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املمخص:
ىػػػدؼ الباػػػل الاػػػال

لػػػ معرفػػػة العالقػػػة بػػػيف فعاليػػػة الػػػذا العامػػػة وكػػػؿ مػػػف الػػػذكا

الرواػػػ  -توجػػػو اليػػػدؼ  ،والتاقػػػؽ مػػػف وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف فعاليػػػة الػػػذا العامػػػة -الػػػذكا
متغير الديمغرافيػة الجػنس ذكور /نػال والتخصػص الدراسػ
ا
الروا  -توجو اليدؼ تبعاً لم
عمم /أدب ػ

وماػػؿ السػػكف ريؼ/مدينػػة  ،كمػػا ىػػدؼ ل ػ التنبػػب بفعاليػػة الػػذا العامػػة مػػف

الذكا الروا بأبعاده المختمفة ،وكذلؾ التنبب بفعاليػة الػذا العامػة مػف توجػو اليػدؼ بأبعػاده
المختمفة ،والتاقؽ مف مكانية توسط الذكا الروا لمعالقػة بػيف توجػو اليػدؼ وفعاليػة الػذا
العامة ،وبمغ عدد العينة االستطالعية  263طالباً وطالبة مف طػال جامعػة الزقػازيؽ؛ وذلػؾ

بيػدؼ اسػػا التبػػا والصػدؽ ادوا الباػػل وىػ عبػارن عػػف مقيػػاس فاعميػة الػػذا العامػػة،
قائمة التقرير الذات لمذكا الروا  ،مقياس توجو اليدؼ  ،وبمغ عػدد العينػة النيائيػة 640
طالباً وطالبة مف طػال جامعػة الزقػازيؽ ،تػـ اختيػارىـ بصػورن عئػوائية؛ وذلػؾ بيػدؼ التاقػؽ

مػػف ف ػروض الباػػل ،وكان ػ ااسػػالي اةاصػػائية المسػػتخدمة ى ػ معامػػؿ االرتبػػاط ،واختبػػار
 ،وتاميػػػؿ االناػػػدار المتعػػػدد ،وتاميػػػؿ الوسػػػاطة البسػػػيط

Mediation

“Simple

” ،Analysisوأئار أىػـ النتػائإ لػ وجػود عالقػة ارتباطيػة دالػة موجبػة بػيف فعاليػة الػذا
العامة وبيف كؿ مف الذكا الروا بجميع أبعاده ودرجتو الكميػة ،وتوجػو اليػدؼ بجميػع أبعػاده
ودرجتػو الكميػػة ،كمػػا توجػػد فػػروؽ دالػػة فػ بعػػد التفكيػػر الوجػػودي النقػػدي كأاػػد أبعػػاد الػػذكا
الرواػ لصػػالط طػػال التخصػػص الدراسػ

عممػ  ،ويمكػػف التنبػػب بفعاليػػة الػػذا العامػػة مػػف

تالتػػة مػػف أبعػػاد الػػذكا الرواػ  ،وجميػػع أبعػػاد توجػػو اليػػدؼ ،وأخيػ ارً ،يتوسػػط الػػذكا الرواػ
العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا العامة.

الكممػػا المفتاايػػة فعاليػػة الػػذا العامػػة -الػػذكا الروا ػ  -توجػػو اليػػدؼ -تاميػػؿ الوسػػاطة
البسيط -نمذجة العالقا السببية.
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Causal Relationship Modeling Between General Self-Efficacy and
Spiritual Intelligence and Goal Orientation of a Sample of University
Students
Summary:
The current research aims to establish the relationship between general
self-efficacy and both of (spiritual intelligence- goal orientation), and to verify
that there are differences between (general self- efficacy - spiritual intelligencegoal orientation) according to demographic variables: sex (male/female),
specialization (scientific/literary), and domicile (rural/city), as well as
Predicting general self-efficacy from spiritual intelligence and its dimensions,
as well as general self-efficacy from goal orientation and its various
dimensions, and verifying the possibility of mediating spiritual intelligence the
relationship between goal orientation and general self-efficacy, There were
(169) students from Zagazig University; The goal is to calculate the reliability
and validity of the research tools, which are the "General Self-Efficacy Scale,
Spiritual Intelligence scale, Goal Orientation Scale". The final sample was
(640) students from Zagazig University, who were selected randomly; to verify
research hypotheses, the statistical methods used were the Pearson’s correlation
coefficient, the (t) test, the analysis of multiple Regression, and simple
Mediation analysis, The most important results indicated that there is a positive
correlation between general self-efficacy and spiritual intelligence in all its
dimensions and overall score, and goal orientation in all its dimensions and
overall score. There are significant differences in (critical existential thinking)
as a dimension of spiritual intelligence for the students of the (scientific)
specialization, we can predict the general self-efficacy from three dimensions
of spiritual intelligence, and from various dimensions of goal orientation,
Finally, spiritual intelligence mediates the relationship between goal
orientation and general self-efficacy.
Keywords: General Self-Efficacy—Spiritual Intelligence—Goal Orientation—

Simple Mediation Analysis— Causal Relationship Modeling.
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وقدو:ٛ
تئير ااباال م ار ارً وتك ار ارً لػ أىميػة الفعاليػة الذاتيػة فػ التعمػيـ العػال ؛ فعمػ مػد

العقػػود التالتػػة الما ػػية ،ازداد الباػػول المتعمقػػة بالفعاليػػة الذاتيػػة زيػػادن كبيػػرن ،مػػع التركيػػز
عم التقص والبال الذي تسيـ جوانبو ف تطػوير الفعاليػة الذاتيػة Duchatelet et al.,
2020, p. 1
ويتأتر أدا اافراد بئدن بمعتقداتيـ عف فعاليتيـ الذاتية .فالفعالية الذاتية تتعمؽ بما
يبمف بو الفرد ويمكف أف يقوـ بو ف ظروؼ معينة .فاائخاص المختمفوف الذيف يتمتعوف
بنفس القد ار ف مواقؼ مختمفة ،اعتماداً عم ما ذا كان

معتقدا

الفعالية الذاتية مرتفعة

أو منخف ة ،قد يعمموف بئكؿ مختمؼ .ولذلؾ ،قد ال يتمكف الئخص القادر مف استغالؿ

قدرتو عم الناو المالئـ؛ بسب عدـ التقة ف قدرتو Farnia et al., 2020, p. 3
وتعػػرؼ الفعاليػػػة الذاتيػػػة عمػػ أنيػػػا معتقػػػدا أو تقػػة المػػػر فػػػ قدرتػػو عمػػػ التػػػأقمـ
والنجاح ف ااال معينة أو القياـ بإنجاز ميمة .فالفعاليػة الذاتيػة ىػ أاػد الركػائز ااساسػية
لنظرية اةدراؾ االجتماع  ،الت تبكد أف الفعالية الذاتية يمكف أف تسػاعد اافػراد عمػ الئػعور
بتقة أكبر فػ الػتاكـ فػ المواقػؼ الصػعبة وتطػوير ئػعور قػوي بػااللتزاـ بالميػاـ المسػتيدفة؛
ممػػا يػػبدي ف ػ نيايػػة المطػػاؼ ل ػ تغيي ػ ار

يجابيػػة ف ػ السػػموؾ الصػػا  .ويػػدرؾ اائػػخاص

الػػذيف يتمتعػػوف بالكفػػا ن الذاتيػػة أف تصػػرفاتيـ قػػد تػػبدي ل ػ اختالفػػا
المرتبطة بالصاة .ولذلؾ؛ فإف المعتقدا المتعمقة بالفعالية ىػ
وى أساسية لمتارؾ ناو تقاف السموؾ الصا

يجابيػػة ف ػ النتػػائإ

اػد سػما امػتالؾ الصػاة

Rhee et al., 2020, p. 1

والػػذكا الروا ػ كمو ػػوع باػػل أصػػبط ئػػائعاً جػػداً لػػد عممػػا الػػنفس خػػالؿ العقػػد

ااخير مف القرف العئريف ،لدرجة أنػو كػاف ىنػاؾ ارتفاعػاً مفاجئػاً فػ مقػاييس الػذكا الرواػ

واقترااا عديدن اوؿ العديد مف البنػا ا والعوامػؿ المتعمقػة بالػذكا الرواػ

Upadhyay

& Upadhyay, 2018, p. 205
ومف أىـ تطبيقا
بيف الزمال

الذكا الروا ف مكاف العمؿ؛ خمؽ رااة الباؿ والتفاىـ المتبادؿ

Heydari et al., 2017, p. 129
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وتئػير نتػػائإ بعػض الباػػول لػ وجػود فػػارؽ كبيػر بػػيف الطػػال الػذكور واةنػػال مػػف
ايل فعالية الذا  .وقد وجد أف االختالؼ الداؿ ال يوجد بيف الطال الػذكور واةنػال مػف ايػل
أبعػػاد معينػػة لمػػذكا الروا ػ  ،ولكػػف يوجػػد فػػارؽ كبيػػر ف ػ مجمػػوع الػػذكا الروا ػ  .وتبػػيف أف
الذكور أف ؿ مف الطالبا مف ايػل الػذكا الرواػ

Pant & Srivastava, 2019, p.

91
وتوصػم دراسػة  Devi et al., 2017لػ أنػو ال يوجػد فػرؽ داؿ اصػائياً فػ

الذكا الروا لطال الجامعا فيما يتعمؽ بنوع جنسيـ ونوع الكمية.

وتوصػػؿ باػػل  Pant & Srivastava, 2019ل ػ عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة
اصائياً ف الذكا الروا وفقاً لمنوع ،كذلؾ عدـ وجػود فػروؽ دالػة اصػائياً وفقػاً لمتخصػص

عمم وأدب .

وقد يساىـ الذكا الروا ف ارتفػاع مسػتويا فعاليػة الػذا العامػة؛ لػذا ،مػف الميػـ
الفصؿ بيف كيفية ارتباط ىذه المتغي ار ببع يا البعض.
والواقع أف العديد مف البنا ا الدافعية ،وأبرزىا التوجو ناو ىدؼ اةتقاف “mastery goal
” ،orientationوالفعاليػػػة الذاتيػػػة ” ،“self-efficacyوفعاليػػػة المجموعػػػا
” ،efficacyوقيمػػػة الميمػػػة ”value

“group

 ،“taskكانػػػ تئػػػكؿ ماػػػددا أساسػػػية لمنجػػػاح

ااكػػاديم  .وكتي ػ ارً مػػا جػػر التاقيػػؽ ف ػ البنػػا ا التالتػػة ااخيػػرن باعتبارىػػا متغي ػ ار نػػواتإ
” “Outcomeف الباول التربوية Lin, 2020, p. 2
وتسيـ فعالية الذا

بدور ميـ ف

الافاظ عم

التافي از

والسموؾ الموجو ناو

اليدؼ Selzler et al., 2020, p. 683
وتعكس توجيا أىداؼ الفرد تف يالتو ف بيئا اةنجاز ،كما تمع دو ارً رئيسياً ف

تفسير السموؾ التكيف

Domurath et al., 2020, p. 1

وىذا عم الرغـ مػف كتػرن الدراسػا التػ تناولػ الػذكا الرواػ كمتغيػر وسػيط أي
أتر وساطة الػذكا الرواػ

بػيف بعػض المتغيػ ار متػؿ دراسػة Shamsi & Nastiezaie,

 2019؛ الت ػ تناول ػ أتػػر وسػػاطة الػػذكا الروا ػ ف ػ العالقػػة بػػيف رأس المػػاؿ االجتمػػاع
ورأس المػػاؿ النفس ػ  ،دراسػػة  Nia & Amiriyanzadeh, 2018؛ الت ػ تناول ػ أتػػر
وسػاطة الػذكا الرواػ والصػاة العقميػة عمػ سػموكيا المواطنػة التنظيميػة ،دراسػة عبػػد ا
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سيد مامػد أامػد مامػد أامػد 1022 ،التػ تناولػ أتػر توسػط الػذكا الرواػ والعفػو فػ
العالقة بػيف اسػتراتيجيا مواجيػة ال ػغوط والينػا ن الذاتيػة ،دراسػة Salmabadi et al.,
 2016؛ التػ تناولػ أتػر وسػاطة الػذكا الرواػ فػ العالقػة بػيف اليقظػة العقميػة والمرونػة،
دراسة  Aftab & AAhad, 2015؛ الت تناول أتػر وسػاطة الػذكا الرواػ وأبعػاده عمػ
سػموؾ المواطنػة التنظيمػ  ،دراسػة  Pour & Karami, 2014؛ التػ تناولػ أتػر وسػاطة
الذكا الروا ف العالقة بيف السعادن النفسية والر ا عف الايان؛ ال أنو – فػ اػدود اطػالع
البااػػل  -لػػـ تػػتـ دراسػػة الػػذكا الرواػ كمتغيػػر وسػػيط بػػيف تػػأتير توجػػو اليػػدؼ عمػ فاعميػػة
الذا العامة.
وعم ػ ذلػػؾ فتاميػػؿ الوسػػاطة ف ػ الباػػل الاػػال مػػف الممكػػف عم ػ سػػبيؿ المتػػاؿ أف
يساعد البااتيف عم تجاوز اةجابػة التػ تخبرنػا بأنػو قػد تػبدي المسػتويا العاليػة مػف توجػو
اليػػدؼ لػ مسػػتويا عاليػػة مػػف فاعميػػة الػػذا العامػػة ،ولكػػف مػػع تاميػػؿ الوسػػاطة قػػد يػػتمكف
البااتوف بدالً مف ذلػؾ مػف اةجابػة عمػ الكيفيػة التػ يػرتبط بيػا توجػو اليػدؼ بفاعميػة الػذا

العامة ف ظؿ وجود الذكا الروا كمتغير وسيط.
لػػذلؾ يسػػع الباػػل الاػػال

ل ػ التاقػػؽ مػػف العالقػػا الدالػػة بػػيف متغي ػ ار الباػػل،

والتاقػؽ مػف وجػود فػػروؽ وفقػاً لػبعض المتغيػر الديمغرافيػػة الجػنس ذكور /نػال  ،التخصػػص

الدراس ػ

عمم /أدب ػ  ،ماػػؿ السػػكف ريؼ/مدينػػة  ،وكػػذلؾ التنبػػب بفعاليػػة الػػذا العامػػة مػػف

الذكا الروا بأبعاده المختمفة ومف توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة ،والتاقػؽ مػف أتػر وسػاطة
الذكا الروا ف العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا العامة.
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وغلم ٛالبشح:
يمكف صياغة مئكمة البال الاال كما يم
 .2ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف فعالية الذا

العامة وكؿ مف الذكا الروا -

توجو اليدؼ بأبعادىما المختمفة لد طال الجامعة؟
 .1ىؿ يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا
الذا

الطال

ف

كؿ مف فعالية

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير

الجنس ذكور /نال ؟

 .1ىؿ يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا
الذا

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير

التخصص الدراس

عمم /أدب ؟

 .4ىؿ يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا
الذا

الطال

ف

كؿ مف فعالية

الطال

ف

كؿ مف فعالية

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير

ماؿ السكف ريؼ/مدينة ؟

 .1ىؿ يمكف التنبب بفعالية الذا العامة مف الذكا الروا بأبعاده المختمفة؟
 .6ىؿ يمكف التنبب بفعالية الذا العامة مف توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة؟
 .1ىؿ يتوسط الذكا الروا العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا العامة؟

أِداف البشح:
ييدؼ البال الاال

ل الكئؼ عف وجود

 .2عالقة ارتباطية بيف فعالية الذا

العامة وكؿ مف الذكا

الروا  -توجو

اليدؼ بأبعادىما المختمفة لد طال الجامعة.
 .1فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط

درجا

الطال

ف

كؿ مف فعالية الذا

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير الجنس
ذكور /نال .

 .1فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط
العامة -الذكا

التخصص الدراس

درجا

الروا  -توجو اليدؼ
عمم /أدب .
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درجا

 .4فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط

الطال

ف

كؿ مف فعالية الذا

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير ماؿ
السكف ريؼ/مدينة .

 .1معادلة لالنادار تتنبأ بفعالية الذا العامة مف الذكا الروا بأبعاده المختمفة.
 .6معادلة لالنادار تتنبأ بفعالية الذا العامة مف توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة.
 .1وساطة لمذكا الروا ف العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا العامة.
كما ىدؼ أي اً ل تعري وتقنيف مقياس لمذكا الروا  ،ومقياس لفعالية الذا العامة،
وبنا مقياس لتوجو اليدؼ.

أِىٗ ٛالبشح:
أٔالً :أِىٗ ٛالبشح الٍظزٖ:ٛ
 .2يقدـ البال الاال
الذكا

طا ار نظرياً اديتاً عف متغي ار البال فعالية الذا العامة-

الروا  -توجو اليدؼ مما يفيد البااتيف الميتميف بدراسة تمؾ

المتغي ار  ،وكذلؾ ت ار

المكتبة العربية بمتغي ار

نفسية ومواكبة التغي ار

الاادتة.
 .1يااوؿ البال فيـ الفروؽ ف

متغي ار

البال وفقاً لمجموعة مف المتغي ار

الديمغرافية اليامة الجنس ،التخصص الدراس  ،ماؿ السكف؛ مما يزيد مف
فيمنا لتمؾ المتغي ار .

ثاٌٗاً :أِىٗ ٛالبشح التطبٗقٗ:ٛ
 .2يقدـ البال الاال
فعالية الذا

تالتة مقاييس لمبيئة العربية اتناف منيـ تـ تعريبيما وىما
والتالل تـ بنا ه وىو توجو اليدؼ ؛

العامة -الذكا الروا

مما قد يفيد البااتيف الميتميف بدراسة تمؾ المتغي ار .
 .1يو ط البال الكيفية الت يرتبط بيا توجو اليدؼ بفاعمية الذا العامة ف ظؿ
وجود الذكا الروا كمتغير وسيط؛ مما يساعدنا عم االستفادن القصو ؛ مف
خالؿ معرفة أي المتغي ار

يبتر ف

اآلخر؛ وبالتال

ات ناصؿ عم أف ؿ النتائإ ف الواقع الفعم .
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 .1ييتـ عمـ النفس التربوي باختبار نماذج ونظريا
تركي

موجودن بالفعؿ ،ومااولة

نماذج وروابط جديدن لـ تكف موجودن مف قبؿ؛ ويأت ىذا البال ليقرر

العالقا

مو ع الدراسة ،ويتاقؽ منيا مف خالؿ أسالي

بيف المتغي ار

اصائية مناسبة.

وصطمشات البشح اإلدزائٗ:ٛ
فعالٗ ٛالذات العاو :“General Self-Efficacy” ٛى

تقدير الفرد لقدرتو

اةجمالية عم اادا بنجاح ف مجموعة متنوعة مف ااال /مواقؼ اةنجاز ،أو مد تقتو
ف

قدرتو عم

اادا الفعاؿ ف

مختمؼ المياـ والااال /المواقؼ

Chen et al.,

2001, p. 79
الذكاء الزٔس٘ ” “Spiritual Intelligenceىو ذكا التعامؿ مع مسائؿ المعان
والقيـ واميا ،وتطبيؽ لمقدرن والموارد الرواية عم السياقا العممية ويئمؿ اابعاد التالية
 التفلري الٕدٕد ٙالٍقد (Critical Existential Thinking) ٙالنظر ف
ال عف موا يع متؿ الايان أو المو أو
غرض أو وجود الفرد وعالقتو بالكوف ،ف ً
الواقع أو الاقيقة أو العدالة.

 إٌتاز املعٍ ٜالغخص٘  (Personal Meaning Productionالقدرن عم خمؽ
المعن

واليدؼ ف

ايان الفرد والغرض مف التمييز بيف التجربة العقمية والجسدية

ات ف الفئؿ.

