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 للمراهقنيالذات  مقياس فاعلية

 جامعة عني مشس - الرتبيةكلية    نفسيال واإلرشادحممد شند أستاذ الصحة النفسية  ةمسي  د.. أ

 جامعة عني مشس - الرتبيةكلية       اد النفسيشر اإلمدرس الصحة النفسية و   مز راد. حممود 

 جامعة عني مشس - الرتبيةكلية    أ. هنى حممد عبد احملسن شعت

 مة:دمق

 اخاصة من وجهة نظ فاا سري سلوك األتفمن املفاهيم اهلامة يف الذات  رب مفهوم فاعليةتيع

ن  سام  محد الا عبد السيد حما.) Social Learning Theoryجتااع  لم االعأصحاب نظاية الت

 (783 :0991حماد موسى هاشم  

 (1977" "ابندورا لـ من املكوانت املهاة للنظاية املعافية االجتااعيةالذات  رب فاعليةتوتع

Bandura واليت افرتضت أن سلوك الفا  والبيئة والعوامل االجتااعية تتداخل بدرجة كبري  فالسلوك )

 ذاتيةه : العوامل ال مؤثااتيتحد  تبا ليا بتفاعل ثالثة  Banduraاإلنساين يف ضوء نظاية ابندورا 

Personal Factors  السلوكية والعوامل factors Behavioralبيئيةال   والعوامل 

Environmental factorsالتبا لية  ايةتهذه املؤثاات منوذج احل ى  وأطلق علReciprocal 

Determinismن  وأ  للسلوك  ئهانية ألي من العوامل الثالثة يف إعطاء الناتج الفلل  وعدم وجو  األ

حيدث قبل قيام الفا  ما  عافيةن بني هذه التغريات املم  و معافيةمتغريات  تلانكل عامل من هذه العوامل ي

ات جااءاألحكام خاصة إبأو  كانت هذه التوقعاتأ"األحكام" سواء أو  ابلسلوك ويسا  "ابلتوقعات"

 .Self- Efficacyالناتج النهائ  له  وهو ما أطلق عليه ابندورا مصطلح فاعلية الذات أو  السلوك

توقعاته أو  أحكام الفا أبهنا "الذات  ( فاعليةBandura (1977 :215 -191ويعاف ابندورا 



 مقياس فاعلية الذات للمراهقني

 4112العدد الثامن والثالثون )اجلزء الثالث(  717عني مشس  جامعة –جملة كلية الرتبية 
 

الفا  لألنشطة املتلانة  اختيارعن أ ائه للسلوك يف مواقف تتسم ابلغاوض  وتنعكس هذه التوقعات على 

 املهام". إجنازو  يف األ اء واجلهو  املبذولة ومواجهة الصعاب

( أبهنا "معتقدات الفا  الشخصية فياا يتعلق Plontinke (1993 :461 تككاا يعافها بلون

 عليها يف حياته". ةه على ضبط املواقف والسيطا تدر قب

ل ا  الفا  ابلقابلية العامة على عاتقاع"( أبهنا Moddux (1998 :203وعافها ما يوكس 

 .األشياء اليت ستوصله إىل ما يايد"

لان تة تمعافيأبهنا "عالية   (Rogher et al (2000 :343., كذلك عافها روجري وآخاون

 ."ومواجهة التحدايت اجلديدة التها من حل املشكبجمبو  توقعات يتاكن الفا 

تعرب عن الذات  ( إن التوقعات اخلاصة لدى الفا  بفاعلية733: 0991اوي )فاممحدي ال ؤكدوي

تلان يف السلوك األ اء املأو  ه االجتااعية والسلوكية اخلاصة ابملهاةمهاراتة و عافيإلمكاانته امل إ راكاته

ة للاوقف مابإلمكانيات الالز  تنبؤى ثقة الفا  بنفسه ابإلضافة إىل قدرته على الوتعكس هذه التوقعات مد

 وقدرته على استخدامها.

ا  ابن قواليت تعين االعتالذات  ( بني توقعات فاعليةBandura (1977 :193وقد ميز ابندورا 

  الشخص اقني توقعات النتائج وتعين اعتبالشخص ميكن أن يؤ ي بنجاح السلوك الذي حيد ه  و 

عن كيفية ها اليت يصدر  توقعاتالفا  للالذات  سلوكيات معينة سوف تؤ ي إىل نتائج معينة  وتعكس فاعلية

 .ةابجلهد الالزم واملثابا  تنبؤأ ائه للاهاة والنشاط ومدى 

حمد ات التعلم املهاة واليت تعرب  أحدالذات  ( أن فاعليةBandura (1983 :446 ورااى ابندوي

  وأهنا إجنازهفقط  ولكن أيلا ابحلكم على ما يستطيع فا  ال زهتصل مبا ينجتاألحكام ال  عن جماوعة من

ابندورا  أكدبقدرته على التحكم يف البيئة  حيث  اهشعتفا  ة للمعافية آما  ثلالشخصية  ومت رةللاقد تاجن
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Bandura  االجتااعية يف منو الشخصية. ةعلى أمهية التعلم ابملالحظة  واخلرب 

جه و تعد من املتغريات اهلامة اليت تالذات  ( أن فاعلية321: 2102عطاف أبو غايل ) يفتلو 

حول قدرته  وإمكاانته فا  ها التلكيف حتقيق أهدافه الشخصية  فاإلمكاانت واملعتقدات اليت مي تسهمو فا  ال

 أل اء.وجناح ا اإلجنازعلى  رةمهاا يسعون يف زاي ة القد تنايةهامة يف التحكم يف ال ورهلا  

فيق تو   حماد 2111 وياايف رفع األ اء واإلجناز )عالء الشع أساسياعامال الذات  وتعد فاعلية

على اختاذ  ةبط ابلقدر ت(  وتا Belin  2100كوميل بلني    Ramizer  2117مارتاز رماياز   2112

؛ 2117ينة  ؛ صابا سفVrugt et al ,2002ت وآخاون  .وجالقاار وحتقق توجه أكرب حنو املستقبل )فا 

ا ض(  والا Ziebell & Louse ,2010 زيبيل ولويس؛ Gushue et al ,2006., آخاونرج جوش و و ج

قليل ت(  و Nativig et al., 2003(  والشعور ابلسعا ة ),Jude, & Bono 2001) عن العال

بريس   كايستال  Stephen ,2009كاثاين ستيفني ؛  0991  ق وية  سو ااإلصابة ابالكتئاب )ر 

2011, Preece. 

