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 الممخص
عمية الذات األكاديمية وعالقتيا باالتجاه نحو التفكير ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فا

وتم اختيار عّينة الدراسة بالطريقة الطبقية  الناقد، واّتبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي،
( طالبة. ولتحقيق ٙٛٗالعشوائية من مجتمع طالبات جامعة الباحة؛ حيث بمغ عدد أفراد العّينة )

واستبانة االتجاه نحو (، ٖٕٔٓلحمدي )فاعمية الذات األكاديمية أىداف الدراسة ُطّبق مقياس 
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى فاعمية الذات  (،ٕٛٔٓ) التفكير الناقد من إعداد الباحثة

عالقة ارتباطية موجبة جاء مرتفعًا، كما أن ىناك  -األكاديمية ومستوى االتجاه نحو التفكير الناقد
  كاديمية واالتجاه نحو التفكير الناقد.بين فاعمية الذات األ

 فاعمية الذات األكاديمية؛ التفكير الناقد الكممات المكتاحية: 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ABSTRACT 
The study aimed at exploring the Academic Self Efficacy and its 

Relationship to the attitudes toward the critical thinking. Additionally, the 
study aimed at knowing whether there is a relation between the 
Academic Self Efficacy and its Relationship to the attitudes toward the 
critical thinking of Al Baha University female students. The study is 
related to two variables (The average and the specialty).The study 
followed the relational descriptive approach, and the sample of the study 
was chosen according to the random class method of Al Baha 
University female students, where the sample number was 486 females. 
To achieve the goals of the study, the scale of the academic self was 
applied as well as the scale of the attitudes toward critical thinking. The 
results of the study showed that both levels of the academic self-
Efficacy and attitudes toward critical thinking were high. There was also 
a positive relationship between the Academic self-Efficacy and the 
attitudes toward critical thinking 
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 المقدمة:
تعّد المرحمة الجامعية من أىم مراحل التعميم التي تسيم في تكوين شخصية الفرد، وىي 

عن مراحل التعميم العام التي مّر بيا الطالب، وتمثل خبرة غنّية تتشكل  -تماماً -مرحمة تختمف 
من خالليا الشخصية من مختمف الجوانب؛ نظرًا لما يتعرض لو الطالب من مواقف ومشكالت 

 المس حياتو النفسية واالجتماعية واألكاديمية.ت
ومن تمك المواقف التي يتعرض ليا الطالب الجامعي مواجية االمتحانات، والعالقات مع 
الزمالء واألساتذة، والمنافسة من أجل النجاح، والمشكالت العاطفية، والتعامل مع مقتضيات 

يود ومن عوامل الضغط والتخطيط البيئة الجامعية وأنظمتيا وقوانينيا، وما تفرضو من ق
(. وفي ضوء النظرية المعرفية االجتماعية ٕٕٔٓلممستقبل، ومحاولة تحقيق الذات )أبو العال ، 

ُتعّد فاعمية الذات من أىم ميكانزيمات القوى الشخصية لدى األفراد؛ إذ  -التي وضعيا باندورا 
 ).ٖٜٜٔالح، تساعد األفراد عمى مواجية الضغوط التي تعترضيم )عواطف ص

الفاعمية الذاتية ىي األحكام الصادرة من الفرد حول قدرتو عمى القيام بسموكيات معينة؛ 
كما أنيا ليست مجرد مشاعر عامة؛ بل تقويم من جانب الفرد لذاتو عما يستطيع القيام بو، 
ومدى مثابرتو، والجيد الذي سيبذلو، ومرونتو في التعامل مع المواقف الصعبة، وتحديو 

مصعاب، ومقاومتو لمفشل؛ مما يشكل لدى الفرد نظامًا ذاتًيا يمّكنو من التحكم في أفكاره ل
( إلى أن ىناك عالقة ٕٕٔٓ(. ويشير الضمور )ٕٔٔٓومشاعره وأفعالو )أبو تينة والخاليمة، 

ذات أىمية كبرى بين الفاعمية الذاتية والنجاح األكاديمي، ويعرف الفاعمية الذاتية األكاديمية 
نيا: ثقة الفرد بقدرتو عمى تنظيم وتنفيذ األفعال التي تقود لمنجاح أكاديميًا، وىو متغير مرتبط بأ

 بنجاح الطالب. 
والفاعمية الذاتية نظام معقد من المشاعر، واالتجاىات، والقيم، واالعتقادات، وتؤدي إلى 

(. إن ٕٚٔٓصرايرة، تكوين اتجاىات إيجابية نحو العممية التعميمية ونتاجات تعمم الطالب )ال
الفاعمية الذاتية ليا أثر كبير في تكوين االتجاىات اإليجابية نحو العممية التعميمية، ونحو تحقيق 

نجاز الميام األكاديمية، وىو ما أشار إليو   ؛ حيث إن االتجاىات  gee (2016)األىداف وا 
لشخصي، فإذا كانت لدينا اإليجابية لمفرد تقرر مدى نجاحو في حياتو عمى المستويين الميني وا

اتجاىات إيجابية نحو عممنا، فإن ىذا سيدفعنا لمحاولة تخطي الصعاب، والتغمب عمى المعوقات 
 واإلحباطات التي قد تواجينا وتعوق نجاحنا في ىذا العمل.

وتعمل االتجاىات عمى مساعدة األفراد في تنظيم معارفيم؛ فالشخص ال يسعى إلى 
نو يسعى لمعرفة وفيم ما ىو في حاجـة إلى معرفتو، وبما يتناسب مع معرفة كّل األشياء؛ ولك

         إشباع حاجاتو؛ كما تمد االتجاىات الشخص بإطار لتحديـد ما ىي المعمومات التي يجب
         أن يحصل عمييا، فالشخص يدرك ويتزّود بالمعمومات عن األشياء طبقًا التجاىاتو

 (.ٜٜ٘ٔ)شييب، 
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        الناقد عمى تحويل عممية كسب المعرفة من الخمول إلى النشاط ويعمل التفكير 
 العقمي الذي يؤديو الفرد بإتقان وفيم أعمق؛ باإلضافة الكتساب الطمبة تفسيرات صحيحة 
               ومقبولة لممواضيع المطروحة في مشكالتيم اليومية، ويقمل من التفسيرات الخاطئة لدييم

. كما أن التفكير الناقد يساعد المتعممين عمى فيم أعمق لمتحديات (ٕٓٓٓ)ىند القيسي،
والمشكالت؛ مما يسيم في إصدار األحكام وزيادة قدراتيم عمى التمييز بين الرأي والحقيقة، 

 (.ٕٚٓٓوالتأكد من مصادر المعمومات، واالبتعاد عن التطرف في اآلراء واألحكام )الزغول، 
كبرى لمعرفة اتجاىات الطالبات نحو التفكير الناقد؛ حيث وترى الباحثة أن ىناك أىمية 

ُيعدُّ من المتطمبات التعميمية والنفسية الضرورية في المرحمة الجامعية التي ال بّد أن تسعى 
        الطالبة المتالك مياراتو وتنميتيا والتعامل بيا. إن وجود اتجاىات إيجابية نحو التفكير

        معرفتيا نحوه، ويكون بمثابة دافع لتعّمم ميارتو؛ كما أن قياس  الناقد يييئ الطالبة لبناء
         يساعد في وضع البرامج والخطط المناسبة -مشاعر الطالبات واتجاىاتيم نحو التفكير الناقد 

 لتنميتو لديين.
أكدت عمى أن من أىم  ٖٕٓٓوفي ضوء ما سبق، وألن رؤية المممكة العربية السعودية 

قوتنا ىو شبابنا المفعم بالحيوية والنشاط، وبخاصة إذا ما أحسّنا تنمية مياراتيم واالستفادة عوامل 
حيث  -، ولحساسية المرحمة الجامعية في حياة الشباب (http://vision2030.gov.saمنيا)

ُتعدُّ نقطة تحول في حياة الكثير منيم؛ مما قد يضعيم أمام ضغط نفسي ودراسي كبير قد يؤدي 
ألزمات نفسية كثيرة تؤثر عمى أدائيم؛ خاصة في الجوانب األكاديمية، وذلك بسبب التحديات بيم 