 التٕعٗ ٛاملتضاوٗ(Transcendental Awareness) ٛ

القدرن عم

ربية

صورن أكبر وأكتر مف كونيا مادية وأكتر مف التجربة المعتادن ،ويمكف ربية الوع
بيذا الوجود الروا ف اآلخريف ومراقبتو بصورن ئخصية.
 تٕصع/ٛمتدٖد سال ٛالٕع٘ ) (Conscious State Expansionالقدرن عم
التاكـ والتارؾ ل

مكاف روا

أعم

مف خالؿ التأمؿ العميؽ أو الصالن أو

التأمؿ/النظر Zulkifli et al., 2017, p. 45
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تٕدْ اهلدف ” “Goal Orientationىو نزوع فردي تنظيم ناو تطوير أو التاقؽ
مف قدرن الفرد ف البيئا /المواقؼ اةنجازية ،ويئمؿ اابعاد التالية
 تٕدْ اهلدف حنٕ التعمي :الرغبة في تطوير الذات من خالل اكتساب مهارات جديدة،
والتحكم في األوضاع الجديدة وإتقانها ،وتحسين كفاءة الفرد.
 تٕدْ اهلدف حنٕ األداء :سعي الفرد إلى إثبات كفايته والتحقق منها من أجل الحصول
على أحكام إيجابية وتجنب األحكام السلبية.
 تٕدْ اهلدف حنٕ اإلثبات (أداء) :الرغبة في إثبات كفاءة الفرد والحصول على أحكام
إيجابية بشأنه.
 تٕدْ اهلدف حنٕ التذٍب (أداء) :الرغبة ف تجن داض كفا ن الفرد وتجن اااكاـ
السمبية عميو

Button et al., 1996, p. 33; VandeWalle, 1997, p.

997

اإلطار الٍظز:ٙ
أٔالً :فعالٗ ٛالذات العاو:ٛ
ٌظزٖ ٛاإلدارك االدتىاع٘ٔ ،تعزٖف فعالٗ ٛالذات العاو ٛكأسد ركائشِا:
الفعاليػػة الذاتيػػة ى ػ أاػػد الركػػائز ااساسػػية لنظريػػة اةدراؾ االجتمػػاع ؛

Social

 Cognitive Theoryوممخػص ىػذه النظريػة أف اةنسػاف يكتسػ الخبػرن والعمػـ مػف خػالؿ
مالاظتو لسموؾ اآلخريف ف

طار العالقا االجتماعية والتفاعؿ مػع اآلخػريف ،وتبكػد النظريػة

أف فعاليػػة الػػذا يمكػػف أف تسػػاعد ااف ػراد عم ػ الئػػعور بتقػػة أكبػػر ف ػ الػػتاكـ ف ػ المواقػػؼ
الصعبة وتطػوير ئػعور قػوي بػااللتزاـ بالميػاـ المسػتيدفة؛ ممػا يػبدي فػ نيايػة المطػاؼ لػ
تغيي ػ ار

يجابيػػة ف ػ السػػموؾ الصػػا  .ويػػدرؾ اائػػخاص الػػذيف يتمتعػػوف بالكفػػا ن الذاتيػػة أف

تصرفاتيـ قد تبدي ل اختالفا
بالفعالية ى

يجابية ف النتائإ الصاية .ولذلؾ؛ فػإف المعتقػدا المتعمقػة

اد سػما امػتالؾ الصػاة وىػ أساسػية لمتاػرؾ ناػو تقػاف السػموؾ الصػا

Rhee et al., 2020, p. 1
وبنا ً عم تعريؼ باندو ار لفعالية الذا بأنيا معتقدا الناس اػوؿ قػدرتيـ عمػ أدا
ميمػػة معينػػة بنجػػاح؛ فػػإف فعاليػػة الػػذا قػػادرن عمػ تاديػػد اجػػـ الجيػػد ،والمئػػاركة ،والمتػػابرن
الت يستتمرىا الئخص ف

تماـ ميمة معينة Zhang et al., 2020, p. 2
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وتدؿ فعالية الذا العامة عم معتقدا النػاس فػ قػدراتيـ عمػ اادا عبػر المواقػؼ
Xu, 2020, p. 3
وفعالية الذا ى معتقػدا فرديػة فػ قػدرتيا عمػ تخطػيط وتنفيػذ مسػار لمعمػؿ وفقػاً

لباندورا ،فإف تاقيؽ النتائإ وااىداؼ الصاية ال يتعمؽ بالميا ار الت يمتمكيػا الفػرد بػؿ أكتػر

بما يعتقد الفرد أنو يمكف القياـ بو بمياراتو ف المواقؼ الصعبة Selzler et al., 2020,
p. 683
وتعرؼ فعالية الذا عم أنيا معتقػدا أو تقػة الفػرد فػ قدرتػو عمػ التػأقمـ والنجػاح
ف ااال معينة أو القياـ بإنجاز ميمة Rhee et al., 2020, p. 1
ويئار ل فعالية الذا العامة عم أنيا تكامؿ بيف خبػ ار نجػاح اافػراد وفئػميـ بمػا
يبدي ل التقة بأنفسيـ Ilyas et al., 2020, p. 196
ووفقاً لباندو ار  ، 2311فإف فعالية الذا

تتألؼ مف تالتة أبعاد؛ "ااىمية والقون

والعمومية" ”“magnitude, strength, and generality؛ فااىمية تقيس مستو
الصعوبة عم سبيؿ المتاؿ ،السيؿ ،المعتدؿ ،والصع
مقدار القناعة الت

ميمة معينة ،والقون تئير ل

الذي يئعر الفرد بأنو مطمو لتنفيذ
لد

الفرد بئأف اادا الناجط عم

مختمؼ مستويا الصعوبة ،وكؿ مف ااىمية والقون ميمتيف ومعتقدا ظرفية ماددن ،أما بعد
العمومية مف فعالية الذا

فيئير ل الدرجة الت تمتد بيا الفعالية الذاتية ل ااال

أخر

أي اً أي يئير ل درجة تعميـ التوقعا عم مختمؼ الااال  .وتركز فعالية الذا العامة
عم نظرن أوسع ل االختصاصا

فإف فعالية الذا

الئخصية ف معالجة مختمؼ المواقؼ المجيدن؛ وبالتال

العامة ى تصور كفا ن الفرد عبر مختمؼ اا نئطة والااال

Ilyas et

al., 2020, p. 197
وتعرؼ فعالية الذا
َّ

العامة بأنيا التقة ف

قدرن الفرد عم

التعامؿ مع المواقؼ

الصعبة Farnia et al., 2020, p. 1
وتئػػير فعاليػػة الػػذا

لػ معتقػػدا اافػراد بػػأنيـ قػػادروف عمػ الػػتعمـ والقيػػاـ بأعمػػاؿ

عمػػػ مسػػػتويا معينػػػة ،كمػػػا أف الفعاليػػػة الذاتيػػػة تتعمػػػؽ أي ػػػاً بتقيػػػيـ القػػػد ار الذاتيػػػة لمفػػػرد
Duchatelet et al., 2020, p. 1
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ونظرية اةدراؾ االجتماع تَعتَِبر أف سموؾ الناس مػدفوعاً لػيس فقػط بػالمالمط البيئيػة
ولكف أي اً بميا ار اةنساف المعرفية والذاتية ،فمفيوـ الفعالية الذاتية ينئأ فػ نظريػة اةدراؾ

االجتمػػاع ؛ ويئػػير لػ معتقػػدا النػػاس بئػػأف قػػدراتيـ عمػ تنفيػػذ اةجػ ار المطمػػو لتاقيػػؽ
اادا المنئود Duchatelet et al., 2020, p. 3

الفزق بني فعالٗ ٛالذات العاؤ ٛاحملدد:ٚ
تئير الفعالية الذاتية العامة لػ التقػة فػ

دارن اةجػ ار ا عبػر مجموعػة واسػعة مػف

الااال  ،ف اػيف أف الفعاليػة الذاتيػة الماػددن تئػير لػ التقػة فػ

دارن ااعمػاؿ ذا الصػمة

بسموؾ معيف أو و ع معيف ،ويجادؿ باندو ار بأف الفعاليػة الذاتيػة ينبغػ أف تكػوف ماػددن قػدر
اةمكاف .وف سياؽ سموؾ معيف ،متؿ التماريف ،ولقد وجد كتير مف المبلفيف أدلػة عمػ وجػود
أنػػػواع فرعيػػػة متعػػػددن مػػػف الفعاليػػػة الذاتيػػػة تتصػػػؿ بميػػػا ار فرعيػػػة مختمفػػػة تتعمػػػؽ بالسػػػموؾ
المسػػتيدؼ .بالنسػػبة لمتمػػريف ،فػػإف التقػػة ف ػ أدا الاركػػا الفيزيائيػػة متػػؿ المئ ػ

ممارس ػة

التمػػاريف الريا ػػية الذاتيػػة منفصػػمة ومتميػػزن عػػف التقػػة ف ػ ممارسػػة التمػػاريف الريا ػػية ف ػ
ااال صعبة ممارسة الااجز الذات

Selzler et al., 2020, p. 683

أِىٗ ٛفعالٗ ٛالذات العاو:ٛ
فعالية الذا العامػة كعامػؿ معرفػ ئخصػ ومكػوف ال غنػ عنػو مػف عناصػر نظريػة
اةدارؾ االجتمػػاع  ،مػػف الممكػػف أف تػػبتر عم ػ الطريقػػة الت ػ يفكػػر بيػػا النػػاس ،ويئػػعروف،
ويتصرفوف ،وينظموف سموكيـ مف خالؿ العمميا المعرفية ،والتافيزية ،والعاطفيػةZhang .
et al., 2020, p. 2
فالفعاليػػة الذاتيػػة عامػػؿ خػػاص بالئخصػػية ”،“personality-specific factor
ويصػػؼ التقػػة العامػػة ف ػ قػػد ار الفػػرد وكفا تػػو الذاتيػػة لمتػػأتير بفعاليػػة عم ػ التاػػديا ولك ػ
يتمكف مف التعامؿ معيا بفعالية ،وكمما جر الناس ااكتر فعالية ذاتيػة أنفسػيـ ،كممػا تصػرفوا
بفعالية أكبر ف مواجية المطال وقمما يئعروف بالعجز ،فاائخاص الػذيف يختبػروف أنفسػيـ
كفعاليف ذاتييف يظيروف مستو أعم مػف النئػاط البػدن
2
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وتسيـ فعالية الذا بدور رئيسػ فػ تافيػز الطػال عمػ تاسػيف كفػا تيـ وأفعػاليـ
المسػػػتقبمية ،كمػػػا أنيػػػا مرتبطػػػة بنجػػػاح الطػػػال مػػػف خػػػالؿ التػػػأتير اةيجػػػاب عمػػػ التاصػػػيؿ
ااكاديم وافز الطال ونتائإ التعمـ المنظـ Duchatelet et al., 2020, p. 1
وتئير النتائإ م ار ارً وتك ار ارً ل العالقة القويػة بػيف الفعاليػة الذاتيػة ،والػدافع ،واةنجػاز

ااكاديم  .وبالنظر ل أف الفعالية الذاتية تتعمؽ بعدن كفػا ا عامػة تفيػد أي ػاً ايػان الطػال

ف المستقبؿ متؿ المتابرن والمئاركة والتنظيـ الذات  ،يمكف القػوؿ بػأف التعمػيـ العػال ينبغػ

أف يركز أكتر عم تعزيز تطوير الفعالية الذاتية Duchatelet et al., 2020, p. 4

املصادر اليت تضتٍد إلّٗا فعالٗ ٛالذات العاو:ٛ
ذكػػر بانػػدو ار  2331أف فعاليػػة الػػذا تسػػتند لػ أربعػػة مصػػادر رئيسػػية ىػ
اةتقػاف النئػطة ) ،enactive mastery experience (EMEوىػ
السػػػابقة مػػػع الميمػػػة/الميارن؛ واةقنػػػاع المفظػػػ )(VP

خبػػرن

التجػار الناجاػػة

persuasion

 ،verbalوىػػػ

التعميقػػا اةيجابيػػة مػػف أئػػخاص مخػػريف ميمػػيف بخصػػوص أدا الئػػخص؛ والخبػػرن البديمػػة
غيػر المبائػرن ) ،vicarious experience (VEوىػ

أدا اآلخػريف فػ ميمػة مماتمػة؛

والاػاال الفسػيولوجية والعاطفيػة )،physiological and affective states (PAS
وى

الااال العاطفية متؿ اةجيػاد والقمػؽ واالكتئػا

المرتبطػة بػأدا ميمػة مػا

Zhang

et al., 2020, pp. 2-3
وبػػالتركيز عم ػ كيفيػػة تنميػػة فعاليػػة الػػذا  ،افتػػرض بانػػدو ار  2331أف المعتقػػدا
الذاتية مسػتمدن مػف أربعػة مصػادر رئيسػية  2تقيػيـ الطػال لخبػراتيـ السػابقة نجااػا أو
خفاقا

واستخداـ ىذه التفسي ار كمبئ ار عم مػا يعتقػدوف أنيػـ قػادروف أو ال يسػتطيعوف

القيػػػاـ بػػػو الخبػػػرن المكتسػػػبة ؛  1الطػػػال الػػػذيف يراقبػػػوف أدا الطػػػال اآلخػػػريف وتقويمػػػو
ومقارنتػػو بقػػدراتيـ الخاصػػة الخبػػرن البديمػػة ؛  1الطػػال الػػذيف يتمقػػوف مالاظػػا تقييميػػة،
واصدار اااكاـ ،والتقييما بئأف أدائيـ مػف جيػا أخػر ىامػة اةقنػاع االجتمػاع ؛ و 4
الطػػػال الػػػذيف يفسػػػروف مئػػػاعرىـ الفسػػػيولوجية متػػػؿ معػػػدؿ

ػػػربا القمػػػ

واالسػػػتجابا

العاطفيػػػػػػة متػػػػػػػؿ القمػػػػػػؽ بأنيػػػػػػػا غنيػػػػػػػة بالمعمومػػػػػػا عػػػػػػػف كفػػػػػػا تيـ الذاتيػػػػػػػة الاالػػػػػػػة
الفسػػػيولوجية/العاطفية  .وتػػػوفر ىػػػذه المصػػػادر ااربعػػػة معمومػػػا تػػػبتر عمػػػ تطػػػور الفعاليػػػة
الذاتية ،باالقتراف مع التقييـ اةدراك لتمؾ المعموما  ،وكما أكػد بانػدو ار  ، 2331وكمػا أتبتػ
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الباػػول السػػابقة مػػ ار ارً ،فػػإف خبػػرن اةتقػػاف "نجااػػا أو خفاقػػا الما ػػ " ىػػ أىػػـ مصػػدر
لمفعالية الذاتية Duchatelet et al., 2020, pp. 4-5

خصــائص األفــزاد الــذَٖ ٖتىتعــُٕ بفعالٗــ ٛات عاوــ ٛعالٗــ ٛيف وقابــن أاــزاٌّي وــَ ٔ ٙالفعالٗــٛ
املٍخفض:ٛ
ف الفعالية الذاتية العامة أكتر مقاومة لمتأتي ار
ارتباطاً وتيقاً بالسموؾ ااخالق

غير الدائمة المبقتة وى ترتبط

لمقادن؛ فاافراد الذيف يتمتعوف بفعالية ذا

عامة عالية

يميموف ل االعتقاد بأنيـ قادروف عم التعامؿ مع المئاكؿ الت تمتؿ تادياً بئكؿ متال
وأكتر انخراطاً والتزاماً وأكتر نجاااً ف

نجاز ميمتيـ ،واافراد الذيف لدييـ فعالية ذا

منخف ة يكونوف أكتر عر ة لمتأتير الخارج بسب

ناو مماتؿ ،يميؿ ىبال

اافراد ل

قبوؿ توجييا

عامة

قمة التقة ف مال مة سموكيـ .وعم
القائد وتقبؿ سموكيـ المعياري ف

توجيييـ ناو تاقيؽ ااىداؼ التنظيمية؛ وبالتال تميؿ ل التافيز والدافعية؛ وبالتال تعزز
مئاركتيـ ،ومف جية أخر فإف القادن منفتاوف ف التواصؿ مع أتباعيـ مف خالؿ و عيـ
ف االعتبار وتقديرىـ ،وتئير أدبيا الباول ل أف المرونة ف تأتير التدخؿ الخارج عم
الدافعية واادا ى أعم بيف اافراد ذوي فعالية الذا

العامة المتدنية ،ف ايف أف اافراد

ذوي فعالية الذا العامة العالية يتـ تزويدىـ بالموارد مف خالؿ التقة بالنفس ويكونوف قادريف
عم

وىـ ف

التعامؿ بئكؿ أف ؿ مع ال غوطا

الواقع أفراد يخ عوف لمتنظيـ الذات

Ilyas et al., 2020, pp. 197-198
فاائخاص الذيف يتمتعوف بفعالية ذا

عامة عالية يعتقدوف أنيـ قادروف عم

التأتير بفعالية عم أادال اياتيـ ويتوقعوف نجاااً أكبر مف أولئؾ الذيف يتمتعوف بفعالية
ذا

عامة أقؿ؛ فيـ ال تغمرىـ ئكوكيـ ويروف المياـ الصعبة تادياً وليس تيديداً ،وعادن ما

يسعوف ل التادي ويتمكنوف مف تماـ عممية الاؿ Farnia et al., 2020, p. 3

ولقد تـ دفع اىتماـ البااتيف بالنتائإ الت تئير باستمرار ل أىمية الفعاليػة الذاتيػة،
والت ػ تعتبػػر اػػاف ازً رئيسػػياً يػػبدي ل ػ تاسػػيف الكفػػا ن واةج ػ ار ا المسػػتقبمية .وقػػد تبػػيف أف

الطػػال الػػذيف لػػدييـ مسػػتو أعمػ مػػف الفعاليػػة الذاتيػػة سػػوؼ يسػػتمروف لفتػػرن أطػػوؿ وأتبت ػوا
مزيداً مف المرونة عند مواجية الصعوبا

Duchatelet et al., 2020, p. 3
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وتعتمػػد فعاليػػة الػػذا عمػ العمػػر وتػػنخفض مػػع التقػػدـ فػ العمػػر ،وذلػػؾ عمػ سػػبيؿ
المتاؿ بسب زيادن اامراض البدنية وال عؼ Weidner et al., 2020, p. 2
وتعد فعالية الػذا بنػا ً ديناميكيػاً ،فيػو معػرض لمتغيػر المسػتمر Duchatelet et
al., 2020, p. 1

التدرٖب عم ٜسٖاد ٚفعالٗ ٛالذات العاو:ٛ
لتقميؿ العجز وزيادن فعالية الذا العامػة والػتمكف؛ يمكػف أف تكػوف المعمومػا مفيػدن،
متالً ،مف خالؿ التعميـ عف طريؽ مقدم الرعاية أو مػف خػالؿ بػرامإ المجموعػا  .فكممػا كػاف

الفرد أكتر فعالية ذاتية ،كمما كاف أكتر نئاطاً ،بما ف ذلؾ النئاط البدن  ،كمما كػاف ذلػؾ أكتػر
فعالية Weidner et al., 2020, p. 4
وتدريس الفعالية الذاتيػة يئػير لػ

دراؾ المعممػيف لقػدرتيـ عمػ تعزيػز تعمػـ الطػال

وانجازىـ ومئاركتيـ Kaskens et al., 2020, p. 4
كما تساىـ الاالة الفسيولوجية/العاطفية بئكؿ تابػ فػ تنميػة الفعاليػة الذاتيػة .غيػر
أف الدراسا اقتصر عم المئػاعر السػمبية المرتبطػة بػالخوؼ ،أو اةجيػاد ،أو القمػؽ ،والتػ
تعػػػوؽ لػػػ اػػػد كبيػػػر تنميػػػة الفعاليػػػة الذاتيػػػة .فالتجػػػار البديمػػػة غيػػػر المبائػػػرن واةقنػػػاع
االجتماع ليس دائماً جز اً مف الدراسا الت تاقؽ فػ مصػادر الفعاليػة الذاتيػة فػ التعمػيـ

العال

Duchatelet et al., 2020, p. 5

وفيما يتعمؽ بالفروؽ بيف الجنسيف فتئير نتائإ بعض الباول ل وجػود فػارؽ كبيػر
بيف الطال الذكور واةنػال مػف ايػل فعاليػة الػذا Pant & Srivastava, 2019, p. .
91
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ثاٌٗاً :تٕدْ اهلدف:
وفًّٕ تٕدْ اهلدف:
يعرؼ توجو اليػدؼ ” “goal orientationبأنػو اةيمػاف بالنجػاح أو اةنجػاز بئػكؿ
َّ

عاـ وليس ف سياؽ معيف Zhou et al., 2020, p. 3

يعرؼ توجػو اليػدؼ ناػو اةنجػاز عمػ أنػو ىػدؼ تافيػز الئػخص لممئػاركة فػ
كما َّ

ميمػػة معينػػة ،ويعتبػػر بمتابػػة تمتيػػؿ معرف ػ لمػػا يريػػد الئػػخص تاقيقػػو ،ويمكػػف أف يػػبتر نػػوع
التوجػػػػو عمػػػػ طريقػػػػة عمػػػػؿ الئػػػػخص لتاقيػػػػؽ النتػػػػائإ وااىػػػػداؼ والمنجػػػػ از ااكاديميػػػػة
Manrique-Abril et al., 2020, p. 1

