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فعالية الذات األكادميية لدى الطلبة املوهوبني يف 
 مدينة مكة املكرمة

 *عبدهللا عابد شالح العتيبي

 

  

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى فاعلية الذات لدى الطلبة املوهوبين في املرحلة املتوسطة والثانوية في مدينة مكة املكرمة،  _امللخص

 وطالبة من املوهوبين في املرحلتين املتوسطة والثانوية، وتم استخدام مقياس 120) واتبعت الدراسة املنهجي الوصفي، وتكونت العينة من
ً
( طالبا

ت داللة قياس فاعلية الذات األكاديمية لديهم. وأشارت النتائج إلى أن درجة مرتفعة من فعالية الذات األكاديمية لدى املوهوبين، ووجود فروق ذال

داللة إحصائية في متوسطات مقياس فعالية الذات األكاديمية لدى املوهوبين تعزى لجنس الطلبة )ذكور واناث(. لصالح االناث، ووجود فروق ذات 

 .إحصائية في متوسطات مقياس فعالية الذات األكاديمية لدى املوهوبين تعزى للمرحلة التعليمية )متوسطة وثانوية( لصالح املرحلة املتوسطة

 فعالية الذات األكاديمية، املوهوبين، مدينة مكة املكرمة. الكلمات املفتاحية:
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 املكرمة مكة مدينة في املوهوبين الطلبة لدى األكاديمية الذات فعالية
 املقدمة. 1

الفروق الفردية بين البشر في خصائصهم وقدراتهم حقيقية ال جدال فيها      

منذ وجود اإلنسان على الكوكب، ومن الطبيعي أن يظهر الناس اهتماًما 

أحد خاًصا باألفراد الذين تميزوا بقدراتهم أو مواهبهم بصورة استثنائية في 

 ميادين النشاط اإلنساني التي يقدرها املجتمع.

 على أولئك األفراد لخروجهم على      
ً
وفي حاالت كثيرة كان ذلك االهتمام وباال

كل ما هو مألوف أو معروف، ومع ذلك فقد ظلت الفروق الفردية مسألة 

تسترعي االنتباه واالهتمام منذ أقدم العصور وحتى اآلن سواء أكان ذلك على 

 [. 1ملستوي الرسمي أم الشعبي ]ا

ومن األسباب التي ساهمت بشكل أو بآخر في تزايد االهتمام بتربية املوهبين      

واملتفوقين وتعليمهم منذ بداية القرن العشرين: تقدم حركة القياس العقلي، 

سباق التسلح بين العمالقين خالل الفترة ما بين الحرب العاملية الثانية 

اد السوفيتي وحلف وارسو في بداية التسعينيات، االنفجار وانهيار االتح

السكاني واملعرفي، الجمعيات املهنية واملؤتمرات العلمية واملجهودات الفردية 

 الطالئعية.

ويرى فرانسيس جالتون: إن الفروق بين األفراد حقيقة وجدت منذ أن      

ألة خضعت وجد أكثر من إنسان على هذا الكوكب ومع أن هذه الفروق مس

للمالحظة والتعليق منذ أقدم العصور، إال أن جالتون يعد رائًدا في محاوالته 

 [.1دراستها وقياسها بأسلوب علمي ]

وعرف رينزولي املوهوب: هو ذلك الفرد الذي يظهر قدرة عقلية عالية على 

 اإلبداع، وقدرة على االلتزام بأداء املهمات املطلوبة منه.

املوهوبين تبًعا لعدد املعايير املستخدمة في تعريف وتختلف نسبة األطفال 

الطفل املوهوب وتزداد نسبة األطفال املوهوبين كلما قل عدد املعايير 

 املستخدمة في التعريف والعكس صحيح.

%( من أطفال املدارس في الواليات 5 -3ويقدر مارلند أن ما نسبته )      

مليون طفل، وتعبر  3ــ  1.8يقارب املتحدة األمريكية هم من املوهوبين أي ما 

عملية قياس وتشخيص األطفال املوهوبين عملية معقدة تنطوي على الكثير 

من اإلجراءات والتي تتطلب استخدام أكثر من أداة من أدوات قياس 

وتشخيص األطفال املوهوبين، ويعد التحصيل األكاديمي من أهم املتغيرات 

جال التربية وعلم النفس التربوي التي استوعبت اهتمام الباحثين في م

للوقوف على أهم العوامل والظروف التي تزيد أو تنقص منه وقد بدأ 

الباحثون خالل العقدين املاضيين بدراسة العمليات املفتاحية واإلجراءات 

 [.2الالزمة التي يوجه من خاللها املتعلمون نحو اكتساب املعرفة األكاديمية ]