اتضح لمباحثة أن لفاعمية الذات األكاديمية كما لالتجاه نحو  -والصعوبات التي يواجيونيا 
التفكير الناقد أبمغ األثر في قدرة الطالبة عمى النجاح األكاديمي، والتغمب عمى المعوقات 

 عوبات المختمفة.والص
 مشكمة الدراسة وأسئمتها:

من خالل تعامل الباحثة مع زميالتيا طوال فترة دراستيا الحظت فروقًا فردية بين 
الزميالت في التعامل مع المتطمبات والميام الدراسية المختمفة، والمشكالت األكاديمية التي من 

َواِئيم النفسي؛ األمر الذي يتطمب الممكن أن تعيق تقدمين ونجاحين األكاديمي، وتؤثر عمى س
قدرًا من الفاعمية الذاتية لمواجية ىذه التحديات؛ كما أن طبيعة المرحمة تعطي نوعًا من 
االستقاللية في البحث واالستقصاء عن المعمومات الموثوقة؛ إلى جانب أن الطالبة تجد نفسيا 

قد تواجو صعوبات في التعامل  أمام أنواع مختمفة من المعمومات واألخبار من مصادر متعددة
معيا؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط والمشكالت مما ُيبرز أىمية دراسة وجود اتجاىات 
إيجابية كافية نحو التفكير الناقد؛ األمر الذي قد يسّيل العمل عمى تنميتو لدى الطالبات 

كسابين مياراتو.   وا 
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لية؛ بيدف التحقق مما إذا كان ىناك ولذا تشكمت رؤية الباحثة لمشكمة الدراسة الحا
عالقة بين الفاعمية الذاتية األكاديمية واالتجاه نحو التفكير الناقد، والتي ُتعدُّ أحد متطمبات 

 -عمى حدِّ عمم الباحثة-المرحمة الجامعية لدى طالبات جامعة الباحة التي لم يسبق دراستيا 
 تغيرين في البيئة السعودية والعربية.حيث إنو ال توجد دراسات تناولت العالقة بين الم
 :وتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي

        ما العالقة بيف فاعمية الذات األكاديمية والتجا  نحو التككير الناقد لدى طالبات
 جامعة الباحة؟

 ويتكّرع منه األسئمة التالية:
 امعة الباحة؟. ما درجة فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات جٔ
 ما درجة االتجاه لمتفكير الناقد لدى طالبات جامعة الباحة؟ .ٕ
بين فاعمية الذات األكاديمية واالتجاه نحو التفكير الناقد  إحصائيةىل توجد عالقة ذات داللة  .ٖ

 لدى طالبات الباحة؟
 أهداؼ الدراسة:

 احة.التََّعرُّف عمى درجة فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات جامعة الب .ٔ
 التََّعرُّف عمى درجة االتجاه لمتفكير الناقد لدى طالبات جامعة الباحة. .ٕ
بين فاعمية الذات األكاديمية واالتجاه التفكير  حصائيةالتََّعرُّف عمى العالقة ذات الداللة اإل .ٖ

 الناقد لدى طالبات الباحة.
 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية، وتتمّثؿ فيما يمي:
ة الذات األكاديمية من المواضيع ذات األىمية التي تفّسر الكثير من يعد موضوع فاعمي -

الظواىر، وذلك حسب االتجاه المعاصر لعمم النفس المعرفي االجتماعي بقيادة باندورا 
bandura  نحو نظرية موحدة لتعديل السموك ". -وموضوعو: " فعالية الذات 

لنفسية؛ لكونيا مرحمة ليا سمات أىمية المرحمة الجامعية بالنسبة لمشباب ولصحتيم ا -
 وخصائص مختمفة، وقد يتعرض الطالب فييا لمكثير من التحديات والصعوبات.

عمى حدِّ عمم الباحثة ال توجد دراسات عربية أو سعودية درست العالقة بين المتغيرين: فاعمية  -
القة وثيقة بمرحمة الذات األكاديمية، واالتجاه نحو التفكير الناقد؛ مع كون المتغيرين ليما ع

 الدراسة الجامعية.
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 األهمية التطبيقية، وتتمّثؿ فيما يمي:
يبحث إذا ما كان لدى الطالبات درجة كافية من االتجاىات اإليجابية نحو التفكير الناقد؛  -

كسابيم ميارتو.  األمر الذي يسيل تنميتو وا 
تجاه نحو التفكير الناقد من فتح المجال لدراسات مستقبمية لبحث فاعمية الذات األكاديمية واال -

 جوانب أخرى.
توفير أداة لقياس االتجاه لمتفكير الناقد في البيئة السعودية والعربية؛ لقمة األدوات في ىذا  -

 المجال عمى حّد عمم الباحثة.
 مصطمحات الدراسة:

 اشتممت الدراسة الحالية عمى عدة مصطمحات يمكف تناوؿ كؿٍّ منها عمى حدة كاآلتي:
( بأنيا: "مدى إدراك الطالب لفاعمية ذواتيم ٖٕٔٓيعّرفيا حمدي )الذات األكاديمية:  فاعمية -

األكاديمية؛ والخاصة بمجال تخصصاتيم الدراسية، وقدرتيم عمى أداء جميع ما يطمب منيم 
من التكميفات الدراسية؛ مما يجعميم يحققون أعمى الدرجات، ويزيد من تحصيميم الدراسي، 

نظيم األكاديمي المناسب، الذي يستطيعون من خاللو عمى تأدية ويساعدىم عمى الت
اختباراتيم بنجاح، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المفحوص في عّينة الدراسة عمى 

 المقياس الذي المستخدم".
: ىي معتقدات الطالبات وتعّرؼ الباحثة فاعمّية الذات األكاديمية إجرائيًا في هذ  الدراسة -

       كاديمية؛ ومدى قدرتين عمى النجاح في أداء ميامين الدراسية، حول ذواتين األ
وتجاوز الصعوبات والعقبات التي تواجيين أثناء دراستين، مما يؤدي إلى تحقيق األىداف 

           ُيردن تحقيقيا، ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في عّينة الدراسة عمى  التي
 المقياس المستخدم.

يعّرف االتجاه أنو: حالة من االستعداد أو التأىب العصبي تجا  نحو التككير الناقد: ال  -
          والنفسي، تنتظم من خالل خبرة الشخص، وتكون ذات تأثير توجييي أو دينامي
             عمى استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير ىذه االستجابة 

 .(ٕٙٓٓ)سوسن مجيد،
ب وىادف محكوم بقواعد ( بأنو: "نشاط عقمي مركٜٜٜٔعّرفو جروان، ) :التككير الناقد -

واالستدالل، ويقود إلى نواتج يمكن التنبؤ بيا، غايتو التحقق من الشيء وتقييمو المنطق 
 باالستناد إلى معايير أو محّكات مقبولة.

أنو االستعداد النفسي الدراسة: وتعّرؼ الباحثة التجا  نحو التككير الناقد إجرائيًا في هذ   -
لدى الطالبة لمقيام بنشاط عقمي محكوم بقواعد المنطق واالستدالل، ويقود إلى نواتج يمكن 
التنبؤ بيا؛ غايتو التثبت من الشيء وتقييمو باالستناد إلى معايير أو محّكات مقبولة. ويشار 

 لمستخدمة.ذلك بالدرجة التي تتحصل عمييا الطالبة عمى االستبانة ا إلى
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 حدود الدراسة ومحدداتها:
 يمكن بيانيا فيما يمي:
فاعمية الذات األكاديمية وعالقتيا اقتصرت ىذه الدراسة عمى متغير  :الحدود الموضوعية

 باالتجاه نحو التفكير الناقد.
 : اقتصر تطبيق أدوات الدراسة عمى طالبات جامعة الباحة.الحدود البشرية
 الدراسة عمى )كمية التربية، كمية العموم( بجامعة الباحة.: اقتصرت الحدود المكانية
 .ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔتم إجراء ىذه الدراس في الفصل الدراسي الثاني  الحدود الزمانية:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
فاعمية الذات من أبرز مفاىيم عمم النفس الحديث، وىي من  Efficacy Self مفيوم  ُيعدُّ 

صبحت منتشرة في الكتابات النفسية، وتعود أىميتيا إلى الدور الفّعال الذي تقوم المفاىيم التي أ
بو في الدفع بالسموك وتوجييو، والعمل عمى استمراره، فيي مقياس لمنجاح في كافة جوانب 
الحياة؛ حيث تتضمن اعتقاد األفراد بشأن الميارات التي يمتمكونيا، وتؤثر في قرارتيم وسموكياتيم 

 (.ٕ٘ٔٓ يوسف،)والء المجاالت في مختمف 
الفاعمية الذاتية تؤثر عمى الدافع الفردي ومستوى التعميم  ( أنٕٙٓٓ) ويذكر الشناوي

واإلنجاز، كما أن النظرية المعرفية االجتماعية تؤكد عمى وجود عالقة قوية بين خبرة الفرد 
دراكو المعرفي لتجارب األفراد التي تتراكم عبر السنوات. ويتم تطو  ير الفاعمية الذاتية وفقًا وا 
 لمعالقة الوثيقة الثالثية بين كلٍّ من البيئة والتصرفات والصفات الشخصية.