إٌٔاع تٕدّات األِداف:
بالنسبة لتوجيا اليدؼ؛ فإف اافراد الذيف لدييـ أىدافاً موجي ًة ناػو اةتقػاف النسػب

أو الػػذيف لػػدييـ أىػػدافاً موجي ػ ًة ناػػو اادا لػػدييـ تصػػو ار  /دراكا مختمفػػة عػػف القػػدرن عم ػ

تاقيؽ نجا از مرتفعة؛ فمف المرجط أف يبذؿ اافػراد الػذيف لػدييـ أىػدافاً موجيػ ًة ناػو اةتقػاف

جيوداً عم المياـ وأف يركزوا عم اكتسػا المعػارؼ والميػا ار فػ
الذيف يسعوف ل تاقيؽ أىداؼ موجية ناو اادا يسعوف ل

نجػاز الميػاـ .أمػا اافػراد

ظيار كفػا تيـ ،أو الاصػوؿ

عم مكانة عالية ف التصنيؼ ،أو اادا بصورن أف ؿ مف غيرىـ ،فكػؿ مػف الميمػة والتغذيػة
الراجعة الذاتية تعزز توجو اليدؼ ناػو الػتعمـ وتئػجع عمػ مئػاركة معرفيػة ذا معنػ كبيػر،
أمػا فػ التغذيػػة الراجعػػة االجتماعيػػة يتاػػوؿ اىتمػاـ اافػراد مػػف الميمػػة أو الػػذا
بػػأدا اآلخػػريف ممػػا يجعميػػـ يتغا ػػوف عػػف المعػػان المرتبطػػة بالميػػاـ

لػ المقارنػػة

Zhou et al.,

2020, pp. 4-5
كمػػػا تاػػػدد ااىػػػداؼ ااكاديميػػػة ماتػػػو واتجػػػاه دافػػػع الئػػػخص لمنجػػػاح أو الفئػػػؿ
ااكاديم  ،وىنػاؾ أربعػة أنػواع مػف ااىػداؼ  2أىػداؼ الػتعمـ أو الميمػة “Learning or
”task goals؛  1أىػػداؼ تعزيػػز الػػذا ”“Ego self-enhancement goals؛ 1
أىػػداؼ الئػػعور باةابػػاط الػػذات ”“Ego self-frustration goals؛  4أىػػداؼ تجنػ
العمػػؿ ” ،“Work avoidance goalsفمػػف ناايػػة ،تركػػز أىػػداؼ الػػتعمـ أو الميمػػة عمػ
تنميػػة الكفػػا ا واتقانيػػا .فالطال ػ الػػذي يامػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف ااىػػداؼ يركػػز عم ػ ماف ػ از
اقيقيػػة ويسػػع

لػ اسػػتيعا المعرفػػة واكتسػػا الميػػا ار وفيػػـ اقيقػ لمق ػػايا ،ومػػف ناايػػة
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أخر  ،فإف ااىداؼ ذا التوجو الذات اجتماعيػة فػ طبيعتيػا يسػع الطالػ مػف خالليػا لػ
تمبيػػة االاتياجػػا خػػارج طػػار اادا ااكػػاديم  .وتػػرتبط ىػػذه ااىػػداؼ بأىػػداؼ تعزيػػز الػػذا
سػػعياً لػ تاقيػػؽ نتػػائإ يجابيػػة وبأىػػداؼ الئػػعور باةابػػاط الػػذات

والسع

امػػتالؾ موقػػؼ دفػػاع

ل تجن اةاباط والصورن غير المف مة  .ف كال النػوعيف مػف التوجيػا ااكاديميػة

يئػػتمؿ عم ػ عناصػػر اجتماعيػػة؛ وىػػذا يعن ػ أف الطػػال يسػػعوف ل ػ الاصػػوؿ عم ػ التعػػرؼ
االجتماع أو ااكاديم أو ااسري؛ مػا لكػ يكونػوا أف ػؿ مػف أقػرانيـ أو لكػيال يقػدموا نتػائإ
متوا عة بدالً مف تمبية ااتياجاتيـ المعرفية .والنوع الرابػع مػف التوجػو ااكػاديم ناػو اليػدؼ
يقوـ عم تجن العمؿ؛ ايل يتجن الطالػ اػاال الػتعمـ باسػتخداـ السػموكيا الئػائعة متػؿ

بذؿ الاػد اادنػ مػف الجيػد وتجنػ الميػاـ المعقػدن Manrique-Abril et al., 2020,
p. 2
وىناؾ نموذج توجو اليدؼ الػذي يت ػمف سػتة أبعػاد مختمفػة لتوجيػا ااىػداؼ ،بمػا
ف ذلؾ  2مػدخؿ الميمػة ) task-approach (TAPعمػ سػبيؿ المتػاؿ ،أقػوـ بالميمػة
بئكؿ صايط  1 ،تجن الميمة ) task-avoidance (TAVعم سػبيؿ المتػاؿ ،أتجنػ
القيػػاـ بالميمػػة بئػػكؿ خػػاط  1 ،مػػدخؿ الػػذا

) self-approach (SAPعم ػ سػػبيؿ

المتػاؿ ،أقػػوـ بالميمػة بئػػكؿ أف ػؿ مػػف السػابؽ  4 ،التجنػ الػذات

self-avoidance

) (SAVعم سبيؿ المتاؿ ،أتجنػ أدا الميمػة بئػكؿ أسػوأ مػف ذي قبػؿ  1 ،مػدخؿ اآلخػر
)  other-approach (OAPعمػ سػػبيؿ المتػػاؿ ،أقػػوـ بعمػػؿ أف ػػؿ مػػف اآلخػػريف  ،و6
أىداؼ تجنػ اآلخػر ) other avoidance goals (OAVعمػ سػبيؿ المتػاؿ ،أتجنػ أف

أفعؿ ااسوأ ااالً مف اآلخريف )Liu & Liu, 2020, p. 153
ٌظزٖ ٛتٕدْ اهلدف:

لقد و ِ َع
افعاؿ الطال ف البيئا اةنجازية ” .“achievement settingsوقد اعتبر التوجو ناو
نظرية توجو اليدؼ ف

طار اجتماع معرف لتاديد ااغراض الكامنة

اليدؼ نزعة تنظيمية مستقرن نسبياً ،وى تنطوي نظرياً عم التوجو ناو ىدؼ اةتقاف وأنواع
أخر مف التوجو ناو اليدؼ كأبعاد منفصمة ومستقمة Lin, 2020, p. 3
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وتركػػػز نظريػػػة توجيػػػو اليػػػدؼ عمػػػ تف ػػػيال ااىػػػداؼ التػػػ يف ػػػميا اافػػػراد فػػػ
بيئػا /مواقؼ اةنجػػاز .ف توجيػػا اليػػدؼ مسػػتقرن نسػػبياً بمػػرور الوقػ  ،وىػ توجػػو السػػموؾ

ناو السع

ل تاقيػؽ ااىػداؼ .وىنػاؾ نوعػاف مػف التوجػو ناػو اليػدؼ؛ النػوع ااوؿ يسػم

"التوجػو ناػو ىػدؼ اةتقػاف ” "“mastery goal orientationيعػرؼ ىػذا عمػ أنػو ىػدؼ
الفػػرد لػػ "التنميػػة والنمػػو الئخصػػ الػػذي يوجػػو السػػموؾ المػػرتبط باةنجػػاز والمئػػاركة فػػ
الميمة" .وبنا عم ذلؾ ،يسع الفرد لػ الػتعمـ ،وتطػوير الكفػا ن باكتسػا ميػا ار ومعػارؼ
جديػػدن ،واتقػػاف اػػاال جديػػدن .وعمػ النقػػيض مػػف ذلػػؾ ،يػػرتبط النػػوع التػػان مػػف التوجػػو ناػػو
اليػػػدؼ بػػػػ "اادا "؛ ولػػػو بعػػػديف .أوالً ،يعػػػرؼ "توجػػػو ىػػػدؼ اةتبػػػا

goal

“prove

” "orientationبأنو الرغبة فػ " تبػا كفػا ن الفػرد والاصػوؿ عمػ أاكػاـ يجابيػة بئػأنيا".

تانياً ،يعرؼ "توجو ىدؼ التجن ” "“avoid goal orientationعم أنو الرغبػة فػ تجنػ

"عػػػدـ تبػػػا كفػػػا ن الفػػػرد وتجنػػػ اااكػػػاـ السػػػمبية بئػػػأنيا" ،وخالصػػػة القػػػوؿ ف التوجيػػػا
المئرواة سابقاً تعكػس تف ػيال ااىػداؼ ااساسػية لمػتعمـ التوجػو ناػو اةتقػاف  ،وةظيػار
الكفا ن التوجو ناو اةتبا  ،ولتجن الفئؿ التوجو ناػو التجنػ

فػ اػاال اةنجػاز .كمػا

أف توجيػػا اليػػدؼ ىػػذه متميػػزن مػػف الناايػػة المفاىيميػػة وال تبػػدو مت ػػاربة .وىػػذا يعن ػ أف
أادىا أو بع يا يمكف أف ياتفظ بو الفػرد فػ نفػس الوقػ

Domurath et al., 2020,

p. 2
وباة افة ل توجيا اةتقاف واادا  ،تعكس فئة تالتة مػف توجيػا اليػدؼ ،تجنػ
العمؿ ” ،“work-avoidanceالميؿ ل تقميؿ الجيػد لػ أدنػ اػد وتجنػ العمػؿ المتصػؿ
بالمػػدارس .وعمػػ الػػرغـ مػػف أف أىػػداؼ تجن ػ العمػػؿ ال تسػػتيدؼ مبائػػرن زيػػادن الكفػػا ن أو
ظيارىا ،فإف ااباال تئير ل أنيا تنتم بالفعػؿ لػ ااىػداؼ التػ اػددىا الطػال أنفسػيـ
ويئاركوف فييا ف سياقا اةنجاز Tuominen et al., 2020, p. 2
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وداخن تٕدْ اهلدف ٔأِىٗتّا ٔخصائص الطالب ٔ ٙالتٕدّات املختمف:ٛ
عمػ نطػػاؽ واسػػع ،يبػػدو أف ىنػػاؾ مػػدخميف لمباػػل عػػف أىػػداؼ اةنجػػاز يختمفػػاف ف ػ
خصوصية السموؾ الموجو ناو اليدؼ فأاد المداخؿ يعتبر ااىداؼ ماػددن الميػاـ وموقفيػة،
ف ايف يعتبر اآلخر نفس البنا ف صورن اتجاىا معممة تبتر عم تبن اليػدؼ ،أي عمػ
توجيػػا تاقيػػؽ اليػػدؼ؛ وىػ تصػػؼ التوجيػػا العامػػة لمطػػال تجػػاه الػػتعمـ والدراسػػة؛ بعبػػارن
ل تف يؿ واختيار أنواع معينػة مػف ااىػداؼ والنتػائإ Tuominen et

أخر  ،ميؿ الطال
al., 2020, p. 2

ويعػػد توجػػو اليػػدؼ سػػمة ميمػػة لممػػتعمـ ،كمػػا أئػػار الكتابػػا أي ػاً ل ػ أف توجػػو

ااىداؼ يمع دو ارً ميماً ف المرامة ااول مف تنظيـ مػا و ار المعرفػة “metacognitive
” ،regulationوالذي قد يوجػو العمميػا الخاصػة بػالتنظيـ المعرفػ بالكامػؿ Liu & Liu,
2020, p. 151
فالطال
ولدييـ مستويا
ويدركوف مستويا

الجامعيوف الذيف يميموف بتوجياتيـ ناو اةتقاف لدييـ نزعة نجازية أعم
أعم مف سموكيا

اادا ااكاديم  ،وىـ أكتر ر ا عف الدو ار الدراسية؛

أعم مف قيمة الميمة والفعالية الذاتية ،وعالون عم ذلؾ ،فإف المتعمميف

الذيف لدييـ توجو ى دؼ عال ناو اةتقاف مف المرجط أف يوظفوا استراتيجيا تعميمية فعالة،
متؿ ستراتيجيا

التنظيـ الذات

المعرفة .وباة افة ل

لما و ار

المعرفة ،ويطبقوف المعرفة الخاصة بما و ار

ذلؾ ،تبيف أف الخريجيف الجامعييف الذيف لدييـ توجو أقو ناو

تقاف ااىداؼ لدييـ تصو ار

أكتر يجابية لفعالية معالجة المجموعا  .وقد تقرر أف الطال

ف المرامة الجامعية والمتخصصوف ف ااعماؿ الذيف لدييـ توجو أقو ناو أىداؼ اة تقاف
قد تـ تقييميـ بدرجا أعم ادا المياـ مف قبؿ زمالئيـ ف المجموعة Lin, 2020, p.
3
وتقػػػدـ نتػػػائإ الدراسػػػا التػػػ تتنػػػاوؿ توجػػػو الئػػػخص

“person-oriented

” studiesالتػػدعيـ لمتكامػػؿ بػػيف توجػػو أىػػداؼ اةتقػػاف واادا ؛ فػػالطال الػػذيف يتجيػػوف لػ
اةتقػػاف يظيػػروف نمط ػاً تكيفي ػاً مػػف التوافػػؽ والسػػعادن ،عم ػ سػػبيؿ المتػػاؿ ،التصػػو ار الذاتيػػة

اةيجابيػػػة ،والمئػػػاركة العاليػػػة والتمتػػػع العػػػال  ،وانخفػػػاض التػػػأتير السػػػمب والقمػػػؽ ،وتاقيػػػؽ
التاصػػيؿ ااكػػاديم المرتفػػع .وعم ػ ناػػو مماتػػؿ ،أظيػػر الطػػال الػػذيف يتوجيػػوف ف ػ الوق ػ
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نفسو ل مدخؿ اةتقاف واادا عم سبيؿ المتاؿ ،التوجو ناو النجاح أو القػر أدا ً جيػداً،
وأظيػػروا أي ػػاً قيمػػة لمدراسػػة والمئػػاركة العاليػػة فػػ المدرسػػة وااللتػػزاـ بأىػػدافيـ التعميميػػة.
وبػالرغـ مػػف ذلػػؾ أئػػار بعػػض الدراسػػا

لػ أف المخػػاوؼ الماتممػػة لػػد ىػبال الطػػال مػػع

اادا قػػد تزيػػد أي ػػاً مػػف تعر ػػيـ لم ػػائقة العاطفيػػة ،متػػؿ القمػػؽ ،واةجيػػاد ،والخػػوؼ مػػف

الفئؿ ،واالاتراؽ المدرس

Tuominen et al., 2020, pp. 3-5

عالا ٛتٕدْ اهلدف بفعالٗ ٛالذات العاؤ ٛارتباطّا باألِداف ٔاألداء:
يعرؼ توجو اليدؼ ناو اةنجاز عم أنو ىدؼ تافيػز الئػخص لممئػاركة فػ ميمػة
معينػػة ،ويعتبػػر بمتابػػة تمتيػػؿ معرفػ لمػػا يريػػد الئػػخص تاقيقػػو ،ويمكػػف أف يػػبتر نػػوع التوجػػو
عم ػ طريقػػة عمػػؿ الئػػخص لتاقيػػؽ النتػػائإ وااىػػداؼ والمنج ػ از ااكاديميػػة Manrique-
Abril et al., 2020, p. 1
كمػػا أف توجػػو اليػػدؼ ناػػو تجن ػ اادا لمطال ػ يتوسػػط العالقػػة بػػيف فعاليػػة الػػذا
واةنجاز ف مادن العموـ Liu & Liu, 2020, p. 153
كما تعكس توجيا أىداؼ الفرد تف يالتو ف بيئا اةنجاز ،وتمع دو ارً رئيسياً ف

تفسير السموؾ التكيف

Domurath et al., 2020, p. 1

ووفقاً لباندورا ،فإف المصادر ااربعة -الت سبؽ ذكرىا وى

) ،enactive mastery experience (EMEواةقنػاع المفظػ
) ،(VPوالخبػػػرن البديمػػػة غيػػػر المبائػػػرن )(VE

experience

خبػرن اةتقػاف النئػطة
verbal persuasion
 ،vicariousوالاػػػاال

الفسػيولوجية والعاطفيػة ) - physiological and affective states (PASتػبتر عمػ
قدرن الفرد المدركة ،أو فعاليتو الذاتية ،والت تعمػؿ بعػد ذلػؾ كعامػؿ أتنػا عمميػة الػتعمـ لمتػأتير
عم اادا  .فالطال الذيف يتمتعوف بفعالية ذاتيػة قويػة قػد ي ػعوف أىػدافاً أعمػ ويسػتتمروف

المزيػػد مػػف الجيػػد ويواصػػموف لفتػػرن أطػػوؿ مػػف خػػالؿ التاػػديا  ،ويختػػاروف اسػػتراتيجيا أكتػػر
فعالية ،ويباتوف عف امػوؿ ممموسػة أكتػر ةنجػاز الميمػة .وعمػ النقػيض مػف ذلػؾ ،قػد ييػزـ
الطػال غيػر الفعػاليف بسػيولة بسػب العقبػا التػ تواجػو عمميػة الػتعمـ
2020, pp. 2-3
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كما أف الفعالية الذاتية يمكف أف تبتر عم مستو نئاط الفرد مف ايل الافػاظ عمػ
الصاة ،وسموؾ التأقمـ ،ودرجة العجز الت يعان منيا Weidner et al., 2020, p. 4
وكػػذلؾ فػػإف فعاليػػة الػػذا العامػػة ى ػ معتقػػدا أو تقػػة الفػػرد ف ػ قدرتػػو عم ػ التػػأقمـ
والنجاح ف ااال معينة أو القياـ بإنجاز ميمة ،ويمكف أف تسػاعد اافػراد عمػ الئػعور بتقػة
أكبػر فػ الػػتاكـ فػ المواقػػؼ الصػػعبة وتطػوير ئػػعور قػػوي بػااللتزاـ بالميػػاـ المسػػتيدفة؛ ممػػا
يبدي ف نيايػة المطػاؼ لػ تغييػ ار

يجابيػة فػ السػموؾ .ويػدرؾ اائػخاص الػذيف يتمتعػوف

بالكفا ن الذاتية أف تصرفاتيـ قد تبدي ل اختالفا

Rhee et al.,

يجابية ف المخرجػا

2020, p. 1
ىػذا ويعػد تػأتير فعاليػة الػذا أقػؿ أىميػة فػ الميػاـ المألوفػة

Jokisch et al.,

2020, p. 17
وتػػتمخص معتقػػدا الفعاليػػة الذاتيػػة فػػ القػػدرن عم ػ أدا الميػػاـ ف ػ
والمتابرن فػ سػموؾ الػتعمـ ،وتاقيػؽ ااىػداؼ فػ العديػد مػف المجػاال

توقػػع اادا ،

Chauvin et al.,

2020, p. 2

ثالجاً :الذكاء الزٔس٘:
وقدو ٛعَ الذكاء الزٔس٘ ٔوفّٕوْ:
الػػذكا الروا ػ كمو ػػوع باػػل أصػػبط ئػػائعاً جػػداً لػػد عممػػا الػػنفس خػػالؿ العقػػد

ااخير مف القرف العئريف ،لدرجة أنػو كػاف ىنػاؾ ارتفاعػاً مفاجئػاً فػ مقػاييس الػذكا الرواػ
واقترااا عديدن اوؿ العديد مف البنػا ا والعوامػؿ المتعمقػة بالػذكا الرواػ

Upadhyay

& Upadhyay, 2018, p. 205
فالػػذكا الرواػػ ”“Spiritual Intelligence؛ يجعػػؿ اةنسػػاف مختمفػػاً عػػف كػػؿ

الكائنا الاية؛ فيو القدرن عم اؿ مئكمة المعن والقيـ ف الايػان .فيػو الػذي يجعمنػا نسػأؿ
أسئمة متؿ لماذا ولد ؟ ما معن ايات ؟ لماذا أكرس ايات ليذه العالقػة أو ىػذه الوظيفػة أو
ىذه الق ية؟ ما الذي أااوؿ تاقيقو مف خالؿ ىػذا المئػروع أو مػف خػالؿ ايػات ؟ فيػو يتػيط
لنػػا ربيػػة السػػياؽ ااكبػػر الػػذي تاػػدل فيػػو اااػػدال وربيػػة الصػػورن الكبيػػرن .نػػو يعطػ اياتنػػا
مظمة مف المعان والقيـ Pant & Srivastava, 2019, p. 88
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والذكا الروا ىو قدرن الئخص عم سػماع صػو القمػ ليقتػر مػف ا

