و    . إن جناح البحث يف لة من مراحل حبث ـتخدمها الباحث يف مل مرحيع الـو
ـائل فـ  احلصـول على البيـار الــليتو ـف علـى عوامـل عـدة منهـا االختيـق أهدافـ  يحتق اانت " )ملحم : يم واملناــ  للـو

 ل :ي( . وهلذا اـتخدم الباحث ما ١٤٧: ٢٠٠٥
 االستبانة: -1

. وتقـدم االـتبانة " تعد االـتبانة أو االـتقصاء أداة مالئمة للحصول على معلومات وكياانت وحقائق مرتبطة كوا ع معني
: ١٩٨٨كشـكل عدد مـن اأـئلة يطلـ  اإلجاكة عنها مـن  بل عـدد من اأفـراد املعنيني مبويضوع االـتبانة". )عبيدات : 

(. عد الباحثان اـتمارات اـتبيان ملقياس تو عـات الكفـاءة الذاتيـة .ومذلك اـتخدام االـتبانة يف التجركة ١١٧
 ة.لرئيـة والتقنني وصوال إلعداد املقياس كصورت  النهائياالـتطالعية والتجركة ا

 العلميةاملصادر واملراجع  -2
 () املقابالت الشخصية -٣

ة ثرة يلة علميلـك مـن حصـمي الباحث، وخمتص أو أمثر الـتشارة املختص لدإدالء مبـا ني" املقاكلة ما ه  إال حوار ودي ك
بل العالج".)عو يج  التو يد أـاليص وحتديـتعان هبا يف التشخي . و د أجرى الباحثان لقاءات (٨٥: ١٩٩٩س: ي  ـو

 (. ٢نظر امللحق) ياس، ييض  واالختبار والقايمع جمموعة من أـاتذة علم النفس الرتكوي والر 
ان مات أخرى واليت   ي اس متغية اليت صممت لقيس النفـيي: اـلع الباحثان على عدد من املقا املقاييس النفسية -4

 ة هلا.ياغة اأـئلة واملعاجلات اإلحصائية ص على معرفني يف مـاعدة الباحثر اأمربهلا الدو 
 الشبكة الدولية للمعلومات )االنرتنيت(.  -3

 (.spssبرامج تقنية إحصائية )حقيبة  -3

                                  
()(٢ينظر : امللحق.) 
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 .غهااستمارة مجع البياانت وتفري -3

 .قالم رصاصأقالم حرب وأ -3

 حاسبة الكرتونية -3

 إجراءات البحث الرئيسة  -٤-٣

ة الركط يفياس وميكن إتباعها عند كناء االختبار واملقمية اليت ياملصادر إىل أن "هناك جمموعة من اخلطوات اأـاـ يتش  
 ٣١٩: ٢٠٠٠الوي ، ريضوان:ع) ـة للمهـارة أو الــمة أو الصـفة أو القـدرة "يـاس اجلوانـ  الكلياس لقي وحدات املقنيك
 ة البناء يتاجها الباحثان إلمتام عملحي ة اليتيليوات التفصن كعض اخلطال ع(. فض٣٣٠ –
 الغرض من بناء املقياس  -١-٤-٣
اس تعترب نقطة يجل  هذا املقأاالـتعمال املنشود الذي كين من  دا وايضحا وما هوياس حتديد الغرض من كناء املقيحتد  

 اس.ية لبناء أي مقيالبدا
ة القائلة ابن شكل االختبار وكعـض يعزم على كناءه من الفريضد الغرض من االختبار عند الي" وأن احلاجة املبكرة لتحد  

 ٢٢) .:٢٠٠٤ع: يخصائصـ  ختتلـف كـاختالف الغـرض مـن ذلـك االختبـار" )احلمـادي ، الـدراك
م تو عات الكفاءة ييد وتقيـهم يف حتدية لياس لتو عات الكفاءة الذاتي مقنيوالغرض من البحث احلايل هو كناء وتقن  

 .ةيتها خالل مدة الدراـة اجلامعيلدى الطلبة واحلث على تنمة يالذات

 حتديد الظاهرة املطلوب قياسها:   ٢-٤-٣
هدف ي متامـا ، وأن  الظـاهرة التـ  نيكـون مفهومهـا وحـدودها وايضـحياــها وان يـد الظـاهرة املطلـوب  ينبغ  حتدي  

 ة.يجامعة القادـ -ة ييضاية الر ية الرتكيبة ملة لدى ـلياـها ه  ، تو عات الكفاءة الذاتيالبحث إىل  
 ولية ملقياس توقعات الكفاءة الذاتية غة األإعداد الصي -٣-٤ -٣
عـداد عـدد من الفقرات إـال متكـن الباحثـان مـن مجـع و فـ  هـذا اجمل ة التـ  تـم كناؤهـايس النفـييكعد االـالع على املقا  

  الوايضحة فقد كلغ عدد الفقـراتينة البحث وكعد اـتبعاد الفقرات املتشاهبة وغينـجم ومفاءة عياغتها مبا يوٕاعادة ص
وكعد اـرتجاع  ().اسييضـ  واالختبار والقايوتـم عريضـها علـى اخلبـراء فـ  علـم الـنفس الرتكـوي والر  () ( فقـرة.٢٨)

( للتعرف ٢ث مت اـتخدام اختبار )مايغها حيتفر انـات و يالباحثان الـتمارات االـتبانة من الـادة اخلرباء  ام جبمـع الب
 عهاية الفقرات مجيعلى الفقرات الصاحلة و د أظهرت النتائج صالح

 إعداد تعليمات مقياس توقعات الكفاءة الذاتية  -٤-٤-٣

ذ يمات وشروط تنفينة البحث مع مالحظة أن تتـم هذه التعليق  على عياس  بل البدء كتطبيمات املقيتويضح تعل  
كن أن تؤثر على نتائج ميكن االلتزام هبا من دون حدوث أي اختالفات مية حىت يختبار ابلويضوح والـهولة واملويضوعاال

                                  
()( ١ينظر : احمللق.) 
()(٢ينظر امللحق.) 
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مات على ويضوح اإلجاكة يمات يف صفحة مـتقلة من صفحات االختبار وتضمنت التعلياالختبار. ومتت متاكة هذه التعل
مأنت عها وعدم ترك أي يز يف اإلجاكة والصدق فية الرتميوأمه ة وال ينة البحث ابن إجاابهتم ـر يفقرة من دون إجاكة. ـو

 ة اإلجاكة على القائمة. يفيح  عن ميمع إعطاء مثال تويض .تـتخدم إال أغراض البحث العلم  فقط
 مفاتيح تصحيح مقياس توقعات الكفاءة الذاتية  -٥-٤-٣
ـاس مـن اخلطوات ينـة البحـث علـى املقيمـن أفـراد ع هـا مـن مـل فـرديتم احلصول عليتعد خطوة حـاب  الدرجة اليت   

قة كناء الفقرات وعدد كدائل اإلجاكة، وكعد موافقة الـادة اخلبـراء )امللحق( على كـدائل ياملهمة وتعتمد الدرجة على ـر 
ا، ي اما تنطبق عل  مث( ومبـدرج مخاــ  هـ  )تنطبق  عل  متLikartكـرت) يانـا علـى وفـق أمنـوذج لياإلجاكـة املصـاغة أح

 ال، ال تنطبق عل  إـال ا(. ياان، تنطبق عل   ليتنطبق عل  أح
ز كـهولة البناء ية وذلك أهنا تتميس النفـييائق الشائعة واملتبعة يف كناء املقاقة ه  من الطر ي))علما أن هذه الطر 

ظهار شدة مشاعره حنو املويضوع ((   يف إية امرب للمـتجي، وتعط  حر ز ابلتجانسيتمياس يح ، وتوفر مقيوالتصح
 ، ٣، ٤، ٥ـت كـدائل اإلجاكـة الـدرجات) ي( و ـد أعط٣٢٥: ١٩٩٠)اإلمـام ، 

ويضح أر ام الفقرات ي( ٣ة على التوايل واجلدول) ي( للفقرات الـلب٥، ٤، ٣، ٢، ١ة، وابلعكس)ياكجيللفقرات اإل (١، ٢
 .ة وعددهاية والـلبياكجياال