وترى الباحثة من خالل ما ذكره الشناوي أن فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات 
دراكو المرحمة الجامعية تكون بمغت ذروتيا ارتفاعًا أو انخفاضًا؛ ألنيا تراكم لتجارب الفرد، وا  

المرحمة الجامعية  إلىالمعرفي، وخبراتو عبر مراحل التعميم المختمفة؛ فعند وصول الطالبة 
 وفاعمية الذات منخفضة ستعاني كثيرًا في التعامل مع احتياجات المرحمة، والعكس صحيح.

بأن نظرية الفاعمية الذاتية تؤكد عمى معتقدات الفرد   (Bandura,1986 )يؤكد  باندورا
تو عمى ممارسة التحكم في األحداث التي تؤثر عمى حياتو ، ففاعمية الذات ال تيتم فقط في قدر 

نما كذلك بما يستطيع الفرد عممو بالميارات التي يمتمكيا ،  بالميارات التي يمتمكيا الفرد وا 
 (ٜٕٓٓ)العتيبي،

ن وتشير النظرية ان فاعمية الذات عبارة عن تفاعل دينامي ينتج عن تفاعل الفرد ضم
إمكاناتو المعرفية، ومياراتو االجتماعية والسموكية الخاصة بالميمة، وذلك يعكس ثقتو بنفسو 
وقدرتو عمى النجاح في أداء الميام الموكمة إليو. وتتحدد توقعات الناتج النيائي في ضوء العالقة 

 .(ٕٚٓٓبين أداء الميمة بنجاح وبين ما يتصوره الفرد عن طبيعة المخرجات )أبو غزال، 
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وفاعمية الذات األكاديمية ىي معرفة الفرد وتفكيره في ماضيو ومستقبمو األكاديمي، 
كما يشير إلى "اتجاىات الفرد  Lozano (1997)وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحصيل الدراسي

ومشاعره نحو التحصيل في مواضيع معينة يتعمميا ذلك الفرد، أو من تقرير الفرد عن درجاتو 
ويعتمد مفيوم الذات  ). ٜٜٛٔالختبارات التحصيمية المرتفعة")أبو جادو، وعالماتو في ا

عمى "خبرات النجاح والفشل التي واجييا الطالب في السنوات األولى  -بشكل كبير-األكاديمي 
من المدرسة، وعمى تقييم اآلخرين لذلك؛ بغض النظر عّما إذا كان ذلك التقييم صحيحًا أم مبالغًا 

 (. ٕٗٓٓفيو" )المغازي، 
( أن موضوع االتجاىات يعّد من أىم مواضيع عمم النفس ٕٕٔٓالماّل ) وذكر

خاصة كانت أم -االجتماعي، ويرى أصحاب ىذا الرأي أن جميع الظواىر النفسية االجتماعية 
تخضع في أساسيا لمحددات السموك اإلنساني الذي يوجيو ويسيطر عميو تركيب خاص  -عامة

 (.ُيسّمى )االتجاه النفسي
( إلى أن التفكير الناقد يعمل عمى تحويل عممية كسب ٕٓٓٓتشير ىند القيسي )و 

المعرفة من الخمول إلى النشاط العقمي يؤديو الفرد بإتقان وفيم أعمق؛ باإلضافة الكتساب الطمبة 
تفسيرات صحيحة ومقبولة لممواضيع المطروحة في مشكالتيم اليومية، ويقمل من التفسيرات 

 الخاطئة.
( أنو في ظل التكنولوجيـا الحديثـة فإن كم المعمومات المتوافرة كبير ٜٕٓٓكر الزغبي )ويذ

وفي تزايد، ولذلك يحتاج الطمبة أن يتعمموا كيفية اختيار الالزم والمفيد من المعمومات، ال أن 
كير ميارات التف -بفعالية-يكونوا مستقبمين سمبيين؛ لذا فمن الميم لمطالب أن يطّوروا ويّطبقوا 

الناقد في دراساتيم األكاديمية ومشاكميم اليومية؛ وكذلك عن الخيارات الصعبة التي يجب 
 مواجيتيا من خالل التفجر المعرفي التكنولوجي السريع. 

ويمتاز الفرد الذي يمارس التفكير الناقد بأنو منفتح عمى األفكار الجديدة، وال يناقش دون 
متى يضيف المعمومات التي يمتمكيا، ويفيم أن لدى امتالك معمومات حول الموضوع، يعرف 

الناس اختالفًا حول معاني الكممات المستخدمة، ال يخجل من االستفسار عن معمومة غير 
مفيومة لو، ويفصل قدر المستطاع التفكير العاطفي عن المنطقي؛ كما أنو يأخذ جميع جوانب 

 (.ٕٗٓٓ)العتوم،الموضوع بنفس األىمية 
 لباحثة بيذه السمات والميارات في بناء استبانتيا.وقد استعانت ا

 الدراسات السابقة:
يتضمن ىذا الجزء عرضًا لبعض الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة؛ سواء  

الدراسات العربية، أو الدراسات األجنبية؛ وأىم النتائج التي توصمت إلييا؛ وذلك حسب تسمسميا 
 :مي ذلك تعقيب الباحثة عمييا، عمى النحو اآلتيالتاريخي من األحدث إلى األقدم ي
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( دراسة ىدفت إلى تحديد مستوى ميارات التفكير الناقد لدى ٕٙٔٓأجرى الجردي )
طالب كمية التربية في جامعة البعث في العراق، وتم تطبيق اختبار واطسن وجالسر لميارات 

بة السنة الثالثة، وقد أظيرت النتائج طالبًا وطالبة من طم ٚٙالتفكير الناقد عمى عّينة مكّونة من 
انخفاض مستوى ميارات التفكير الناقد لدى أفراد العينة؛ باإلضافة لعدم وجود فروق دالة 

 .إحصائيًا تعزى لنوع الفرع في الثانوية العامة )عممي، أدبي(
( دراسة في جامعة القصيم لمتعرف عمى طبيعة العالقة االرتباطية ٕ٘ٔٓأجرى المشيقح )

بين الذكاءات المتعددة وكّل من فاعمية الذات األكاديمية والتوافق األكاديمي لدى طالب  ما
جامعة القصيم، وأيضًا معرفة الفروق في متوسط أداء الطالب عمى اختبار الذكاءات  وطالبات

المتعددة التي تعزى إلى النوع، والتخصص، والسنة الدراسية، والتفاعالت المشتركة. وتكّونت 
طالبًا وطالبة من مختمف كميات الجامعة، اْخِتيرت بطريقة عشوائية.  ٕٗ٘الدراسة من  عّينة

ولتحقيق أىداف البحث اتبع الباحث خطوات المنيج الوصفي والمسحي واالرتباطي، واستخدم 
مقياس ماكنزي لمذكاءات المتعددة، ومقياس فاعمية الذات األكاديمية، ومقياس التوافق األكاديمي. 