راسات التربوية أن التحصيل األكاديمي ما زال وتشير العديد من الد    

وسيظل محور اهتمام التربويين واملختصين كونه أبرز نتائج العملية التربوية، 

واملقياس األساس للحكم على النتائج الكمية والكيفية لهذه العملية، وتحديد 

مستويات الطالب األكاديمية، وهم بذلك يهدفون إلى تحسين وزيادة مستوى 

صيل وتنميته من خالل الدراسة في املتغيرات املعرفية وغير املعرفية التح

املؤثرة فيه، ومن ذلك الفعالية الذاتية والتنظيم الذاتي للتعليم 

 [.2واستراتيجيات التعلم ]

 وتستعمل الذات في علم النفس بمعنيين: فهي من ناحية تمثل اتجاهات 

ر من ناحية أخرى عن الشخص ومشاعره عن نفسه )الذات كفعال(ن وتعتب

مجموع العمليات السلوكية التي تحكم السلوك والتوافق )الذات كموضوع( 

[3.] 

ويؤكد باندورا أن النظام الذاتي يعتبر العامل النفس ي األهم الذي يضبط       

السلوك اإلنساني ويوجهه ألن الفرد يستطيع من خالل نظامه الذاتي ممارسة 

أفعاله، وينتج سلوك الفرد من خالل التفاعل التحكم في أفكاره ومشاعره و 

بين نظامه الذاتي ومصادر البيئة الخارجية التي يتأثر بها، وقد استأثر مفهوم 

النشاط أو الفاعلية الذاتية باهتمام روبنشين الذي يرى أنه نشاط الذات 

حصًرا للناتج عن تفاعل الذات واملوضوع، وأنه نشاط مبدع دوًما ومستقل 

ع اآلخرين، ويرى أن الشخصية اإلنسانية ال تتجلى وتتكشف من ومتعاون م

أعمالها، ووقائعها ونشاطها الذاتي املبدع فحسب، بل تتحدد فيها، وبالتالي 

يمكن تعيين ما هو عليه بما تفعله وتحديدها وتشكيلها لذاتها باتجاه نشاطها 

[4.] 

له الذي يمكن من وهذا يبرز االرتباط الوثيق بين شخصية الفرد، وأفعا      

[. حيث تتولد فاعلية 2خاللها تحديد فعاليته الذاتية وأهميتها في حياته]

الذات من تجارب الحياة ومن أشخاص نتخذهم قدوة لنا, ويعد مفهوم 

فاعلية الذات من مفاهيم علم النفس الحديث, والذي يرى ان معتقدات 

رفي للقدرات الفرد عن فاعليته الذاتية تظهر من خالل االدراك املع

الشخصية والخبرات املتعددة، سوء املباشرة منها او غير املباشرة، ولذا فان 

الفاعلية الذاتية يمكن ان تحدد املسار الذي يتبعه، كإجرات سلوكية، اما في 

صورة ابتكارية او نمطية، كما ان هذا املسار يمكن ان يشير الى مدى اقتناع 

كاناته التي يقتضيها املوقف على مدى الفرد بفاعليته الشخصية وثقته بام

سنوات من القيام بردود افعال تجاه تحديت الحياة والتدريب على التعامل 

 [.5معها بمرونة ومثابرة عالية ]

 مشكلة الدراسة. 2

من خالل العمل ومن خالل املالحظة أجد أن اعتقاد الفرد في فعاليته      

وتصرفاته وعلى مستوى هذا االعتقاد يتحدد إنجاز الذاتية يؤثر في تفكيره 

الفرد ارتفاعا وانخفاضا، السيما ونحن نعيش في عالم سريع التقدم والتطور 

مما يتطلب من الطالب التعامل مع املواقف الحياتية بمستوى عالي من 

فعالية الذات وتحمل املسئولية، وتبدو مظاهر الفعالية الذاتية املرتفعة في 

تمام الفرد باألعمال التي يقوم بها، ومضاعفة الجهود التي يبذلها في زيادة اه

 مواجهة الفشل وتحقيق اإلنجاز.

 أ. أسئلة الدراسة

 وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما درجة فعالية الذات األكاديمية لدى الطلبة املوهوبين في منطقة مكة  .1

 املكرمة؟

ذات داللة احصائية في درجة فعالية الذات األكاديمية  هل توجد فروق .2

 لدى الطلبة املوهوبين تبعا ملتغير الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة فعالية الذات األكاديمية  .3

 لدى الطلبة املوهوبين تبعا ملتغير املرحلة التعليمية؟

 أهداف الدراسةب. 

 التعرف على طبيعة العالقة بين فعالية الذات وبعض السمات  .1
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 الشخصية.