عزوجػؿ،

ويعطػ نفسػػو أف ػؿ مػػا فػ وسػػعو .لػػذلؾ؛ فالػذكا الرواػ لػو معنػ كبيػر ويمكػػف أف يسػػاعد
الفػػرد عم ػ االكتفػػا الػػذات  .وف ػ سػػياؽ الوالػػديف؛ يكػػوف دورىػػـ ف ػ تعمػػيـ اا والد ىام ػاً جػػداً،
فالذكا الروا يعط الوالديف وعياً واساسية بدورىـ ف

ماف اصوؿ اا والد عمػ اةرئػاد

والتعميـ بئكؿ صالط Zulkifli et al., 2017, p. 44
فالذكا الروا ىو مجرد تعبير عػف صػفا روايػة فطريػة مػف خػالؿ أفكارنػا وأفعالنػا
ومواقفنا .وف عمـ النفس ،يئير الذكا الروا

ل االة الذكا المطمؽ الت تػأت بعػد نسػبة

الذكا ونسبة الوجداف .فالذكا الرواػ ىػو مػا نسػتخدمو لتطػوير فيمنػا وقػدرتنا عمػ المعنػ
والربية والقيمة .ويسيؿ الذكا الروا الاوار بيف العقؿ والعاطفة ،وبيف العقػؿ والجسػد .فيػو
يسمط لنا بالتكامؿ بيف الداخؿ والخارج ،وتخط الفجون بيف الػذا واآلخػريف .فالػذكا الرواػ
ييػػػتـ بالايػػػان الداخميػػػة لمعقػػػؿ والػػػروح وعالقتيػػػا بػػػالوجود فػػػ ىػػػذا العػػػالـ

&

Pant

Srivastava, 2019, p. 88
ويمكف تعريؼ الذكا الروا عم أنو القدرن عم البال عف المنطػؽ والعقػؿ والقيمػة
ف الايان Munawar & Tariq, 2018, p. 782
والذكا الرواػ ىػو ذكػا التعامػؿ مػع مسػائؿ المعػان والقػيـ واميػا ،وباة ػافة لػ
ذلؾ ،يعرؼ الػذكا الرواػ أي ػاً بأنػو تطبيػؽ لمقػدرن والمػوارد الروايػة عمػ السػياقا العمميػة
Zulkifli et al., 2017, p. 45

ويعػػرؼ الػػذكا الرواػ بأنػػو الجيػػد المبػػذوؿ لػػربط اياتنػػا بيػػدؼ أوسػػع وأعمػػؽ وأكتػػر
معن ػ  .وقػػد قػػدـ ”) “Zohar (1997أوؿ مػػرن مصػػطمط "الػػذكا الروا ػ " .وقػػد صػػاغ ىػػذا
المصطمط باعتبار أنو الذكا الذي يعطينا ئػعو ارً بػالوفرن/االمتال  ،ويصػقؿ الئػعور بػاةخالص
العاطف ويمنانا الصدؽ والئعور بقيمة الذا  ،كما أنو يت مف ذكا الػروح وذكػا عمػؽ ذا

الئخص Munawar & Tariq, 2018, p. 782
ويعػػد الػػذكا الرواػػ بمتابػػة التمكػػيف الئخص ػ ال ػػروري ،الػػذي يمكػػف المػػر مػػف
الافاظ عم السمـ الداخم والخارج عم السوا  ،ويظيػر المابػة بغػض النظػر عػف الظػروؼ
سوا ائتد ال غوط أو ادن الصػراع؛ ولػذلؾ يمكػف أف يسػاعد فػ
السمم ف المجتمع Devi et al., 2017, p. 829
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ويئػػير الػػذكا الرواػ

لػ المعمومػػا عػػف المقدسػػا واائػػيا المقدسػػة التػ تعبػػر

عنيا الئعائر والطقوس الدينية Munawar & Tariq, 2018, p. 782
والػػػذكا الرواػػػ ىػػػو أي ػػػاً القػػػدرن عمػػػ تطبيػػػؽ ،ظيػػػار ،وتجسػػػيد المػػػوارد والقػػػيـ

Pant & Srivastava, 2019, p.

والصػفا الروايػة لتعزيػز العمػؿ اليػوم والسػعادن
88

أبعاد ٔولٌٕات الذكاء الزٔس٘ ٔتطٕرٓ:
ويتكوف الذكا الروا مف أربعة مكونا

أبعاد فرعية كما بالجدوؿ رقـ 2

عذٚي ()1
ِىٔٛبد اٌزوبء اٌشٚؽ( ٟأثؼبدٖ اٌفشػ١خ)
اٌٛطف
اٌّم١بط اٌفشػٟ
٠ٚمظذ ثٗ إٌظش ف ٟغشع أٚ ٚعٛد شخض ٚػاللزٗ
اٌزفى١ش اٌٛعٛد ٞإٌمذ(Critical ٞ
ثبٌى ،ْٛفؼالً ػٓ ِٛاػ١غ ِضً اٌؾ١بح أ ٚاٌّٛد أٚ
)Existential Thinking
اٌٛالغ أ ٚاٌؾم١مخ أ ٚاٌؼذاٌخ.
اٌمذسح ػٍ ٝخٍك اٌّؼٕٚ ٝاٌٙذف ف ٟؽ١بح اٌفشد
ئٔزبط اٌّؼٕ ٝاٌشخظ(Personal ٟ
ٚاٌغشع ِٓ اٌزّ١١ض ث ٓ١اٌزغشثخ اٌؼمٍ١خ ٚاٌغغذ٠خ
Meaning Production
ؽز ٝف ٟاٌفشً.
اٌمذسح ػٍ ٝسؤ٠خ طٛسح أوجش أوضش ِٓ وٙٔٛب ِبد٠خ
اٌٛػ ٟاٌشٚؽ ٟأ ٚاٌزٛػ١خ
ٚأوضش ِٓ اٌزغشثخ اٌّؼزبدحّ٠ٚ ،ىٓ سؤ٠خ اٌٛػ ٟثٙزا
اٌّزغبِ١خ (Transcendental
اٌٛعٛد اٌشٚؽ ٟف ٟا٢خشِٚ ٓ٠شالجزٗ ثظٛسح
)Awareness
شخظ١خ.
رٛعؼخ/رّذ٠ذ ؽبٌخ اٌٛػٟ
اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؾىُ ٚاٌزؾشن ئٌِ ٝىبْ سٚؽ ٟأػٍِٓ ٝ
(Conscious State
خالي اٌزأًِ اٌؼّ١ك أ ٚاٌظالح أ ٚاٌزأًِ  /إٌظش
)Expansion
()Zulkifli et al., 2017, p. 45

فالػػذكا الروا ػ ييػػتـ بالايػػان الداخميػػة لمعقػػؿ والػػروح وعالقتػػو بػػالوجود ف ػ العػػالـ.
ويفػػتط القم ػ  ،وي ػ

العقػػؿ ويميػػـ الػػروح ،ويػػربط الػػنفس البئػػرية الفرديػػة بػػاارض الكامنػػة

لمكوف Devi et al., 2017, p. 829
ويعد الذكا الروا وااداً مف الذكا ا

المتعددن الت يمكنيا النمو والتطور بئكؿ

مستقؿ Heydari et al., 2017, p. 129
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أِىٗ ٛالذكاء الزٔس٘:
وفقاً لزوىر ومارئاؿ ” ،“Zohar and Marshallفإف الذكا
ربية عميقة اادال الايان ،وتجن

لمئخص باكتسا

الروا

يسمط

ف

الايان،

الخوؼ مف المئقا

ومواجيتيا بالصبر ،وايجاد اموؿ عقالنية وانسانية .فالذكا الروا يزيد مف المرونة والوع
د الصعوبا

والمعانان ف

اانئطة ل جان

الايان .وف

المباقة والمرونة ف

الواقع ،فإف الذكا

السموؾ؛ مما يسب

الروا

الوع

ىو مجموعة مف

الفردي والرب العميقة

تجاه الايان والغرض منيا بايل يمكف تتبع ااىداؼ ل ما و ار العالـ المادي .وتتطم

ىذه

العممية تكيؼ الفرد مع البيئة لتاقيؽ ر ا اآلخريف Heydari et al., 2017, p. 129
ومف أىـ تطبيقا
المتبادؿ بيف الزمال

لمذكا الروا

ف

مكاف العمؿ ىو خمؽ رااة الباؿ والتفاىـ

Heydari et al., 2017, p. 129

وكئػػف نتػػائإ باػػل  Heydari et al., 2017أف ورئػػة عمػػؿ تعمػػيـ الػػذكا
الروا يمكف أف تزيد مف الر ا الوظيف لػد بعػض الميػف ،ويمكػف اسػتخداميا كاسػتراتيجية
لماد مف

غوط العمؿ لد أفراد ىذه الميف.

الفزٔق يف الذكاء الزٔس٘ ٔفقاً لبعض املتػريات الدميػزافٗ:ٛ
وقػػد وجػػد أف االخػػتالؼ الػػداؿ ال يوجػػد بػػيف الطػػال الػػذكور واةنػػال مػػف ايػػل أبعػػاد
معينة لمػذكا الرواػ  ،ولكػف يوجػد فػارؽ كبيػر فػ مجمػوع الػذكا الرواػ  .وتبػيف أف الػذكور
أف ؿ مف الطالبا مف ايل الذكا الروا

Pant & Srivastava, 2019, p. 91

وتوصم دراسة  Devi et al., 2017أنػو ال يوجػد فػرؽ داؿ اصػائياً فػ الػذكا

الروا لطال الجامعا فيما يتعمؽ بنوع جنسيـ ونوع الكمية.

وتوصػػؿ باػػل  Pant & Srivastava, 2019ل ػ عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة
اصائياً ف الذكا الروا وفقاً لمنوع ،كذلؾ عدـ وجػود فػروؽ دالػة اصػائياً وفقػاً لمتخصػص

عمم وأدب .
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حتمٗن الٕصاط ٛالبضٗط“Simple Mediation Analysis” ٛ
يعػػد االفتقػػار لػ

دراج متػػار الوسػػاطة ” “Mediating Effectsىػػو أاػػد ااسػػبا

التػ تػػدؿ عم ػ أف معظػػـ النمػػاذج ” “Modelsال تعمػػؿ ف ػ الواقػػع الفعم ػ

& Namazi

Namazi, 2016, p. 540
وتئػػػػػير الوسػػػػػاطة ” “Mediationلػػػػػ عالقػػػػػا التغػػػػػاير
” Relationshipsفيما بيف تالتة متغي ار

“Covariance

متغير مسػتقؿ ،ومتغيػر وسػيط مفتػرض ،ومتغيػر

تابع .ويبال تاميؿ الوساطة فيما ذا كاف المتغير الوسيط يمتؿ قد ارً كبي ارً مف التبػايف المئػترؾ

بػػيف المتغيػ ار المسػػتقمة والمتغيػ ار التابعػػة – ويتغيػػر الوسػػيط فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمتغير المسػػتقؿ؛
مما يبتر بدوره عم المتغير التابع Nima et al., 2013, p. 1
ولقد قدـ كؿ مف "باروف وكين " ” “Baron and Kennyعدن معايير لتاميػؿ تػأتير
الوساطة ى

وجود ارتباط داؿ بيف المتغير المستقؿ والمتغير التابع ،ويجػ أف يػرتبط المتغيػر

المسػػػتقؿ ارتباطػػػاً داالً بالوسػػػيط ،ويتنبػػػأ الوسػػػيط بػػػالمتغير التػػػابع اتػػػ عنػػػدما يكػػػوف المتغيػػػر
المستقؿ خا عاً لمرقابة أي مدرجاً ف النموذج  ،ويج ماو أو خفض االرتباط بيف المتغيػر

المستقؿ والمتغير التابع عندما يكوف الوسيط خا عاً لمرقابة .ويادل أتر وساطة كامؿ “Full
” Mediationعنػػدما يػػتـ ماػػو االرتبػػاط بػػيف المتغيػػر المسػػتقؿ والمتغيػػر التػػابع عنػػدما يكػػوف

الوسيط خا ػعاً لمرقابػة .فتاميػؿ الوسػاطة مػف الممكػف عمػ سػبيؿ المتػاؿ أف يسػاعد البػااتيف

عم ػ تجػػاوز اةجابػػة الت ػ تخبرنػػا بأنػػو قػػد تػػبدي المسػػتويا العاليػػة مػػف متغيػػر مسػػتقؿ ل ػ

مستويا عالية مف مخر تابع .ولكف مع تاميؿ الوساطة قد يتمكف البااتوف بدالً مػف ذلػؾ مػف

اةجابة عم الكيفية الت يػرتبط بيػا متغيػر مسػتقؿ بػاخر تػابع Nima et al., 2013, p.
2
وأف ؿ مواقؼ استخداـ تاميؿ الوساطة؛ ىو ف االػة وجػود عالقػة قويػة بػيف المنبػ
المتغير المستقؿ والمتغير التابع المعيار Baron & Kenny, 1986, p. 1178
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البشٕخ ٔالدراصات الضابق:ٛ
حبٕخ ٔدراصات تٍألت العالا ٛبني تٕدْ اهلدف ٔفاعمٗ ٛالذات العاو:ٛ
دراسػة  Sam Liu & Huang, 2020وباالعتمػاد عمػ

طػار متكامػؿ لنظريػة

التوجو االجتماع ف مجاؿ تنظيـ المئػاريع ،تعمػؿ ىػذه الدراسػة عمػ تطػوير ودراسػة نمػوذج
لالعتػػػداؿ مػػػف خػػػالؿ الوسػػػاطة فػػػ العالقػػػا المتبادلػػػة بػػػيف السػػػما الايويػػػة فػػػ التوجػػػو
االجتماع ف مجاؿ تنظػيـ المئػاريع ،واختبػار الػدور اليزيػؿ الػذي تمعبػو الفعاليػة الذاتيػة فػ
مجاؿ المئػاريع االجتماعيػة فػ السػوؽ وعمميػا خمػؽ القيمػة المئػتركة .وتظيػر النتػائإ فػ
عينة مف  126مف مديري الئركا التقافية واةبداعية ،مػع مناقئػة العالقػا المتبادلػة بػيف
التوجػػو االجتمػػاع فػ مجػػاؿ تنظػػيـ المئػػاريع ،أف التوجػػو ناػػو البعتػػا االجتماعيػػة قػػد يػػبتر
عم التقدـ مف خالؿ اةبداع والتوجو الفعاؿ واالستدامة ،وأف دارن المخػاطر قػد تعػزز العالقػا
بيف التوجو ناو االستدامة والنئاط .وعالون عمػ ذلػؾ ،تئػير النتػائإ لػ عالقػة يجابيػة بػيف
الػدعون لػ النئػاط وبػػيف المئػػاركة فػ خمػػؽ القيمػػة مػف خػػالؿ وسػػاطة التسػوؽ .وتتػػأتر ىػػذه
اآلتار اةيجابية المتبادلة أي ا باآللية اليزيمة المتمتمة ف الفعالية الذاتية ف مجػاؿ المئػاريع
االجتماعية.

دراسػة  Li et al., 2019وتباػل ىػذه الدراسػة الصػمة بػيف التوجػو المينػ وبػيف

القػػدرن المينيػػة .كمػػا تستكئػػؼ اادوار التوسػػطية الممكنػػة لمفعاليػػة الذاتيػػة فػػ اتخػػاذ القػػرار
الػػوظيف والتكيػػؼ الػػوظيف ف ػ العالقػػة المػػذكورن أعػػاله .وقػػد تػػـ تطػػوير واختبػػار العديػػد مػػف
الفر يا باستخداـ بيانا تـ جمعيا مف طال الجامعا ف ىونإ كػونإ والواليػا المتاػدن.
وتئػير نتػائإ نمػػاذج المعادلػة البنيويػػة وعمميػة التدئػيف لػ أف التوجػو المينػ يػرتبط ارتباطػاً
يجابيػاً بالقػدرن الذاتيػة عمػ اتخػاذ القػرار الػوظيف والقػدرن عمػ التكيػؼ الػوظيف  .أمػا الفعاليػة

الذاتية ف القرار الوظيف

وليس القدرن عم التكيؼ الوظيف  ،فوجد أنيا تتوسط العالقػة بػيف

التوجو المين وانفصاؿ الايان المينية .وتظير العينا نفػس نتػائإ النمػوذج البنػائ  ،اسػتناداً
ل اختبار التكافب بيف التقافا .
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دراسة  Diaconu-Gherasim et al., 2019وقػد استكئػف ىػذه الدراسػة،
باستخداـ تصميـ طول  ،مساىمة سموؾ المعمميف وأقػرانيـ فػ تاقيػؽ ااىػداؼ فػ عينػة مػف
المراىقيف الرومانييف .كما اقق الدراسة فيما ذا كانػ الفعاليػة الذاتيػة ستفسػر ىػذه الػروابط.
تػػػـ مػػػؿ عينػػػة مػػػف  113طالبػػػاً فػػػ المدرسػػػة التانويػػػة فػػػ االسػػػتبيانا المتعمقػػػة بتعػػػاوف
معممييـ  /نزاىتيـ وتصرفاتيـ المتازرن مع أقرانيـ ف الوقػ

الذاتية بعد  21ئي ارً ف الوق

 . 2تػـ قيػاس كفػا ن المػراىقيف

 ، 1تـ تـ تقييـ أىداؼ اةنجاز بعد  4أئػير ،فػ الوقػ

 . 1وأظيػػر النتػػائإ أف دعػػـ المعممػػيف التعاوف/اةنصػػاؼ والتماسػػؾ بػػيف ااق ػراف مػػرتبطيف

بأىػػػداؼ اةنجػػػاز ،واف كػػػاف ال يوجػػػد فػػػ أي مػػػف ىػػػذه العوامػػػؿ ،عنػػػد السػػػيطرن عمػػػ بع ػػػيا
الػبعض؛ سػػياـ فريػػد ومبائػػر فػ تاقيػػؽ أىػداؼ المئػػاركيف .وتئػػير النتػػائإ لػ أف الفعاليػػة
الذاتية تفسر الروابط بػيف سػموكيا دعػـ المعمميف/نػزاىتيـ ،بػدالً مػف تعػاوف ااقراف /نصػافيـ،
وأىػػداؼ اةنجػػاز .وعم ػ وجػػو التاديػػد ،فػػإف الم ػراىقيف الػػذيف يئػػيدوف قػػد ارً أكبػػر مػػف سػػموؾ
المدرس الداعـ والسموكيا المتعمقة باةنصاؼ يروف أنيـ يتمتعوف بقػد ار أف ػؿ عمػ

نجػاز

مياـ ماددن ،وبدورىـ أظيروا توجياً أكتر تقاناً وأدا ً ،ف الً عف أىػداؼ توجػو اادا اادنػ .
وتسػػمط الدراسػػة ال ػػو عمػ أىميػػة الفعاليػػة الذاتيػػة كاليػػة تئػػرح العالقػػا بػػيف مفيػػوـ سػػموؾ
المعمميف وأىداؼ اةنجاز لممراىقيف.

دراسػة  Geitz et al., 2016ف الفعاليػة الذاتيػة وتوجػو اليػدؼ ىمػا متغيػراف

ميماف يبتراف عم سموؾ تعمـ الطػال  .ولمتاقػؽ مػف العالقػة بػيف ىػذه المتغيػ ار وأترىػا عمػ
سموؾ التعمـ عمػ مػر الػزمف ،اسػتخدـ تصػميـ جمػاع غيػر مكػاف لمػا بعػد االختبػار المسػبؽ
مع تالتة مقاييس متكررن .وخالؿ فترن تمانية أسابيع ،قيس فعاليػة الطػال الذاتيػة ،وتػوجييـ
ناػػو ااىػػداؼ ،وسػػموكيـ التعميم ػ  ،باسػػتخداـ اسػػتبيانا تػػـ التاقػػؽ منيػػا بػػيف طػػال السػػنة
ااول مػف التعمػيـ العػال  ،والطمبػة ذوي الجنسػية المختمطػة اليولنػديوف واالمػاف فػ سػياؽ
تعميم ػ قػػائـ عم ػ المئػػاكؿ .وكان ػ اتجاىػػا ااىػػداؼ تتصػػؿ ل ػ اػػد كبيػػر بػػالتعمـ العميػػؽ،
وكان الفعالية الذاتية تتصؿ ل اد كبير بتوجو ىدؼ مادد ،وىو توجو اليدؼ ناو اةتقػاف.
وتقمص اتجاىػا أىػداؼ اةتقػاف بمػرور الوقػ  ،فػ اػيف ازداد سػموؾ الػتعمـ السػطا  .وقػد
وجد اختالفا كبيرن بيف الجنسيا فيما يتعمؽ بسموؾ التعمـ واتجاه اليدؼ.
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دراسػػة  Sins et al., 2008وكػػاف الغػػرض مػػف ىػػذه الدراسػػة اختبػػار نمػػوذج
لمعالقػػا بػػيف توجػػو أىػػداؼ اةنجػػاز ،والفعاليػػة الذاتيػػة ،والمعالجػػة اةدراكيػػة ،وتاقيػػؽ الطػػال
العامميف ف سياؽ عمؿ تعاون معيف .وقد ئػمم الميمػة ميمػة عػداد نمػاذج تعاونيػة قائمػة
عم الكمبيوتر .ومف أجؿ اختبار ىذا النموذج ،تػـ اسػتخداـ مقػاييس جماعيػة لتوجػو ااىػداؼ
ناػػػو اةتقػػػاف ،وتوجػػػو ىػػػدؼ تجنػػػ اادا  ،والفعاليػػػة الذاتيػػػة ،واةنجػػػاز .تػػػـ تقيػػػيـ المعالجػػػة
اةدراكية لمطال باستخداـ مقياس سجؿ الستمارن عبر اةنترن  .وكما ىػو متوقػع ،كػاف لتوجػو
اليدؼ ناو اةتقاف تأتير يجاب كبير عم اةنجاز ،الذي تـ الوساطة فيو مف خػالؿ اسػتخداـ
الطػػػال لمعمميػػػا العميقػػػة .وال يمكػػػف يجػػػاد عالقػػػا ىامػػػة بػػػيف توجػػػو ىػػػدؼ تجنػػػ اادا
والمعالجا السطاية وبيف المعالجا السطاية واةنجاز.