 (٣) جدول

 جيابية والفقرات السلبية ملقياس توقعات الكفاءة الذاتيةاإل يبني الفقرات

 ت الفقرات أرقام الفقرات

  جياكيةالفقرات اإل ٢٨،٢٦،٢٥،٢٢،٢٠،١٩،١٧،١٣،١١،١٠،٨،٧،٥،٤،٣،١،١٥

  الفقرات الـلبية ٢٧،٢٤،٢٣،٢١،١٨،١٦،١٤،١٢،٩،٦،٢

 التجربة االستطالعية ملقياس توقعات الكفاءة الذاتية  -٦-٤-٣

البـة مـن ـلبـة مل٤٠) نة  وماهاية على عيأجرى الباحثان جتركة اـتطالع   ة ية جامعة القادـييضـايـة الر يـة الرتكي( ـالـ  ـو
اس وكدائل اإلجاكة مانت يع فقرات املقي. إذ مت التوصل إىل أن مج٩/٣/٢٠١٢نة كشكل عشوائ  يفيومت اختبار الع

 ها:عا ومان اهلدف منيوايضحة ومفهومة للطلبة مج
 . مات ياس وتعلي. التعرف على مدى ويضوح فقرات املق١
 لتعرف على الو ت الالزم لدإجاكة.ا. 2
 ة.ياس كصورت  النهائيق املقيالتعرف على املعو ات اليت  د تواج  الباحثان يف تطب. 3
 ة كدائل اإلجاكة.يالتعرف على فعال. 4
قة ي( د ٢٠-١٥)  نيـاس  ـد تراوحـت كـياإلجاكـة علـى فقـرات املقة أن زمـن يو د اتضح مـن خـالل التجركـة االــتطالع  

 ع الفقرات وايضحة ومفهومة لدى الطلبة.يوان مج
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 التطبيق الرئيس ملقياس توقعات الكفاءة الذاتية  -٧-٤-٣
اس يـق املقيث ابشر الباحثـان كتطبيق حيا للتطبمات  وفقرات  جاهز ية كتعلياس تو عات الكفاءة الذاتيكعد أن أصبح مق  

البة من مل٤٢٠نة البحث والبالغ عددهم) يعلى ع ة ومانت نـبتهم) يجامعة القادـ –ة ييضاية الر ية الرتكي(  ـال  ـو
نة البناء ية فرز اـتمارات لعي. وكعد عمل٢٠١٢/ ٥/ ١ة يولغا ١٣/٣/٢٠١٢( من جمتمع البحث للمدة من 59.5%

( اـتمارة مت ٤٢٠) ع االـتمارات والبالغةياـتبقى الباحثان مج  يع االـتمارات صاحلة لدإجاكة وعلياتضح أن مج
لغرض  () ( فقرة٢٨ة املكون من) ياس تو عات الكفاءة الذاتيل اإلحصائ  لفقرات مقيات التحليها يف عملياالعتماد عل

(  د ـائق ٥-٤)  ح االـتمارة الواحدة مـنية تصحية والصدق والثبات، و د اـتغر ت عمليز يياـتخراج القوة التم
 (. ١٣٥ -٦٦ ) نياس كين على فقرات املقيوتراوحـت درجـات املختبـر 

 سس العلمية للمقياس األ -٨-٤-٣

  Validity الصدق 1-4-3-3

ة، ومـن أمههـا ثبات درجات  ية( اأـاــيكومرت يـ  كعـض اخلصـائص )الــينبغـ  أن تتـوافر فيـاس ي" إن االختبار أو املق  
 ة:ياس احلايل مؤشرات الصدق التاليتوفر يف  املقي( و ١٨٤: ٢٠٠٠: وصد   ". )عالم

  face-vality الصدق الظاهري -أ
 يف العلوم نياس وكدائل  على جمموعة من اخلرباء واملختصيو  د حتقق هذا النوع من الصدق من خالل عرض فقرات املق  

( واأخذ آبرائهم حول مدى مالئمة الفقرات ٢)  اس امللحقييض  واالختبار والقاية وعلم النفس الر ية والنفـيالرتكو 
 (. ٤  يف اجلدول)يح  يف دراـة صدق الفقرات من اخلرباء متت اإلشارة إليجل  مما مت تويضأللهدف  اليت ويضعت من 

 Content – Validity صدق احملتوى -ب
ة ومتاكة عدد من الفقرات تتالءم  يف تو عات الكفاءة الذاتيلقد حتقق هذا النوع من الصدق عندما  ام الباحثان كتعر    

 يف علم النفس الرتكوي نينت  وعريض  على جمموعة من اخلرباء واملختصيمع هدف البحث وعف و ي  التعر يتو حيمع ما 
ع الفقرات على النـبة ي( حصلت مج٢ا ابـتخدام )مايل آرائهم إحصائي(  وكعد حتل٢يض  واالختبار )امللحق ايوالر 

 (. 4 يف اجلدول)نيا مباملقبولة من التوافق مم
 Reliability الثبات 1-4-3-3 

قصد كثبات االختبار"هو إعطاء يد. و ية لالختبار وهو من أهم صفات االختبار اجليعد الثبات من املقومات اأـاـي  
: ١٩٩٥: نيمتشاهبة" )حـان  وفـ  ظـروفني خمتلفتـنينـة فـ  فتـرتيقـ  علـى نفـس العيد تطبينفس النتائج إذا ما أع

 ة.يقة التالية اعتمد الباحث الطر ياس تو عات الكفاءة الذاتي. وأجل اـتخراج ثبات مق(٣٥٣

                                  
()(3ينظر امللحق) 



 مقياس توقعات الكفاءة الذاتية لطلبة كلية الرتبية الرايضية بناء وتقنني

 3131أب  3( ج1( العدد )31جملة القادسية لعلوم الرتبية الرايضية اجمللد )
43 

 االتساق الداخل: )عالقة درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياس(  -أ
 يـيلـذي  فـ  املــار نفــ  ايـاس تــيعتمد هذا اأـلوب ابلدرجة اأــاس للتأمـد مـن أن مـل فقـرة مـن فقـرات املقي" 
 إىل انتماء يشية ل  يـاس ومذلك الدرجة الكلي مـل فقرة مـن فقرات املقنيـة كياس إذ أن ارتفـاع العال ة االرتباـيـ  املقيف

 ١٩٨٤ : ١٠٤) .اس متجانس" )عوض: ياس ومن مث احلصول على مقيهذه الفقرة إىل املق
ة لألفراد ي درجات مل فقرة والدرجة الكلنيمعامل االرتباط كـون( الـتخراج ي لذا اـتعمل الباحث معامل االرتباط )ك  

 ةي( ودرجة حر 0000) ( اـتمارة عند مـتوى داللة٤٢٠ل) ياس إذ مان عدد االـتمارات اليت خضعت للتحليعلى املق
(٤١٨). 

 Coefficient – alpha  الفاكرونباخ -ب

( ٤٢٠نـة البحـث البـالغ عـددهم )يلفامرونبـاخ( علـى إجاكـات عقـة إذ تـم اــتخدام معادلـة )اياد الثبات هبـذه الطر جيإل  
البة( فقد كلغ ثبات الفا للمق  (٠٧٧٣اس احلايل ) يـال  ـو

 مؤشرات القدرة التميزية  -٩-٤-٣

ا ما امهيتحقـق مـن مضـمون الفقـرة يف  يـل املنطقـ  لكون  يـة مـن التحليـل اإلحصـائ  للفقـرات أمثر أمهيعـد التحلي"   
 ومعامـل صـد ها وصـعوكتها " نيبـي اجملنيـز كـيياــ  ابالعتمـاد علـى كعـض املؤشـرات مثـل  ـدرهتا علـى التميأعـدت لق

البة و د  ام الباحثان دإتباع ٤٢٠ل اإلحصـائ  املتكونـة من) ينـة التحلي( ، ومانـت ع٢٥: ١٩٩٥: ـ ي)الكب ( ـال  ـو
 اانهتا.يغ كيح االـتمارات وتفر يصحة تية كعد عملياإلجراءات التال

ـا مـن أعلـى درجـة إىل ا ل يبـا تنازليـة رتبـت الـدرجات ترتياس تو عـات الكفـاءة الذاتية لفقرات مقيز ييحلـاب القوة التم 
البة مـن مل420) ل والبالغ عددهاينة التحلية إلفراد عيدرجة مل وعتان ة ثـم حددت اجملمييضـايـة الر يـة الرتكي( ـال  ـو