الدراسة لمنتائج التالية: أن ىناك ارتباطًا إيجابيًا دااًل إحصائيًا بين درجات أفراد العينة وتوصمت 
مستوى فاعمية  أنعمى اختبارات الذكاء، ودرجاتيم عمى مقياس فاعمية الذات األكاديمية؛ كما 

 الذات األكاديمية جاء بمستوى مرتفع.
 الناقد، قة بين التفكيرلمتحقق من العال   Heejeong Kim (2015)ىدفت دراسة

والفاعمية الذاتية، والضغط النفسي لدى طالب التمريض الكوريين. كان المشاركون في ىذه 
( من ُطالب التمريض في ثالث كميات من كميات التمريض في كوريا الجنوبية، ٕٛٓالدراسة )

الُمشاركات  واتبعت الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت إلى أن مستوى التفكير الناقد لدى كل
أعمى من المتوسط، وأن ىناك عالقة إيجابية بين مستوى التفكير الناقد، وبين الرضا الوظيفي 
لدى المشاركات، وأن الفعالية الذاتية ليا عالقة إيجابية مع التفكير الناقد، في نفس الوقت 

وط العمل الممرضات الالتي تمتمكن قدرات عالية في التفكير الناقد يستطعن التعامل مع ضغ
 واالستقاللية في حل الُمشكالت.

إلى التحقق من وجود عالقة بين التفكير الناقد  Elvetha (2014)كما ىدفت دراسة 
والتحصيل األكاديمي في إحدى الجامعات العامة بالواليات المتحدة األمريكية، وقد تكّون مجتمع 

المنيج الوصفي، وقد توصمت  طالب في المرحمة الجامعية، واتبعت الجامعة ٓٓٗالدراسة من 
الدراسة إلى أن ىناك عالقة إيجابية بين التحصيل األكاديمي والتفكير الناقد والتصرفات المتعمقة 

          الناقد، والدافع األكاديمي، جزًءا حيوًيا من جوانب بكلٍّ منيما، وأن االتجاه نحو التفكير
          كير الناقد يتأثر بعناصر كثيرة؛ ولكن ُيمكن لمُطالب التعمم، وأن التفكير الناقد واالتجاه نحو التف

         أن يتعمموا أسموب التفكير الناقد وتعويد العقل عميو، ويكون لذلك مردود إيجابي عمى
 كافة تعامالتيم.
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( بدراسة استيدفت التََّعرُّف عمى فاعمية الذات األكاديمية المدركة، ٖٕٔٓكما قام حمدي )
من  ٕ٘ٓبالثقة في النفس لدى طالب كمية التربية بجامعة جازان لعّينة تكونت من وعالقتيا 

طالب كمية التربية، واستخدم الباحث مقياسًا لفاعمية الذات، ومقياسًا لمثقة بالنفس من تصميمو. 
وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين فاعمية الذات األكاديمية المدركة والثقة 

فس؛ لدى طالب كمية التربية بجازان؛ كذلك وجود فروق دالة إحصائيًا ترجع إلى التخصص بالن
 لمتربية البدنية، ثم لمتربية الخاصة، ثم التربية الفنية.

ىدفت إلى دراسة مدى تأثير ميارات التفكير الناقد،   Esen (2013) Kondakciأّما 
( طالًبا من ٖٙ٘ياء، شممت عّينة الدراسة )والفاعمية الذاتية في التحصيل األكاديمي في الكيم
( من الذكور، ٜٕٔ( من اإلناث، وعدد )ٖٕٙثالث جامعات في أنقرة، واشتممت الّعينة عمى )

موزعين بين كميتي العموم والتربية، واستخدمت الدراسة المنيج االستقصائي، وتوصمت الدراسة 
ات التفكير الناقد، والفاعمية الذاتية، وبين امتالك الطالب لميار إلى أن ىناك عالقة ارتباطية بين 

 .تعّمم الكيمياء وتطبيقيا في الحياة اليومية
دراسة في تركيا تيدف إلى التحقق من العالقة بين Gülru Yüksel   (2012)وأجرى

الفاعمية الذاتية واالتجاه نحو التفكير الناقد، وبين النجاح األكاديمي في المجاالت العممية في 
( ٔٛ( ذكرًا، )ٖٕ( طالب )ٗٓٔتدريب الميداني لدى الطالب. تكّونت عّينة الدراسة من )دورة ال
من كمية التربية ضمن برنامج التأىيل لتدريس المغة اإلنجميزية بجامعة يمدز التكنولوجية أنثى 

أن اإلحساس بالفاعمية الذاتية  -عمى وجو اليقين-بتركيا، ولم تتوصل الدراسة لنتائج تُفيد 
يكون مؤشرًا عمى نجاحيم في دورة التدريب العممي، -فكير الناقد لدى ُمعممي ما قبل الخدمة والت

وقد يكون ذلك بسبب ِقصر الفترة، كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معتقدات 
نس، ُمعممي ما قبل الخدمة في مستوى الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو التفكير الناقد؛ وفًقا لنوع الج

 وىذا يؤكد صدق الفرضية الثانية.
بدراسة تيدف إلى التحقق من أن الُطالب المتميزين  تفقد قام Jessica (2012) أّما

من الحاصمين عمى مراتب الشرف ىم من ذوي القدرات العالية، وتحديد االختالفات في فاعمية 
ن ذوي القدرات المماثمة، الذات األكاديمية من الحاصمين عمى األوسمة وغير الحاصمين عمييا م

ودراسة التأثيرات الرئيسية عمى المعدل التراكمي العالي لمطالب، وأثر استخدام ميارات التفكير 
من  ٖٖٓالنقدي، والفعالية األكاديمية، واألىداف األكاديمية. وقد تكّون مجتمع الدراسة من 

اصمين عمى األوسمة التقديرية، الُطالب المميزين والحاصمين عمى درجات تراكمية عالية، أو الح
في منطقة ميدويستيرن بالواليات الُمتحدة األمريكية. واتعبت الدراسة المنيج الوصفي، وقد 
توصمت الى أن الُطالب ذوو التصورات اإليجابية تجاه أنفسيم وتجاه فاعميتيم يكونون من ذوي 

درة أكبر عمى تحقيق األىداف والمتميزين. ويكون ليم قوالمعدل التراكمي، القدرات العالية، 
تكون -األكاديمية، وأن القدرات والصفات الشخصية والخمفية األسرية المتعمقة بالتفكير الناقد 

مؤشرًا لتفوق الُطالب؛ ومن ثَمَّ تحقيق األىداف األكاديمية؛ ذلك بسبب أن التعميم الناقد ُيمكن 
 لإلنسان أن يتعممو من البيئة المحيطة بو.



      

 ندا عوض الثماليأ/         تجا  نحو التككير فاعمية الذات األكاديمية وعالقتها بال 
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( دراسة لمتعرف عمى مدى إسيام الضغوط النفسية ٕٓٔٓادي والمخالفي )وأجرى العب
األكاديمية، والثقة بالنفس، ودافعية اإلنجاز األكاديمية، والقمق األكاديمي، ومستوى الطموح 
األكاديمي في التنبؤ بفاعمية الذات األكاديمية والعالقة بينيا، ومعرفة التفاعل بين التخصص 

طالبًا وطالبة من طالب جامعة  ٓٚٙذات األكاديمية. وتكّونت العّينة من والجنس في فاعمية ال
، واتبع الباحث المنيج الوصفي، واستخدم ٖٔ٘والطالبات  ٜٖٔصنعاء، بمغ عدد الطالب 

مقياس فاعمية الذات األكاديمي، ومقياس الضغوط النفسية األكاديمية، ومقياس دافعية اإلنجاز 
لطموح األكاديمي. واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية، وكانت والقمق األكاديمي، ومقياس ا

النتائج أنو توجد عالقة سالبة بين أبعاد كلٍّ من )الضغوط النفسية األكاديمية، والثقة بالنفس، 
القمق األكاديمي( وفاعمية الذات األكاديمية، وأيضًا توجد عالقة موجبة بين أبعاد كلٍّ من دافعية 

ية، ومستوى الطموح األكاديمي، وفاعمية الذات؛ وأيضًا عدم وجود فروق دالة اإلنجاز األكاديم
بين المجموعتين وفقًا لمتخصص والجنس في فاعمية الذات. وتسيم كلٌّ من دافعية اإلنجاز 

 األكاديمية، والقمق األكاديمي، ومستوى الطموح األكاديمي في التنبؤ بفاعمية الذات األكاديمية.
 راسات السابقة:التعميؽ عمى الد