 ,2007ر وآخاون  .اوالصحة النفسية )كرب  لتوافقبطة ابتمن أحد املفاهيم املا الذات  وتعد فاعلية

Kebrar et al  2007كاسيت ؛ ريبورتس, Kristi ؛ موين اببك وآخاون  Babak et al.,2008 ؛   

 (2118  ريالبد فاروقعبري 

 اااهقين للهعلى مستوى الطاوح امل ثاتؤ الذات  ( أن فاعليةFung (2010 :215ويؤكد فنج 

املزيد من هم نفسأل نيلعو  الفاعلية الذاتية  اتفعن موأالشخصية   تنايةلسع  إىل الاواختيار املهنة و 

بتحقيق  وااللتزاماملنشو ة وحل املشكالت  الوصول إىل األهدافعلى  اخليارات الوظيفية  ولديهم القدرة

على  إجيايب أثاللفاعلية الذاتية  تفاؤال مبستقبلهم الشخص   كاا أن اثاألهداف طويلة األمد  وأهنم أك

ق األهداف إىل ضعف قينسبون فشلهم يف حتويلديهم الذات  امرت سالمتهم البدنية والنفسية كاا تعزز من اح
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احلظ والنصيب وعوامل  ىلون فشلهم إم ياجعاملنخفلة فأهنالذات  جمهو هم على العكس من ذوي فاعلية

 ل احملسوبية وغياب العدالة االجتااعية.ثم اىأخ خارجية

سري القوة فوتئيسيا يف حتديد ر  ماكزامن املفاهيم اليت حتتل الذات  لذلك يعترب مفهوم فاعلية

 عت فاعليةرتفية  فكلاا افاطعكري والتصافات واإلاثر الفتيف أمناط ال تؤثااملدركة الذات  اإلنسانية ففاعلية

ات إىل أن إليه دراسأشارت العديد من ال د  ولقاالنفعالية االستثارةفلت اخنإلجناز و ع ابلتايل اتفار الذات 

سري االختالف بني تفا تساعد يف ألهن فاا يف تفسري تصافات األ ةة كبري يان هلا قو ميكن أن يك ة الذاتفاعلي

الذايت لسلوك  تنظيملو  الفعل الفسيولوجية  وا ر و ة  خمتلف أسبابالذي ينتج عن  ةسايا عض أمناط سلوك املب

ع من أجل اإلجناز ومنو امليول احلقيقية. وهتتم الفشل  والصاا  خرباتتخل  عن والالعنا   اخلوف واليأس 

 واقفامل مع امللتعات مطلوبة لفته على إجناز تصا ر حول مدى قد  الفا  أبحكامة كاملدر الذات  فاعلية

 طأخأو  سواء كانت أحكام صواب Self- efficacy judgmentsالذات  فاعلية أحكاماملستقبلية  أن 

 (378: 0998شطة واملواقف البيئية. )حماد السيد عبد الامحن  ألنلالفا   اختيارتؤثا يف 

 ةدراسشكلة الم

قبل اآلخاين له تملدى الفا   حل الطفولة من خالل ا راكاايف مالذات  - ر بفاعليةشكل الشعو تي

نام  تكا ميية  ويتجلى ذلك يف واألكفاية الذاتية واالجتااعية والا جيعله يشعا ابلقياة  السياا الوالدين مم

يف  متجلياشباب والة ااهقيت املماحلجناز  ويستاا هذا األما يف واإلتحصيل والعلى حل املشكالت   قدرته

 (0991ة حماو   راوي. ) طو غلوالاملواجهة الناجحة للاشكالت 

الذات    فاعليةثريعلى األ اء ينشأ من أتالذات  - فاعلية أتثرين أ( 0933) وراكا ابندذ وي

وجد العديد من تت األ اء املطلوبة فقد مستوايوقعات وحدها للوصول إىل تكاحد  للسلوك  وال تكف  ال

 دون إىلتقيف ألهنموهم على يقني من النجاح فيها  ومع ذلك ال يؤ وهنا  فاا ن يؤ يها األأاألشياء اليت ميكن 
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ه  احملد ات الذات  - املناسبة ابإلضافة إىل توقعات كفاءة هاراتاملالئاة  وامل دوافعالدافع أل ائها فال

 للنشاط  وكم اجلهد الذي سيبذلونه. فاا األ ختياريسية الئالا 

إذ  الشأن( إىل أبعد من ذلك يف هذا Kobeasa et. al., 1982بيسا وآخاون )و وقد ذهب ك

تعال على ختفيف وقع األحداث اللاغطة على الصحة النفسية كاا أهنا متثل ت الذا ن فاعليةأياون 

( ولكن بصيغة أخاى عندما قار ,Bloom 1977صاو  النفس  وهذا ما أكده بلوم )والللاقاومة  امصدر 

فع لديه  ا ويكونة التالية هاإلجناز امل ةته فإنه ال جيد طاقة كبري ءكفا ا بعدمتنعمقالفا   أنه عندما يكون"

 ن إحساسو إبجناز املهاة". ومبعىن آخا فإنه بد العندما يواجه الصعاب ويهتم قلي ةمنخفض وعدم مثابا 

الت ملساعدته على و ه على التعامل مع األحداث احلياتية  فإن أية حماتاألكا ميية وقدر الذات  بفاعليةالفا  

سليب ضد  اشرتاطن لديهم و يكالتعلم لديه سوف ال جتدي وهؤالء الطالب  مهاراتأو  هقدراتحتسني 

ن فاشلة ألهنم بكل بساطة و ية حماولة للعالج قد تكأن ألدرجة  ةثري املدرسة انتج عن اإلخفاقات السابقة الك

 (Hamachek, 1978)دافع املطلوابت إلعا ة احملاولة. ليس لديهم اجلهد وال

العديد من  نااهقو من اجلنسني حيث يواجه امل ااهقنية احلالية ابملدراسبط مشكلة التوتا 

الفا   ا تق  ومن مث فإن اع  بشكل ملحوظدراسأ ائهم ال هة مما يعوق بدور ااهقامل ماحلةت أثناء طاااباالض

عيدة املدى  ب أهدافاوسلوكه  كاا جيعله يلع لنفسه  وأهدافهفهاا الهتااماته تيف فاعليته الذاتية جيعله أكثا 

 تحدي.هنا مصا ر للأوينظا للاهام الصعبة على 

 ف عن فاعليةشيت تتاثل يف إعدا  مقياس يهدف إىل الكوالة احلالية دراسومن مث تتبلور مشكلة ال

مجة إال أهنا مل حتاول التحقق من املرت أو  يس العابيةيني  وذلك على الاغم من تعد  املقاااهقلدى املالذات 

 ري(  وعبري فاروق البد2118د سيف نصا حبش  )االناوذج الذي وضعه ابندورا ابستثناء مقياس حم

يف  ذات االهتاام العااية احلةملاة من ويالثان احلةوه  امل أكربعااية  احلة(  إال اهناا أعدا مل2118)
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 ة احلالية.دراسال

 ة:دراسهدف ال

يتاتع اإلعدا ية  احلةلدى تالميذ املالذات  ة احلالية إىل إعدا  مقياس لقياس فاعليةدراسهتدف ال

 ات ابستخدام العديد من األساليب اإلحصائية.ثببصدق و 

 أهمية الدراسة:

 فياا يل : ذلكتلح ويطبيق   تنظاي واآلخا  أحدمهاة احلالية يف جانبني دراسحد  أمهية التت

 ة:يظر األمهية الن -أ

أشارت  وقدات  ذت فاعلية الاولنله أمهية من الوجهة النظاية  حيث ت مبوضوعة دراسه الهذهتتم 

  فف  ضوء  شكيل أ اء الفا تيف الذات  مهية فاعليةإىل أالذات  ت فاعليةتناولات السابقة اليت دراسال

ومثاباته  ةنشط  ومقدار اجلهد الذي يبذله يف تلك األ تحد  األنشطة السلوكية اليت يقوم هبا الفا تقدات تاملع