( ـالباً ١١٣) ا و ـد كلـغ عـدد اأفـراد فـ  مل جمموعةي( للـدرجات الـدن%٢٧ـة كنــبة) ياملتطرفتـان فـ  الدرجـة الكل
البة. و د ـبق االختبار التائ  ط  نية للفرق كي للتعـرف علـى الداللة اإلحصائني مـتقلتنينتي( لعT – test)  ـو  متـو

 ة والبالغةيمة اجلدولية الفقرة من خالل مقارنتها ابلقية مؤشرا ملدى صالحيمة التائيا. وعدت القيا والدني العلنياجملموعت
ع الفقرات يل أن مجي(. واتضح من خالل نتائج التحل0000) ( ومـتوى داللة٢٢٤)  ةي( عند درجة حر 10910911)
 .زةيمم
 حساب الدرجة الكلية ملقياس توقعات الكفاءة الذاتية  -١٠-٤-٣

ر إزاء مـل فقـرة وهـ  يو د مت االعتماد علـى املـدرج اخلماــ  للتقـد ()( فقرة ٢٧ة من) ياس كصورت  النهائيتكون املقي  
ال، ال تنطبق علـ  إـال ـا( ومانـت درجـات يانـا، تنطبـق علـ   لـي، تنطبـق علـ  أحـراي)تنطبـق علـ  متامـا، تنطبـق علـ  مث

( ٢٧( وأدىن درجة ل  وه )١٣٥  ه ) يالتـوايل لـذا فـان أعلـى درجـة حمتملـة للمــتج( علـى ١-٥ح مـن) يالتصـح
ط النظري للمق  ( درجة. ٨١اس هو)يدرجة علما أن املتـو

                                  
():(4) ينظر امللحق. 
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 حتديد املستوايت ملقياس توقعات الكفاءة الذاتية  -١١-٤-٣
ة من يـاس فـ  صورت  النهائي االختبـار أو املقنيقنة تية اليت متر هبا عمليبي آخر اخلطوات التجر يية اشتقاق املعاي" تعد عمل
 درجات يي عبـارة عن جداول تـتخدم لتغيي(،" واملعـا٣٠١: ١٩٨١نـة ممثلـة للمجتمـع ")امحـد : يق  على عيخالل تطب

ا من شروط جودة االختبارات ابختالف أنواعها واـتخداماهتا وه  تدل على  ياختبار ما ح متثل م يث إهنا تعترب شـر
ـة مجزء من ينيـ  اـتخرج الباحثان الرت  املئي( ، وعل١٧٣: ٢٠٠٧"  )فرحـات: نيأداء جمتمع خا  فـ  اختبـار معـ

ت ايد مـتو ية فقد  ام كتحدياس تو عات الكفاءة الذاتينة البحث( ملقية )عييضاية الر ية الرتكي لـدرجات ـلبة مليياملعا
البة٤٢٠نة البالغ عددهم) ياس أفراد العياملق اس يق  للمقيت ابالعتماد على املدى احلقايد املـتو يلذا مت حتد .( ـالباً ـو

هـا يصـل علحيكـن أن ميمـة ية لذا فان أعلـى  يالبدائل ه  اإلجاكة اخلماـ ( فقـرة وان٢٧) اس مكون مـنيولكون املق
ا من يمة العليتم كعد ذلك ـرح القية مث ( درج٢٧ها فه )يكن  احلصول علمي(  درجـة أمـا أدىن درجة ١٣٥الطالـ  هـ ) 

 .تايد ثالثة مـتو يـتخرج منها ـول الفئة. وعلى هذا فقد مت حتديت لايا مقـوما على عدد املـتو يمة الدنيالق
 الوسائل اإلحصائية  -٥-٣
ائل اإلحصائspss( و)Microsoft Excelاـتخدم الباحثان ومن خالل كرانمج)    يت، ير  التكنيـايع ية )ودي( الـو

 ة: ي( التال٢٧٧، ٢٦٣، ٢٤٠، ٢١٤، ١٥٧، ١٠٢: ١٩٩٩حـن حممد : 
ط احلـايب  - اختبار مربع كاي-  ة الفامرونباخ معادل -ـوني معامل ارتباط ك -اري ياالحنراف املع-الـو
 أدىن درجة  –ت   أعلى درجة اي انون املـتو  -( (t-test: االختبار التائ: لعينتني مستقلتني -
 تائج وحتليلها ومناقشتها: عرض الن -4
 عرض ومناقشة نتائج الصدق الظاهري لصالحية فقرات املقياس:   ١-٤
اس يمة )مـأ( احملـوكة لكـل فقرة من فقرات املقيث ظهـرت  يـاس حية فقرات املقيد صـالحي( نتـائج حتد٤)  اجلدولنيبـي  

(. و د إتضح 0001) ( ومــتوى داللة١) ـةينـد درجـة حدع (30.4) ة اليت تـاوييمة )مأ( اجلدوليدالة كعد مقارنتها كق
ـدل علـى أن يعها. وهـذا ياس مجيـة لفقرات املقية معنو يحصـائإـة وذات داللـة يمـة اجلدوليمة احملــوكة أمبـر مـن القيأبن الق

ـة يـة الرتكيـة لـدى ـلبـة مليذات. وه  تو عات الكفـاءة الع أجلةـاس مـا ويضـيـاس التـ  ويضـعت تصـلح لقيـع فقـرات املقيمج
 . ( فقرة٢٨ـاس ه ) ية. وهبـذا تكـون عـدد فقـرات املقييضـايالر 
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 (٤ول) اجلد

 الذاتية يبني صالحية فقرات مقياس توقعات الكفاءة

 الداللة

 اإلحصائية

 عدد اخلرباء ٢قيمة كا
 عدد

 الفقرات

أرقام الفقرات 
 يف املقياس

 ت
 احملسوبة اجلدولية

 النسبة

 املئوية

 غري

 موافقون

 النسبة

 املئوية
 املوفقون

 ٣.٨٤ دالة
٨ ١٦ ١٠٠% ٠ ٠% ١٦ 

1-.-14-
19-1.-22-

20-21 
.١ 

٦ ١٥ ٩٣.٧٥% ١ ٦.٢٥ ١٢.٢٥ 3-9-10-
11-21-24 .٢ 

  

٥ ١٤ ٨٧.٥% ٢ ١٢.٥% ٩ 
0-13-19-

23-29 .٣ 

%٤ ١٣ ٨١.٢٥% ٣ ١٨.٧٥% ٦.٢٥ 4-1-12-2. .٤ 

٥ ١٢ ٧٥% ٤ ٢٥% ٤ 
2-9-11-

10-20 .٥ 

 .(0001ومـتوى داللة)  ١   ١-٢(   ١-ة )نيعند درجة حر  30.4ة ي( اجلدول٢مة )ماي 
 عرض ومناقشة نتائج القدرة التمييزية أبسلوب العينتني املتطرفتني   ٢-٤
اط يوالـدنـا يـة )العليولـى والثان اأنيث حصـلت اجملمـوعتياس حية للمقيز يي( نتائج القدرة التم٥ اجلدول) نيبي   ا( على أـو

اس يمة )ت( احملـوكة لكل فقرة من فقرات املقياس. وظهرت  ية خمتلفة لكـل فقرة من فقرات املقيار ية واحنرافات معيحـاك
(. و ـد 0000( ومـتوى داللـة) ٢٢٤) ةي( عند درجة حد10910911ة البالغة)يمة )ت( اجلدوليوعند مقارنتها كق
دل يزة وهذا يعها ذات داللة ممية الفقرات مجيـة وذات داللة إحصائيمـة اجلدوليأمبـر مـن الق مـة احملــوكةيأتضـح كـأن الق

 الطلبـة وأن الفقـرات نيـز كـييها القـدرة علـى التمية لدياس تو عات الكفاءة الذاتياس اليت ويضعت لقيعلى أن فقرات املق
 .زةيمم عهـاي( فقـرة مج٢٨البالغـة) 
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 ( ٥)  ولاجلد

 الذاتية قيم االختبار التائ: ملعامل التمييز أبسلوب العينتني املتطرفتني ملقياس توقعات الكفاءةيبني 