دراسة  Fan et al., 2008أجري ىذه الدراسة الميدانية لمتاقؽ مف مد تأتير

توجو اليدؼ كسمة والفعالية الذاتية كسمة وكاالة عم عممية تاديد ااىداؼ ،وبالتال عم
اادا  .كاف المئاركوف  111طالباً جامعياً مسجميف ف دو ار ف عمـ النفس أو الكيميا
الايوية ف

تاميال

جامعة

خمة عم

السااؿ الئرق

جميورية الصيف الئعبية .وقد أيد

ف

نماذج المعادلة البنائية ل اد كبير الاجة القائمة بأف الفعالية الذاتية الت تعرؼ

باعتبارىا سمة تتفاعؿ مع سمة توجو اليدؼ ،ف
باعتبارىا االة عم تخفيؼ تأتي ار

السمة ف

ايف تعمؿ الفعالية الذاتية الت

تعرؼ

عممية تاديد ااىداؼ .كاف نموذج التفاعؿ

الخاص بالتفاعؿ بيف السمة والسمة متسقاً مع نظرية توجو اليدؼ ااصمية لدويؾ
” “Dweck’s original goal orientation theoryونظرية المرونة السموكية لبروكنر

”.“Brockner’s behavior plasticity theory

دراسة  Gerhardt & Brown, 2006وقد درس

لالختالفا

ىذه الدراسة الدور المعتدؿ

الفردية ف توجو اليدؼ والتأتير عم تطور الفعالية .وبما يتسؽ مع الفر يا ،
والسمب يخفؼ مف تأتير برنامإ تدري

فإف النتائإ تئير ل أف كالً مف التأتير اةيجاب

تقاف نئط عم تطوير الفعالية ،مع أف تمؾ ااعم ف التأتير اةيجاب ليا تغير أكبر ف

الفعالية الذاتية نتيجة لمتدري أكتر مف تمؾ ااقؿ ف التأتير اةيجاب  ،وتمؾ ااقؿ تأتي ارً سمبياً

ليا تأتير أكبر ف الفعالية الذاتية نتيجة لمتدري

أكتر مف تمؾ ااعم ف

ويبدو أف التأتير المعتدؿ لإلتقاف وتوجو ىدؼ اادا
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المستويا

ااولية لمفعالية الذاتية دو ارً ىاماً ف

الفعالية .وعموماً ،تئير النتائإ ل

التفاعؿ بيف التوجو ناو ااىداؼ وتنمية

تطور الفعالية الذاتية الناجـ عف التدري  ،ويختمؼ

باختالؼ طريقة تصرؼ المتدربيف والمستويا ااولية مف الفعالية.

حبٕخ ٔدراصات تٍألت العالا ٛبني الذكاء الزٔس٘ ٔفاعمٗ ٛالذات العاو:ٛ
دراسػػة  Rahmanian et al., 2018فػ دراسػػة االرتبػػاط الوصػػف ىػػذه،
تكونػ العينػة مػػف  100مراىقػاً مصػػاباً بالسػكري مػػف النػوع ااوؿ .ولقيػػاس الػذكا الرواػ ،
اسػػتعمؿ اسػػتبياف لمتقريػػر الػػذات لمػػذكا الروا ػ المبلػػؼ مػػف  14س ػباالً ولقيػػاس الفعاليػػة

الذاتيػػة لمػػرض السػػكري  2أسػػئمة .وأجري ػ عمميػػة جمػػع البيانػػا عػػف طريػػؽ أخػػذ عينػػا

بسػيطة .تػػـ تاميػؿ البيانػػا باسػػتخداـ تاميػؿ بيرسػػوف ،والمتوسػػط ،واختبػا ار تاميػػؿ االناػراؼ
المعياري .وكاف ما يقػر مػف  %66مػف المئػاركيف مػف اةنػال ،وكػاف معامػؿ ألفػا كرونبػاخ
عمػػػ مسػػػتو الػػػذكا الرواػػػ والفعاليػػػة الذاتيػػػة  0.301و  0.210عمػػػ التػػػوال عنػػػد
مستو التقة  .431وكان ىناؾ عالقة ىامة بػيف الػذكا الرواػ والفعاليػة الذاتيػة .ولػـ تكػف
ىناؾ عالقػة ميمػة بػيف الفعاليػة الذاتيػة مػع المقػاييس الفرعيػة لمػذكا الرواػ  .وأظيػر ىػذه
الدراسة أف الػذكا الرواػ يػرتبط بفعاليػة الػذا ولػو دور ااسػـ فػ تاسػيف صػاة المػراىقيف
المصابيف بالسكري.

دراسػػة  Marghzar & Marzban, 2018نظػ ارً اىميػػة تػػأتير المعمػػـ عمػ تافيػػز

الطال وانجازىـ ونجػاايـ ااكػاديم  ،فػإف ىػذه الدراسػة ىػ مااولػة الستكئػاؼ العالقػة بػيف
الػػذكا الروا ػ لممعممػػيف المغػػة اةنجميزيػػة كمغػػة أجنبيػػة ومسػػتو كفػػا تيـ .وتاقيق ػاً ليػػذه

الغايػػة ،تػػـ توزيػػع اسػػتبيانيف ،ىمػػا "اسػػتبياف التقريػػر الػػذات لمػػذكا الروا ػ " ،وأدان الفعاليػػة
لممعمميف ،عم

 242معمماً ومعممػة مػف الػذكور واةنػال يعممػوف فػ مختمػؼ مراكػز التعمػيـ

العػػال بمػػا ف ػ ذلػػؾ المعيػػد الجػػامع والمدرسػػة ومعيػػد المغػػة الخاصػػة ف ػ مئػػيد وكتئػػاف
وئػػيرفاف وقامئػػير فػػ

يػػراف .وقػػد اسػػػتخدـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف واختبػػار

المسػػػتقؿ

لتاميػؿ البيانػػا  .وكئػػف نتػائإ الدراسػػة عػػف وجػود عالقػػة يجابيػػة ىامػة بػػيف الػػذكا الرواػ
لممعمػػـ والفعاليػػة لديػػو .وعػػالون عمػ ذلػػؾ ،ىنػػاؾ اخػػتالؼ كبيػػر بػػيف المعممػػيف والمعممػػا فيمػػا
يتعمؽ بإنتاجيـ لمعان ئخصية.
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دراسة  Dev, Kamalden, Geok, Ayub, et al., 2018كػاف الغػرض
مػػف ىػػذه الدراسػػة ىػػو التاقيػػؽ فػ العالقػػة بػػيف الػػذكا الرواػ والفعاليػػة الذاتيػػة فػ السػػموؾ
الصػا بػيف طػػال الجامعػا فػ جامعػة بػوت ار ماليزيػػا .وأجريػ دراسػػة ترابطيػة عمػ

400

طالباً جامعياً ف مرامة ما قبػؿ التخػرج يعيئػوف فػ الاػرـ الجػامع  ،وتػـ اختيػارىـ مػف خػالؿ

تقنيػػة أخػػذ العينػػا العئ ػوائية باسػػتخداـ االسػػتبيانا المنتييػػة المغمقػػة قائمػػة التقريػػر الػػذات

لمذكا الروا  ،ومقيػاس الفعاليػة الذاتيػة العػاـ ،ونسػخة معدلػة مػف اسػتبياف الػنمط الصػا .
وقػػد اسػػتخدـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ونمذجػػة المعادلػػة البنائيػػة الستكئػػاؼ التػػرابط بػػيف ىػػذه
الجوان ػ  .فالػػذكا الروا ػ والفعاليػػة الذاتيػػة والسػػموؾ الصػػا كان ػ مترابطػػة ل ػ اػػد كبيػػر.
وأظير الفعالية الذاتية تأتي ارً جزئياً لموسػاطة فػ العالقػة بػيف الػذكا الرواػ وتعزيػز السػموؾ

الصػػا  .وىكػػذا ،وجػػد عالقػػة بػػيف الػػذكا الروا ػ والسػػموؾ الصػػا  ،والفعاليػػة الذاتيػػة مػػع
السػػموؾ الصػػا  .ويفسػػر ذلػػؾ بػػأف الػػذكا الرواػ يمكػػف أف يعػػزز السػػموؾ الصػػا اةيجػػاب
ويػرتبط بالكفػػا ن الذاتيػػة بئػكؿ مناسػ ويعطػ فائػدن لمسػػموؾ الصػػا  .وتنطػوي ىػػذه البيانػػا
عمػ متػػار ىامػػة عمػ الممارسػػة والسياسػػا الصػػاية ،وال سػػيما فػ سػػياؽ مبسسػػا التعمػػيـ
العال .

دراسة  Dev, Kamalden, Geok, Abdullah, et al., 2018كاف

الغرض مف الدراسة ىو التاقيؽ ف العالقة بيف الذكا العاطف  ،والذكا الروا  ،والفعالية
الذاتية ف السموؾ الصا بيف طال
دراسة ترابطية عم
الارـ الجامع

الجامعا

ف جامعة بوت ار ماليزيا ،ماليزيا .تـ ج ار

 400طالباً جامعياً ممف لـ يتمقوا الدراسة الجامعية والذيف عائوا ف

وتـ ا ختيارىـ مف خالؿ تقنية أخذ العينا

العئوائية باستخداـ أسئمة مغمقة

الذكا العاطف – التقرير الذات لمذكا الروا – استبياف الفعالية الذاتية العاـ – صدار
معدؿ مف استبياف النمط الصا  .وقد استخدـ ارتباط بيرسوف ونمذجة المعادلة البنائية
الستكئاؼ الترابط بيف ىذه الجوان  .فالذكا العاطف  ،والذكا الروا  ،والفعالية الذاتية،
والسموؾ الصا كان
جزئياً لموساطة ف

مترابطة ل اد كبير .وأظير الذكا العاطف والفعالية الذاتية تأتي ارً

العالقة بيف الذكا الروا

وتعزيز السموؾ الصا  .وىكذا ،كاف ىناؾ

ا رتباط بيف الذكا الروا والسموؾ الصا  ،والذكا العاطف مع السموؾ الصا  ،والفعالية
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الذاتية مع السموؾ الصا  .ويفسر ذلؾ بأف الذكا الروا يمكف أف يعزز السموؾ الصا
اةيجاب ويرتبط بالذكا العاطف والفعالية الذاتية الت تعط فائدن لمسموؾ الصا .
دراسة  Safa Chaleshtari et al., 2017وكاف الغرض مف ىذه الدراسة
ىو التاقيؽ ف

فعالية التدري

والمسبولية االجتماعية لطال

الجماع

مجاؿ الذكا الروا

ف

المدارس التانوية ف

بصورن عئوائية .وتمق المئاركوف تدريباً ف
جر تاميؿ البيانا

باستخداـ اصا ا

 . 23وأظير نتائإ تاميؿ البيانا
عم

بئأف الفعالية الذاتية

ئيريكورد  .تـ اختيار  10فرداً

مجاؿ الذكا الروا

 21جمسة .وقد

ف

وصفية وااصا ا عامة بواسطة برنامإ SPSS-
الجماع عم الذكا الروا لو تأتير كبير

أف التدري

تاسيف انتما التالميذ ومسبوليتيـ االجتماعية .ويمع

التدري

عم

الذكا الروا

دو ارً ىاماً ف تعزيز الصاة العقمية لمطال  .ولذلؾ ،ينبغ التئديد عم تعزيز الفعالية الذاتية
والمسبولية االجتماعية ،وىما خطوتاف أساسيتاف ف تاقيؽ الصاة العقمية المتم  ،ورصدىا

ف

التدري

استخداـ تدخال

المدرس  .وليذا الغرض ،ينبغ

متؿ التدري

عم

الذكا

الروا بصورن جماعية أو برامإ ناجاة أخر ف ىذا الصدد.
دراسة  Khawaja, 2017وىدف

استكئاؼ تأتير الذكا

ىذه الدراسة ل

الروا ف أدا الميمة وف تقييـ اادا  ،مف خالؿ ملية الوساطة المتعمقة بالفعالية الذاتية
وااتر المعتدؿ لمتقافة التعاونية عم العالقة المذكورن .وقد و ع
منفصمة لمتاقيؽ ف

الفر يا  .وقد جمع

طبيباً يعمموف ف مستئفيا

البيانا

تالتة نماذج انادار خطية

باستخداـ طريقة المسط مف 121

القطاعيف العاـ والخاص .وتئير نتائإ الدراسة ل أف الذكا

الروا يبدي ل زيادن أدا الميمة بيف ااطبا  ،ف ايف أف الفعالية الذاتية تبدي جزئياً
ل

عاؼ العالقة.

دراسة  Charoensukmongkol, 2014وقد اقق

ىذه الدراسة ف فوائد

ممارسة التأمؿ الذىن ف تقرير الذا عف الذكا العاطف  ،والفعالية الذاتية العامة ،واةجياد
المتصور عموماً .وقد جمع بيانا المسط مف  121مستجيباً ف تايمند .وقد بين النتائإ
الت

تـ تاميميا باستخداـ تاميؿ االنادار الجزئ

التأمؿ الذىن

تميؿ ل

ترتبط أي اً بئكؿ سمب

بطريقة المربعا

الصغر أف ممارسة

االرتباط يجابياً بالذكا العاطف  .كما أف ممارسة التأمؿ الواع

باةجياد المتصور عموماً بئكؿ مبائر وغير مبائر مف خالؿ
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الذكا العاطف  .غير أف االرتباط اةيجاب

بيف التأمؿ والفعالية الذاتية العامة لـ يكف ال

نتيجة لمذكا العاطف .

حبٕخ ٔدراصات تٍألت ٔصاط( ٛالتأثري غري املباعز) الذكاء الزٔس٘:
دراسة  Shamsi & Nastiezaie, 2019فالذكا الروا  ،ورأس الماؿ
االجتماع  ،ورأس الماؿ النفس ى مداخؿ تساعد الفرد عم التنسيؽ مع البيئة ،والصاة،
تقييـ دور الذكا الروا

وتاسيف اادا  .وتيدؼ ىذه الدراسة ل

ف

العالقة بيف رأس

الماؿ االجتماع ورأس الماؿ النفس لطال الدراسا العميا ف جامعة سيستاف وبموئستاف،
زاىداف ،يراف ،ف السنة الدراسية  . 1023/1022وكاف ىذا باتاً تطبيقياً مف ايل اليدؼ
ودراسة تاميمية وارتباطية مف ايل المنيجية .وف
طال

الدراسا

العميا باستخداـ عينا

المجموع ،تـ اختيار  142طالباً مف

عئوائية .وقد جمع

البيانا

باستخداـ استبيانا

الذكا الروا  ،ورأس الماؿ االجتماع  ،ورأس الماؿ النفس  .وقد أجري تاميؿ لمبيانا

ف

اةصدار  26مف  SPSSو LISRELباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ونموذج المعادلة
البنائية .ووفقاً لمنتائإ؛ فإف قيمة معامؿ ارتباط رأس الماؿ االجتماع
 0.111وى

برأس الماؿ النفس

دالة عند  ، 0.02وقيمة معامؿ ارتباط رأس الماؿ االجتماع

بالذكا

الروا

 0.113وى دالة عند  ، 0.02وقيمة معامؿ ارتباط الذكا الروا برأس الماؿ

النفس

يجابية وميمة .وعالون عم ذلؾ ،فإف

 0.121وى دالة عند  ، 0.02وكان

التأتير المبائر لرأس الماؿ االجتماع عم رأس الماؿ النفس )،(t=2.11, Beta=0.12
وااتر المبائر لرأس الماؿ االجتماع
وااتر المبائر لمذكا الروا

عم

عم

الذكا

الروا

رأس الماؿ النفس

)،(t=6.78, Beta=0.42

) ،(t=6.78, Beta=0.64كاف

يجابياً وممموساً .وكاف التأتير غير المبائر لرأس الماؿ االجتماع عم رأس الماؿ النفس

كبي ارً وايجابياً أي اً مع دور الوساطة لمذكا

الروا

) .(Beta=0.268ووفقاً لنتائإ

الدراسة؛ فإف الذكا الروا ورأس الماؿ االجتماع كانا مرتبطيف بئكؿ يجاب برأس الماؿ
النفس

لمطال  .ولذلؾ يمكف تاسيف رأس الماؿ النفس

الروا والدعـ االجتماع .

- 211 -

لمطال

بالتركيز عم نمو الذكا

نمذجة العالقات السببية بين فعالية الذات العامة والذكاء الروحي ....................................................

دراسة  Nia & Amiriyanzadeh, 2018وكاف الغرض مف ىذه الدراسة
ىو ئرح الدور التوسط لمصاة العقمية والذكا الروا لمعمم المدارس التانوية ف

جاـ .

وكاف اجـ العينة  100فرداً بطريقة عئوائية .وتـ جمع البيانا باستخداـ استبياف الصاة
العقمية ،استبياف الذكا الروا  .تـ التاقؽ مف تبا

وصدؽ اادوا  .ولتاميؿ البيانا ؛

ا ستخدـ عامؿ االرتباط بيرسوف واختبار النموذج باستخداـ طريقة تاميؿ المسار باروف
وكين  .وتئير النتائإ ل أف الذكا الروا لو عالقة نفسية ىامة بالصاة العقمية .يمكف
لمذكا الروا أف يتنبأ بئكؿ كبير بالصاة العقمية مبائرن .ولمذكا الروا عالقة مبائرن
ذا

معن بسموؾ المواطنة التنظيمية .ترتبط الصاة النفسية ارتباطاً مبائ ارً بسموؾ المواطنة

التنظيمية .وتبدي الصاة العقمية دور الوسيط بيف الذكا
لممواطنة.