 وعوائق. ضغوطمن  رغم ما يواجهه

الفا   ة يف حياةجحا  ماحلةة فه  تعد ااهقامل ماحلةة احلالية من أمهية دراساألمهية النظاية لل أتيت

على  ه  مما يؤثا بدور وافقه النفس  واالجتااع ت وقاليت تع شكالتفيها العديد من املالفا   حيث يواجه

 عية.ية  اجتااجلو جساية  فسيو  تغرياتمبا فيها من  املاحلةه على مواجهة هذه تقدر 

 األمهية التطبيقية: -ب

فيد الباحثني ت ني ااهقلدى املالذات  من إعدا  أ اة لقياس فاعلية تطبيقياة دراسبع أمهية هذه التن

 لعالجية. اا ية و رشدمي اخلدمات النفسية واإلتقيف قياسها  ل الرتبيةني  والعاملني يف جمال يالنفس

 



 حممد شعتهني أ.  د. حممود رامز أ. د. مسية حممد شند

 4112العدد الثامن والثالثون )اجلزء الثالث(   748جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 
 

 ة: دراسمصطلحات ال

 وحتد  فياا يل :

 Self-efficacyالذات  فاعلية -1

م تس اء سلوك ما يأابلكفاءة الذاتية يف  االعتقا ة احلالية ابهنا "دراسيف الالذات  تعاف فاعلية

ة أل ائه  والتنبؤ مبدى النجاح يف حتقيق هذا السلوك  زمالال ةكم اجلهد والنشاط واملثابا   وإ راكابلتحدي  

 ". العقلية لدى الفا أو  النفسيةأو  ةوشايطة ذلك توافا قدر من االستطاعة الفسيولوجي

الذات  على مقياس فاعليةالفا   اليت حيصل عليها الدرجةة عن طايق دراسيف هذه ال إجاائياوتعاف 

 ني.اااهقلل

 Adolescenceاملراهقة  -2

دأ بتالاشد  ماحلةو  ةأخا تالطفولة امل ماحلةبني  انتقالية ماحلةة احلالية أبهنا دراسة يف الااهقتعاف امل

 واجتااعيا وانفعاليا نفسياها جماوعة من التغريات املتداخلة رتيإىل بداية النلج  تع البلوغداية بمن 

واإلحباطات   زماتها العديد من األرتيتع ااهقيف منو امل ةا فط احلة  مبا جيعل من هذه املوعقليا وجساانيا

حل التالية هلا  إال أن بعض اايف امل وسلوكه ااهقشخصية امل كوينحباطات يف تواإل زماتوتؤثا تلك األ

 ااحلابل املتقفاعية  مااحلة إىل ثالث دراسبقصد ال اصطناعيا تقسيااة ااهقامل ماحلةالدارسني يقساون 

 التعلياية املتتالية:

 اإلعدا ية. احلةابل املتق( سنة  و 01-02من سن ) كاةة البا ااهقامل ماحلة -أ

 ة.نويالثا احلةابل املتق( سنة  و 03-01) ة الوسطى من سنااهقلة املحما  -ب

 اجلامعية. املاحلةابل تق( سنة  و 20-08من سن ) ةة املتأخا ااهقامل ماحلة -ت
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 احلةابل املتقاليت  ةة الباكا ااهقامل ماحلةة احلالية دراسة املقصو ة يف الااهقوعلى هذا األساس امل

 اإلعدا ية.

 :نيراهقلدى امل تيياتوعالقتها ببض املذات ال اليت تناولت فاعلية الدارسات

 :Bacchini & Magliulo (2003)ابكتشين، ماجلليو ة دراس -0

 ةراهقة أثناء فرت املكدر املالذات  عليةفاو الذات  ةبعنوان : صور 

ة  ااهقامل رتةة لفختلفامل ااحلخالل امل دركةاملالذات  ية وفاعليةتقييم الصور الذاتة إىل دراسهدفت ال

( 289م وفقا للنوع )هاختيار مت  مااهقا( 331ة استطالعية لعينة تكونت من ) راسن بعال و وقام الباحث

( عام  املنطقة السكنية )اخللفيات االجتااعية( من 09-07م بني )هت أعاار تااوح( إانث 783كور  )ذ 

 ةاملدرسو ات  غ  العلوم  اللاإليطالية الفنونسة )در وع امل  ونااتفعاملنخفض إىل املتوسط ومن املتوسط لل

  وتقييم أبعا  اجلسم ذاتيةال ةني لعاض الصور ااهقهنية(  كاا مت تطبيق استفتاء على املة املسالثانوية  املدر 

 طالب  أن الإجيابية أنفسهم بصفات ونااهقالنتائج عن وصف امل وأسفاتدركة  املالذات  اييس فاعليةقوم

جد يو ا اة كويدارس الثانابملقارنة بطالب امل ذاتيةم الرهتن أفلل عن صو ويدارس املهنية لديهم تكر ابملو الذك

األكا ميية بني الذكور الذات   الة يف فاعلية فاوقوجد تلكال من العاا  واملنطقة السكنية   إجيايبأتثري  ال 

 .ذكورة بني اإلانث والذكور لصاحل الكر املدالذات  واإلانث لصاحل اإلانث  كاا توجد فاوق  الة يف فاعلية

 (:2002ة حممد سامح حممد )دراس -2

 لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي الذات  ها بفاعليةالقت: األنشطة املدرسية وعبعنوان

لدى تالميذ الذات  فاعليةبني األنشطة املدرسية و  العالقةة إىل التعاف على دراسهدفت ال

 قوامهاات  وذلك على عينة ذيف فاعلية ال اجلنسني بني فاوقدا ي  وحتديد الالصف الثاين اإلع تلايذاتو 
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ة العديد من دراسر ونصفهم من اإلانث  وقد استخدمت الو كذ ة نصفهم من التلايذايذ و تل( 032)

  وقام ورثنتجونيفات إ  و ونمن )روبات نبت ات إعدا  كالذاأل وات من بينها مقياس الفاعلية العامة لل

ية )إعدا  الباحث(  بطاقة درسبيان ممارسة األنشطة املت(  اس0991ن مححماد السيد عبد الا بتعايبه 

ية  الة ارتباطة عالقة احلالية إىل وجو  دراسة النشاط املدرس  )إعدا  الباحث(  توصلت السمالحظة ممار 

واإلانث على  ذكورني الب إحصائيا الة  فاوقو  وجية  وعدم درساملية واألنشطة ذاتبني الفاعلية ال إحصائيا

 ات.ذمقياس فاعلية ال

 (: Gushes et al (2006. آخرونج جوش و ة جور دراس -3

املدرسة  الب، سلوك اكتشاف املهنة لدى طاملهنية العوائق، واهلوية وإدراكات، الذاتبعنوان: فعالية 

 ة الالتينيةثانويال

املهين   واهلوية املهنية واختاذ القاارالذات  بني فاعلية العالقة صة احلالية إىل فحدراسهدفت ال

( من املدارس 028ني قوامها )ااهقالعوائق  وذلك على عينة من امل وإ راكاتاف املهنة  شلوك اكتوس