 الداللة
قيمة )ت( 

 احملسوبة

  اجملموعة العليا اجملموعة الدنيا

 رقم

 الفقرة
 ١ -س ١ع ٢ -س ٢ع

 ١- ٤.٠٨٨٤٩٦ ٠.٩٥٩٥١٦ ٣.٤٢٤٧٧٩ ١.٠١٥٩٩١ ٥.٠٤٨٧١٩ مميزة

 ٢- ٣.٩٥٥٧٥٢ ١.٠١٢٣٢٩ ٢.٨٢٣٠١ ١.٠٧٧٢١٨ ٧.٠٠٠١٤٥ مميزة

 ٣- ٤.١٢٣٨٩٤ ١.٠٧٠١٥٣ ٣.٤١٥٩٢٩ ١.١٣٩٥٩٣ ٤.٨١٤٠٣٣ مميزة

 ٤- ٤.٤٢٤٧٧٩ ٠.٩٣٣٥٥٤ ٣.٦٤٦٠١٨ ١.١٤٨٩١٥ ٥.٥٩٢٠٣٤ مميزة

 ٥- ٤.٣٨٠٥٣١ ٠.٨٥٨٩٧١ ٣.٥٤٨٦٧٣ ١.٢٤٦٣٦ ٥.٨٤١٨٨٣ مميزة

 ٦- ٤.٥٢٢١٢٤ ٠.٨٣٥٥٦٤ ٢.٩٩١١٥ ١.٣٩٨٣١٣ ٩.٩٩٠٨٣٦ مميزة

 ٧- ٤.٥٥٧٥٢٢ ٠.٧٠٦٣٢٤ ٣.٧٤٣٣٦٣ ١.٠٨٣٧٩٩ ٦.٦٩٠١١٩ يزةمم

 ٨- ٤.٣٢٧٤٣٤ ٠.٨٢٨٥٣٧ ٣.٥٢٢١٢٤ ١.٠٩٤٦٠٨ ٦.٢٣٥٧٤ مميزة

 ٩- ٣.٦٩٠٢٦٥ ١.٠٠٠٧١١ ٣.٠٣٥٣٩٨ ١.٠٣٤٤٨٧ ٤.٨٣٦٦٠٩ مميزة

 ١٠- ٤.٦٥٤٨٦٧ ٠.٥٧٨٩٤٥ ٣.٨١٤١٥٩ ١.٠٩٠١٢٣ ٧.٢٤٠٣ مميزة

 ١١- ٤.٢٢١٢٣٩ ٠.٨٣١٦٧٨ ٣.١٩٦٤٢٩ ١.٠٩٧٤١١ ٧.٨٩٦٤٧١ مميزة

 ١٢- ٣.٨٠٥٣١ ٠.٩٩٨٧٣٥ ٢.٧٢٥٦٦٤ ١.١٨٢٠٦٧ ٧.٤١٦٣٥ مميزة

 ١٣- ٤.٣٤٥١٣٣ ٠.٩٤٢٧٣٥ ٣.٢٢١٢٣٩ ١.٠٦٦٨٢٥ ٨.٣٩١٧٤٢ مميزة

 ١٤- ٤.٠٣٥٩٨ ١.٠٢٥٨٢ ٢.٨١٤١٥٩ ١.١٠٦٣٨٣ ٨.٦٠٤٣١٨ مميزة

 ١٥- ٤.٤٧٧٨٧٦ ٠.٧٣٣١١٢ ٣.٢٧٤٣٣٦ ١.١٨٩٥٩٦ ٩.١٥٥٧٥١ مميزة

 ١٦- ٤.٠٨٨٤٩٦ ١.٠٤٨٤٤٧ ٢.٩٠٢٦٥٥ ١.١٤٩٢٥٩ ٨.١٠٣١٦١ مميزة

 ١٧- ٤.٢١٢٣٨٩ ١.١٢١٦٣٢ ٣.١٤١٥٩٣ ١.٠٩٢٧٣ ٧.٢٦٩٠١٤ مميزة

 ١٨- ٤.١٧٦٩٩١ ١.٠٢٨٤٣٦ ٢.٧٥٢٢١٢ ١.١٩٩١٨٩ ٩.٥٨٧١٠٧ مميزة

 ١٩- ٣.٩٣٨٠٥٣ ١.١٨٢٣٣٤ ٣.٦١٩٤٦٩ ١.٢٢٧٠٦٥ ١.٩٨٧٤٤٣ مميزة

 ٢٠- ٤.٣٩٨٢٣ ٠.٧٦٢٢٧٨ ٣.٣٠٩٧٣٥ ١.٠٠٠٧١١ ٩.١٩٨٠٤١ مميزة

 ٢١- ٣.٨٤٩٥٥٨ ١.٠٤٥٥٧٩ ٢.٥٣٩٨٢٣ ١.٠٦٩٣٤١ ٩.٣٠٩٢٨١ مميزة
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 ٢٢- ٤.١٠٦١٩٥ ١.٠٧٢٠٧١ ٣.٥٦٦٣٧٢ ١.١٠٩٠٢٢ ٩.٧٢٠٢٢٤ مميزة

 ٢٣- ٤.٣٤٥١٣٣ ٠.٩٩٧٩٤٤ ٢.٨٥٨٤٠٧ ١.٢٣١٠٥١ ٩.٩٧٢٧٢٩ مميزة

 ٢٤- ٤.١٩٤٦٩ ١.٠٠٧٦٣٥ ٣.٣٣٦٢٨٣ ١.١٩٢٣١٦ ٥.٨٤٥٣٣٦ مميزة

 ٢٥- ٤.٢٩٢٠٣٥ ٠.٩٠٣١٨٣ ٣.٢١٢٣٨٩ ١.١٨٣٦٠٣ ٧.٧٠٨٥٢٨ مميزة

 ٢٦- ٤.٤٢٤٧٧٩ ٠.٧٦٥٣٨٢ ٣.٤٠٧٠٨ ١.١٤٦٧١٢ ٧.٨٤٦٨٤٦ مميزة

 ٢٧- ٤.١٤١٥٩٣ ١.٠٥٩٥٤٢ ٢.٩٠٢٦٥٥ ١.٢٨٨٤٤٢ ٧.٨٩٥٠٤٧ مميزة

 ٢٨- ٤.٤٥١٣٢٧ ٠.٨٣٤٤٢٨ ٣.٦٤٦٠١٨ ١.٠١٧٠٠١ ٦.٥٠٧٤١٥ مميزة

 .1091 0911 (   0000وحتت مـتوى داللة)٢٢٤  ٢- ٢٢٦ة ية عند درجة حر يمة )ت( اجلدولي 

 عرض ومناقشة نتائج الثبات بطريقة االتساق الداخل::  - ٣-٤
اس وعند مقارنتها يمة )ر( احملـوكة لكل فقرة من الفقرات املقيث ظهرت  ية حيز يي( نتائج القدرة التم٦)  اجلدولنيبي  
مة يأتضح أبهنا أمرب من الق (0000) ( ومـتوى داللة٤١٨ـة) ي( عند درجة حد.0009ة البالغة)يمة )ر( اجلدوليكق

اس كـب  يرتباـهـا عشوائ  و د حذفت من املقإ( فقـد مـان ١٩ة ماعـدا الفقـرة) ية ومعنو يحصائإة وذات داللة ياجلدول
ومت حـاب معامل االرتباط للفقرات مرة أخرى كعد  .زييس كـب  الفقرة يف عدم  درهتا على التمية وليحصائاملعاجلة اإل

 ( فقرة. ٢٧ة من) يغتة النهائياس كصيرتباط معنوي. و د تكون املقإع الفقرات ذات يت مجاحلذف و د مان
 (٦جلدول) ا

 معامل ارتباط درجة  كل فقرة ابجملموع الكل: لدرجات مقياس توقعات الكفاءة الذاتية يبني 
 بطريقة االتساق الداخل: 

 معامل

االرتباط بعد 
 احلذف

 نوع

 الداللة
 الفقرةرقم  معامل االرتباط

 معامل

االرتباط بعد 
 احلذف

 نوع

 الداللة
 معامل االرتباط

رقم 
 الفقرة

 ١ ٠.٢٨٤١٠٦ معنوي ٠.٢٩٤٧٤٣ ١٥ ٠.٤٣٣٣٧ معنوي ٠.٤٣٠٩٨٨
 ٢ ٠.٣٧٦٣٣ معنوي ٠.٣٨٣٩٧٩ ١٦ ٠.٤٠٥٩٦٣ معنوي ٠.٤١٥٠٢٦
 ٣ ٠.٢٧٠٣٥٢ معنوي ٠.٢٧٤١٣٣ ١٧ ٠.٣٩٩١٨٧ معنوي ٠.٣٩٩٥٨٦
 ٤ ٠.٣٢٣٢٧٢ معنوي ٠.٣١٧١٥٥ ١٨ ٠.٤٤٩٦٧ معنوي ٠.٤٦٠٣٣
 ٥ ٠.٢٨٠٥١١ معنوي ٠.٢٦٥٩٠٧ ١٩ ٠.٠٦٢٣١٩ عشوائ  حذفت الفقرة
 ٦ ٠.٥٠٧٠٩١ معنوي ٠.٥١٢٧٨٨ ٢٠ ٠.٤٤٣٨٢٤ معنوي ٠.٤٤١٩٤٧
 ٧ ٠.٣٣٢٩٥٧ معنوي ٠.٣٣٤٠٢٣ ٢١ ٠.٤٦٣٢٥١ معنوي ٠.٤٧٩٠٥٣
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 معامل