التعرف على مدى وجود فروق ذات دالالت إحصائية لفعالية الذات  .2

 األكاديمية لدى الطلبة املوهوبين في مدينة مكة املكرمة تبعا ملتغير الجنس.

ذات التعرف على مدى وجود فروق ذات دالالت إحصائية في فعالية ال .3

االكاديمية للطلبة املوهوبين في مدينة مكة املكرمة تبعا ملتغير املرحلة 

 الدراسية.

 أهمية الدراسةج. 

قد تعمل هذه الدراسة على لفت أنظار القائمين على العملية التعليمية،  .1

وزيادة االهتمام بهذا املتغير للعمل على تنمية وتشجيعه لدى الطلبة حتى 

تحقيق مستويات عالية من التحصيل العلمي معتمدين على يتمكنوا من 

 أنفسهم.

تحاول هذه الدراسة معرفة مدى إدراك الطلبة لفعاليتهم الذاتية في  .2

.
ً
 هاما

ً
 املواقف الدراسية باعتبارها عامال

إمكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في بناء البرامج اإلرشادية  .3

 لية الذاتية.املساعدة على زيادة الفعا

 مصطلحات الدراسةد. 

 فاعلية الذات األكاديمية:

 في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحصل عليها املفحوص      
ً
تعرف اجرائيا

 على مقياس فاعلية الذات األكاديمية املستخدم في هذه الدراسة.

[ أن فاعلية الذات سمة ثابتة في السلوك الشخص ي، بل هي 5يرى باندورا ]

"مجموعة األحكام التي ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط، ولكن تتصل أيًضا 

 بالحكم على ما يستطيع إنجازه، وهي نتائج للقدرة الشخصية".

وتعرف فاعلية الذات األكاديمية، الرؤية التي ينظر فيها املتعلم الى نفسه، من 

ستقبلية حيث القدرة على التحصيل وأداء الواجبات األكاديمية والرؤية امل

وادراكه ألبعاد القوة والضعف لديه وقدرته على تحمل مسئولياته الدراسية 

 [.6مقارنه مع زمالئه االخرين ]

 حدود الدراسةه. 

 حدود بشرية: وهم الطلبة املوهوبين في مدينة مكة املكرمة. -1

 حدود مكانية: مدينة مكة املكرمة. -2

لفصل الدراس ي الثاني من العام الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في ا -3

 هـــ.  1438الهجري 

 الدراسات السابقة. 3

[ مصر: توقعات الفاعلية الذاتية وسمات الشخصية 7دراسة الفرماوي ]     

( طالًبا من طالب الجامعة 126لدى طالب الجامعة, وتكونت العينة من )

اس فعالية سنة, وادوات الدراسة مقي 22ــ  19الذين تراوحت أعمارهم بين 

الذات، واختبار كالفورنيا للشخصية, وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين منخفض ومتوسطي ومرتفعي التوقع لفعالية 

 ،الذات في سمات )السيطرة، والقدرة على بلوغ املكانة والحضور االجتماعي

ادة اإلنجاز واملجاراة والنضج االجتماعي، وضبط الذات والتسامح وإج

واالستقالل في اإلنجاز لصالح املجموعة مرتفعة التوقع في فاعلية الذات، 

 وكانت الفروق غير دالة في سمة امليل االجتماعي بين املجموعات.

 مصر: البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية [8دراسة الزيات ]    

ومحدداتها, وهدفت الى التعرف على البنية العاملية للكفاءة أو الفاعلية  

الذاتية األكاديمية املحددة لألدوات طالب العينة في املجاالت األكاديمية، 

واتحقق من مدى اتساق تقديرات طالب العينة، واحتفاظهم بتقديراتهم 

تهم ومراكزهم النسبية خالل سنواتهم الدراسية مع اختالف تخصصا

األكاديمية، والتحقق من مدى اختالف الكفاءة أو الفاعلية الذاتية باختالف 

 التخصص األكاديمي واملرحلة الدراسية والجنس.

طالًبا وطالبة, وكانت ادواتها درجات الطلبة  612وشملت عينة الدراسة       

التحصيلية, واسفرت نتائجها الى أن البنية العاملية للكفاءة الذاتية 

دداتها كما تقاس بالتحصيل األكاديمي هي بنية أحادية ذات طبيعة عامة ومح

ا نسبي بين أداء الطالب  ،مستعرضة
ً
كما تبين أن هناك ثباًتا أو اتساق

األكاديمية من حيث التخصص واملستوى الدراس ي، واملحتوى واألنشطة 

 العقلية لثالث مراحل دراسية على األقل، كما تبين عدم اختالف العوامل

التي تقف وراء الفعالية الذاتية األكاديمية باختالف التخصص، والجنس 

 واملرحلة الدراسية.