ية يف اختاذ تية  الة إحصائيا بني الفاعلية الذاارتباط  عالقة وجو ة عن دراسنتائج ال وأسفاتينية  التالثانوية ال

على  ةية بني الفاعلية الذاتية يف اختاذ القاار املهين والقدر ارتباطة عالقو  ووجاملهين   القاار املهين والتوحد

 اليت تتطلبها املهنة. املهام افشاكت

 (: Kristi (2007ريبورتس كرسيت  دراسة -4

رونة والصحة للم، والتنافس االجتماعي كمصادر مدعمة الذاتبعنوان: الفاعلية الذاتية، ومفهوم 

 ني يف جمتمع احلربراهقدى املالنفسية ل

  والتنافس الذاتمن الفاعلية الذاتية  ومفهوم  ة إىل الكشف عن أمهية كالدراسهدفت ال
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ف البيئة اللاغطة وكذلك أثا كال منهاا على الصحة النفسية للفا   و ري السليب لظا ثالتأ إزالةاالجتااع  يف 

ة العديد من األ وات منها استبياانت دراسدمت الختني  وقد اسااهق( من امل32وذلك على عينة قوامها )

ذات  ة عن وجو  عالقةدراست  والصحة النفسية. وأسفات نتائج الذالقياس الفاعلية الذاتية  مفهوم ال

  اللة إحصائية بني الفاعلية الذاتية والصحة النفسية.

 (:2002ة عبي فاروق البدري )دراس -2

التعليم  طالبألسرية لدى وات النفسية اتها ببعض املتيي قعالو الذات  : فاعليةبعنوان

 .س املوحدة واملختلطةر وي العام يف املداانالث

وكل من "املناخ األساي امللطاب" الذات  بني فاعلية العالقةة إىل التحقق من دراسهدفت ال

ختلطة(  والبحث يف واملرس )املوحدة الجتااع " لدى طالب التعليم الثانوي العام ابملدااالنفس  و  والتوافق

 احلةتواكب امل واليتة ااهقلة املحاء ما نت املتعد ة اليت حتدث أثطااابيف التصدي لالضالذات  قدره فاعلية

 الثانوية املاحلةمن طالب  طالبا( 211املدارس )املختلطة(  وذلك على عينة قوامها ) الثانوية وخباصة  اخل

. وقد استخدمت الباحثة عاما( 08-03أعاارهم ما بني ) تااوحتطة  وقد تلابملدارس املوحدة واملخ

 . عالء  أ. /)إعدا  الباحثة(  مقياس املناخ األساي ) إعدا الذات  العديد من أ وات منها مقياس فاعلية

 (. 2112الدين كفايف  

ناخ واملالذات  يةبني فاعل إحصائياية سالبة  الة ارتباطة عالقة عن وجو  دراسات نتائج الفوقد أس

 .اباألساي امللط
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 (:Speight (2009ة نوتشا سبجهت دراس -6

 نيراهقي لدى عينة من املدراسبني الفاعلية الذاتية والتحصيل ال العالقةن: عنواب

  لدي دراسة  واملاونة والتحصيل التيسة احلالية هو فحص العالقة بني الفاعلية الذاراهدفت الد

بعض املتغريات  أتثريت أيلا إىل فحص فدارس الثانوية بواشنطن  وهدمن امل املااهقني التالميذمن  عينة

ات نتائج فاالجتااع  االقتصا ي(   وأس والوضع  األ وارجة ذلطة  منتسج الوالدية املذ اانفية )الاالدميوجا 

ية  ووجو  عالقه تر  والفاعلية الذاجة األ واذية سالبة  الة إحصائيا بني منارتباطة عالقة عن وجو  دراسال

 ة.تسلطالوالدية امل والنااذجية  ذاتية سالبة  الة إحصائيا بني الفاعلية الارتباط

 (:2010سيد امحد خليل )  وائلة دراس -7

ي لدى دراسوالتحصيل الالذات  ء املعرفة يف فاعليةراما و  مهاراتالتدريب على  أثروان: عنب

 ةاإلعدادي رحلةتالميذ امل

 -الوع   -فة )التخطيط ا ء املعاما ور  مهارات تنايةة إىل التحقق من اثا دراسهدفت ال

احلة اإلعدا ية  املاألكا ميية لدى تالميذ الذات  ( يف حتسني فاعليةالذاتية ابةقالا  -املعافية  االسرتاتيجية

اإلعدا ي  مت  عن فصلني من فصول الصف الثالث ةار بة عينة عشوائية ع راسالباحث يف  واستخدم

 التجايبية تني الة بني اجملاوع فاوقة وجو  دراس جتايبية وضابطة ووضحت نتائج التنيياهم إىل جماوعتقس

 الة بني  فاوقواللابطة يف الفاعلية الذاتية لصاحل اجملاوعة التجايبية  كاا أوضحت هذه النتائج عدم وجو  

 ة للاقياس البعدي.ية ابلنسبذاتالفاعلية ال  رجةواإلانث يف  ذكورال

 (Evans (2010فنس أة تسكس دراس -2

ة العنصرية على الرغبة يف تنظيم يالدور واهلو  اذجدور كال من الفاعلية الذاتية، من -:بعنوان
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 ني السودراهقع لدى املريشاامل

 واهلويةية  ومناذج الدور ذاتبني كال من الفاعلية ال العالقةة احلالية إىل فحص دراسهدفت ال

ا من  مااهق( 000ة من )دراسال تكونت عينة دهقني السو   وقاع للاا رينصاية ابلاغبة يف تنظيم املشاالع

ة العديد من األ وات مقياس دراس  واستخدمت ال(08-01ارهم من )عاأ رتاوحي  يا  وبري كيلنليفور اك

ة لعقد املشاريع يت(  مقياس الفاعلية الذاKrueger, Reilly, 2000) على عقد املشاريع إعدا العزم 

(Wilson Kickul, Marlino, 2001) تباس(  2008يان تعليم عقد املشاريع إعدا Evans,   )

  2008هنية إعدا  )يان ا راك العوائق املتب(  اسAuken, Stcphen, 2006جة الدور إعدا  )ذبيان منتاس

Evans,لتنظيم  الفاعلية الذاتية ية  الة إحصائية بنيارتباطة عن وجو  عالقة دراس( وأسفات نتائج ال

 .عريظيم املشانم عل  تز الدور والع مناذجالعنصاية   املشاريع واهلوية

 (:Belin (2011ة كوميل بلني دراس -9

تنبئي  ةيفسالرضا ابحلياة كمتييات ن، الفاعلية الذاتية و الذاتان : اهلوية العنصرية، تقدير عنو ب

 اإلجنازني من اجلنسني يف راهقابالختالف بني امل

 ذاتية  الفاعلية الالذاتديا تقة احلالية عن الكشف عاا إذا كانت اهلوية العنصاية  دراسهدفت ال

  وذلك على عينه قوامها وعى إىل النز تع اإلجنازبئ ابالختالف يف تنو الاضا ابحلياة كاتغريات نفسيه 

ة العديد من دراساستخدمت الفونيكس  و وسون و سة تر ة من مدنوياثمن تالميذ املداس ال تلايذا( 011)

اس يمقتبيان الفاعلية الذاتية و اج  واسوزبلا الذات  دياتقاأل وات من بينها مقياس اهلوية العنصاية  ومقياس 