االرتباط بعد 
 احلذف

 نوع

 الداللة
 الفقرةرقم  معامل االرتباط

 معامل

االرتباط بعد 
 احلذف

 نوع

 الداللة
 معامل االرتباط

رقم 
 الفقرة

 ٨ ٠.٣٣٥٣٢٥ معنوي ٠.٣٣٢٤٨ ٢٢ ٠.٢٢٦٤٧٦ معنوي ٠.٢٢٦٠٢
 ٩ ٠.٢٦٠٥٩ معنوي ٠.٢٧٤٢٦٩ ٢٣ ٠.٤٩٩٨٩٦ نويمع ٠.٤٩٨٣٢٣
 ١٠ ٠.٣٧٨٦٤ معنوي ٠.٣٦٩٤٧٨ ٢٤ ٠.٣٠٨٠٢٦ معنوي ٠.٣١٨١٧٧
 ١١ ٠.٤٥٧٠٤٧ معنوي ٠.٤٦٠٤٠١ ٢٥ ٠.٣٨٧٠٥٧ معنوي ٠.٣٧٤٩٤٦
 ١٢ ٠.٣٩٦٩٣٥ معنوي ٠.٤٠٨٠٤٩ ٢٦ ٠.٣٩٨٤٣٧ معنوي ٠.٣٩١٢٥
 ١٣ ٠.٣٩٩١٥ معنوي ٠.٤٠٥٢٥١ ٢٧ ٠.٣٨٧٦٣١ معنوي ٠.٣٩٠٦٨٧
 ١٤ ٠.٤٤٤١٢٥ معنوي ٠.٤٤٥٦ ٢٨ ٠.٣٣٩٣٢٤ معنوي ٠.٣٣٨٤٨٤

 .0009 ٤١٨  ٢ – ٤٢٠(   ٢-( ودرجة )ن0000ة عند مـتوى داللة)يمة )ر( اجلدولي 
 عرض وحتليل ومناقشة نتائج ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ:     - ٤-٤
اس مكل) يمة معامل الثبات للمقيث كلغت  ياس حيقط )ر( لثبات امليمة معامل االرتباط البـي(  ٧ اجلدول) نيبي  

( ومـتوى ٤١٨ة) ي( عنـد درجة حر .0009ـة البالغـة) يمـة )ر( اجلدولي( فقرة وعنـد مقارنتهـا كق٢٧( واملكون من)٠٧٧٣
ـات دل علـى  وجـود ثبية وذات داللة  وارتباط  وي جداً وهذا يمة اجلدوليث ظهرت أبهنا أمرب من القي( ح0000داللة)

 . اسية املقيدل هذا على ثبات فاعلينـة البحـث و يـاس علـى عيـق املقيللـدرجات املتحصـلة مـن تطب
 (3)اجلـدول

 يبني معامل ارتباط قيم الثبات بطريقة الفاكرونباخ ملقياس توقعات الكفاءة الذاتية

 ت االسم عدد الفقرات قيمة معامل الثبات

 ١- املقياس مكل ٢٧ ٧٧٣.

 (.0009( )٤١٨ ٢-٤٢٠ ٢-ة )ني( ودرجة حر 0000ة عند مـتوى داللة)ياجلدول مة )ر(ي 
 :مستوىعرض ومناقشة نتائج املستوايت وتكرارات العينة على كل  4-3
نمـا مانت أعلى ي(. ك٦٦اس فقد مانت) ينة البحث على املقيها من أفراد عيمة مت احلصول علي( أ ل  ٨)   اجلدولنيك
ت متثلت ابملـتوى الواـئ اي( مـتو ٣) . و د مانت هناك(٦٩ا)يا والدني العلنيمتي القنيرق ك(. و د كلغ الف١٣٥مة)ي 

ط والعايل و د مت حـاب ـول الفئة من خالل ـرح الق مة يها من القينة احلصول عليكن أفراد العميا اليت يمة العليواملتـو
( ٦٣ـاس)ينـة علـى املقيتراوحـت تكـرارات أفـراد الع ( و ـد٢٣ت إذ كلغت ـول الفئـة)ايا مقـومًا على عدد املـتو يالدن

ط و) ٢٨٨تكـرار للمــتوى الـواـئ و) دل على أن أمثر ي( تكرار للمـتوى العايل. وهذا ٦٩( تكرارًا للمـتوى املتـو
ـط علـى مقينة البحث يأفراد ع ـط تمتعـون مبية أي أهنـم ياس تو عـات الكفـاءة الذاتيقعـون فـ  املـتوى املتـو ـتوى متـو
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ث ترتمز يـا حيعيعـا ـبين تتـوزع توز أها الكد مـن ي ة وغين أمثر الظواهر النفـأىل إعزو الباحثان ذلك ية و يمن الكفاءة الذات
ـط احلــايب أمـا القلـة القليأمثر  لـة فتتجـ  حنـو كعـدها عنـ  ـوى مان ذلك البعد ارتفاعا ية أفراد اجملتمـع علـى  رهبـا مـن الـو

 أو اخنفايضا عن  وهذه ه  الـمة الغالبة لظواهر اجملتمع البحث .  
 (٨) جدول

 يبني مستوايت مقياس توقعات الكفاءة الذاتية وتكرارات العينة على كل مستوى

 طول

 الفئة

عدد 
 املستوايت

 الفرق بني

 القيمتني

 أعلى قيمة مت احلصول

عليها من قبل العينة يف 
 املقياس

 ليهااقل قيمة مت احلصول ع

 من قبل العينة يف املقياس
 املقياس

 الكفاءة الذاتية ٦٦ ١٣٥ ٦٩ ٣ ٢٣

 الفئات املـتوايت التكرارات

 ٦٦- الواـئ ٦٣

ط ٢٨٨  ٨٩- املتـو

 ١١٢- ١٣٥ العايل ٦٩

 االستنتاجات والتوصيات:  -0
 االستنتاجات:  ١-٥

 أستنتج الباحثان 
 لى التمييز كني الطلبةأن مقياس تو عات الكفاءة الذاتية ل  القدرة ع .1

 يتميز املقياس كقدر عال من الثبات .2

 مت احلصول على مقياس مقنن لقياس تو عات الكفاءة الذاتية لدى ـلبة ملية الرتكية الراييضية .3

 التوصيات  3 -3

دة يحبوث جد واالــتفادة منـ  فـ  .ةييضاية الر ية الرتكية لدى ـلبة ملياس تو عات الكفاءة الذاتياس لقياـتخدام هذا املق
 .ات أخرىي ومع متغ

 ـادراملص
 أوال : املصادر العربية 

 ، القاهرة ، مكتبة النهضة العركية. ٢( : القياس النفـ  ، ط19.1) محد ، حممد عبد الـالمأ .1

ية واأكداع ،ط(:اإل٢٠١١)  هللا العمري ،رايض مرمي عبد .2  .،دار احلصاد ،ـوراي١دارة املدـر

،يف منطقة مشال  الكفاية الذاتية للمعلم وعال تها كبعض املتغيات (:٢٠٠٢ )ت حـني كن علة كنالبلوش  ،عائش .3
 الباـنة، ـلطنة عمان.
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الة  جتماع  وعال تها كبعض العوامل الوجدانية،ة والذماء اإل(:الكفاية الذاتي١٩٩٣) أمحد عبد املنعم الغول، .4 ـر
 .جامعة الـلطان  اكوس ماجـتي،

اإلحصـاء املتقـدم فـ  العلـوم الرتكوية والرتكية  (:٢٠٠٦حـني مردان عمر) لبيايت،ا حممد عبد العال أمني، النعيم ، .0
 .،عمان، الوراق للنشر والتوزيع1،ط spssالبدنية مع تطبيقات 