[: قامت دراسة عسقول بفحص العالقة بين فاعلية 9دراسة عسقول ]     

الذات والهدف من الحياة, لدى طلبة الجامعة, وتكونت عينة الدراسة من 

االمريكيين من أصل  ( من الذكور شملت الطلبة11( من االناث و)344)

قوقازي, واسيوي, وافريقي, وغير ذلك, وأظهرت نتائج الدراسة ان هناك 

عالقة ارتباطية ايجابية بين فاعلية الذات والهدف من الحياة, فكلما زادت 

فاعلية الذات زاد الهدف من الحياة, كما أظهرت نتائج الدراسة ان 

ة الذات لها تأثير على استراتيجيات التدخل املستندة الى نظرية فاعلي

 االحساس بالهدف من الحياة.

[: وهدفت الدراسة الى التعرف على 10دراسة عبدالحكيم املخالفي ]       

العالقة بين فاعلية الذات األكاديمية وبعض السمات الشخصية )التألف, 

( 110الثبات االنفعالي, الحنكة "الدهاء"( لدى عينة من الطلبة الجامعيين )

 
ً
وطالبة, ومن أهم النتائج: وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية  طالبا

 ملتغير 
ً
بين فاعلية الذات األكاديمية وبعض السمات الشخصية, وفقا

التخصص العلمي, لصالح التخصصات العلمية وكذلك وجود فروق بين 

 
ً
متوسط درجات أفراد العينة على مقياس فاعلية الذات األكاديمية وفقا

الجنس لصالح األناث, كما اوضحت النتائج عدم وجود فروق ملتغير 

 
ً
متوسطات درجات افراد العينة على مقياس السمات الشخصية وفقا

"الدهاء" وجدت فروق  للتخصص العلمي والجنس ما عداء قياس الحنكة

 ملتغير الجنس لصالح األناث.
ً
 وفقا

بعض املتغيرات [ مصر: فعالية الذات وعالقتها ب11دراسة الشعراوي ]     

الدافعية لدى طالب املرحلة الثانوية, وهدفت الى التحقق من الفروق في 

فعالية الذات بين الجنسين، وطالب الصفين األول والثاني، والتعرف على 

تأثير تفاعل الجنس والصف الدراس ي في تبادل درجات فعالية الذات 

من الدافع لإلنجاز  والتعرف على العالق االرتباطية بين فاعلية الذات وكل

األكاديمي، ودرجات تحقيق الذات واالتجاه نحو التعلم الذاتي, تكونت عينة 

( طالًبا من طلبة الصفين األول والثاني من املدارس الثانوية 476الدراسة من )

في مدينة املنصورة, وكانت االدوات: مقياس فعالية الذات ومقياس اإلنجاز 

اسة إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات األكاديمي, توصلت نتائج الدر 

 الجنسين والصفين األول والثاني الثانوي على مقياس فعالية الذات.

[ الواليات املتحدة األمريكية :العالقة بين فعالية الذات 12دراسة جيل ]    

واحترام الذات لدى الطلبة, وهدفت الى فحص العالقة بين فعالية الذات 

الطلبة, وتعرف الفروق بين متوسطات درجات أفراد  واحترام الذات لدى
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 ملتغير الجنس, 
ً
العينة على مقياس ي فعالية الذات, واحترام الذات وفقا

 وطالبة منهم  31وتكونت عينة الدراسة من 
ً
 و  16طالبا

ً
طالبة من  15طالبا

ــــ ) ( Scwarzerطلبة املدارس املتوسطة, األدوات: مقياس الفعالية الذاتية لــ

, وتوصلت الدراسة الى وجود Rosenbarg مقياس احترام الذات الذي أعدهو 

عالقة ذات داللة إحصائية بين فعالية الذات واحترام الذات لدى أفراد 

العينة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

وجدت متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الفعالية الذاتية, بينما 

فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على مقياس احترام الذات 

 لصالح الذكور.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

من حيث املنهج: اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام 

 املنهج الوصفي الكمي.

بقة وكان من حيث الهدف: هدفت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السا

هدفها التعرف على فعالية الذات األكاديمية لطالب املوهوبين ومعرفة 

 [؛ الزيات9الفروق في درجة الفعالية ومن هذه الدراسات دراسة عسقول ]

[8 .] 

من حيث العينة: في دراستنا الحالية اخترنا عينة الطالب في املرحلة املتوسطة 

[ وتختلف مع 11] الشعراوي  [7وتتفق مع دراسة الفرماوي ] ،والثانوية

الدراسات السابقة فكانت على عينة الطالب املوهوبين, من حيث األداة قد 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها لنفس املقياس 

 مقياس فعالية الذات األكاديمية.