والنوع كانبئات بني املتغريات النفسية  ةيارتباط ةاحلياة  وأسفات نتائج الدراسة عن وجو  عالق نالاضا ع

 . ابإلجناز
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 (: Preece (2011س ير بل تاسرية كدراس -10

 ةالضيوط يف فرت  وإدراكالذاتية األكادميية  والفاعليةصل، فبعنوان: العالقة بني تدعيم ال

 ةهقة املبكر راامل

  األكا ميية ذاتيةدعيم من قبل املعلاني  والفاعلية التهدفت الدراسة إىل فحص العالقة بني ال

ة  واستخدمت مااهقو  مااهقا( 012عينة قوامها )   وذلك علىةة املبكا ااهقامل ةاللغوط يف فرت  وإ راك

 وجو ة عن دراست نتائج الفا سوأاألكا ميية   ذاتيةة العديد من األ وات من بينها مقياس الفاعلية الدراسال

 .لغوطال وإ راك اللة إحصائية بني تدعيم املعلاني  والفاعلية الذاتية األكا ميية ذات  ةعالق

 الصة وتعقيب:خ

حيث ركزت  باينت يف أهدافها تو الذات  اولت فاعليةنات السابقة اليت تدراسللقد تعد ت ا

 فا ة:تخيص أهم النتائج املستلكن وميني  ااهقلدى املالذات  ات يف جمالها على فاعليةدراسال

 بطة ابلتوافق النفس  والصحة النفسية.تمن أحد املفاهيم املا الذات  تعد فاعلية -

 ع األ اء واإلجناز.رفيف  أساسيا عامالالذات  تعد فاعلية -

 على اختاذ القاار. ةابلقدر الذات  بط فاعليةتتا  -

 ا.هتية وإ ار تاحليا طو غليل من اللتقابلالذات  بط فاعليةتتا  -

 نااذجواملناخ األساى امللطاب والالذات  بني فاعلية إحصائياية سالبة  الة ارتباط عالقةتوجد  -

 ة.تسلطالوالدية امل

 

 

 



 مقياس فاعلية الذات للمراهقني

 4112العدد الثامن والثالثون )اجلزء الثالث(  781عني مشس  جامعة –جملة كلية الرتبية 
 

 قياس:ات إعداد املإجراء

 اهلدف من املقياس: :أوال

( 01-02بني ) أعاارهمح او ني ممن ترت ااهقلدى املالذات  ديا فاعليةتقيهدف هذا املقياس إىل 

 عاما. 

 :إعداد املقياس تاثنيا: خطوا

ك من خالل ته وذلراأبعا ه وعبا واشتقاقات التالية يف سبيل إعدا  هذا املقياس جااءمت اختاذ اإل

 املصا ر التالية:

الذات  ت مفهوم فاعليةتناولظريية العابية واألجنبية اليت تنات النظاية والدراسوالجعة الكتاابت اام -أ

أو  بط هبذا املفهوم من خصائص وأبعا  وجوانب نفسيةتع ما يا م ةغري مباشا أو  ةمباشا  ةبصور 

 وأخاون   فاوجت 2111 ويااعالء حماو  الشع ( Bandura ,1999سلوكية )ابندورا 

2000, Vrgut, et al.    خاون  جوش وآ2111حماد   ؛ حماد سامح2117صابا سفينة 

. 2006, Gushue, et al    2007ر وآخاون اكرب, Kebrar et al.,  يل وآخاونLee, et 

al., 2008سبجهت ؛ نوتشا Speight 21192010 ؛زيبيل ولويس, Ziebell & Louse  ؛

 (.Belin ,2011  كوميل بلني   ؛Preece   2011 كايستال بايس 

 قية اليت تناولت مفهوم فاعليةياإلمرب أو  جنبية الوصفيةواألية عابات الدراسوالجعة البحوث اام -ب

ياهتا فها وخلاعباين فياا بينها من حيث أوضتئح عااية خمتلفة وتاال شثلدى عينات متالذات 

  مىن 2111هيم أبو العال ااعية االقتصا ية )سوسن إبظاوف االجتااوالكا ميية واألاملدرسية 

ر و إلين  Martinez ,2003رمايزز مارتنز   2112 توفيق إبااهيمحماد   2110حسن بدوي 
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 ي مسيث ر جورجيو   2113 ياانلحماد سيد سعيد س  Gensemer ,2005 جنساا 

2007, Smith   2009رث و ليبف از اات  2118حماد شند  ةمسري, Leibforth يسكا أفنس ت؛

2010, Evans  ري لا فلو دلشونFluler 2012,.) 

األجنبية اليت أو  يةابات السابقة العدراسقاييس من الوامل االختباراتعلى جماوعة  االطالعمت  -ت

 س: ي  واجلدول التايل يوضح تلك املقايالذاتت فاعلية تناول

  وأبعادهانيمراهقللالذات  املستخدمة يف إعداد مقياس فاعلية اييسقامل
 األبعاد املقياس م

0 

 للذاتالعامة مقياس الفاعلية 
Generalized Self-Efficacy Scale 

 إعدا  بتون ورتنجتون
(1984) Tipton & Worthingtong 

 (0991تامجة )حماد السيد عبد الامحن  

 مقياس أحا ي البعد

2 
 مقياس فاعلية الذات لدى األسوايء واجلاحنني

د عبد الامحن  سام  حماد إعدا  )حماد السي
 (0991موسى هاشم  

 فاعلية الذات املدركة للعدوان.
 فاعلية الذات املدركة يف كبح العدوان.

 فاعلية الذات املدركة ملواقف اإلقناع اللفظ .
 فاعلية الذات املدركة لسلوك املساياة االجتااعية

7 
 مقياس فاعلية الذات للشباب واملااهقني

 وسليمإعدا  شوارزر  وجري 
(1995) Schwarzer & Jerusalem 

 مقياس أحا ي البعد.

1 
 مقياس الفاعلية الذاتية للقيا ة

Leadership self-efficacy scale 

 Johnson (2002)جيون جونسون إعدا  إ

 توجه العالقات
 توجه املهاة

 ضبط التوجه العام

1 
 استبيان فاعلية الذات لتالميذ املاحلة اإلعدا ية

 مقياس أحا ي البعد (2112د حسانني أمحد  إعدا  )أمح

3 
 مقياس الفاعلية الذاتية ملاشدي املدراس

School Counselor Self efficacy 

scale 

 الفاعلية الذاتية االجتااعية
 الفاعلية الذاتية الدراسية
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 األبعاد املقياس م
 الفاعلية اإلرشا ية االجتااعية Obannon (2003)إعدا  جايل أبنون 

 خصيةالفاعلية اإلرشا ية الش

3 
 مقياس فاعلية الذات لدى املااهقني

 (2117إعدا  )صابا سفينة سيد  

 بدء السلوك
 االستااار يف السلوك
 املثاباة على أ اء السلوك

8 
 مقياس فاعلية الذات لتالميذ املاحلة الثانوية

 (2113إعدا  )حماد سيف نصا  

 اإلجنازات األ ائية
 اخلربات البديلة
 اإلقناع اللفظ 

 ارة االنفعاليةاالستث

9 
مقياس فاعلية الذات لتالميذ املاحلة الثانوية من 

 املدارس املوحدة واملختلطة
 (2118إعدا  )عبري فاروق البدري  

 اإلجنازات األ ائية
 اخلربات البديلة

 قناع اللفظ اإل
 االستثارة االنفعالية

01 
 مقياس فاعلية الذات

ة تعايب )أمال عبد املقصو  عبد الوهاب  مسري 
 (2101شند  

 مقياس أحا ي البعد

00 
مقياس الفاعلية الذاتية للاااهقني ضعاف الساع. 