،اأردن ،دار ١ط القياس والتقومي النفـ  والرتكويني النظرية والتطبيق، (:٢٠٠٤ماهر) الدراكيع، هللا عبد الصمادي، .9
 .عوائل للنشر والتوزي

 ختالف حجم العينة واجملتمع يف القـوة التمييزيـة لفقـرات املقـاييس النفـية،إ (:أثر١٩٩٥مامل اثمر) الكبيـ ، .1
 . ة) أكن رشد(،جامعة كغداددراـة جتريبية ،ملية الرتكي

،دار املواه  ١ط ،ةييضة الراييث العلم  يف حبوث الرتكأدوات البح (:٢٠٠٧)  ن علحمـ خرون،آالـعداوي و  ..
  التوزيع والطباعةشر و للن

 .ميميا ـتشارات ذوي القرىب،إ ،٤ن ،طآ(: مفردات ألفاظ القر ٢٠٠٤)  الراغ  اأصفهاين، .9

 .كغداد دار احلكمة، ( :التقومي والقياس،١٩٩٠)  اأمام ،مصطفى حممود وأخرون .10

 .النهضة العركية دار القاهرة، التقومي، النمو، ـرق البحث، الشخصيات ،الديناميات، (:١٩٨٦جاكر ،عبد احلميد) .11

ات لطالب اجلامعة املتفو ني والعاديني ذة الجتماعية وفاعليارات اإلامله (:٢٠٠١) هللاد نعم عبحـي  ،عبد امل .12
 .(٥٩العدد) جملة علم النفس، واملتأخرين دراـياً،

 .فكر العريبدار ال القاهرة، ،٣،ط١القياس والتقومي يف الرتكية البدنية والراييضية ،ج (:١٩٩٥حممد صبح ) حـانني، .13

الشار ة  جتماعية،إ(: تو عات الكفاءة الذاتية والبناء النظري والقياس ،جملة شؤون ١٩٩٧ـامر مجيل) يضوان،ر  .14
 .(٥٥،العدد)

 .مكتبة النهضة العركية القاهرة، ،١(: الدافعية والتعلم ،ط٢٠٠٣زايد ،حممد نبيل) .10

 دار املعارف. القاهرة، (:مناهج البحث يف الرتكية البدنية،١٩٨٠كراهيم أمحد)إ ـالمة، .19

دار الفكر العريب للنشر  عمان، أـاليب ، أدوات ، مفهوم ، (:البحث العلم ،١٩٨٨ذو ان وأخرون) ،ـداتعبي .11
 .والتوزيع

 (:القياس يف الرتكية الراييضية وعلم النفس الراييض ٢٠٠٠حممد نصر الدين)  ،ريضوان حممد حـن، عالوي،  ..1
 .،القاهرة ،دار الفكر العريب

،القاهرة ،دار الفكر ١ط جتماعية،ية والرتكوية واإلت البحوث النفـحتليل كياان (:٢٠٠٠صالح الدين حممود)عالم ، .19
 .العريب

 .مرمز الكتاب للنشر ،القاهرة ،٣ط (:مدخل يف علم النفس الراييض ،٢٠٠١عالوي ،حممد حـن) .20

 .لعريبالقاهرة ،دار الفكر ا (:دليل البحث العلم ،١٩٩٩عويس ،خي الدين عل  أمحد) .21
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 .والنشر الدار اجلامعية للطباعة كيوت، حصائ ،علم النفس اإل (:١٩٨٤) عباس حممود عوض، .22

 .،القاهرة ،مرمز الكتاب للنشر٤ط ختبار يف الرتكية الراييضية،القياس واإل (:٢٠٠٧) ليلى الـيد فرحات، .23

طة واإللدى مدراء املدارس امل أـالي  التعامل مع الضغوط النفـية (:٢٠٠٨) لفتة ،مرمي عليوي .24 عدادية يف تـو
الة ماجـتي،  .جامعة القادـية ملية الرتكية، تو عات الكفاءة الذاتية )العالية والواـئة( ،ـر

س علـى البحث النمـوذج البنـائ  لفعاليـة الـذات فـ  البحـث وكيئـة التـدري (:١٩٩٨حممد ،عـزت عبـد احلميـد) .20
 .اجمللة املصرية للدراـات النفـية –دمتوراه لدى ـالب الدكلوم اخلاصة وال جتاهات حنوه،واإل

 .عمان ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،١ط مفهوم الذات، (:٢٠١١شيماء عبد) مطر، ي صاحل،غاز  حممود، .29

 .مديرية دار الكت  للطباعة والنشر كغداد، (:البحث العلم  ومناهج ،٢٠٠٢) وجي  حمجوب، .21

دار امليــرة للنشـر والتوزيع  ،اأردن،٢ط ومي يف الرتكية وعلم الـنفس،(:القياس والتق٢٠٠٥) ـام  حممد ملحم، ..2
 .والطباعة

 .مديرية دار الكت  للطباعة والنشر ل،املوص ة البدنية،ي الرتكث يفمنهاج البح (:١٩٨٨) خريبطجميد، ريـان و  .29

كية الراييضية، دار وديع ايـني التكرييت، حـن حممد: التطبيقات اإلحصائية واـتخدام احلاـوب يف حبوث الرت  .30
 ٢٧٧ .، ٢٦٣، ٢٤٠، ٢١٤، ١٥٧، ١٠٢،  ١٩٩٩الكت  والنشر، املوصل، 

 املصادر االجنبية 
31-Bandura Ramachaudran (Ed) Encyclopedia of human . behavior – No , 4:71 
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 (1)املـــلحق
 لعلم  م العايل والبحث ايوزارة التعل
 ةيجامعة القادـ       

 ة    ييضاية الر ية الرتكيمل      
 انيم / اـتب

 اأـتاذ الفايضل ................................................................ احملرتم
  .....بة ية ـيحت

وم )كناء وتقني جامعـة  –ة ييضـايـة الر ية الرتكيدى ـلبة ملة لياس تو عات الكفاءة الذاتي مقنيروم الباحثان إجراء حبثهما املـو
 ة(. يالقادـ

)) معتقـدات   جتمـاع  لبانـدورا وهـوـة الـتعلم اإليـة حبــ  نظر يف تو عات الكفـاءة الذاتي اعتمدا تعر نيعلما أن الباحث  
: ١٩٩٤ ) ابندورا،. اهتم((يجناز اليت تؤثر على اأحداث املهمة يف حت حمددة من اإلايق مـتو يفـراد عن  دراهتم لتحقاأ
٧١ ) 
ة وكعـد ييضايـة الر ية الرتكيـة لدى ـلبـة ملياس لتو عـات الكفاءة الذاتيـق أهـداف البحث اــتدع  ذلك كنـاء مقيولتحق  

س املعتمدة ال تتناـ  مع جمتمع البحث لذا ارأتى الباحثان ييات والدراـات الـاكقة وجد أن املقاياالـالع على اأدك
 ة. يجامعة القادـ –ة ييضاية الر ية الرتكية لدى ـلبة ملياس لتو عات الكفاءة الذاتيمقكناء 
عة اـالع يكم من خربة ودرايونظرا ملا نعهده ف   اس يكم كصدد فقرات املقيرجو الباحثان التفضل دإكداء رأية ومعرفة ـو

 ل. يوا رتاح ما ترون  مناـبا يف حذف أو إيضافة أو تعد
ال(، )ال يانـا(، )تنطبـق علـ   لـيـرا(، )تنطبـق علـ  أحي، )تنطبـق علـ  مثهـ  )تنطبـق علـ  متامـا( اإلجاكةعلما أن كدائل   

 . تنطبق عل  إـال ا(
 ر.يمع الشكر والتقد ...