 تاالطريقة واالجراء. 4

 الدراسة منهج. أ

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى درجة فعالية الذات األكاديمية لدى      

املوهوبين في منطقة مكة املكرمة والفروق في تلك الدرجة تبعا ملتغيرات 

الدراسة، ولتحقيق غايات الدراسة الحالية تم اتباع املنهج الوصفي، ألنه 

 يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها.

 جتمع الدراسةم ب.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب املوهوبين في منطقة مكة       

( يبين توزيعهم حسب 1املكرمة في املرحلة الثانوية واملتوسطة، والجدول )

 متغيري الصف الدراس ي والجنس.

 1 جدول 

 الدراسة حسب الجنس والصف الدراس يأعداد الطالب املوهوبين ملجتمع 

 املجموع املرحلة الثانوية املرحلة املتوسطة الجنس

 1402 660 742 ذكور 

 2410 1098 1312 إناث

 3812 1758 2054 املجموع

 الدراسة ج. عينة

 :يلي مما الحالية الدراسة عينة تتألف

 ( 30) من وتتكون : االستطالعية العينة .1
ً
 اختيارهم تم وطالبة، طالبا

 صدق من التحقق بهدف عليهم الدراسة أداة تطبيق وتم العشوائية بالطريقة

 .الدراسة أداة وثبات

 بمنطقة املوهوبين الطلبة من( 120) من وتكونت: : الرئيسية الدراسة عينة .2

 موهوب طالب( 30) بواقع العشوائية، بالطريقة اختيارهم تم والذين الباحة،

 طالبة( 30)و الثانوية، املرحلة في موهوب طالب( 30)و املتوسطة املرحلة في

 الثانوية، املرحلة في موهوبة طالبة( 30)و املتوسطة املرحلة في موهوبة

  توزيعهم يبين( 2) والجدول 
ً
 واملرحلة الطلبة جنس) الدراسة ملتغيرات تبعا

 .املئوية والنسبة( الدراسية

 2 جدول  

 الدراسية واملرحلة الجنس حسب الدراسة لعينة املوهوبين الطلبة أعداد

 املجموع الجنس مستويات املتغير

 اناث ذكور 

 60 30 30 متوسطة املرحلة التعليمية

 60 30 30 ثانوية

 120 60 60 املجموع

 الدراسة أداة د.

 األكاديمية الذات فعالية درجة مقياس من الحالية الدراسة أداة تتكون      

 السابقة الدارسات من االستفادة وتم املكرمة، مكة منطقة في املوهوبين لدى

 صورته في املقياس فقرات وضعت حيث[ 13] العبادي مخلد دراسة مثل

 استخراجها تم التي والثبات الصدق لدالالت عرض يلي وفيما األولية،

 .للمقياس

 :التالية الصدق انواع استخراج تم حيث: املقياس صدق .1

ة بصورته عرضه تم   املقياس، صدق من للتحقق: املحكمين صدق .أ   األولي 

 وعلم الخاصة التربية مجال في االختصاص ذوي  من ُمحِكمين( 6) على

 درجة لقياس الفقرات مالءمة مدى في رأيهم إبداء منهم طلب حيث النفس،

 تم وقد املكرمة مكة منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية

مين اتفاق اعتماد
 
ة على املحك  بعض صياغة تعديل وتم   الفقرات، صالحي 

  الفقرات
ً
مين آراء إلى استنادا

 
 .املحك

 تطبيق تم الحالي للمقياس البناء صدق استخراج ولغايات البناء صدق .ب

 ( 30) من املكونة االستطالعية العينة على املقياس
ً
، طالبا

ً
 تم حيث وطالبة

 الكلية الدرجة مع الفقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامل حساب

 الفقرات بين االرتباط معامالت أن   يبين والذي( 3) جدول  في كما للمقياس
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 ،(0.05 ≥ ) مستوى  عند ودالة مناسبة جميعها للمقياس الكلية والدرجة

 في الثقة ُيعطي وبالتالي املقياس في البنائي الصدق معيار تحقق إلى ذلك ويشير

 منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة لقياس استخدامه

 . املكرمة مكة

 3 جدول 

 (30= ن) للمقياس الكلية الدرجة مع املكرمة مكة منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة مقياس فقرات بين االرتباط معامالت