 (2101أمحد عزام   أمحد إعدا  )هيام

 الثقة ابلنفس
 احلاص على أ اء املهاة

 املثاباة
 مواصلة األ اء اإلجنازي

 استثاار نواتج وعوائد اخلربة
 استااارية الشحن واحلفز االنفعايل

02 
 لية الذات.مقياس فاع

 (2100إعدا  )أمساء حماد عدالن الزانيت  

 املبا أة يف السلوك
 السع  املستاا لتكالة السلوك.
 ثقة الفا  يف قدرته على األ اء.

 االستقاللية واالعتاا  على النفس.
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 األبعاد املقياس م

07 
 مقياس فاعلية الذات

 (2100إعدا  )هيثم أمحد على شهاب الزبيدي  

 فاعلية الذات البدنية
 ذات الشخصيةفاعلية ال

 فاعلية الذات االجتااعية
 فاعلية الذات الدراسية

01 
 مقياس فاعلية الذات
 (2102إعدا  )عطاف حماو  أبو غايل  

 املبا رة
 هو اجمل

 املثاباة

01 
التالميذ ذوي صعوابت  لدى مقياس فاعلية الذات

صا ق شاهني  صابا التعلم إعدا  )هيام 
2102) 

 املثاباة
 الثقة ابلنفس

 طيط وتنظيم العالالتخ
 حتقيق األهداف

 التواصل الفعال مع اآلخا
 اثلثا: وصف املقياس

كا  قامت الباحثة بتحديد أبعا  ذ واملقاييس سالفة ال واالختباراتات دراسعلى ال االطالعبعد 
 ( وه :Bandura (1977 رادو نمن النظاية اليت افرتضها اب انطالقاني اااهقللالذات  مقياس فاعلية

 Performance Accomplishments:األدائية  جنازاتاإل -1

 .املتاكنة" رباتالتعلم الفعال القائم على اخل"قصد هبا وي

 :Vicarious Experiencesالبديلة  اخلربات -2

اجحة نال وأنشطتهمبة من خالل مالحظة الفا  أل اء اآلخاين تساملك رباتوه : "جماوعة من اخل
 شاهبة".واقف امليف امل أ ائه عنالفا   لدى توقعاتاليت تولد 

 :Verbal Persuasionاللفظي  قناعاإل -3

تعليم" والتدريب والتغذية والاملهام اخلاصة  أ اءيف الذات  صدر هام من مصا ر فاعليةمهو "
 عن األ اء والتقاليد االجتااعية. التقومييةجعة ااال

 :Emotional Arousalاالنفعالية  رةاالستثا -4

الذات  على قوة فاعلية ثاوتؤ  فاا جهها األوانفعالية اليت يواالاحبات الفسيولوجية ه  "تلك املص
إىل تقوية فاعلية ذاته  ااهقيت حيتاج فيها املوالة ااهقامل ماحلةة وخاصة يف ختلفة املايالعا ااحللديهم يف امل
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 ".احلةك املتلليواجه 
 وفياا يل  جدول يوضح أبعا  املقياس وعد  عبارات كل بعد

 ( أبعاد مقياس فاعلية الذات وعبارات كل بعد2جدول )

 عدد عباراته البعد م

 البعد األول 0

 ( 01) ( 07) ( 02) ( 01) ( 8) ( 3) ( 1) ( 2عبارة  وعباراته وه : ) 29
(03 ) (03 ) (08 ) (20 ) (23 ) (71 ) (70 ) (77 ) (71 ) (73 ) 
(73 ) (11 ) (13 ) (18 ) (12 ) (17 ) (11 ) (13 ) (13 ) (19 ) 

(31) 

 ( 29) ( 28) ( 21) ( 21) ( 22) ( 01) ( 7عبارة  وعباراته ه : ) 00 البعد الثاين 2
(13 ) (11 ) (18 ) (30) 

 البعد الثالث 7
(  23(  )27(  )21(  )09(  )00(  )9(  )1(  )0عبارة  وعباراته ه : ) 01

(72(  )12(  )17(  )11(  )19(  )11) 
 (10(  )11(  )10(  )79(  )78(  )71(  )3عبارات  وعباراته ه : ) 3 ابعالبعد الا  1

صائص والصفات وامللامني اليت تتفق مع كل من اخلاملعاين ذات  تراقامت الباحثة بتجايع العبا -1
فعة ذوي املستوايت املاتأو  اإلجيابيةالذات  توافا لدى األفاا  ذوي فاعليةتالنفسية والسلوكية اليت 

 والتنظرييةة ايات النظدراسملا انتهت إليه البحوث وال طبقاهذه الفاعلية وذلك  يثمن ح
قة ثإلمربيقية والتجايبية اليت أجايت يف هذا اجملال ومن بني هذه الصفات واخلصائص خصائص الاو 

  القةطية  التعبري عن النفس بلو ئبل النقد اإلجيايب  حتال املسقت   التخطيط ة  املثابا املاونةابلنفس  
 ية  اإلجناز.ذاتالفشل  الدافعية ال خرباتتج او نا ة من تفالسع  لتعلم كل ما هو جديد  االس

 -ان أحيا - ت ه : ) ائااراياتواحد من ثالثة اخ ابختيارللاقياس  االستجابة حتديد طايقة مت -2
 (ان را

  .اترج(  7) بـقدر تالب بدرجة كبري و ط: أن البند ينطبق على ال ائاا( 0ل اإلجابة )ثمت
 .ةج(  ر 2) بـ قدرتة و طينطبق على الطالب بدرجة متوس دن البنأ: أحياان( 2اإلجابة ) ثلمت

 .واحدة (  رجة0( ان را: أن البند ال ينطبق على الطالب وتقدر )7متثل اإلجابة )

 (.اتجن  ثالث  ر جتاة واحدة   ر ج) ر  عكسياقدر سالبة وت عباراتأبن هناك  علاا* 

عن التعقيد واإلطالة  حيث  بعيدااخلاصة بكل بعد صياغة واضحة  عباراتقامت الباحثة بصياغة ال -3
عة أبعا   حيث اشتال البعد ربساة على أق( عبار م30ه األولية من )رتتكون املقياس يف صو 
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( عبارة  والبعد 01  والبعد الثالث على )ة( عبار 00  والبعد الثاين على )ة( عبار 29األول على )
 .عبارات( 3بع على )ااال

جلدول التوجهات مشافيها  و  اوذلك وفق عباراتالباحثة بعض التعديالت على بعض ال توقد أجا 
 ( يوضح ذلك.7)

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة

7 
لدي عزمية متكين من االنتهاء من قااءة  

 فحة.كتاب من مائتني ص
لدي عزمية متكين من االنتهاء من قااءة كتاب  

 كبري.