 الباحثان

  م عالء جبار عبود.أ
 اضيد غي رشنيحـ

 -ع:يالتو 
 -:ياـم اخلب

 -اللق  العلم :
 -مكان العمل:
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 األولية وقعات الكفاءة الذاتية بصيغتهيبني مقياس ت

 ت الفقرات تصلح ال تصلح ىل تعديلإحتتاج 

   
ائل لتحقيق النجاح يف أداء أي نشاط راييض  رغم الصعوابت اليت  امتلك الـو

 تواجهين
.١ 

 ٢. اشعر كوجود صعوكة التصرف يف حدود  درايت يف امللع  أثناء الدروس العملية   

 ٣. ما ا تنع ك  من أدلة يف املشامل اليت تواجهين يف العمل الراييض اكين أحكام  على    

 ٤. أتغل  على املوا ف الصعبة يف دروس الرتكية الراييضية عندما  اخطط هلا   

 ٥. عندما أواج  منافس  وي فاين أحاول التغل  علي  يف احملايضرة العلمية   

 ٦. ية يف الو ت احلايضرأرى أين غي  ادر على حتقيق االجنازات الراييض   

 ٧. دإمكاين حتقيق الفوز يف أي فعالية راييضية ابلتدري  املـتمر   

 ٨. اـتطيع جتاوز الصعوابت يف تعلم املهارات الراييضية   

 ٩. أجد صعوكة يف االـتجاكة املناـبة يف املوا ف غي املتو عة خالل الدروس العملية   

ا للرتكية الراييضيةـتطيع متاكة أفكاري و خطط  كط     ١٠ ريقة منظمة عندما أمون مدـر

 ١١ امتلك حلول متنوعة يف ميفية التعامل مع اأحداث اليت تواجهين يف اجملال الراييض    

 ١٢ اشعر ابالرتباك يف التعامل مع أمر جديد يواجهين أثناء اأداء يف امللع    

 ١٣ مفاجئة يل خالل اأداءأتعامل هبدوء مع املوا ف الصعبة حىت ولو مانت    

 ١٤ يصع  عل  حتقيق االجناز الذي أصبو إلي  خالل البطولة الراييضية   

   
اـتطيع أداء الواجبات اليت أملف هبا من  بل املدرس ككفاءة مقارنة ابلطلبة 

 اآلخرين
١٥ 

 ١٦ ينتاكين الشك والريبة يف  درايت على أداء مهمتني معا يف امللع  يف أن واحد   

 ١٧ اعتقد دإين  ادر على مواجهة أي صعوكة أثناء أداء اأنشطة الراييضية   

 ١٨ يصع  عل  النجاح يف الفعاليات الراييضية اليت أؤديها مبفردي   

 ١٩ اـتعني ابلطلبة اآلخرين عندما تواجهين مشكلة معينة أثناء درس الرتكية الراييضية   

   
امللع  كشكل جيد رغم صعوكة الفعالية  اـتطيع أداء واجبايت املطلوكة داخل

 الراييضية
٢٠ 
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 ت الفقرات تصلح ال تصلح ىل تعديلإحتتاج 

   
أجد صعوكة يف ترتي  أفكاري كطريقة منطقية ـبقا أمهيتها عندما اشرح مهارة 

 معينة
٢١ 

   
أحاول اإلملام جبوان  أي مشكلة تواجهين أثناء تعلم املهارات  بل الدخول 

 لالختبار العلم 
٢٢ 

   
إىل مـتوى مواجهة الصعوابت خالل اأداء  اشعر أن تفكيي كـيط وال ير ى

 على اأجهزة
٢٣ 

 ٢٤ أجد صعوكة يف اختيار الطال  اأفضل من كني جمموعة من الطلبة يف أداء مهارة ما   

 ٢٥ جنازات يف املنافـات الراييضيةاشعر أين  ادر على حتقيق اإل   

   
لبية ابلنـبة إلدي القدرة على حتليل درس الرتكية الراييضية إىل موا ف  جياكية ـو

 أداء الطلبة
٢٦ 

   
شعر دإين غي  ادر على معرفة اأـباب احلقيقية للمشامل اليت تواجهين خالل أ

 أداء النشاط الراييض 
٢٧ 

ائل املناـبة لتحقيق هديف     ٢٨ عندما يقف خصم يف ـريق  فاين  ادر على إجياد الـو

 (2امللحق)
 ة(ياس البحث )تو عات الكفاءة الذاتية فقرات مقين حددوا صالحي الذنيختص أمساء الـادة اخلرباء واملنيبي

 ت اسم اخلبري اللقب العلم: مكان العمل

 ١. عبد الكاظم جليل حـان أ.د جامعة البصرة / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض 

 ٢. ـعيد اخليكاين عامر أ.د جامعة ابكل / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض 

 ٣. هادي مطفان أ.م.د جامعة القادـية / ملية الرتكية /  ـم الرتكية وعلم النفس

 ٤. عل  صكر جاكر اخلزاع  أ.م.د جامعة القادـية / ملية الرتكية /  ـم الرتكية وعلم النفس

 ٥. شحيدر انج  حب أ.م.د جامعة الكوفة / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض 

 ٦. ـالم جبار صاح  أ.م.د جامعة القادـية / ملية الرتكية الراييضية /إختبارات و ياس

 ٧. عبد الودود امحد الزكيدي أ.م.د جامعة تكريت / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض 

ى عبد أ.م.د جامعة القادـية / ملية الرتكية الراييضية / اختبارات و ياس  ٨. حازم مـو
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 ت اسم اخلبري اللقب العلم: مكان العمل

 ٩. ـلمان عكاب ـرحان أ.م.د الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض  جامعة ذي  ار / ملية

 ١٠. م  عل  عزيز أ.م.د جامعة القادـية / ملية الرتكية الراييضية / اختبارات و ياس

 ١١. جاـم حممد جاـم القصي أ.م.د جامعة الكوفة / ملية الرتكية / ـم الرتكية وعلم النفس

 ١٢. رحيم حلو عل  م.د ـان / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض جامعة مي

 ١٣. ـتار جبار الضمد م.د جامعة البصرة / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض 

 ١٤. عل  حـني هاشم م.د جامعة القادـية / ملية الرتكية الراييضية / علم النفس الراييض 

 ١٥. عل  حـني عايد م.د اآلداب /  ـم علم النفسجامعة القادـية / ملية 

 ١٦. ـارق حممد كدر م.د جامعة القادـية / ملية اآلداب /  ـم علم النفس

 (3امللحق)
 اإلحصائ  يبني فقرات مقياس توقعات الكفاءة الذاتية املعتمد يف التحليل

 

ال تنطبق 
 إطالقا

تنطبق  
عل: 
 قليال

تنطبق 
 عل:
 أحياان

تنطبق 
عل:  
 اكثري 

تنطبق 
 متاما

 ت الفقرات

ائل لتحقيق النجاح يف أداء أي نشاط راييض  رغم        امتلك الـو
 اليت تواجهين  الصعوابت

-١ 

شعر كوجود صعوكة التصرف يف حدود  درايت يف امللع  أثناء أ      
 العملية الدروس

-٢ 

ين اكين أحكام  على ما ا تنع ك  من أدلة يف املشامل اليت تواجه      
 الراييض   فـ  العمـل

-٣ 

أتغل  على املوا ف الصعبة يف دروس الرتكية الراييضية عندما       
 اخطط هلا 

-٤ 

عندما أواج  منافس  وي فاين أحاول التغل  علي  يف احملايضرة      
 العلمية 

-٥ 



 مقياس توقعات الكفاءة الذاتية لطلبة كلية الرتبية الرايضية بناء وتقنني

 3131أب  3( ج1( العدد )31جملة القادسية لعلوم الرتبية الرايضية اجمللد )
31 

ال تنطبق 
 إطالقا

تنطبق  
عل: 
 قليال

تنطبق 
 عل:
 أحياان

تنطبق 
عل:  
 اكثري 

تنطبق 
 متاما

 ت الفقرات

جنازات الراييضية يف الو ت أرى إين غي  ادر على حتقيق اإل     
 احلايضر

-٦ 

 ٧- مكاين حتقيق الفوز يف أي فعالية راييضية ابلتدري  املـتمر دإ     

 ٨- اـتطيع جتاوز الصعوابت يف تعلم املهارات الراييضية      

أجد صعوكة يف االـتجاكة املناـبة يف املوا ف غي املتو عة خالل       
 العملية  الدروس

-٩ 

أمون اـتطيع متاكة أفكاري وخطط  كطريقة منظمة عندما       
ا للرتكية  الراييضية  مدـر

-١٠ 

امتلك حلول متنوعة يف ميفية التعامل مع اأحداث اليت       
 الراييض   تواجهين يف اجملـال

-١١ 

اشعر ابالرتباك يف التعامل مع أمر جديد يواجهين أثناء اأداء يف      
 امللع  

-١٢ 

ئة يل تعامل هبدوء مع املوا ف الصعبة حىت ولو مانت مفاج     
 خالل اأداء 

-١٣ 

جناز الذي أصبو إلي  خالل البطولة يصع  عل  حتقيق اإل     
 الراييضية 

-١٤ 

اـتطيع أداء الواجبات اليت أملف هبا من  بل املـدرس ككفـاءة       
 اآلخرين  مقارنـة ابلطلبـة