 املقياس الفقرة  املقياس  الفقرة

1 .603** 16 .350** 

2 .555** 17 .520** 

3 .371** 18 .499** 

4 .385** 19 .360** 

5 .541** 20 .381** 

6 .549** 21 .516** 

7 .369** 22 .325** 

8 .499** 23 .436** 

9 .612** 24 .321** 

10 .504** 25 .628** 

11 .466** 26 .425** 

12 .361** 27 .433** 

13 .478** 28 .290** 

14 .619** 29 .271** 

15 .433** 30 .365** 

 (α≤ 0.01) عند دال(  ** α≤ 0.05) عند دال* 

  املقياس ثبات .2

 العينة أفراد على املقياس تطبيق تم الحالية الدراسة ولغايات     

 ( 30) وعددها االستطالعية
ً
  طالبا

ً
 باستخدام الثبات حساب تم حيث طالبة

 تم التي القيم بلغت وقد للثبات ألفا معامل الستخراج كرونباخ طريقة

 للمقياس االستطالعية العينة بيانات على املعادلة تطبيق وفق إليها التوصل

  قيمة وهي( 0.87) القيم
ُ
 يمكن وبالتالي للمقياس الثبات وتحقق مرتفعة

 .املقياس استخدام

 منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة على الحكم معيار .3

 .املكرمة مكة

 مكة منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة على للحكم

 فقرات على االستجابة لبدائل النسبي الوزن بحساب الباحث قام املكرمة

 :التالي النحو على املقياس

 .الفئات عدد /املدى= الفئة طول  -

 بدائل عدد( / االستجابة بديل درجة) درجة وأصغر أكبر بين الفرق = املدى -

 . الفقرة على االستجابة

 .0.80= 5( / 5-1= ) املدى -

 في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة على الحكم يكون  وبالتالي 

 (:4) جدول  في كما الحسابية املتوسطات وفق املكرمة مكة منطقة

 4 جدول 

 الحسابية املتوسطات وفق املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة على الحكم

 درجة فعالية الذات األكاديمية املتوسطات الحسابية م

  1.8أقل من  – 1 1
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة 2.6أقل من  – 1.8 2

 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6 3

 مرتفعة 4.2أقل من  – 3.4 4

 مرتفعة جدا 5 – 4.2 5

 
ً
 : الدراسة خطوات: خامسا

 :الحالية الدراسة إعداد أجل من التالية الخطوات اتباع تم

 الذات فعالية بدرجة املتعلقة والكتب السابقة الدراسات أدب مراجعة .1

 مشكلة اختيار تم حيث املكرمة مكة منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية

 .وأهدافها الدراسة

  لدى األكاديمية الذات فعالية درجة مقياس وهي الدراسة أداة تطوير .2

 .املكرمة مكة منطقة في املوهوبين

 إدارة ومخاطبة الباحة، جامعة في الخاصة التربية قسم موافقة أخذ .3

 . الدراسة أدوات لتطبيق التعليم

 املحكمين على بعرضه للمقياس والثبات الصدق دالالت استخراج .4

 .االستطالعية العينة على وتطبيقه

 .الرئيسية الدراسة عينة على األداة تطبيق .5

  وتحليلها الحاسوب، على البيانات تفريغ .6
ً
 .احصائيا

 .ومراجعته البحث تقرير وكتابة النتائج استخراج .7
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ً
 :املستخدمة االحصائية األساليب: سادسا

 .والتكرارات املئوية النسب •

 .ألفا كرونباخ ومعادلة االرتباط معامالت •

 .ت واختبار املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات •

 ومناقشتها النتائج. 5

 للتعرف امليدانية للدراسة اإلحصائي التحليل نتائج عرض القسم هذا في تم

, املكرمة مكة منطقة في املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة على

 تعزى  املقياس على إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على والتعرف

  يلي وفيما الدراسة، ملتغيرات
ً
  ترتيب وفق ومناقشتها للنتائج عرضا

 .الدراسة في األسئلة

 لدى األكاديمية الذات فعالية درجة ما: ونصه األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 املكرمة؟ مكة منطقة في املوهوبين

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام تم السؤال هذا على لإلجابة

 حيث املوهوبين، لدى األكاديمية الذات فعالية مقياس لفقرات املعيارية

  كانت عام بشكل الدرجة أن( 5) جدول  يظهر
ً
 حسابي بمتوسط مرتفعة

 -3.18) من للفقرات الحسابية املتوسطات تراوحت وقد(. 3.91) مقداره

  وبدرجة( 4.43
ً
  إلى متوسطة

ً
  مرتفعة

ً
 لفقرات درجة أعلى كانت وقد. جدا

 ،"العمر في أكبر عندما الجامعة إلى سأذهب" عشرة الثالثة الفقرة املقياس

 األخيرة املرتبة في" املدرسة في أحد بي يهتم ال"  عشرة الخامسة الفقرة وجاءت

 (.5) جدول  في كما

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  (120=ن) املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية درجة وترتيب املعيارية واالنحر

املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

بجد في املدرسةأعمل  1  4.21 1.18 6  
ً
 مرتفعة جدا

  5 1.01 4.22 أحصل على أعلى العالمات إذا بذلت جهد كبير 2
ً
 مرتفعة جدا

  29 1.28 3.31 يفضل أصحابي أن أحل لهم مسائل الرياضيات ألنها سهلة بالنسبة لي 3
ً
 متوسطة

  8 0.89 4.19 أحببت معلمي لذا فأنني حصلت على عالمات عالية 4
ً
 مرتفعة

  10 0.99 4.11 أحل واجباتي البيتية أفضل من أصحابي في الصف 5
ً
 مرتفعة

  23 1.19 3.70 أجيد مادة العلوم 6
ً
 مرتفعة

  13 0.98 4.01 أتمكن من الوصول إلى الجامعة بسهولة ألني شاطر 7
ً
 مرتفعة

  25 1.36 3.65 أشعر بالرضا عن مدرستي 8
ً
 مرتفعة

مرتفعة ألني أدرس بجدأحقق عالمات  9  3.93 1.04 16  
ً
 مرتفعة

  19 1.16 3.85 أنهي واجباتي املنزلية الصعبة بسهولة أكثر من زمالئي 10
ً
 مرتفعة

  27 1.27 3.59 أكون صداقات كثيره في املدرسة 11
ً
 متوسطة

 مرتفعة  4 1.06 4.23 أرى االشخاص الناجحين في عملهم كانوا ناجحين في املدرسة 12
ً
جدا  

  1 1.03 4.43 سأذهب إلى الجامعة عندما أكبر في العمر 13
ً
 مرتفعة جدا

  9 1.10 4.18 أعد نفس ي من أفضل طلبة الصف في العالمات 14
ً
 مرتفعة

  30 1.44 3.18 ال يهتم بي أحد حتى لو أعمل جيد في املدرسة 15
ً
 متوسطة

  7 0.91 4.20 يعتقد املعلمون أني شاطر وذكي 16
ً
 مرتفعة جدا

17  
ً
  12 1.02 4.01 إكمال دراستي مهم جدا

ً
 مرتفعة

  26 1.37 3.62 أعتبر نفس ي طالب جيد في الرياضيات 18
ً
 مرتفعة

  22 1.39 3.71 يحصل معظم طلبة صفي عادة على عالمات أفضل مني 19
ً
 مرتفعة

  17 1.24 3.91 أتعلم في املدرسة أشياء ليست مهمة 20
ً
 مرتفعة

واجباتي وأعمل أنشطتي بسرعةأفهم  21  3.95 1.06 15  
ً
 مرتفعة

  20 1.21 3.78 أحصل على عالمات غير مرتفعة في الرياضيات ألنها مادة سهلة 22
ً
 مرتفعة

 في املدرسة 23
ً
  18 1.13 3.90 أدرس جيدا

ً
 مرتفعة

  3 0.97 4.26 يهتم املعلمون بالطالب الذين يحصلون على عالمات مرتفعة أكثر مني 24
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  14 1.04 3.98 أعتبر نفس ي جيد في القراءة 25
ً
 مرتفعة

  24 1.19 3.68 الحصول على عالمة مرتفعة في املدرسة ليس من الصعوبة بالنسبة لي 26
ً
 مرتفعة

  11 0.92 4.08 أنا شاطر وذكي 27
ً
 مرتفعة

 في املدرسة أذا اردت 28
ً
  21 1.18 3.72 أستطيع ان اكون هادئا

ً
 مرتفعة

  2 0.95 4.30 أفضل الطلبة لدى املعلمين هم من يحصلون على عالمات مرتفعة 29
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  28 1.43 3.39 أعرف إجابات معظم األسئلة التي يسألها املعلمين حتى لو لم يعرفها أصدقائي في الصف 30
ً
 متوسطة

  - 1.13 3.91 املقياس ككل
ً
 مرتفعة
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 يتميزون الذين املوهوبين الطالب سمات الى النتيجة هذه الباحث ويعزو      

 ما وهذا أقرانهم، من اعلى بشكل االنجاز على قادرين تجعلهم عالية بفعالية

 التحصيل أن املعروف من أن كما بهم، املتعلق النظري  األدب اليه يشير

  عالية ذات فعالية يرافقه العالي
ً
 .دوما

 الذات فعالية على تطبيقها في[ 7] الفرماوي  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق     