دراسة عبد ا

لنموذج بنائ

سيد مامد

متغي ار

الذكا الروا

الذاتية .وئمم

أامد مامد أامد 1022 ،وىدف

عاـ يجمع بيف الذكا الروا

العالقة بيف استراتيجيا

الروا

والسموؾ التنظيم

ل التوصؿ

والعفو بوصفيما متغيريف وسيطيف يفسراف

مواجية ال غوط والينا ن الذاتية ،وكذلؾ التعرؼ عم
وأبعاده الفرعية ،وكذلؾ العفو وأبعاده الفرعية ف

الدراسة  111فرداً مف مختمؼ الفئا

تفسير الينا ن

والئرائط ف المجتمع .وكان

النتائإ وجود توسط جزئ لمعفو فقط ف العالقة بيف التصرفا

سياـ
أىـ

السموكية ،والينا ن الذاتية،

وامكانية تنبب الذكا الروا بأبعاده بالينا ن الذاتية بأبعادىا ،وتبكد نتائإ الدراسة أنو عند
رصد العالقة بيف متغيري أسالي

مواجية ال غوط والينا ن الذاتية ينبغ ااخذ ف االعتبار

متغيري الذكا الروا والعفو بوصفيما يفسراف قد ارً كبي ارً مف ىذه العالقة المفتر ة.
دراسة  Salmabadi et al., 2016تمع

واالجتماعية دو ارً ف المرونة .لذلؾ أجري
لمذكا الروا

ف

العوامؿ ااسرية والئخصية

ىذه الدراسة مف أجؿ التاقيؽ ف دور الوساطة

العالقة بيف اليقظة العقمية والمرونة ف

مستئف

بيرجاند  .وتعد الدراسة ارتباطية .تـ اختيار  210موظفاً الخدما

واالجتماعية ف

مستئف

فال

فال

ي سار ف

العالجية واةدارية

ي سار عف طريؽ أخذ عينة عئوائية ،وتـ تطبيؽ

استبياف الذكا الروا  ،ومقياس المرونة واليقظة العقمية .وأظير النتائإ أف اآلتار المبائرن
لميقظة العقمية والذكا الروا

عم

المرونة ،والتأتير المبائر لميقظة العقمية عم
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الروا ى ذا

معن  .كما أظير النتائإ مد

مالئمة النموذج المقدـ .وتظير النتائإ أنو

بزيادن الوع يمكف لممر أف يزيد ااخالؽ الرواية مما يبدي ل زيادن المرونة لد اافراد.
دراسة  Aftab & AAhad, 2015تبال ىذه الدراسة تأتير الذكا الروا

وأبعاده عم سموؾ المواطنة التنظيمية بيف العامميف ف
ماليزيا .جمع
منظما

خدما

البيانا
ف

الروا لمموظفيف يمع

الصناعا

التاويمية والخدمية ف

مف  221موظفاً بالمنظمة مف عدد  20ئركا
تاميال

ئبو الجزيرن الماليزية .وكئف

تصنيع و 20

االنادار المتعدد أف الذكا

دو ارً ميما ف توليد سموؾ المواطنة التنظيمية بيف الموظفيف .وأف

البعديف الميميف وىما التفكير الوجودي النقدي والوع
كبي ارً عم سموؾ المواطنة التنظيمية.

دراسة  Pour & Karami, 2014أجري

الزائد بالذكا الروا

يبتراف تأتي ار

ىذه الدراسة لتقييـ دور وساطة

الذكا الروا مع السعادن النفسية والر ا لكبار السف ف مقاطعة ميريز يزد  ،والطريقة
المستخدمة ف

ىذا البال ى

االرتباط الوصف  ،وقد ئمؿ جميع المسنيف ف

ميريز ،ايل تـ اختيار  111ئخصاً بطريقة عئوائية .كما استخدم

استبيانا

بالذكا الروا  ،والر ا عف الايان ،والسعادن النفسية لجمع البيانا  .وأجري

مقاطعة
خاصة
اختبا ار

اصائية متؿ المتوسط ،واالناراؼ المعياري ،ومعامؿ االرتباط لبيرسوف ،وتاميؿ االنادار
المتعدد ،وتاميؿ المسار مف أجؿ تاميؿ البيانا

وتاديد العالقة بيف المتغي ار  .وقد أظير

النتائإ أف ىناؾ عالقة ىامة بيف السعادن النفسية والذكا الروا والر ا عف الايان ،كما أف
الرفاىية النفسية يمكف أف تادد الفرؽ بنسبة  %13ف مستو الر ا عف الايان كما أف
الذكا الروا

يمكف أف يادد  %41فيما يتعمؽ بالسعادن النفسية .وأظير النتائإ أنو

كمما زاد الذكا الروا لد

المسنيف ،كمما زاد مستو السعادن النفسية والر ا عف الايان؛

كما أف المكوف الئخص

السعادن النفسية.

لبنا

الذكا

الروا

لو أكبر تأتير عم

وباة افة ل ذلؾ ،يمكف أف يكوف الذكا الروا وسيطاً بيف السعادن النفسية والر ا عف

الايان.
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تعمٗق عاً عم ٜالدراصات الضابق:ٛ
تنوع العينا المستخدمة ف الدراسا والباول لتئمؿ طبقا متعددن متؿ مديري
الئركا  ،وطال

الجامعا  ،وطال

والمعمميف ،وااطبا  ،وطال
الدراسا
لمذكا

المدارس التانوية ،والمراىقيف المصابيف بمرض السكر،

الدراسا

ليئمؿ ما يجاد عالقا
الروا

عم

العميا ،والموظفيف ،والمسنيف  ،كما تنوع ىدؼ

وصفية أو تنببية ،ومنيا دراسة واادن ةعداد برنامإ

فعالية الذا  ،وبالنسبة لدراسا

” Analysisفقد ىدف

بعض الدراسا

تاميؿ الوساطة

لبياف أتر وساطة الذكا

العالقا بيف المتغي ار  ،ف ايف لـ توجد دراسا ىدف
عم العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا

“Mediation
عم

الروا

بعض

ل بياف أتر وساطة الذكا الروا

العامة؛ لذلؾ تأت ىذه الدراسة الاالية لمتاقؽ

مف ىذه الوساطة كأاد أىدافيا.

ٔفٗىا ٖتعمق بالدراصات اليت تٍألت العالا ٛبني تٕدْ اهلدف ٔفاعمٗ ٛالذات العاو ،ٛكاٌت
أِي ٌتائذّا؛ أف التوجو ناو البعتا

االجتماعية قد يبتر عم

التقدـ مف خالؿ اةبداع

والتوجو الفعاؿ واالستدامة ،كما أف التوجو المين يرتبط ارتباطاً يجابياً بالقدرن الذاتية عم

اتخاذ القرار الوظيف

والقدرن عم

التكيؼ الوظيف  ،أما الفعالية الذاتية ف

القرار الوظيف

ليس القدرن عم التكيؼ الوظيف ؛ فوجد أنيا تتوسط العالقة بيف التوجو المين وانفصاؿ
الايان المين  ،كما أف الفعالية الذاتية تفسر الروابط بيف سموكيا

دعـ المعمميف/نزاىتيـ،

بدالً مف تعاوف ااقراف /نصافيـ ،وأىداؼ اةنجاز ،كما أف الفعالية الذاتية ليا أىمية كالية
تئرح العالقا بيف مفيوـ سموؾ المعمميف وأىداؼ اةنجاز لممراىقيف ،كما أف الفعالية الذاتية

تتصؿ ل اد كبير بتوجو ىدؼ مادد ،وىو توجو اليدؼ ناو اةتقاف ،كما وجد
كبيرن بيف الجنسيا

اختالفا

فيما يتعمؽ بسموؾ التعمـ واتجاه اليدؼ ،كما أف الفعالية الذاتية الت

تعرؼ باعتبارىا سمة تتفاعؿ مع سمة توجو اليدؼ ،ف

ايف تعمؿ الفعالية الذاتية الت

تعرؼ باعتبارىا االة عم تخفيؼ تأتي ار السمة ف عممية تاديد ااىداؼ تئير النتائإ ل
تطور الفعالية الذاتية الناجـ عف التدري .
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ٔفٗىا ٖتعمق بالدراصات اليت تٍألت العالاـ ٛبـني الـذكاء الزٔسـ٘ ٔفاعمٗـ ٛالـذات العاوـ،ٛ
كاٌت أِي ٌتائذّا؛
وجود عالقة ىامة بيف الذكا الروا

والفعالية الذاتية ،ولـ تكف ىناؾ عالقة ميمة بيف

الفعالية الذاتية مع المقاييس الفرعية لمذكا الروا  ،كما أف الذكا الروا

يرتبط بفعالية

الذا  ،كما توجد عالقة يجابية ىامة بيف الذكا الروا لممعمـ والفعالية لديو ،كما أف الذكا
الروا والفعالية الذاتية والسموؾ الصا كان
الذاتية تأتي ارً جزئياً لموساطة ف
وجد

العالقة بيف الذكا الروا

وتعزيز السموؾ الصا  ،كما

عالقة ب يف الذكا الروا والسموؾ الصا والفعالية الذاتية مع السموؾ الصا  ،كما

أف الذكا الروا
مناس

يمكف أف يعزز السموؾ الصا

اةيجاب

ويرتبط بالكفا ن الذاتية بئكؿ

ويعط فائدن لمسموؾ الصا  ،كما أف الذكا الروا يمكف أف يعزز السموؾ الصا

اةيجاب
يمع

مترابطة ل اد كبير ،وأظير أف لمفعالية

ويرتبط بالذكا ال عاطف

التدري

التئديد عم

والفعالية الذاتية الت

عم الذكا الروا دو ارً ىاماً ف تعزيز الصاة العقمية لمطال  ،كما ينبغ

تعزيز الفعالية الذاتية والمسبولية االجتماعية ،وىما خطوتاف أساسيتاف ف

تاقيؽ الصاة العقمية المتم  ،ورصدىا ف التدري
متؿ التدري

تعط

فائدن لمسموؾ الصا  ،كما

المدرس  ،كما ينبغ استخداـ تدخال

عم الذكا الروا بصورن جماعية أو برامإ ناجاة أخر ف ىذا الصدد ،كما

تئير ال نتائإ ل أف الذكا الروا يبدي ل زيادن أدا الميمة بيف ااطبا  ،ف ايف أف
الفعالية الذاتية تبدي جزئياً ل

عاؼ العالقة.

ٔفٗىا ٖتعمق بالدراصات اليت تٍألت ٔصاط( ٛالتأثري غري املباعز ) الذكاء الزٔس٘ ،كاٌت
أِي ٌتائذّا؛ أف التأتير غير المبائر لرأس الماؿ االجتماع عم رأس الماؿ النفس كبيراً
وايجابياً أي اً مع دور الوساطة

لمذكا

الروا  ،كما أف الذكا

الروا

ورأس الماؿ

االجتماع كانا مرتبطيف بئكؿ يجاب برأس الماؿ النفس لمطال  ،كما يمكف تاسيف رأس
الماؿ النفس

لمطال

بالتركيز عم

نمو الذكا الروا

والدعـ االجتماع  ،ويمكف لمذكا

الروا أف يتنبأ بئكؿ كبير بالصاة العقمية مبائرن ،كما أف لمذكا الروا عالقة مبائرن
ذا

معن

بسموؾ المواطنة التنظيمية ،كما ترتبط الصاة النفسية ارتباطاً مبائ ارً بسموؾ

المواطنة التنظيمية ،كما تبدي الصاة العقمية دور الوسيط بيف الذكا الروا

والسموؾ

التنظيم لممواطنة ،كما تظير النتائإ أنو بزيادن الوع يمكف لممر أف يزيد ااخالؽ الرواية
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مما يبدي ل زيادن المرونة لد اافراد ،أي اً فإف الذكا الروا لمموظفيف يمع دو ارً ميما
ف

توليد سموؾ المواطنة التنظيمية بيف الموظفيف ،وأف البعديف الميميف وىما التفكير

الوجودي النقدي والوع

الزائد بالذكا

الروا

يبتراف تأتي ار كبي ارً عم

التنظيمية ،كما أظير النت ائإ أنو كمما زاد الذكا الروا

لد

سموؾ المواطنة

المسنيف ،كمما زاد مستو

السعادن النفسية والر ا عف الايان ،كما أف المكوف الئخص لبنا الذكا الروا لو أكبر
تأتير عم السعادن النفسية .وباة افة ل ذلؾ ،يمكف أف يكوف الذكا الروا وسيطاً بيف
السعادن النفسية والر ا عف الايان.

فزٔض البشح:
ف

و اةطار النظػري ونتػائإ الدراسػا السػابقة تمػ صػياغة فػروض الباػل الاػال

عم الناو التال

-

 .2توجد عالقة ارتباطية بيف فعالية الذا

العامة وكؿ مف الذكا الروا  -توجو

اليدؼ بأبعادىما المختمفة لد طال الجامعة.
 .1يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا

الطال

ف كؿ مف فعالية الذا

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير الجنس
ذكور /نال .

 .1يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا
العامة -الذكا

التخصص الدراس

الروا  -توجو اليدؼ
عمم /أدب .

 .4يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا

الطال

ف كؿ مف فعالية الذا

بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير
الطال

ف كؿ مف فعالية الذا

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير ماؿ
السكف ريؼ/مدينة .

 .1يمكف التنبب بفعالية الذا العامة مف الذكا الروا بأبعاده المختمفة.
 .6يمكف التنبب بفعالية الذا العامة مف توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة.
 .1يتوسط الذكا الروا العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا العامة.
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وٍّر البشح ٔإدزاءاتْ:
وٍّر البشح- :
يعتمػػد الباػػل الاػػال عم ػ المػػنيإ الوصػػف التنبػػبي ،ايػػل يعػػد المػػنيإ المناس ػ
لدراسة وتاديد العالقػة بػيف فعاليػة الػذا العامػة وكػؿ مػف الػذكا الرواػ  -توجػو اليػدؼ
بأبعادىمػػا المختمفػػة ،ومعرفػػة الفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف وكػػذلؾ التخصػػص الدراس ػ لمتغي ػ ار
الباػػل ،وكػػذلؾ لمتنبػػب بفعاليػػة الػػذا العامػػة مػػف الػػذكا الروا ػ وتوجػػو اليػػدؼ بأبعادىمػػا
المختمفة ،ومعرفة أتر وساطة الذكا الروا عم العالقػة بػيف توجػو اليػدؼ وفعاليػة الػذا
العامة.

عٍٗ ٛالبشح- :
أ) العٍٗ ٛاالصتطالعٗ:ٛ
بمػػغ عػػدد العينػػة االسػػتطالعية  263طالبػػاً وطالبػػة مػػف طػػال جامعػػة الزقػػازيؽ ،تػػـ

اختيػػارىـ بطريقػػة عئ ػوائية ،مػػوزعيف وفقػػا لمتغيػػر النػػوع ل ػ
ووفقا لمتخصص الدراسػ

 21طالب ػاً 214 ،طالبػػة،

 31لمتخصػص اادبػ  16 ،لمتخصػص العممػ  ،ووفقػا لماػؿ

السكف  201يسػكف فػ قريػة 66 ،يسػكف فػ مدينػة ،بمتوسػط عمػر  11.44عامػاً،
واناراؼ معياري  ، 4.633وذلؾ بيدؼ اسا التبا والصدؽ ادوا البال.

ب) العٍٗ ٛالٍّائٗ:ٛ
بمغ عدد العينة النيائية  640طالباً وطالبة مػف طػال جامعػة الزقػازيؽ ،تػـ اختيػارىـ

بطريقػػػة عئػػػوائية ،مػػػوزعيف وفقػػػا لمتغيػػػر النػػػوع لػػػ
لمتخصػػص الدراس ػ

 61طالبػػػاً 111 ،طالبػػػة ،ووفقػػػا

 141لمتخصػػص اادب ػ  131 ،لمتخصػػص العمم ػ  ،ووفقػػا لماػػؿ

السكف  110يسكف ف قرية 120 ،يسكف ف مدينػة ،بمتوسػط عمػر  11.11عامػاً،
واناراؼ معياري  ، 4.122وذلؾ بيدؼ التاقؽ مف فروض البال.
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أدٔات البشح:
أٔالً :وقٗاظ فاعمٗ ٛالذات العاو (Generalized Self-Efficacy Scale) ٛوَ إعداد
( )Chen et al., 2001تعزٖب ٔتقٍني الباسح احلال٘:
ويتألؼ ىذا المقياس مف  2بنود لقياس فاعمية الذا العامة (Generalized
) ، Self-Efficacyويقدِّر المجيبوف اتفاقيـ مع كؿ بند عم مقياس استجابة مف نوع
'ليكر ' مبلؼ مف  6نقاط  = 2غير موافؽ بئدن = 1 ،غير موافؽ = 1 ،غير موافؽ
بدرجة طفيفة = 4 ،موافؽ بدرجة طفيفة = 1 ،موافؽ = 6 ،موافؽ بئدن  ،وجميع البنود
ف االتجاه الموج  ،وتمتد الدرجة عم المقياس مف  2ل  42؛ لمداللة عم
الذا

المنخف ة جداً وفاعمية الذا

فاعمية

المرتفعة جداً عم التوال  ،والمقياس أاادي البعد

كما بيف ذلؾ معد المقياس Chen et al., 2001, p. 76

وقد قاـ الباال بترجمة فق ار المقياس مف النسخة ااصمية Chen et al., 2001,
 ، p. 79وعر يا عم

أاد المتخصصيف بالترجمة ،وعدل
بمغ

الصياغة؛ لتتفؽ مع البيئة العربية وعينة التقنيف الت
جامعة الزقازيؽ تـ اختيارىـ بطريقة عئوائية.
وقد تـ اسا

التبا

مف ايل

بعض الفق ار

ف=  169طالباً مف طال

بطريقة ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ وبمغ

 ، 0.310وبطريقة

التجزئة النصفية سبيرماف-براوف  ، 0.302ولمتجزئة النصفية جتماف . 0.302
وتـ اسا

صدؽ المقياس عف طريؽ اسا

معامؿ ارتباط المفردن بالدرجة الكمية

لممقياس ف االة اذؼ المفردن ) ،(corrected item-total correlationوامتد
 0.663ل  0.221وى معامال ارتباط مرتفعة جداً.
وتـ اسا

الصدؽ العامم

باستخداـ طريقة تاميؿ المكونا

لممقياس عف طريؽ ج ار التاميؿ العامم

مف

االستكئاف

ااساسية )(Principal Component Analysis؛

والت بين تئبع جميع عبا ار المقياس عم عامؿ كامف وااد ،كما بالجدوؿ رقـ  ، 1بجذر
كامف  1.211ويفسر  %64.400مف التبايف ،وامتد
مف  0.146ل
المكونا

تئبعا

المفردا

عم العامؿ

 ، 0.261والئكؿ رقـ  2يو ط العالقة بيف الجذر الكامف وعدد

لمقياس فاعمية الذا

العامة باستخداـ طريقة تاميؿ المكونا
- 213 -

ااساسية

نمذجة العالقات السببية بين فعالية الذات العامة والذكاء الروحي ....................................................

) ،(Principal Component Analysisويدؿ عم تئبع جميع عبا ار

المقياس عم

عامؿ كامف وااد.
عذٚي ()2
ٛ٠ػؼ ِفشداد ِم١بط فبػٍ١خ اٌزاد اٌؼبِخ ٚرشجؼبد اٌؼٛاًِ ٚاإلشزشاو١بد ثبعزخذاَ ؽش٠مخ
رؾٍ ً١اٌّىٔٛبد ا٤عبع١خ )(Principal Component Analysis
سلُ اٌّفشدح

اٌّفشدح

1

عٛف أو ْٛلبدساً ػٍ ٝرؾم١ك ِؼظُ ا٘٤ذاف
اٌزٚ ٟػؼزٙب ٌٕفغٟ
ػٕذِب أٚاعٗ ِٙبَ طؼجخ ،أٔب ٚاصك ِٓ إٟٔٔ
عٛف أٔغض٘ب
ثشىً ػبَ ،أػزمذ إّٔٔ٠ ٟىٕٕ ٟاٌؾظٛي ػٍٝ
ٔزبئظ ِّٙخ ثبٌٕغجخ ٌٟ
أػزمذ إّٔٔ٠ ٟىٓ أْ أٔغؼ فِ ٟؼظُ اٌّغبػٟ
اٌزٚ ٟػؼزٙب ف ٟرٕٟ٘
عٛف أو ْٛلبدساً ػٍ ٝاٌزغٍت ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ
اٌزؾذ٠بد ثٕغبػ
أٔب ٚاصك ِٓ إّٔٔ٠ ٟىٓ أْ أؤد ٞثشىً فؼبي
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙبَ اٌّخزٍفخ
ثبٌّمبسٔخ ِغ ا٢خشّ٠ ،ٓ٠ىٕٕ ٟأْ أفؼً ِؼظُ
اٌّٙبَ ثشىً ع١ذ ٌٍغب٠خ
ؽز ٝػٕذِب رى ْٛاِٛ٤س طؼجخّ٠ ،ىٕٕ ٟأْ
أؤد ٞثشىً ع١ذ عذاً

2
3
4
5
6
7
8
اٌغزس اٌىبِٓ
 ِٓ %اٌزجبٓ٠

االشزشاو١بد

رشجغ
اٌؼبًِ
0.783

0.613

0.827

0.684

0.772

0.596

0.795

0.632

0.865

0.749

0.828

0.686

0.746

0.557

0.796

0.634

55152
645466

شىً (ٛ٠ )1ػؼ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌغزس اٌىبِٓ ٚػذد اٌّىٔٛبد ٌّم١بط فبػٍ١خ اٌزاد اٌؼبِخ
ثبعزخذاَ ؽش٠مخ رؾٍ ً١اٌّىٔٛبد ا٤عبع١خ )(Principal Component Analysis
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وتـ اسا
ككؿ ،وامتد

االتساؽ الداخم
مف  0.111ل

عف طريؽ اسا
 0.262وى

معامؿ االرتباط بيف المفردن والمقياس
ارتباط مرتفعة جداً وجميعيا دالة

معامال

عند  0.02؛ وعم ذلؾ فإف المقياس الاال يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والتبا .