1 
أ رك أن سبب فشل  يف مواجهة موقفا ما 

 انتج عن اجلهد غري الكايف.
أ رك أن سبب فشل  يف مواجهة موقف ما 

 انتج عن جهد غري كايف.
 أتعاىف سايعا مما يصيبين من إحباط أتعاىف سايعا مما يصيبين من حمبطات 21

17 
شدة من امتحاانت آخا العام ما أخاف ب

 يؤثا ابلسلب على نتائج االمتحاانت
أخاف بشدة من امتحاانت آخا العام مما يؤثا 

 سلبا على نتيجيت

11 
أشعا مقدما ابلعجز عند إجابة امتحان 

 شفوي هام
 أتوقع فشل  يف إجابة امتحان شفوي هام

 ياس:قن صدق وثبات املمبعا: التحقق را

 باته:ثات التالية يف سبيل التحقق من صدق املقياس و جااءاذ اإلمت اخت

 ة للمقياس:رتيعينة التأكد من اخلصائص السيكوم -1

 ة االستطالعية:ينالع 1-1

احلة اإلعدا ية من امل الب( طالب وطالبة من ط211) منة االستطالعية دراستكونت عينة ال
شوائ  لتطبيق املقياس عليهم  وقد مت استبعا  عبشكل  رهماختيامدينة نصا التعلياية  مت  مدارس إ ارة شاق

دق لديهم  ولقد أصبحت العينة اكتاال إجاابهتم وضعف الدقة والصوذلك إما لعدم  مفحوصا ( 01)
العينة بني  أفاا ت أعاار تااوح( طالب وطالبة  كاا 091عينة اإلمجالية )النهائية اليت أخذ نتائجها ه  ال

 . عاما( 07العينة ) أفاا متوسط أعاار    وبلغاامع( 02-01)
 العينة األصلية: 1-4

( طالب وطالبة من طالب الصف األول والثاين اإلعدا ي 01ن )مة احلالية دراستكونت عينة ال
م بني هأعاار  تااوحتشاق مدينة نصا التعلياية  ممن  ةمبدرسة احلاية التجايبية للغات التابعة إل ار 

 . عاما( 02-01)
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 :املقياس وثباتهصدق  -4

 :صدق البنية ابستخدام التحليل العاملي التوكيدي 2-1

ن صدق البنية للاقياس ابستخدام التحليل مللتحقق  Amos4مج اناستخدمت الباحثة با 
 :األتيةعامل  التوكيدي وتوصلت إىل النتائج لا

بني قياة   وكانت النسبة إحصائياوه  غري  الة  0ية = ا ات حرجبد 2x  =1733كانت قياة 
2x = املطابقة ت حسنا  ومؤشا 1 <1733إىل  رجة احلاية ( = NFI 0.08, < 0.00 = RMSEA

(0.98 > 0.90 mCFI = 0.99 > 0.90  مما يدل على وجو  مطابقة للناوذج الذي حاولت الباحثة
مما يؤكد صدق . األربعةالعوامل   التوكيدي أكد وجو   (   أي أن التحليل العاملراالتحقق منه )منوذج ابندو 

 اقياس.لالبنية ل

 
 (1) شكل

 ي التوكيديابستخدام التحليل العاملالذات  قياس فعاليةالبناء العاملي مل
 قياس:ثبات امل 2-2

 بات املقياس على النحو التايل:ثقامت الباحثة حبساب 

 طالبا وطالبة.( 091ليت بلغ عد ها )قنني اتال عينةوذلك على  طايقة ألفا كاونباخابستخدام  -أ

تطبيقني األول والثاين أسبوعني بني ال رهقد زمينابستخدام طايقة إعا ة تطبيق املقياس بفاصل  -ب
 لبة.طاو  طالبا( 11وذلك على عينة قوامها )
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 (6جدول )

 الذاتقياس فاعلية مت الثبات ألبعاد المعام

 إعادة التطبيق معامل ألفا كرونباخ ألبعادا
 1731 1797 اإلجنازات األ ائية
 1731 1782 اخلربات البديلة

 1738 1783 قناع اللفظ اإل
 1732 1732 االستثارة االنفعالية
 1781 1793 املقياس ككل

 1710 ال عند  **

د الباحثة على عتاوق هبا  لذا سوف تكن الوثوميعة اتفات مثبح من اجلدول السابق أن قيم معامالت التلي
 ستها احلالية. رايف  الذات  مقياس فاعلية

 Internal Consistencyالتماسك الداخلي للمقياس 

 (4جدول )

 مي إليهتنتالدرجة الكلية للبعد الذي  ةباط بني العبار رتمعامالت اال
 (192 = )ن

 االستثارة فردةامل ناعاإلق املفردة اخلربات املفردة اإلجنازات املفردة
2 1717 ** 7 1713 ** 0 1733 ** 3 1731 ** 
1 1711 ** 01 1737 ** 1 1731 ** 71 1731 ** 
3 1731 ** 22 1718 ** 9 1737 ** 78 1731 ** 
8 1713 ** 21 1712 ** 00 1730 ** 79 1731 ** 
01 1711 ** 21 1737 ** 09 1717 ** 10 1718 ** 
02 1731 ** 28 1738 ** 21 1713 ** 11 1718 ** 
07 1718 ** 29 1710 ** 27 1717 ** 10 1731 ** 
01 1713 ** 13 1731 ** 23 1737 ** - - 
03 1737 ** 11 1732 ** 72 1731 ** - - 
03 1731 ** 18 1730 ** 12 1719 ** - - 
08 1711 ** 30 1731 ** 17 1731 ** - - 
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 االستثارة فردةامل ناعاإلق املفردة اخلربات املفردة اإلجنازات املفردة
20 1731 ** - - 11 1730 ** - - 
23 1738 ** - - 19 1717 ** - - 
71 1733 ** - - 11 1730 ** - - 
70 1719 ** - - - - - - 
77 1713 ** - - - - - - 
71 1732 ** - - - - - - 
73 1731 ** - - - - - - 
73 1733 ** - - - - - - 
11 1718 ** - - - - - - 
13 1731 ** - - - - - - 
18 1711 ** - - - - - - 
12 1731 ** - - - - - - 
17 1731 ** - - - - - - 
11 1712 ** - - - - - - 
13 1732 ** - - - - - - 
13 1733 ** - - - - - - 
19 1718 ** - - - - - - 
31 1719 ** - - - - - - 

 1710 الة عند  **

 (.1710) عند مستوى إحصائيا الة  رتباطح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت االتلي

 بعا  مقياس فاعليةأعد من باط بني الدرجة الكلية لكل تبمث قامت الباحثة حبساب معامل االر 
 ة الكلية للاقياس.جوالدر الذات 
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 (2ول )جد

 الذاتألبعاد مقياس فاعلية  الداخليت االتساق المعام

 (192ن = )

 معامل االرتباط العامل
 ** 1798 اإلجنازات األ ائية
 ** 1797 اخلربات البديلة

 ** 1791 اللفظ  قناعاإل
 ** 1781 االستثارة االنفعالية

 (. 1710عند مستوى ) إحصائيا الة  رتباطتلح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االي
 ته فياا وضع ألجل قياسه.ءة للاقياس كفارتيالسيكوم ومن مث أتكد اخلصائص