 جيل دراسة مع النتيجة هذه وتختلف, املقياس ونفس املوهوبين الطلبة لدى

 .والعاديين املوهوبين شملت جيل دراسة الن العينة في[ 12]

 احصائية داللة ذات فروق توجد هل: ونصه الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

  ملتغير تبعا الدراسة عينة لدى األكاديمية الذات فعالية درجة في

 الجنس؟

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال، هذا على ولإلجابة

 في موضح هو كما املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية لدرجة املعيارية

 وللتأكد املتوسطات، تلك في ظاهرية فروق وجود إلى يشير حيث( 6) جدول 

 للعينات( ت) اختبار استخدام تم الفروق لتلك إحصائية داللة وجود من

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير والذي املستقلة

 ذكور ) الطلبة لجنس تعزى  املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية مقياس

 الفروق فإن الذكور  من أعلى لالناث الحسابية املتوسطات أن وبما(. واناث

 (.6) جدول  في كما لصالحهم

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 الطلبة جنس ملتغير  تبعا

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجنس

 درجات الحرية قيمة ت الداللة درجات الحرية قيمة ف

 007. 118 2.726- 079. 3.137 13.82 59.75 60 ذكور 

        9.83 65.72 60 إناث

 اتصافهن نتيجة الذكور  من أكثر اإلناث لدى الذات فعالية ارتفاع يعود وقد

 .ذكوري مجتمع في الذات تحقيق في والرغبة بالجدية

 دراسة مع النتيجة هذه وتختلف[ 9] عسقول  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق

 [ 7] الفرماوي 

 احصائية داللة ذات فروق توجد هل: ونصه الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 املرحلة ملتغير تبعا الدراسة عينة لدى األكاديمية الذات فعالية درجة في

 التعليمية؟

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال، هذا على ولإلجابة     

 في موضح هو كما املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية لدرجة املعيارية

 وللتأكد املتوسطات، تلك في ظاهرية فروق وجود إلى يشير حيث( 7) جدول 

 للعينات( ت) اختبار استخدام تم الفروق لتلك إحصائية داللة وجود من

 متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى يشير والذي املستقلة

 التعليمية للمرحلة تعزى  املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية مقياس

 املتوسطة املرحلة لطلبة الحسابية املتوسطات أن وبما(. وثانوية متوسطة)

 .لصالحهم الفروق فإن الثانوية من أعلى

افات الحسابية املتوسطات 7 جدول    املوهوبين لدى األكاديمية الذات فعالية لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 للطلبة التعليمية املرحلة ملتغير  تبعا

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجنس

 قيمة ت درجات الحرية الداللة درجات الحرية قيمة ف

 000. 118 3.594 958. 003. 11.07 66.58 60 املتوسطة

 12.37 58.88 60 الثانوية
  

   

 يمر التي سنة( 14-11) املبكرة املراهقة مرحلة طبيعة الى ذلك يعود وقد      

 واالحساس الذات مفهوم تطور  فيها يبدأ والتي املتوسطة، املرحلة طالب بها

 .فعاليتها وتطوير ذواتهم تأكيد في رغبتهم من يزيد مما بها،

 مع النتيجة هذه وتختلف ،[10] املخالفي دراسة مع النتيجة هذه وتتفق

 [.8] الزيات دراسة

 التوصيات. 6

 للموهوبين االكاديمية الذات فعالية في مختلفة مناطق في دراسات إجراء .1

 .اخرى  بمتغيرات وعالقتها

 لدى االكاديمية الذات فعالية تنمية الى تهدف ارشادية برامج تطوير .2

 .واستمراريتها املوهوبين

 االكاديمية الذات لفعالية املرتفعة الدرجة استثمار على املعلمين تدريب .3

 من مرتفعة درجة الى للوصول  وحثهم قدراتهم تطوير في املوهوبين الطلبة لدى

 .واالبداعية االكاديمية االنجازات
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ABSTRACT_The study aimed to reveal the level of self-efficacy among the gifted students in the 

middle and secondary level in Makkah city, the descriptive approach was followed, the sample 

consisted of (120) gifted students (males and females) in the intermediate and secondary stages, 

the study used a scale to measure their academic self-efficacy. The results indicated that a high 

degree of academic self-efficacy among the gifted, and that there were statistically significant 

differences in the averages of the academic self-efficacy measure for the gifted were due to the sex 

of the students (males and females). For females, and there are statistically significant differences 

in the averages of the academic self-efficacy measure for gifted students due to the educational 

stage (intermediate and secondary) for the intermediate stage. 

Keywords: Academic Self-efficacy, gifted students, Makkah City. 