من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة نالحظ أنيا تناولت الفاعمية الذاتية لدى 
الطالب؛ مع عدد من المتغيرات التي ليا عالقة بنجاحيم األكاديمي وتكيفيم النفسي؛ كما أن 

نة دراسة المشيقح وحمدي تشابيت مع الدراسة الحالية من حيث الفئة المستيدفة؛ حيث كانت عيّ 
في المنيج الوصفي االرتباطي، كذلك دراسة الدراسة ىي طالب الجامعة. كما تشابيت معيا 

العبادي والمخالفي اتبعت المنيج الوصفي االرتباطي، وكذلك قام العبادي والمخالفي بقياس أثر 
متغير التخصص كما في الدراسة الحالية، أما دراسة وتد فتشابيت مع الدراسة الحالية في تأثير 

 متغير التخصص عمى فاعمية الذات األكاديمية. 
( مع ٕٙٔٓأما الدراسات التي تناولت التفكير الناقد: فقد تشابيت دراسة الجردي )

 الدراسة الحالية التي اتبعت المنيج الوصفي؛ لكنيا طبقت عمى طالب المرحمة الثانوية. 
وعمى حّد عمم الباحثة ال توجد دراسات في العالم العربي تناولت فاعمية الذات األكاديمية 

ه لمتفكير الناقد، فكّل الدراسات التي وصمت إلييا الباحثة تناولت فاعمية الذات وعالقتيا باالتجا
ليا  -ىنا-األكاديمية وعالقتيا بمتغيرات أخرى؛ كالذكاء، والثقة بالنفس. وجميع الدراسات الواردة 

 عالقة بالجانب األكاديمي، وتختص بالطالب، وىذا يتفق مع الدراسة الحالية.
فقد تشابيت مع الدراسة الحالية في العينة   Esen(2013) Kondakciدراسة أما 

طالبًا  موزعين بين كمّية العموم وكمّية التربية كما في  ٖ٘ٙومجتمع الدراسة؛ حيث شممت العينة 
 الدراسة الحالية.
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 (2014) و  Esen(2013) Kondakci و  Heejeong Kim (2015)أما دراسات 
Elvetha و Jessica (2012)  العالقة بين فاعمية الذات األكاديمية والتفكير الناقد تناولت

وعدد من المتغيرات، وقد كانت الفئة المستيدفة طالب جامعات مختمفة؛ لكنيا تختمف مع 
 الدراسة الحالية؛ لكونيا طّبقت في بيئات غير سعودية وال عربية.

اعمية الذات وعدد من خالل الدراسات السابقة يتبين وجود ارتباط إيجابي الدرجة بين ف  
من المتغيرات؛ كالذكاء، والثقة بالنفس، والدافعية لإلنجاز، واألداء التحصيمي في المجاالت 
األكاديمية المختمفة. وترى الباحثة أن الدراسات السابقة أكدت مدى ارتباط الفاعمية الذاتية 

راسة العالقة بين فاعمية األكاديمية بمتغيرات ذات صمة بالنجاح األكاديمي؛ مما دفعيا لمقيام بد
 الذات األكاديمية واالتجاه نحو التفكير الناقد.

 أوجه الشبه والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول مفاىيم فاعمية الذات األكاديمية، 

موعة من المقاييس المقننة؛ لكنيا تتميز عنيا في واالتجاه نحو التفكير الناقد، وفي تطبيق مج
جراءات تطبيقيا. كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مجتمعيا وعّينتيا  ىدفيا وا 
في ظل عدم وجود دراسات محمية تناولت العالقة بين فاعمية الذات األكاديمية واالتجاه نحو 

الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية بما يتالءم مع  التفكير الناقد لدى الطالبات. وتستخدم
 أغراض الدراسة ويحقق أىدافيا.

 الطريقة واإلجراءات:
جراءات  يتضمن ىذا الجزء وصفًا لمنيج الدراسة، ومجتمعيا، وعينتيا وأدواتيا، وا 
الصدق والثبات ألداة الدراسة، كما يتناول اإلجراءات والطرق اإلحصائية التي استخدمت في 

 عرض وتحميل نتائجيا.
 منهج الدراسة:

لطبيعة الدراسة لمالئمتو استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي؛                
(. واالرتباطي ييتم ٕٚٓٓوأىدافيا. فالمنيج الوصفي يقوم بوصف الظاىرة وصفًا دقيقًا )التل،

عرفة مدى االرتباط بينيما، والتعبير عن ذلك بالكشف عن العالقات بين متغيرين أو أكثر؛ لم
 (ٕٓٓٓبصورة رقمية. )العساف،

 مجتمع الدراسة:
يتضمن مجتمع الدراسة طالبات كميتي العموم والتربية بجامعة الباحة خالل العام الدراسي 

 ( حسب بيانات كميتي العموم والتربية.ٓٓٙٔىـ، وعددىن )ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔ
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 عّينة الدراسة:
لى استخدام أسموب العّينة العشوائية الختيار أفراد عّينة الدراسة، فقد بمغ لجأت الباحثة إ

%( من مجمل الطالبات حيث يبمغ عدد ٕ٘.ٖٔ( طالبة، مما يشكل نسبة )ٓٓ٘حجم العينة )
( طالبة، وتم اختيارىن عشوائيًا لضمان تمثيل مجتمع الدراسة، ٓٓٙٔالطالبات في الكميتين )

( استبانة، وبذلك يكون معدل االستجابة بمغ ٙٛٗتعيد منيا )ووزعت أداة الدراسة، واس
(ٜٚ.ٕ.)% 

 توزيع مكردات عّينة الدراسة حسب الكمية:
 (: مكردات عّينة الدراسة حسب التخصص.2جدوؿ رقـ )

 % العدد الكمية م

 ٛ.٘ٙ ٖٛٓ التربية ٔ
 ٕ.ٖٗ ٓٙٔ العموم ٕ
 ٓ.ٓٓٔ ٛٙٗ المجموع الكمي 

يع مفردات عّينة الدراسة من الطالبات حسب التخصص، ( توز ٔيوضح الجدول رقم )
%( من مفردات عّينة الدراسة يدرسن بالتخصصات التربوية، وىن الفئة ٛ.٘ٙحيث وجد أن )

%( من الطالبات يدرسن بالتخصصات ٕ.ٖٗاألكبر من بين مجمل الطالبات، وفي حين أن )
 العممية.

 مي.توزيع مكردات عّينة الدراسة حسب المعدؿ التراك -2
 (: توزيع مكردات عّينة الدراسة حسب المعدؿ التراكمي.1جدوؿ رقـ )

 % العدد المعدل التراكمي م

 ٓ.ٖٚ ٖٚٔ فأعمى ٓ٘.ٖمن  ٔ
 ٙ.ٚٗ ٖٕٕ ٓ٘.ٖإلى أقل من  ٘ٚ.ٕمن  ٕ
 ٘.ٗٔ ٛٙ ٘ٚ.ٕإلى أقل من  ٘ٚ.ٔمن  ٖ
 ٜ.ٓ ٗ ٘ٚ.ٔأقل من  ٗ
 ٓ.ٓٓٔ ٛٙٗ المجموع الكمي 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( إلى توزيع مفردات عّينة الدراسة من طالبات كميتي التربية ٕرقم ) ُتشير نتائج الجدول 
%( من الطالبات يتراوح ٙ.ٚٗوالعموم في جامعة الباحة حسب المعدل التراكمي، حيث وجد أن )

%( من الطالبات ٓ.ٖٚ( درجة، و)ٕإلى  ٔ ٓ٘.ٖإلى أقل من  ٘ٚ.ٕمعدلين التراكمي ما بين )
         %( من الطالبات عّينة الدراسة يتراوح ٘.ٗٔفأعمى(، و) ٓ٘.ٖبمغ معدلين التراكمي )من 
              (، وبينما الالتي يبمغ معدلين التراكمي٘ٚ.ٕإلى أقل من  ٘ٚ.ٔمعدلين التراكمي ما بين )

 %( من مجمل الطالبات عّينة الدراسة.ٜ.ٓ( ُيمثمن ما نسبتو )٘ٚ.ٔ)أقل من 
 أدوات الدراسة:

فاعمية الذات األكاديمية لدى الطالبات من خالل استخدام مقياس  ياساعتمدت الباحثة لق
لمتعرف عمى مدى توجو الطالبات في و، (ٖٕٔٓفاعمية الذات األكاديمية لمباحث )حمدي، 

باالعتماد  استبانة االتجاه نحو التفكير الناقد قامت الباحثة ببناءالجامعة الستخدام التفكير الناقد؛ 
لنظري، والرسائل العممية السابقة، وخبرات الباحثة المحدودة في مجال عمى مراجعة األدب ا

  اإلرشاد والتوجيو النفسي.
        لقد تأكد الباحث من الصدق والثبات في مقياس فاعمية الذات األكاديمية، وقدو

فقرات المقياس  قق من صدق االتساق الداخمي لجميع(، وتم التحٚ٘.ٓبمغ معامل ألفا كرونباخ )
 (.ٕ٘.ٓ-ٖٗ.ٓأبعادىا من خالل إيجاد معامالت ارتباط بيرسون، حيث تراوح ما بين )ب

(، وىذا يعني أن معاممي الثبات والصدق مرتفعة، وىذا ٓ.ٔٚوبمغ الثبات العام لممقياس )
يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في التطبيق الميداني 

 يتو لتحميل النتائج، واإلجابة عن أسئمة الدراسة.لمدراسة، وصالح
كما أن قيم معامل ارتباط كّل ُبْعد من أبعاد استبانة االتجاه نحو التفكير الناقد مع الدرجة 

( فأقل؛ مما يشير إلى قوة ٘ٓ.ٓموجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )-الكمية لمُبعد 
بانة؛ وعميو فإن ىذه النتيجة توضح صدق أبعاد االستبانة االرتباط الداخمي بين جميع أبعاد االست

 .مع الدرجة الكمية لألبعاد، وصالحيتيا لمتطبيق الميداني
( لكّل ٛٛ.ٓ –ٛ٘.ٓكما أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل مجال وتتراوح بين )
مما يدل عمى (؛ ٘ٚ.ٓأبعاد االستبانة، كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة )
 .وتحقيق أىدافيا ثبات أداة الدراسة وصالحيتيا لجمع البيانات لإلجابة عن أسئمة الدراسة،

 نتائج الدراسة وتكسيرها ومناقشتها:
يتضمن ىذا الجزء عرضًا عامًا لنتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا بعد معالجة استجابة 

 مى أداوت الدراسة إحصائيًا.مفردات عّينة الدراسة من طالبات جامعة الباحة ع
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فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات جامعة  إجابة السؤاؿ األوؿ: ما درجة
 الباحة؟

لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
        طالباتفاعمية الذات األكاديمية لدى  المعيارية، والوزن النسبي، والترتيب؛ لقياس درجة

 جامعة الباحة.
(: وجهات نظر مكردات عينة الدراسة حوؿ أبعاد مقياس فاعمية الذات 3جدوؿ رقـ )

 األكاديمية.
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 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٙٚٛ.ٓٔ ٖ.ٚٙ ٖٚ.ٓ ٖٚ.ٖ القدرات واالستعدادات الدراسية ٔ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٜٜٗ.ٖٕ ٙ.ٗٚ ٚٙ.ٓ ٖٚ.ٖ أداء التكميفات الدراسية ٕ
 ٗ ٓٓٓ.ٓ ٕٓٓ.ٗ ٓ.ٖٙ ٕٛ.ٓ ٘ٔ.ٖ التحصيل الدراسي ٖ
 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٘ٔٓ.ٜٔ ٘.ٕٚ ٔٚ.ٓ ٖٙ.ٖ تنظيم الذات األكاديمية ٗ

أبعاد مقياس فاعمية الذات األكاديمية 
  ٓٓٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٕٔ ٓ.ٓٚ ٔ٘.ٓ ٓ٘.ٖ مجتمعة

الفردية حول درجة انطباق أبعاد مقياس فاعمية الذات األكاديمية لدى  لمتعرف عمى الفروق
( لمعرفة ما إذا كان المتوسط One-Sample Testطالبات جامعة الباحة أجري اختبار )ت( )

( أم تختمف ٖالحسابي لكّل ُبْعد من أبعاد مقياس فاعمية الذات األكاديمية تساوي القيمة المتوسطة )
 ( فأقل.٘ٓ.ٓيًا عند مستوى داللة )عنيا اختالفًا جوىر 

( إلى جميع المتوسطات الحسابية لكّل أبعاد مقياس فاعمية ٖأشارت نتائج الجدول رقم )  
( درجات، وبمغت قيمة )ت( المحسوبة ٖالذات األكاديمية، أعمى من القيمة المتوسطة لممقياس )

عند مستوى  (، وىي قيم دالة إحصائياً ٕ٘ٓ.ٕٔ-٘ٔٓ.ٜٔ-ٕٓٓ.ٗ-ٜٜٗ.ٖٕ-ٙٚٛ.ٓٔ)
( فأقل. وىذا يشير إلى ارتفاع درجة فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات جامعة الباحة ٘ٓ.ٓ)

( التي أجراىا عمى طالب جامعة ٕ٘ٔٓبدرجة متوسطة، وىذا يتفق مع دراسة المشيقح )
القصيم؛ حيث خمصت إلى وجود درجة مرتفعة لفاعمية الذات لدى الطالب. وترى الباحثة أن 

تفاع مستوى فاعمية الذات األكاديمية في أكثر من جامعة سعودية ربما يعود إلى إجراءات ار 
القبول التي تتبعيا الجامعات، وضرورة اجتياز اختبارات القدرات واالختبارات التحصيمية التي 

 تتطمب وجود قدر كافي من فاعمية الذات األكاديمية الجتيازىا.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لتجا  نحو التككير الناقد لدى طالبات إجابة السؤاؿ الثاني: ما درجة ا
 جامعة الباحة؟

 (: وجهات نظر مكردات عّينة الدراسة حوؿ التجا  نحو التككير الناقد.4رقـ )جدوؿ 
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 ٕ ٓٓٓ.ٓ ٖ.٘ٗ ٖ.ٔٛ ٙٓ٘.ٓ ٗٙٓ.ٗ المكون المعرفي ٔ
 ٔ ٓٓٓ.ٓ ٕ.ٜٗ ٚ.ٕٛ ٜٜٗ.ٓ ٖٚٔ.ٗ المكون العاطفي ٕ
 ٖ ٓٓٓ.ٓ ٗ.ٖٚ ٕ.ٓٛ ٖٛ٘.ٓ ٔٔٓ.ٗ المكون السموكي ٖ

أبعاد استبانة االتجاه نحو التفكير 
  ٓٓٓ.ٓ ٙ.ٓ٘ ٘.ٔٛ ٜ٘ٗ.ٓ ٘ٚٓ.ٗ الناقد مجتمعة

اقد لدى لمتعرف عمى الفروق الفردية حول درجة انطباق أبعاد االتجاه نحو التفكير الن
( لمعرفة ما إذا كان المتوسط One-Sample Testطالبات جامعة الباحة أجري اختبار )ت( )

( أم تختمف عنيا اختالفًا جوىريًا ٖالحسابي لكّل ُبْعد من أبعاد المقياس تساوي القيمة المتوسطة )
 ( فأقل.٘ٓ.ٓعند مستوى داللة )

ة لكّل مكونات مقياس االتجاه نحو ( أن المتوسطات الحسابيٗكشفت نتائج الجدول رقم )
التفكير الناقد التي تتمثل في المكون: )المعرفي، العاطفي، والسموكي( أعمى من القيمة المتوسطة 

(، وىي قيم ٙ.ٓ٘-ٗ.ٖٚ-ٕ.ٜٗ-ٖ.٘ٗ( درجات، وبمغت قيمة )ت( المحسوبة )ٖلممقياس )
(. ٖعن القيمة المتوسطة )( فأقل؛ أي: إنيا تختمف جوىريًا ٘ٓ.ٓدالة إحصائيًا عند مستوى )

وكما توضح النتائج أن انطباق أبعاد االتجاه نحو التفكير الناقد لدى الطالبات بدرجة عالية، 
       (، وىي متوسطات ُتشير إلى٘ٚٓ.ٗإلى  ٖٚٔ.ٗوتراوح متوسط درجة انطباقيا ما بين )