 عجراقائمة امل

 :العربيةاجع ر: املأوال

لدي الذات  تناية فاعلية على إرشا يمج اان: أثا استخدام ب(2112محد )أأمحد حسانني  -0

 الة ماجستري  كلية اآل اب  جامعة املنيا.ستالميذ الصف الثاين اإلعدا ي  ر 

ز املستوى ماكالذاتية يف كل من  ةتوايت اإل ار (: مقارنة بني مس2100) الزانيتن الأمساء حماد عد -2

ة  رتبويات الدراسلدى طالب اجلامعة  رسالة ماجستري  معهد الالذات  ومستوى الطاوح وفاعلية

 .ةجامعة القاها 

   مكتبة األجنلو املصاية.الذات(: مقياس فاعلية 2101حماد شند ) ةعبد املقصو   مسري  أماين -7

ة يلة كلة  جممعومسات الشخصية لدى طالب اجلا ذاتيةقعات الفاعلية ال: تو ماويمحدي عل  الفا  -1

 .118-730  ص 0991الثاين   اجلزء  (01  العد  )ةاملنصور  جامعةة  يبالرت 

ناية مكوانت اإلجيابية تائ  تكامل  يف شا ي انتقمج إر اان(: فاعلية ب2118حماد شند ) ةمسري  -1

 .203-211(  ص ص 03ة  عد  )واملعافة قااءهقني  جملة الاالدى عينة من امل
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األ اء  علىظيم الذايت للتعليم نالت تنايةمج لاان(: أثا ب2111هيم أبو العال شليب )ااسوسن إب -3

  جامعة رتبويةوالبحوث ال الدراساتهد مع  تريالة ماجسس  ر التحصيلملنخفل   ذاتيةوالفعالية ال

 .ةالقاها 

ني  نسهقني من اجلار لدى املا اوعالقتها ابختاذ القا الذات  (: فعالية2117صابا سفينة سيد ) -3

 ات العليا للطفولة  جامعة عني مشس.دراس  معهد التريالة ماجسرس

لدى  واألسايةت النفسية اوعالقتها ببعض املتغري الذات  (: فاعلية2118وق البدري )ر عبري فا -8

(  كلية ةالة ماجستري )غري منشور رسختلطة  ارس املوحدة واملطالب التعليم الثانوي العام يف املد

 عني مشس. جامعةية  رتبال

ة لدى ايت النفسية واألساوعالقتها ببعض املتغري الذات  (: فاعلية2118البدري ) وقعبري فار  -9

 (  كليةةري )غري منشور تالة ماجسرسطالب التعليم الثانوي العام يف املدارس املوحدة واملختلطة  

 عني مشس. جامعة  الرتبية

البات طوط احلياة لدى الغوعالقتها بلالذات  (: فاعلية2102عطاف حماو  أبو الغايل ) -01

(  21)لد ة  جمية النفسويباسات الرت ر ة للديسالماإل  جملة اجلامعة قصىاملتزوجات يف جامعة األ

 .321-309( ص ص 0العد  )

http://www.iuagqzo.edu.ps/ar/periodical  

عالقتها ببعض املتغريات الدافعة لدى طالب و الذات  فاعلية(: 2111) الشعااوي عالء حماو  -00

 .721-281  ص ص (11  العد  )ةة  جامعة املنصور رتبية الية كللالثانوية  جم احلةامل

ند ع اإلجنازح و افعية و الطا مبستوىوعالقتها الذات  (: فاعلية2112توفيق ) إبااهيمحماد  -02

  الرتبويةوالبحوث  الدراسات(  معهد ة  رسالة ماجستري )غري منشور فينطالب الثانوي العام وال



 حممد شعتهني أ.  د. حممود رامز أ. د. مسية حممد شند

 4112العدد الثامن والثالثون )اجلزء الثالث(   721جامعة عني مشس  –جملة كلية الرتبية 
 

 .ةجامعة القاها 

 للطباعة   ار قباء ةات يف الصحة النفسية  القاها  راس(: 0998ن )مححماد السيد عبد الا  -07

 .والتوزيعوالنشا 

  جامعة جملة كلية الرتبيةلدى املدخنني  الذات  (: فاعلية0991حماد السيد عبد الامحن ) -01

 .271-033طنطا  ص ص 

ء ايلدي األسو الذات  (: فعالية0991  سام  حماد موس  هاشم )نحماد السيد عبد الامح -01

 .172-783  ص ص (02) ق  العد زيازق  جامعة الجملة كلية الرتبيةني  حنااجلو 

الصف  ى تالميذلدالذات  يةعلافشطة املدرسية وعالقتها بن(: األ2111حماد سامح حماد ) -03

 .ةوية  جامعة القاها رتبات الدراسا ي  رسالة ماجستري  معهد الالثاين اإلعد

 علىة فء املعا راما و  مهارات(: أثا باانمج تدرييب لتناية 2113حماد سيد سعيد سلياان ) -03

  كلية (ةتري )غري منشور الصف الثالث اإلعدا ي  رسالة ماجس البلدي طالذات  فاعلية

   جامعة بين سويف.الرتبية

 يف يفاملعا  -فنيات العالج السلوك  ض(: أثا استخدام بع2113يف نصا احلبش  )حماد س -08

ية  رتبه  كلية الورالة الثانوية  رسالة  كتححتسني الكفاءة الذاتية األكا ميية لدى تالميذ املا 

 .ةجامعة املنصور 

ى علثا باانمج تدرييب يف الكفاءة األكا ميية للطالب أ(: 2110) بدوي حسن السيد ىنم -09

  مكتبة ةالقاها   (00(  اجمللد )29ة  العد  )يفسناسات الر للد اجمللة املصاية  الذاتفاعلية 

 .املصايةاألجنلو 

الذات  (: فاعلية باانمج إرشا ي لتحسني الشعور بفاعلية2101) زيزهيام أمحد أمحد عبد الع -21
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   جامعة عني مشس.الرتبيةماجستري  كلية  سالةني ضعاف الساع  ر ااهقلدى عينة من امل

ض القلق وحتسني اامدخل خلفض أعالذات  (: فاعلية2102هيام صابا صا ق شاهني ) -20

جامعة   يةبة الرت يلة كلتعلم  جمال صعوابت ىو يذ ذمن التالملدى عينة  الدراس التحصيل 

 .210-013(  ص ص 28(  اجمللد )1 مشق  العد  )

http://bu.edu.eg/fedu/images/magazune/pdf 

لدى  االنفعاالت ةعالقته إب ار و الذات  (: فاعلية2100ي )زبيدهيثم امحد عل  شهاب ال -22

ق  االعاب الرتبيةا العلا  العايب الثامن  كلية متوقني  املؤ فت  اجمللس العايب للاوهوبني واملوبنياملوه

  http://www.jarwan-eentre.com . اييلجامعة 

الذات  ة يف فاعليةافء املعراما و  مهارات على بريالتد أثا(: 2101وائل سيد امحد خليل ) -27

معهد  .(منشورة )غري ترية اإلعدا ية. رسالة ماجساحل  لدى تالميذ املدراسوالتحصيل ال

 .ةاها وية  جامعة القرتبات الدراسال
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