ثاٌٗاً :اائى ٛالتقزٖز الذات٘ لمذكاء الزٔس٘ (The Spiritual Intelligence Self-
) Report Inventoryوَ إعداد (ٔ )King, 2008تعزٖب ٔتقٍني الباسح احلال٘
ويتػػألؼ ىػػذا المقيػػاس مػػف  14بنػػداً لقيػػاس الػػذكا الرواػػ  ،ويقػػدِّر المجيبػػوف

اتفاقيـ مع كؿ بند عمػ مقيػاس اسػتجابة مػف نػوع 'ليكػر ' مبلػؼ مػف  1نقػاط  = 0لػيس
صايااً عم اةطالؽ بالنسبة ل

لػ  = 4صػايط تمامػاً بالنسػبة لػ  ،وجميػع البنػود فػ

االتجػػاه الموجػ ماعػػدا البنػػد رقػػـ  6فػ االتجػػاه السػػال  ،ويمكػػف الاصػػوؿ عمػ مجمػػوع
النقاط عم المقياس ككؿ مف خالؿ تجميع الػردود عمػ جميػع البنػود ،وكممػا ازداد الدرجػة
عم المقياس كممػا ازداد مسػتو الػذكا الرواػ  ،وقػد قػاـ البااػل بترجمػة فقػ ار المقيػاس
مف النسخة ااصمية  ، King, 2008وعر يا عم أاد المتخصصػيف بالترجمػة ،وعػدل
بعػػض الفق ػ ار مػػف ايػػل الصػػياغة؛ لتتفػػؽ مػػع البيئػػة العربيػػة وعينػػة التقنػػيف الت ػ بمغ ػ
ف=  169طالباً مف طال جامعة الزقازيؽ تـ اختيارىـ بطريقة عئوائية.
التبا

وقد تـ اسا

بطريقة ألفا كرونباخ عند اذؼ المفردن

(Scale if item

) deletedلممقياس ككؿ وبمغ  ، 0.891وتئير النتائإ ل اذؼ المفردن رقـ  6وى
المفردن الوايدن السالبة ف المقياس وتفيد "مف الصع بالنسبة ل أف أئعر بأي ئ

مخر

غير مادي وممموس"؛ ايل أف معامؿ ارتباطيا بالمقياس ككؿ (corrected item-total
) ،correlationكاف

عيفاً  ، 0.011-وقد تـ اذفيا.

وبعد اذؼ المفردن رقـ  6تـ اسا

التبا

بطريقة ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ

 ، 0.300وبطريقة التجزئة النصفية سبيرماف-براوف  ، 0.216ولمتجزئة النصفية جتماف
. 0.211
وتـ اسا

صدؽ المقياس عف طريؽ اسا

معامؿ ارتباط المفردن بالدرجة الكمية

لممقياس ف االة اذؼ المفردن ) ،(corrected item-total correlationوامتد
 0.112ل . 0.610
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وتـ اسا
ككؿ ،وامتد

االتساؽ الداخم

عف طريؽ اسا

معامؿ االرتباط بيف المفردن والمقياس

مف  0.421ل  0.616وجميعيا دالة عند . 0.02

وعم ذلؾ فإف المقياس الاال أصبط ف صورتو النيائية عبارن عف  11مفردن ،والجدوؿ
رقـ  4يو ط مستو الذكا الروا المقابؿ لمد الدرجا الت قد ياصؿ عمييا الطال ،
وياتوي ىذا المقياس عم

أربعة أبعاد ،ى

التفكير الوجودي النقدي ،وانتاج المعن

الئخص  ،والتوعية المتسامية ،وتوسعة/تمديد االة الوع  ،كما بالجدوؿ رقـ . 1

عذٚي ()3
رٛص٠غ اٌّفشداد ػٍ ٝأثؼبد ِم١بط اٌزوبء اٌشٚؽ)King, 2008; Zulkifli et al., 2017( ٟ
سلُ اٌّفشدح
ا٤ثؼبد
1،3،5،9،13،17،21
اٌزفى١ش اٌٛعٛد ٞإٌمذ(Critical Existential ٞ
)Thinking
7،11،15،19،23
ئٔزبط اٌّؼٕ ٝاٌشخظ(Personal Meaning ٟ
Production
2،16،14،18،26،22
اٌزٛػ١خ اٌّزغبِ١خ (Transcendental
)Awareness
4،8،12،16،24
رٛعؼخ/رّذ٠ذ ؽبٌخ اٌٛػ(Conscious State ٟ
)Expansion
عذٚي ()4
ِغز ٜٛاٌزوبء اٌشٚؽٚ ٟفمب ً ٌّذ ٜاٌذسعبد
اٌذسعخ
ِغز ٜٛاٌزوبء اٌشٚؽٟ
ِٓ  58ئٌ92 ٝ
ِشرفغ
ِٓ  35ئٌ57 ٝ
ِزٛعؾ
ِٓ طفش ئٌ34 ٝ
ِٕخفغ
ٚثزٌه أطجؼ اٌّم١بط اٌؾبٌ ٟػٍ ٝدسعخ ػبٌ١خ ِٓ اٌضجبد ٚاٌظذق5
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ثالجاً :وقٗاظ تٕدْ اهلدف ) (Goal Orientation Scaleوَ إعداد الباسح
احلال٘:
قاـ الباال باالطالع عم

الدراسا

والباول السابقة الت

مقياس توجو

تناول

اليدؼ وأئيرىا  ، Button et al., 1996; VandeWalle, 1997وف
البال الاال  ،تـ تطبيؽ مجموعة المفردا

و عينة

المعدن  13مفردن بعد مراجعتيا مراجعة جيدن

عم يد بعض المتخصصيف ف عمـ النفس التربوي؛ لتتفؽ وطبيعة البال وعينتو ،وى مف
مقياس استجابة مف نوع

نوع التقرير الذات  ،ويقدِّر المجيبوف اتفاقيـ مع كؿ بند عم

'ليكر ' مبلؼ مف  6نقاط  = 2غير موافؽ بئدن = 1 ،غير موافؽ = 1 ،غير موافؽ
بدرجة طفيفة = 4 ،موافؽ بدرجة طفيفة = 1 ،موافؽ = 6 ،موافؽ بئدن  ،وجميع البنود ف
االتجاه الموج  ،وتمتد الدرجة عم المقياس مف  13ل  ، 214وتـ التطبيؽ عم عينة
استطالعية بمغ

 263طالباً مف طال

جامعة الزقازيؽ تـ اختيارىـ بطريقة عئوائية؛

لمتأكد مف مد صدؽ وتبا المقياس كما يم
كما تـ ج ار الصدؽ العامم

مف خالؿ ج ار التاميؿ العامم

لمماور الرئيس

” “principal axis factor analysisبتدوير الفاريماكس ”“varimax rotation؛
لتقييـ البنا التات ” “underlying structureلممفردا الػ  13لمقياس توجو اليدؼ،
وبعد عممية التدوير ،يمتؿ العامؿ ااوؿ  %11.631مف التبايف ،ويمتؿ العامؿ التان
 %24.464مف التبايف ،ويمتؿ العامؿ التالل  %20.011مف التبايف ،ويمتؿ العامؿ
الرابع  %1.223مف التبايف ،والجدوؿ رقـ  1يو ط المفردا
الت

تـ تدويرىا ” ،“rotated factorsمع اذؼ التئبعا

الربية.
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عذٚي سلُ ()5
ٛ٠ػؼ ِفشداد اعزج١بْ رٛعٗ اٌٙذف ٚرشجؼبد اٌؼٛاًِ ٚاإلشزشاو١بد
سلُ
اٌّفشدح
17

7
19

4
18
1
6
3
5
21

20

25

2

11
10

13

اٌّفشدح
أٔب ػٍ ٝاعزؼذاد الخز١بس ٚاعجبد
ف ٟاٌؼًّ رزغُ ثبٌزؾذٚ ٞاٌزٟ
ّ٠ىٓ أْ أرؼٍُ اٌىض١ش ِٕٙب.
فشطخ رٛع١غ ٔطبق لذسارِّٙ ٟخ
ثبٌٕغجخ ٌ.ٟ
أٔب أعزّزغ ف ٟاٌؼًّ ثبٌّٙبَ
اٌظؼجخ ٚاٌز ٟرزغُ ثبٌزؾذٞ؛
 ٟٕٔ٤عٛف أرؼٍُ ِٙبساد عذ٠ذح.
فشطخ رؼٍُ أش١بء عذ٠ذح أِش ُِٙ
ثبٌٕغجخ ٌ.ٟ
غبٌجب ً ِب أثؾش ػٓ فشص ٌزط٠ٛش
ِٙبساد ِٚؼبسف عذ٠ذح.
فشطخ اٌم١بَ ثأػّبي رزغُ
ثبٌزؾذ٠بد شٟء ِ ُٙثبٌٕغجخ ٌ.ٟ
أؽبٚي عب٘ذاً ٌزؾغ ٓ١أدائٟ
اٌّغجك.
أٔب أفؼً ػًّ اٌّٙبَ اٌزٟ
رغجشٔ ٟػٍ ٝرؼٍُ أش١بء عذ٠ذح.
أفؼً لظبس ٜعٙذ ٞػٕذِب أػًّ
ِّٙخ طؼجخ ئٌ ٝؽذ ِب.
أٔب أفؼً اٌؼًّ ف ٟاٌؾبالد اٌزٟ
رزطٍت ِغز ٜٛػب ٍي ِٓ اٌمذسح
ٚاٌّ٘ٛجخ.
ثبٌٕغجخ ٌ ،ٟرّٕ١خ لذسرِّٙ ٟخ
ثّب ف ٗ١اٌىفب٠خ ٌّٛاعٙخ
اٌظؼٛثبد/اٌّخبؽش.
أٔب أفؼً اٌؼًّ ف ٟاٌّشبس٠غ؛
ؽ١ش ّ٠ىٕٕ ٟئصجبد لذسرٟ
ٌ٣خش.ٓ٠
ػٕذِب أفشً ف ٟئوّبي ِّٙخ
طؼجخ ،أخطؾ ٌّؾبٌٚخ أطؼت فٟ
اٌّشح اٌمبدِخ اٌز ٟأػًّ فٙ١ب.
ا٤ش١بء اٌز ٟأعزّزغ ثٙب أوضش ٟ٘
ا٤ش١بء اٌز ٟأفؼٍٙب ثظٛسح أفؼً.
أٔب أعؼذ ف ٟاٌؼًّ ػٕذِب ألَٛ
ثأداء اٌّٙبَ اٌز ٟأػشفٙب؛ ؽ١ش ال
أسرىت فٙ١ب أ٠خ أخطبء.
أشؼش إٔٔ ٟرو ٟػٕذِب أفؼً ش١ئب ً
د ْٚاسرىبة أ٠خ أخطبء.

رشجغ اٌؼبًِ
اٌؼبًِ
اٌؼبًِ
اٌضبٌش
اٌضبٟٔ

اٌؼبًِ
اٚ٤ي
0.771

0.721

0.729

0.757

0.714

0.694

0.704

0.79

0.7

0.721

0.683

0.626

0.682

0.784

0.677

0.631

0.674

0.771

0.637

0.674

0.608

0.613

0.461

0.564

0.374

0.405
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0.726

0.742

0.62

0.673

0.591

0.743
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سلُ
اٌّفشدح
12

9

15
14

8

24

23

16

22
28

27

29
26

اٌّفشدح
آساء ا٤خش ٓ٠اٌّزؼٍمخ ثّذٜ
ل١بِ ٟثشىً ع١ذ ثأفؼبي ِؼٕ١خ،
ِّٙخ ثبٌٕغجخ ٌ.ٟ
أفؼً أْ أفؼً ا٤ش١بء اٌزٟ
ّ٠ىٕٕ ٟاٌم١بَ ثٙب ثشىً ع١ذ ،ثذالً
ِٓ ا٤ش١بء اٌز ٟأفؼٍٙب ثظٛسح
سد٠ئخ.
أٚد اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌز ٟأٔغضرٙب
ثشىً ع١ذ ِغجمب ً.
أٚد أْ أو ْٛػٍ ٝصمخ ربِخ ثأٔٗ
ّ٠ىٓ أْ أؤدِّٙ ٞخ ثٕغبػ لجً
أْ أثذأ فٙ١ب.
ػٕذِب ٠ىٌ ْٛذ ٞطؼٛثخ ف ٟؽً
ِشىٍخ ،أعزّزغ ف ٟاخزجبس ؽشق
ِخزٍفخ ٌّؼشفخ أٚ ٞاؽذ ِٕٙب
عٛف ٠ؼًّ.
أٔب أعزّزغ ػٕذِب ٠ى ْٛا٤فشاد فٟ
اٌؼًّ ػٍ ٝثٕ١خ/ػٍُ ثى١ف١خ فؼٍٟ
ٌٍّٙبَ ثشىً ع١ذ.
أؽبٚي ِؼشفخ/اعزىشبف ِب ٍ٠ضَ؛
ٌى ٟأصجذ ٌ٣خش ٓ٠لذسر ٟػٍٝ
أداء اٌؼًّ.
أشؼش إٔٔ ٟرو ٟػٕذِب أعزط١غ أْ
أفؼً ش١ئب ً أفؼً ِٓ ِؼظُ إٌبط
ا٢خش.ٓ٠
أٔب ِٙزُ ثاظٙبس إٔٔ ٟأعزط١غ أداء
اٌؼًّ ثشىً أفؼً ِٓ صِالئ.ٟ
أٔب لٍك ثشأْ اٌم١بَ ثّّٙخ فٟ
اٌؼًّ ،ئرا وبْ أدائ ٟعٛف ٠ىشف
أْ ٌذ ٞلذسح ِٕخفؼخ.
رغٕت اٌظٛٙس ثمذسح ِٕخفؼخ ٘ٛ
أوضش أّ٘١خ ثبٌٕغجخ ٌ ِٓ ٟرؼٍُ
ِٙبسح عذ٠ذح.
أٔب أفؼً رغٕت ِٛالف اٌؼًّ،
ٚاٌز ٟأؤد ٞفٙ١ب ثظٛسح سد٠ئخ.
أٚد أْ أرغٕت اٌم١بَ ثّّٙخ عذ٠ذح
ئرا وبْ ٕ٘بن اؽزّبي ثأْ أثذ ٚغ١ش
وفء ئٌ ٝؽذ ِب ٌ٣خش.ٓ٠
اٌغزس اٌىبِٓ
 ِٓ %اٌزجبٓ٠

اٌؼبًِ
اٚ٤ي

رشجغ اٌؼبًِ
اٌؼبًِ
اٌؼبًِ
اٌضبٌش
اٌضبٟٔ
0.545

0.48

0.53

0.611

0.523

0.649

0.487

0.484

0.446

0.566

اٌؼبًِ
اٌشاثغ

0.603

0.567

0.597

0.658

0.59

0.605

0.546

0.483
0.795

0.551

0.635

0.425

0.635

0.474

0.588

0.404

25268 25916
45195
65871
75819 165633 145464 235692
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ومف خالؿ االطالع عم اةطار النظري لمباول والدراسا

السابقة واادوا

بيا فقد تـ تسمية العوامؿ الت أسفر عنيا التاميؿ العامم االستكئاف
التعمـ ،توجو اليدؼ ناو اادا  ،توجو اليدؼ ناو اةتبا
أدا

الخاصة

توجو اليدؼ ناو

أدا  ،توجو اليدؼ ناو التجن

لمعوامؿ ااوؿ ،التان  ،التالل ،الرابع عم الترتي  ،كما ىو مو ط بالجدوؿ . 1
وقد تـ اسا

التبا

لألبعاد الرئيسية ااربعة بطريقة ألفا كرونباخ عم

العينة

االستطالعية لمبال ف= 263وبمغ  0.163 ،0.201 ،0.221 ،0.342لكؿ مف أبعاد
توجو اليدؼ ناو التعمـ ،توجو اليدؼ ناو اادا  ،توجو اليدؼ ناو اةتبا
اليدؼ ناو التجن

أدا

عم

أدا  ،توجو

التوال  ،وبطريقة التجزئة النصفية سبيرماف-براوف

 ، 0.143 ،0.131 ،0.232 ،0.311ولمتجزئة النصفية جتماف ،0.231 ،0.322
 ، 0.143 ،0.131وبمغ التبا

بطريقة ألفا كرونباخ لممقياس ككؿ  ، 0.344وبطريقة

التجزئة النصفية سبيرماف-براوف  ، 0.221ولمتجزئة النصفية جتماف . 0.216
وتـ اسا
اسا

صدؽ االختبار عم العينة االستطالعية لمبال ف= 263عف طريؽ

معامؿ ارتباط المفردن بالبعد ف

االة اذؼ المفردن (corrected item-total

) correlationلألبعاد الرئيسية ،والمقياس ككؿ ،وامتد
 0.160ل

 ، 0.131مف  0.113ل

مف  0.442ل  ، 0.224مف

 ، 0.622مف  0.121ل

 ، 0.663مف

 0.241ل  0.121عم التوال .
وتـ اسا
اسا

االتساؽ الداخم عم العينة االستطالعية لمبال ف= 263عف طريؽ

معامؿ االرتباط بيف المفردن والبعد لألبعاد الرئيسية ،والمقياس ككؿ ،وامتد

 0.144ل

 ، 0.246مف  0.614ل

 0.116ل

 ، 0.211مف  0.106ل

 ، 0.210مف  0.116ل
 0.202عم
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 ، 0.211مف

التوال  ،وجميعيا دالة عند

 ، 0.02وعم ذلؾ فإف المقياس الاال عم درجة عالية مف التبا
عباراتو  13عبارن.