 خيار )دائًما(.
ارتفاع االتجاه نحو التفكير  التي أشارت الى Elvetha (2014) وىذا يتفق مع دراسة 

مرتفعة  إيجابيةالناقد لدى طالب إحدى الجامعات األمريكية وترى الباحثة أن وجود اتجاىات 
لدى الطالبات في ىذه الدراسة قد يعود لالنفجار المعموماتي اليائل الذي يعايشنو؛ فبحكم طبيعة 

األخبار والمواضيع التي تحتاج العصر واالنفتاح المعموماتي واضطرارىن لمتعامل مع سيل من 
ميارات التفكير الناقد لمتعامل معيا وتفنيدىا والحكم عمييا؛ أدى ذلك لوجود حاجة إلشباع  إلى

حاجتين لمتعامل مع ىذه المعمومات؛ حيث إن من أىم وظائف االتجاىات ىو إشباع الحاجات 
 (.ٜٜ٘ٔكما أورد شييب )
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ت دللة إحصائية بيف فاعمية إجابة السؤاؿ الثالث: هؿ توجد عالقة ذا
 الذات األكاديمية والتجا  التككير الناقد لدى طالبات الباحة؟

فاعمية الذات األكاديمية والتجا  التككير الناقد لدى طالبات لبيان طبيعة العالقة بين 
. والنتائج التي توضح طبيعة تمك Pearson Correlation، اْسُتْخِدم ارتباط بيرسون الباحة

 القة موضحة في الجدول التالي:الع
(: طبيعة العالقة بيف فاعمية الذات األكاديمية والتجا  نحو التككير الناقد لدى 5جدوؿ )

 .طالبات جامعة الباحثة

 
 م

 االتجاه                 
 التفكير الناقد              

 
 

 فاعمية الذات األكاديمية

 المكون األول:
 المعرفي 

 المكون الثاني:
 العاطفي 

 المكون الثالث: 
 السموكي

أبعاد مقياس االتجاه 
نحو التفكير 

 مجتمعة الناقد

الُبعد األول:  القدرات  ٔ
 **ٜٖٔ.ٓ **ٖ٘ٔ.ٓ **ٖٗٔ.ٓ ٘ٚٓ.ٓ واالستعدادات الدراسية

الُبعد الثاني: أداء التكميفات  ٕ
 **ٜٕ٘.ٓ **ٕٚٔ.ٓ **ٕٕ٘.ٓ **ٖ٘٘.ٓ الدراسية

 الُبعد الثالث: التحصيل ٖ
 **ٕ٘ٔ.ٓ ٔٛٓ.ٓ *ٕٔٔ.ٓ **ٔ٘ٔ.ٓ الدراسي

الُبعد الرابع: تنظيم الذات  ٗ
 **ٕٖٓ.ٓ **ٕٚٛ.ٓ **ٖٖٕ.ٓ **ٖٖٔ.ٓ األكاديمية

أبعاد مقياس فاعمية الذات  ٘
 **ٖٕٖ.ٓ **ٕ٘ٚ.ٓ **ٕٙ٘.ٓ **ٖٖٖ.ٓ األكاديمية مجتمعة

 ( فأقؿ.0.02** داؿ عند مستوى الدللة )
 ( فأقؿ.0.05* داؿ عند مستوى الدللة )
 ( التالي:5أوضحت نتائج الجدوؿ رقـ )

           توجد عالقة ارتباط موجبة متوسطة القوة بين أبعاد مقياس فاعمية الذات األكاديمية -
وأبعاد مقياس االتجاه نحو التفكير الناقد، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط ما بين 

( فأقل، وذلك ٘ٓ.ٓ)عند مستوى (، وىي قيم موجبة دالة إحصائيًا ٖٕٖ.ٓإلى  ٕ٘ٔ.ٓ)
 يدل عمى وجود عالقة طردية بين أبعاد فاعمية الذات األكاديمية. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 Jessica (2012)؛ Elveth (2014)ترى الباحثة أن ىذه النتائج تتفق مع دراسات:  -
من حيث وجود عالقة   Heejeong Kim(2015؛ ) Kondakci(2013)  Esen؛

 يمية واالتجاه نحو التفكير الناقد.ارتباطية بين فاعمية الذات األكاد
كما تتفق النتيجة مع دراسات تناولت عالقة فاعمية الذات مع متغيرات ليا عالقة بالنجاح  -

( التي بّينت ٕ٘ٔٓاألكاديمي والصحة النفسية لدى طمبة الجامعة؛ مثل: دراسة المشيقح )
لطمبة؛ كذلك دراسة وجود عالقة إيجابية بين فاعمية الذات والذكاءات المتعددة لدى ا

( التي أظيرت عالقة إيجابية بين فاعمية الذات والثقة بالنفس لدى طمبة ٖٕٔٓحمدي)
( التي بّينت وجود عالقة موجبة ٕٓٔٓجامعة جيزان؛ وكذلك دراسة العبادي والمخالفي )

 بين أبعاد كلٍّ من دافعية اإلنجاز األكاديمية، ومستوى الطموح األكاديمي، وفاعمية الذات.
( من أن فاعمية الذات ٕٚٔٓوترى الباحثة أن ىذه النتيجة تؤيد ما أورده الصرايرة )

المرتفعة تؤدي إلى خمق اتجاىات إيجابية نحو عدد من الموضوعات المتعمقة بالعممية التعميمية 
لوجود اتجاه  -بالضرورة-، فوجود قدر مرتفع من فاعمية الذات لدى الطالبات حسب النتائج أدى 

 ي نحو التفكير الناقد.إيجاب
 أهـ نتائج الدراسة: 

 ارتفاع درجة فاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات جامعة الباحة بدرجة متوسطة. -
 ارتفاع درجة االتجاه نحو التفكير الناقد لدى طالبات جامعة الباحة بدرجة عالية. -
ت األكاديمية، وأبعاد توجد عالقة ارتباط موجبة متوسطة القوة بين أبعاد مقياس فاعمية الذا -

 مقياس االتجاه نحو التفكير الناقد.
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 التوصيات:
 :توصيات الدراسة

تفعيل أنشطة اإلرشاد النفسي والتربوي من خالل عمادات الكميات لمساعدة الطالبات في  .2
وضع الخطط المناسبة المتعمقة بتخصصاتين، وتوجيو الطالبات نحو الخيارات الوظيفية 

والمرونة في التنقل بين المسارات المختمفة لتحقيق أىدافين الدراسية األمر والمينية المناسبة 
 ويعزز فاعميتين الذاتية. ٖٓ ٕٓالذي يتوافق مع اىداف رؤية 

إشراك الطالبات ودمجين في األنشطة الثقافية والمجتمعية التي ُتعزز فعاليتين الذاتية، وتقوي  .1
التي تعمل عمى  ٖٕٓٓرؤية المممكة  ثقتين بأنفسين وربطين بمجتمعين، وتفعيل دور

 استحداث مجموعة كبيرة من األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضية.
تخطيط وتنفيذ برامج إرشاد نفسي لمطالبات المتعثرات دراسيًا من خالل وحدات اإلرشاد  .3

حراز نتائج األكاديمي قائم عمى نظريات الفاعمية الذاتية، لمساعدتين لتحسين نتائجين و  ا 
تيدف الى احزاز طالبنا نتائج متقدمة مقارنة بمتوسط  ٖٕٓٓمتقدمة حيث أن رؤية المممكة 

 النتائج الدولية .
أن تحرص وزارة التعميم عمى تنمية فاعمية الذات، وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى الطالب  .4

بنى عميو الفاعمية الذاتية منذ المراحل األولى والصفوف األولية، حيث تعتبر األساس الذي ت
حتى نصل الى المراحل الدراسية الجامعية، وتنفيذ البرامج التدريبية المناسبة التي تؤىل 

التي تركز عمى تأىيل المعممين  ٖٕٓٓالمعممين لذلك؛ بما يتوافق مع رؤية المممكة 
 وتدريبيم.