-١٥ 

 همتني معا يف امللع ينتاكين الشك والريبة يف  درايت على أداء م      
 واحد   نآيف 

-١٦ 

اعتقد إين  ادر على مواجهة أي صعوكة أثناء أداء اأنشطة      
 الراييضية  

-١٧ 

 ١٨- يصع  عل  النجاح يف الفعاليات الراييضية اليت أؤديها مبفردي      

اـتعني ابلطلبة اآلخرين عندما تواجهين مشكلة معينة أثناء درس       
 الراييضية  الرتكية

-١٩ 
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ال تنطبق 
 إطالقا

تنطبق  
عل: 
 قليال

تنطبق 
 عل:
 أحياان

تنطبق 
عل:  
 اكثري 

تنطبق 
 متاما

 ت الفقرات

اـتطيع أداء واجبايت املطلوكة داخل امللع  كشكل جيد رغم       
 الراييضية  صعوكة الفعاليـة

-٢٠ 

أجد صعوكة يف ترتي  أفكاري كطريقة منطقية ـبقا أمهيتها       
 مهارة معينة عندما اشرح

-٢١ 

أحاول اإلملام جبوان  أي مشكلة تواجهين أثناء تعلم املهارات       
 العلم   لالختبار  بل الدخول

-٢٢ 

اشعر أن تفكيي كـيط وال ير ى إىل مـتوى مواجهة       
 على اأجهزة  الصعوابت خـالل اأداء

-٢٣ 

أجد صعوكة يف اختيار الطال  اأفضل من كني جمموعة من       
 أداء مهارة ما    الطلبة يف

-٢٤ 

 ٢٥- جنازات يف املنافـات الراييضيةاشعر أين  ادر على حتقيق اإل     

جياكية إدرس الرتكية الراييضية إىل موا ف لدي القدرة على حتليل       
لبية  ابلنـبة أداء الطلبة  ـو

-٢٦ 

اشعر إين غي  ادر على معرفة اأـباب احلقيقية للمشامل اليت       
 خالل أداء النشاط الراييض   تواجهين

-٢٧ 

ائل  عندما يقف خصم يف ـريق  فاين  ادر على إجياد       الـو
 هديف  املناــبة لتحقيـق

-٢٨ 

 (4امللحق)
 النهائية يبني فقرات مقياس توقعات الكفاءة الذاتية بصيغته

 ال تنطبق

 إطالقا

 تنطبق

 عل: قليال

 تنطبق

 عل: أحياان

 تنطبق

 عل: كثريا

تنطبق 
 متاما

 ت الفقرات

ائل لتحقيق النجاح يف أداء أي نشا       راييض   طامتلك الـو
 تواجهين وابت اليترغم الصع

.١ 
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 ال تنطبق

 إطالقا

 تنطبق

 عل: قليال

 تنطبق

 عل: أحياان

 تنطبق

 عل: كثريا

تنطبق 
 متاما

 ت الفقرات

اشعر كوجود صعوكة التصرف يف حدود  درايت يف امللع       
 أثناء الدروس العملية

.٢ 

اكين أحكام  على ما ا تنع ك  من أدلة يف املشامل اليت      
 تواجهين يف العمل الراييض 

.٣ 

رتكية الراييضية عندما أتغل  على املوا ف الصعبة يف دروس ال     
 خطط هلاأ

.٤ 

عندما أواج  منافس  وي فاين أحاول التغل  علي  يف      
 احملايضرة العملية

.٥ 

جنازات الراييضية يف الو ت أرى إين غي  ادر على حتقيق اإل     
 احلايضر

.٦ 

 ٧. دإمكاين حتقيق الفوز يف أي فعالية راييضية ابلتدري  املـتمر     

 رات الراييضيةاـتطيع جتاوز الصعوابت يف تعلم املها     
.٨ 

أجد صعوكة يف االـتجاكة املناـبة يف املوا ف غي املتو عة      
 خالل الدروس العملية

.٩ 

اـتطيع متاكة أفكاري وخطط  كطريقة منظمة عندما أمون      
ا للرتكية الراييضية  مدـر

.١٠ 

امتلك حلول متنوعة يف ميفية التعامل مع اأحداث اليت      
 ال الراييض تواجهين يف اجمل

.١١ 

اشعر ابالرتباك يف التعامل مع أمر جديد يواجهين أثناء      
 اأداء يف امللع 

.١٢ 

أتعامل هبدوء مع املوا ف الصعبة حىت ولو مانت مفاجئة يل      
 خالل اأداء

.١٣ 

جناز الذي أصبو إلي  خالل البطولة يصع  عل  حتقيق اإل     
 الراييضية

.١٤ 
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 ال تنطبق

 إطالقا

 تنطبق

 عل: قليال

 تنطبق

 عل: أحياان

 تنطبق

 عل: كثريا

تنطبق 
 متاما

 ت الفقرات

ء الواجبات اليت أملف هبا من  بل املدرس اـتطيع أدا     
 ككفاءة مقارنة ابلطلبة اآلخرين

.١٥ 

ينتاكين الشك والريبة يف  درايت على أداء مهمتني معا يف      
 امللع  يف آن واحد

.١٦ 

اعتقد إين  ادر على مواجهة أي صعوكة أثناء أداء اأنشطة      
 الراييضية

.١٧ 

عاليات الراييضية اليت أؤديها يصع  عل  النجاح يف الف     
 مبفردي

.١٨ 

اـتطيع أداء واجبايت املطلوكة داخل امللع  كشكل جيد رغم      
 صعوكة الفعالية الراييضية

.١٩ 

أجد صعوكة يف ترتي  أفكاري كطريقة منطقية ـبقا أمهيتها      
 عندما اشرح مهارة معينة

.٢٠ 

 أثناء تعلم أحاول اإلملام جبوان  أي مشكلة تواجهين     
 املهارات  بل الدخول لالختبار العلم 

.٢١ 

اشعر أن تفكيي كـيط وال ير ى إىل مـتوى مواجهة      
 الصعوابت خالل اأداء على احد اأجهزة

.٢٢ 

أجد صعوكة يف اختيار الطال  اأفضل من كني جمموعة من      
 الطلبة يف أداء مهارة ما

.٢٣ 

 جنازات يف املنافـات املهمةقيق اإلاشعر إين  ادر على حت     
.٢٤ 

دي القدرة على حتليل درس الرتكية الراييضية إىل موا ف      
لبية ابلنـبة أداء الطلبةإ  جياكية ـو

.٢٥ 

 جنازات يف املنافـات املهمةاشعر إين  ادر على حتقيق اإل     
.٢٦ 

ائل       عندما يقف خصم يف ـريق  فاين  ادر على إجياد الـو
 املناـبة لتحقيق هديف

.٢٧ 
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"Building and rationing a scale of self-efficiency expectations for students 

of the College of Physical Education" 

   Bandora is considered as one of the most significant psychological scientist and the 

first one who refers to the concept of self-efficiency which is connected with 

optimistic beliefs of the athlete as being able to deal with different forms of attitudes 

and difficulties faced during the performance of sports skills to achieve certain 

objectives. The predictions of self-efficiency have their effect on the selection of the 

right athletic activity, the amount of strain spent by an athlete, its duration, and the 

level of performance. They predict the level of an athlete's performance, depending 

on his physical,psychological and skill capabilities. 

   The problem of the research lies in the absence of an instrument to measure the 

expectations of self-efficacy among the students the college of physical education. 

Thus, the study aims at building and rationing a scale to measure the expectations of 

self-efficiency for the students the college of physical education. This is to identify 

the level of self-efficacy among students and contribute to the induction of 

development of students during their undergraduate study. 

   The descriptive method is used by the researchers because it highly suits the nature 

of this study. The community of the research includes the students of the college of 

physical education/ Al-Qadisiya University for the academic year (2011- 2012). The 

sample of the research is selected as (59%) of the research community and 

accordingly, the number of students (420) students and by (369) students which is a 

percentage (88%) of the sample, and in return (51) students, which accounts for 

amount (12%) of the sample are selected randomly and in the disproportionate 

manner. 

   The research comes up with some conclusions and recommendations. It is 

concluded that the scale of self-efficiency expectations has the ability to distinguish 

between students and is characterized by high degree of scale stability, and that 

expectations are obtained on a standardized scale to measure self-efficiency among 

students of the college of physical education. The use of the scale of self-efficiency 

expectations among the students of the college of physical education is highly 

recommended. 
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