 الدراسات اُلمقترحة:
مية الذات األكاديمية واالتجاه نحو التفكير ُأجريت ىذه الدراسة لمعرفة العالقة بين فاع

الناقد لدى الطالبات الجامعيات؛ حيث إنيا لم تحتِو كّل الجوانب المتعمقة بتمك العالقة، لذا تقترح 
 الباحثة إجراء الدراسات التالية:

عمى أثر البرامج التدريبية التي تنفذىا وحدات اإلرشاد التربوي والنفسي  لمتعرف دراسة إجراء .ٔ
 ي تعزيز فاعمية الذات األكاديمية لدى الطالبات.ف

وتنمية  فاعمية الذات األكاديمية،إجراء دراسة استطالعية لبيان أثر دور الوالدين في تعزيز  .ٕ
 لدى الطالبات الجامعيات. ميارات التفكير الناقد

 مماثمة عمى طالب وطالبات الجامعات السعودية إجراء دراسة .ٖ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المراجع
 لعربية:أوًل: المراجع ا

التنبؤ بالتحصيؿ األكاديمي مف خالؿ أساليب التعمـ (. ٕٕٔٓأبو العال، مسعد ربيع عبد اهلل )
. والذكاءات المتعددة لدى عينة مف طالب الجامعة عمـ النكس التربوي

 كمية التربية، جامعة بنيا. 
مي محافظة الكاعمية الذاتية لمعم( ٜٕٓٓأبو تينة، عبد اهلل محمد، الخاليمة، ىدى أحمد )

. كمية العموم الزرقاء ومعمماتها وعالقتها بالممارسات القيادية لمديريهـ
 التربوية، الجامعة الياشمية.

. عّمان: دار المسيرة نظريات التطور اإلنساني وتطبيقاتها التربوية(. ٕٚٓٓأبو غزال، معاوية )
 لمنشر والتوزيع.

. دار الحامد، العمـو النسانية والجتماعيةالبحث العممي في (. ٕٚٓٓالتل، وائل عبد الرحمن)
 عّمان.

مستوى مهارات التككير الناقد لدى طمبة معمـ الصؼ في كمية (. ٕٙٔٓالجردي، طارق )
 جامعة البعث. التربية بجامعة البعث كمية التربية.

ن: دار المسيرة (، عّمأ. )طالتككير: مكاهيـ وتطبيقػات(. ٜٜٜٔجروان، فتحي عبد الرحمن )
 لمنشر  والتوزيع.

فاعمية الذات األكاديمية المدركة وعالقتها بالثقة بالنكس في (. ٖٕٔٓحمدي، محمد عبده )
جامعة  ضوء بعض التغيرات لدى طالب كمية التربية بجامعة جازاف.

 جازان.
. غزة: الجامعة الذكاء الجتماعي وعالقته بالتككير الناقد(. ٜٕٓٓخميل، محمد خميل )

 اإلسالمية.
 من موقع:  ٕ٘ٔٓأغسطس  ٛٔ. تم االسترجاع بتاريخ التككير الناقد(. ٜٕٓٓلزغبي، رياض )ا

http://www.e-moh.com/vb/t81941  
، دار ٔ، طسيكولوجية التدريس الصكيالزغول، عماد عبد الرحيم وشاكر عقمة المحاميد، 

  . ٕٚٓٓالمسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، االردن، 
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فعالية الذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى (. ٕٙٓٓال أحمد اإلمام )الشناوي، كم
 . كمية التربية النوعية: جامعة المنصورة.طالب   كمية التربية النوعية

فاعمية برنامج مقترح لتعميـ التككير الناقد دراسة ميدانية عمى عينة مف  (.ٕٗٔٓشنة، زكية)
 تنة الجزائر.. جامعة باطمبة عمـ النكس بجامعة باتنة

 . القاىرة: مؤسسة روز اليوسف.السموؾ اإلنساني في التنظيـ(. ٜٜ٘ٔعمي ) شييب، محمد

. الفاعمية الذاتية وعالقتيا بضغوط الحياة لدى الشباب )ٖٜٜٔصالح، عواطف حسين )
 (.ٖ، جامعة المنصورة، )مجمة كمية التربيةالجامعي. 

النكسية بالكاعمية الذاتية لدى معممي الطمبة  عالقة المناعة(. ٕٚٔٓالصرايرة، خالد شاكر )
 جامعة البمقاء التطبيقية، كمية األميرة عالية. الموهوبيف في األردف.

عالقة أنماط التعمـ السائدة لدى طمبة جامعة إقميـ جنوب (.ٕٕٔٓالضمور، محمد مسمم )
  )رسالة دكتورا.األردف بالتحصيؿ األكاديمي والكاعمية الذاتية األكاديمية

 كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، عمان، األردن. غير منشورة(،

فعالية الذات األكاديمية (. ٕٓٔٓ) الحكيم العبادي، محمد مصطفى مشرف والمخالفي، عبد 
وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى الطمبة: دراسة ميدانية عمى 

 (.ٕ. مجمة جامعة دمشق،)عينة مف طمبة جامعة صنعاء

أثر برنامجي ارشاد جمعي في تخكيض قمؽ الختبار (. ٖٕٔٓد، محمد ىاني محمد )عبو 
وتحسيف الكاعمية الذاتية األكاديمية لدى عينة مف طمبة الصؼ 

 . جامعة اليرموك، كمية التربية، األردن.العاشر

ير أثر استراتيجيتي التككير الستقرائي والتككير الحرفي التكك(. ٕٗٓٓ)عبيد، إدوارد شحادة 
الناقد  واإلدراؾ فوؽ المعرفي والتحصيؿ لدى طمبة المرحمة األساسية 

 . جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.في مادة األحياء

 والتوزيع. . عّمان: دار المـسيرة لمنـشرعمـ الػنكس المعرفػي(. ٕٗٓٓالعتوم، عدنان )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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عالقته بكؿ مف فاعمية الذات اتخاذ القرار و (. ٜٕٓٓالعتيبي ،بندر بن محمد حسن الزيادي )
والمساندة الجتماعية لدى عينة مف المرشديف الطالبييف بمحافظة 

 جامعة الطائف، الطائف.الطائؼ. 
، دار الزىراء، المدخؿ الى البحث في العمـو السموكية(. ٖٕٔٓالعساف، صالح بن حمد )

 القاىرة.
 (.ٖ، )رسالة المعمـ .دراسات حديثة حوؿ التككير الناقد(. ٕٓٓٓالقيسي، ىند )

مكهـو الذات األكاديمي و قمؽ الختبار وعالقتهما بالتحصيؿ (. ٕ٘ٓٓالكحالي، سالم ناصر)
. )رسالة الدراسي   لدى طمبة الصؼ الحادي عشر بسمطنة عماف

 .ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة السمطان قابوس، مسقط
(، مركز ٔ)ط بارات والمقاييس النكسية والتربويةأسس بناء الخت( ٖٕٔٓمجيد، سوسن شاكر )

 ديبونو لتعميم التفكير، عّمان.
الذكاءات المتعددة وعالقتها بكاعمية الذات األكاديمية (. ٕ٘ٔٓالمشيقح، عبد الشكور عمي )

كمية  –. جامعة القصيم التوافؽ الكاديمي لدى طالب جامعة القصيـ
 التربية.

فاعمية استراتيجية التعمـ المستند لمدماغ ونمط (. ٕٗٔٓ)المطرفي، غازي صالح بن ىميل 
السيطرة الدماغية في تنمية التككير الناقد، والتجا  نحو مادة العموـ 

، بجامعة أـ القرى بالمممكة العربية 2لدى طالب مساؽ ) ( عمـو
 . كمية التربية، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة.السعودية

. المنصورة: مكتبة جزيـرة مكهـو الذات بيف التربية والمجتمع(. ٕٗٓٓالمغازي، إبراىيم محمد )
 الورد.

 (، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة.ٕ. )طعمـ النكس الجتماعي(. ٕٕٔٓالمال، محمد )
(. فاعمية برنامج إرشاد جمعي في تنمية مفيوم الذات األكاديمي ٖٕٔٓىياجنة، أمجد محمد )

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات ألكاديمي. لذوي صعوبات التعمم ا
 (.ٔ) ٕٔ، التربوية والنكسية

. كمية التربية، فاعمية الذات وعالقتها بالمسؤولية الجتماعية(. ٕ٘ٔٓيوسف، والء سييل )
 جامعة دمشق.
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