مف

والصدؽ ،وبمغ

عدد
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األصالٗب اإلسصائٗٔ ٛسشً الرباور اإلسصائٗ ٛاملضتخدو:ٛ
 .2معامؿ االرتباط باستخداـ برنامإ )IBM SPSS (23
باستخداـ برنامإ )IBM SPSS (23

 .1اختبار

 .1تاميؿ االنادار المتعدد بالطريقة المعيارية باستخداـ برنامإ )IBM SPSS (23
 .4النمػػػػوذج السػػػػبب

“Simple

التنبػػػػبي أو الوسػػػػاطة البسػػػػيطة ”Mediation

باستخداـ برنامإ )IBM SPSS (23

ٌتائر البشح ٔوٍااغتّا:
الفزض األٔه- :
ينص الفرض ااوؿ عم

"توجد عالقة ارتباطية بيف فعالية الذا

الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىما المختمفة لد

طال

العامة وكؿ مف

الجامعة"؛ ولمتاقؽ مف صاة

ذلؾ الفرض قاـ الباال باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف ) (Pearson correlationبيف
فعالية الذا

العامة وكؿ مف الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىما المختمفة بعد التاقؽ

مف ئرط االعتدالية وكذلؾ الخطية لممتغي ار  ،والجدوؿ التال يو ط ذلؾ -
عذٚي سلُ ()6
ِؼبِالد االسرجبؽ ث ٓ١فؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ ٚوً ِٓ (اٌزوبء اٌشٚؽ -ٟرٛعٗ اٌٙذف) ثأثؼبدّ٘ب اٌّخزٍفخ
فؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ
اٌّم١بط
اٌّم١بط أ ٚاٌجؼذ

اٌزوبء
اٌشٚؽٟ

اٌزفى١ش اٌٛعٛد ٞإٌمذٞ
ئٔزبط اٌّؼٕ ٝاٌشخظٟ
اٌزٛػ١خ اٌّزغبِ١خ
رٛعؼخ/رّذ٠ذ ؽبٌخ اٌٛػٟ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾ ٛاٌزؼٍُ
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾ ٛا٤داء
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾ ٛاإلصجبد (أداء)
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾ ٛاٌزغٕت (أداء)
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
** رؼٕ ٝأْ ِؼبًِ االسرجبؽ داي ػٕذ 6561
رٛعٗ اٌٙذف
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**65574
**65491
**65561
**65598
**65811
**65716
**65622
**65363
**65865
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ويت ط مف الجدوؿ السابؽ ما يم
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة اصائيا عند مستو داللة  0.02بيف
فعالية الذا العامة وبيف الذكا الروا بجميع أبعاده ودرجتو الكمية.
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة اصائيا عند مستو داللة  0.02بيف
فعالية الذا العامة وبيف توجو اليدؼ بجميع أبعاده ودرجتو الكمية.
ومما سبؽ يت ط تاقؽ صاة الفرض ااوؿ ،وفيما يتعمؽ بالعالقة بيف فعالية
الذا
مد

العامة وبيف الذكا الروا بجميع أبعاده ودرجتو الكمية؛ فإنو يمكف تفسير ذلؾ بأف
تقة الفرد ف

قدرتو عم

التعامؿ مع مسائؿ المعان

مختمؼ المياـ ،قد يرتبط بقدرتو عم

اادا الفعاؿ ف

والقيـ واميا ،وتطبيؽ القدرن والموارد الرواية عم

الواقع

العمم  ،وقد يرتبط أي اً ف تقتو بقدرتو وبصيرتو بالغرض مف وجوده وعالقتو بالكوف وأنو
خمؽ ليكوف فعاالً ف الكوف؛ بعد معرفتو لما أعده ا

لممخالفيف مف العقا

لو مف التوا

وبعداً عنو ،ويرتبط أي اً بقدرتو عم

اياتو ،وأي اً يرتبط بمد

قدرتو عم

التجربة المعتادن ،وأخي ارً فإف مد

المياـ ،قد ترتبط بقدرتو عم

طمعاً فيو ،وما أعده

خمؽ المعن

واليدؼ ف

ربية صورن أكبر أكتر مف كونيا مادية وأكتر مف

تقة الفرد ف

قدرتو عم

التاكـ والتارؾ ل

اادا الفعاؿ ف

مكاف روا

العميؽ أو الصالن أو التأمؿ/النظر ،وىذا يتفؽ مع دراسة

أعم

مختمؼ

مف خالؿ التأمؿ

Rahmanian et al.,

 ، 2018ودراسة  ، Marghzar & Marzban, 2018ودراسة Dev, Kamalden,
Dev, Kamalden, Geok,

 ، Geok, Ayub, et al., 2018ودراسة

 ، Abdullah, et al., 2018ودراسة ، Safa Chaleshtari et al., 2017
ودراسة  ، Khawaja, 2017ودراسة  Charoensukmongkol, 2014؛ ايل
وجد عالقة بيف فعالية الذا وبيف الذكا الروا .
أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف فعالية الذا
ودرجتو الكمية؛ فيمكف تفسير ذلؾ بأف مد

العامة وبيف توجو اليدؼ بجميع أبعاده

تقة الفرد ف

قدرتو عم

اادا الفعاؿ ف

مختمؼ المياـ ،قد يرتبط بنزوع الفرد ناو التطوير أو التاقؽ مف قدرتو ف

المواقؼ

ميا ار

جديدن،

اةنجازية ،وقد يرتبط برغبة الفرد ف

تطوير الذا

مف خالؿ اكتسا

والتاكـ ف ااو اع الجديدن واتقانيا ،وتاسيف كفا ن الفرد ،وقد يرتبط بسع الفرد ل
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تبا

كفايتو والتاقؽ منيا مف أجؿ الاصوؿ عم أاكاـ يجابية وتجن

وقد يرتبط برغبة الفرد ف
برغبتو ف

تجن

تبا

اااكاـ السمبية،

كفا تو والاصوؿ عم أاكاـ يجابية بئأنو ،وقد يرتبط

داض كفا تو وتجن

اااكاـ السمبية عميو ،وىذا يتفؽ مع دراسة

 ، Sam Liu & Huang, 2020ودراسة

 ، Li et al., 2019ودراسة

 ، Diaconu-Gherasim et al., 2019ودراسة  ، Geitz et al., 2016ودراسة
 ، Sins et al., 2008ودراسة  ، Fan et al., 2008ودراسة

& Gerhardt

 Brown, 2006؛ ايل وجد عالقة بيف فعالية الذا وبيف توجو اليدؼ.

الفزض الجاٌ٘- :
ينص الفرض التان عم "يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا
كؿ مف فعالية الذا

الطال

ف

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير

الجنس ذكور /نال "؛ ولمتاقؽ مف صاة ذلؾ الفرض قاـ الباال باستخداـ اختبار
 testلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ التال يو ط ذلؾ
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فؼبٌ١خ
اٌزاد
اٌؼبِخ

عذٚي سلُ ()7
اٌفشٚق ث ٓ١اٌزوٛس ٚاإلٔبس ف ٟوً ِٓ (فؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ -اٌزوبء اٌشٚؽ -ٟرٛعٗ اٌٙذف)
ثأثؼبدُ٘ اٌّخزٍفخ
لّ١خ (د)
االٔؾشاف
اٌّزٛعؾ
اٌؼذد
ٚدالٌزٙب
اٌغٕظ
اٌّم١بط/اٌجؼذ
اٌّؼ١بسٞ
اٌؾغبثٟ
(ْ)
اإلؽظبئ١خ
7.03115
36.0609
575
ئٔبس
65273
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
غ١ش داٌخ
8.27037
35.7692
65
روٛس
4.59841
14.5235
575
اٌزفى١ش
ئٔبس
-1.276
اٌٛعٛدٞ
غ١ش داٌخ
5.49410
15.3077
65
روٛس
إٌمذٞ
3.42314
12.0713
575
ئٔبس
-0.448
ئٔزبط اٌّؼٕٝ
غ١ش داٌخ
اٌشخظٟ
4.09620
12.3077
65
روٛس
3.74566
12.6696
575
ئٔبس
-0.600
اٌزٛػ١خ
غ١ش داٌخ
اٌّزغبِ١خ
4.40159
12.9692
65
روٛس
3.45130
11.2035
575
ئٔبس
-1.548
رٛعؼخ/رّذ٠ذ
غ١ش داٌخ
ؽبٌخ اٌٛػٟ
3.69849
11.9077
65
روٛس
12.80347 50.4678
575
ئٔبس
-1.180
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
غ١ش داٌخ
15.55346 52.4923
65
روٛس
11.91659 61.9391
575
ئٔبس
0.069
رٛعٗ اٌٙذف
غ١ش داٌخ
ٔؾ ٛاٌزؼٍُ
12.39779 61.8308
65
روٛس
7.33072
37.8522
575
ئٔبس
1.077
رٛعٗ اٌٙذف
غ١ش داٌخ
ٔؾ ٛا٤داء
8.32902
36.6923
65
روٛس
4.20363
17.1113
575
ئٔبس
رٛعٗ اٌٙذف
0.833
ٔؾ ٛاإلصجبد
4.80374
16.6462
65
غ١ش داٌخ
روٛس
(أداء)
4.38525
14.2313
575
ئٔبس
رٛعٗ اٌٙذف
0.243
ٔؾ ٛاٌزغٕت
4.22316
14.0923
65
غ١ش داٌخ
روٛس
(أداء)
23.45054 131.1339 575
ئٔبس
0.606
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
غ١ش داٌخ
24.89809 129.2615
65
روٛس

اٌزوبء اٌشٚؽٟ
رٛعٗ اٌٙذف

ويت ط مف الجدوؿ السابؽ ما يم
 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا الذكور واةنال ف فعالية
الذا العامة.
 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا الذكور واةنال ف الذكا
الروا بأبعاده المختمفة.
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 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا الذكور واةنال ف توجو
اليدؼ بأبعاده المختمفة.
ومما سبؽ يت ط عدـ تاقؽ صاة الفرض التان .

الفزض الجالح- :
ينص الفرض التالل عم "يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا

كؿ مف فعالية الذا
التخصص الدراس
اختبار

الطال

ف

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير

عمم /أدب " ولمتاقؽ مف صاة ذلؾ الفرض قاـ الباال باستخداـ

 T-testلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ التال يو ط ذلؾ -

فؼبٌ١خ
اٌزاد
اٌؼبِخ

عذٚي سلُ ()8
اٌفشٚق ف ٟوً ِٓ (فؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ -اٌزوبء اٌشٚؽ -ٟرٛعٗ اٌٙذف) ثأثؼبدُ٘ اٌّخزٍفخ رجؼب ً ٌّزغ١ش اٌزخظض
اٌذساع( ٟػٍّ/ٟأدث)ٟ
لّ١خ (د)
االٔؾشاف
اٌّزٛعؾ
اٌؼذد
اٌزخظض
ٚدالٌزٙب
اٌّم١بط/اٌجؼذ
اٌّؼ١بسٞ
اٌؾغبثٟ
(ْ)
اٌذساعٟ
اإلؽظبئ١خ
7.14927
36.0700
343
أدثٟ
65147
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
7.18434
35.9865
297
ػٍّٟ
غ١ش داٌخ

اٌزوبء اٌشٚؽٟ

اٌزفى١ش اٌٛعٛدٞ
إٌمذٞ
ئٔزبط اٌّؼٕٝ
اٌشخظٟ
اٌزٛػ١خ اٌّزغبِ١خ
رٛعؼخ/رّذ٠ذ ؽبٌخ
اٌٛػٟ
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

رٛعٗ اٌٙذف

رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
اٌزؼٍُ
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
ا٤داء
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
اإلصجبد (أداء)
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
اٌزغٕت (أداء)
اٌذسعخ اٌىٍ١خ

* رؼٕ ٟأْ اٌمّ١خ داٌخ ػٕذ ()6565

أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ
أدثٟ
ػٍّٟ

343
297
343
297
343
297
343
297
343
297
343
297
343
297
343
297
343
297
343
297
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14.2624
14.9966
12.0875
12.1044
12.5977
12.8182
11.3236
11.2189
50.2711
51.1380
61.9096
61.9495
37.9038
37.5387
17.0583
17.0707
14.3090
14.1111
131.1808
130.6700

4.75493
4.60867
3.63196
3.33479
3.82607
3.80442
3.59787
3.34542
13.40854
12.76203
11.93577
12.00032
7.65557
7.18947
4.34103
4.18633
4.26575
4.48396
23.89088
23.27071

*-1.976
داٌخ
-0.061
غ١ش داٌخ
-0.729
غ١ش داٌخ
0.379
غ١ش داٌخ
65834غ١ش داٌخ
-0.042
غ١ش داٌخ
0.619
غ١ش داٌخ
-0.037
غ١ش داٌخ
0.572
غ١ش داٌخ
0.273
غ١ش داٌخ
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ويت ط مف الجدوؿ السابؽ ما يم
 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا طال التخصص الدراس
عمم /أدب

ف فعالية الذا العامة.

 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا طال التخصص الدراس
عمم /أدب

ف

الذكا

الروا

بأبعاده المختمفة ،فيما عدا بعد التفكير

الوجودي النقدي ؛ ف يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا
التخصص الدراس

عمم /أدب

لصالط طال

التخصص الدراس

طال
عمم ؛

ايل أف متوسطيـ الاساب أعم .
 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط درجا طال التخصص الدراس
عمم /أدب

ف توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة.

ومما سبؽ يت ط عدـ تاقؽ صاة الفرض التالل جزئياً.

الفزض الزابع- :
ينص الفرض الرابع عم "يوجد فرؽ داؿ اصائياً بيف متوسط درجا
كؿ مف فعالية الذا

الطال

ف

العامة -الذكا الروا  -توجو اليدؼ بأبعادىـ المختمفة تبعاً لمتغير

ماؿ السكف ريؼ/مدينة "؛ ولمتاقؽ مف صاة ذلؾ الفرض قاـ الباال باستخداـ اختبار
 T-testلعينتيف مستقمتيف ،والجدوؿ التال يو ط ذلؾ -
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فؼبٌ١خ
اٌزاد
اٌؼبِ
ح

عذٚي سلُ ()9
اٌفشٚق ف ٟوً ِٓ (فؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ -اٌزوبء اٌشٚؽ -ٟرٛعٗ اٌٙذف) ثأثؼبدُ٘ اٌّخزٍفخ
رجؼب ً ٌّزغ١ش ِؾً اٌغىٓ (س٠فِ/ذٕ٠خ)
لّ١خ (د)
االٔؾشاف
اٌّزٛعؾ
اٌؼذد
ِؾً
ٚدالٌزٙب
اٌّم١بط/اٌجؼذ
اٌّؼ١بسٞ
اٌؾغبثٟ
(ْ)
اٌغىٓ
اإلؽظبئ١خ
6.92364
36.3152
330
س٠ف
15635
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
غ١ش داٌخ
7.40271
35.7290
310
ِذٕ٠خ
4.73379
14.8303
330
س٠ف
اٌزفى١ش
1.263
اٌٛعٛدٞ
4.65563
14.3613
310
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
إٌمذٞ
3.55068
12.1576
330
س٠ف
0.465
ئٔزبط اٌّؼٕٝ
غ١ش داٌخ
اٌشخظٟ
3.43819
12.0290
310
ِذٕ٠خ
س٠ف
3.86791
12.6939
330
-0.041
اٌزٛػ١خ
اٌّزغبِ١خ
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
3.76334
12.7065
310
س٠ف
3.60411
11.2606
330
-0.108
رٛعؼخ/رّذ٠ذ
ؽبٌخ اٌٛػٟ
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
3.35006
11.2903
310
س٠ف
13.28275 50.9424
330
65535
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
12.93768 50.3871
310
س٠ف
11.33703 62.3576
330
0.937
رٛعٗ اٌٙذف
ٔؾ ٛاٌزؼٍُ
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
12.58463 61.4710
310
س٠ف
7.07004
38.2848
330
1.936
رٛعٗ اٌٙذف
ٔؾ ٛا٤داء
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
7.78206
37.1484
310
س٠ف
رٛعٗ اٌٙذف
4.27845
17.1182
330
0.331
ٔؾ ٛاإلصجبد
ِذٕ٠خ
4.26014
17.0065
310
غ١ش داٌخ
(أداء)
س٠ف
اٌٙذف
رٛعٗ
4.35636
14.1485
330
-0.410
ٔؾ ٛاٌزغٕت
ِذٕ٠خ
4.38218
14.2903
310
غ١ش داٌخ
(أداء)
س٠ف
22.20116 131.9091 330
1.068
اٌذسعخ اٌىٍ١خ
ِذٕ٠خ
غ١ش داٌخ
24.97519 129.9161 310

اٌزوبء اٌشٚؽٟ

رٛعٗ اٌٙذف

ويت ط مف الجدوؿ السابؽ ما يم
 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط

درجا

الطال

لمتغير ماؿ

السكف ريؼ/مدينة ف فعالية الذا العامة.
 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط

درجا

السكف ريؼ/مدينة ف الذكا الروا بأبعاده المختمفة.
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 ال يوجد فرؽ ذي داللة اصائية بيف متوسط

درجا

لمتغير ماؿ

الطال

السكف ريؼ/مدينة ف توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة.
ومما سبؽ يت ط عدـ تاقؽ صاة الفرض الرابع.
العامة -الذكا

ٔميلَ تفضري ٌتائر الفزٔض وَ الجاٌ٘ إىل الزابع بأُ فعالية الذا

الروا بأبعاده المختمفة -توجو اليدؼ بأبعاده المختمفة قد تكوف مستقمة عف جنس الطال
ذكر/أنت  ،وتخصصو الدراس
الفوارؽ وتتالئ

عمم /أدب  ،وماؿ سكنو ريؼ/مدينة ؛ ايل تذو

بيف ىذه المتغي ار

الذكور واةنال ،وكترن اطالع طال

الديمغرافية؛ وقد يرجع ذلؾ ل
التخصصا

العممية عم كتابا

تقار أدوار كؿ مف
ف التخصصا

اادبية

والعكس ،وكترن نزوؿ سكاف الريؼ ل المدف وتأترىـ بسكانيا واختالطيـ بيـ.
يستتن مف ذلؾ بعد التفكير الوجودي النقدي كأاد أبعاد الذكا الروا ؛ فقد وجد
أنو غير مستقؿ عف التخصص الدراس  ،وكان الفروؽ لصالط التخصص عمم
ليـ المتوسط ااعم ؛ ويمكف تفسير ذلؾ بأف النظر ف

ايل كاف

غرض أو وجود ئخص وعالقتو

بالكوف ،ف الً عف موا يع متؿ الايان أو المو أو الواقع أو الاقيقة أو العدالة ،قد يفكر
بيا طال
طال

التخصص العمم بصورن أكبر مف طال

التخصص العمم

النظريا

التخصص اادب ؛ ايل دائماً ما يدرس

والاقائؽ والمسمما

والقوانيف الت

تجعميـ يفكروف

بطريقة عممية مما ينعكس ذلؾ عم التفكر ف الايان والمو والواقع والاقيقة والعدالة.
وىذا يتفؽ مع دراسة  Pant & Srivastava, 2019, p. 91الت وجد
االختالؼ الداؿ ال يوجد بيف الطال

أف

الذكور واةنال مف ايل أبعاد معينة لمذكا الروا ،

ويختمؼ أي اً مع نفس الدراسة ايل توصم

ل أنو يوجد فارؽ كبير ف

الروا  ،ويتفؽ مع دراسة  Devi et al., 2017ايل توصم

مجموع الذكا

ل أنو ال يوجد فرؽ داؿ

اصائياً ف الذكا الروا لطال الجامعا فيما يتعمؽ بنوع جنسيـ ونوع الكمية ،ويتفؽ مع

دراسة مع بال  Pant & Srivastava, 2019ايل توصؿ ل عدـ وجود فروؽ دالة
اصائياً ف الذكا الروا وفقاً لمنوع ،كذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة اصائياً وفقاً لمتخصص

عمم وأدب  ،ويختمؼ ىذا مع نتائإ بعض الباول ل وجود فارؽ كبير بيف الطال
واةنال مف ايل فعالية الذا

Pant & Srivastava, 2019, p. 91
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الفزض اخلاوط- :
ينص الفرض الخامس عم

"يمكف التنبب بفعالية الذا

العامة مف الذكا الروا

بأبعاده المختمفة"؛ ولمتاقؽ مف صاة ذلؾ الفرض قاـ الباال باستخداـ تاميؿ االنادار
المتعدد بالطريقة المعيارية ) ،(Standard Methodويقوـ برنامإ  SPSSبالتاقؽ مف
افت ار ا

تاميؿ االنادار المتعدد االستقالؿ اةاصائ

بيف المئاىدا

المستقمة والخطأ

العئوائ – الخطأ العئوائ لو توزيع طبيع متوسطو صف ارً ،وتبايف مربع سجما  ،وتاب
مف مئاىدن ل أخر – كما أف ااخطا مستقمة اصائياً قبؿ البد ف استخراج النتائإ
كما ى مو اة بالجدوؿ التال

-

عذٚي ()16
ٔزبئظ رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠الٔؾذاس أثؼبد اٌزوبء اٌشٚؽ ٟػٍ ٝفؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ
لّ١خ (ف)
ٚدالٌزٙب
ِغّٛع اٌّشثؼبد دسعبد اٌؾش٠خ ِزٛعؾ اٌّشثؼبد
إٌّٛرط
اإلؽظبئ١خ
**99.496
3155.347
4
12621.386
االٔؾذاس
31.713
635
20137.989
اٌجٛالٟ
639
32759.375
اٌّغّٛع
** رؼٕ ٝداٌخ ػٕذ ِغز)6561( ٜٛ

ويظير جدوؿ تاميؿ التبايف اختبار الداللة اةاصائية لنموذج االنادار باستخداـ (a
) ، one-way between-subjects ANOVAونموذج االنادار يمتمؾ  4درجا

ارية؛

الارية الكمية تساو  N-1أو  ،613تاركة

اف ىذا ىو رقـ المتنبئا

ف النموذج ،ودرجا

 611درجة ارية لمبواق

الخطأ  ،ويفسر النموذج كمية دالة لتبايف المتغير التابع؛ F(1,

 ، 635)= 99.496, p<0.01وقيمة مربع ايتا  (eta square value) R2تساو تبايف
االنادار مقسوما عم التبايف الكم
يساو

المجموع أي يساو  32759.375/12621.386أي

 ،0.121وبذلؾ نجد أف االرتباط المتعدد  (multiple correlation) Rيساو

 0.612وأف قيمة  R2تساو 0.121؛ وتعن أف  %12مف التبايف ف فعالية الذا العامة
يفسر بواسطة مجموعة المتنبئا .
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عذٚي ()11
ٔزبئظ رؾٍ ً١االٔؾذاس ٌٍزٕجإ ثفؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ ِٓ أثؼبد اٌزوبء اٌشٚؽٟ
اٌخطأ
ِؼبًِ
اٌّزغ١ش
(د) ٚدالٌزٙب
ث١زب
اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
اٌّؼ١بسٞ
االٔؾذاس
اٌزبثغ
**215475
6.893
19.187
فؼبٌ١خ
اٌضبثذ
اٌزاد
اٌؼبِخ
6.907
6.038
6.064
6.058
اٌزفى١ش اٌٛعٛدٞ
إٌمذٞ
**6.146
6.298
6.099
6.611
ئٔزبط اٌّؼٕ ٝاٌشخظٟ
**2.645
6.120
6.085
6.225
اٌزٛػ١خ اٌّزغبِ١خ
**5.136
6.248
6.099
6.511
رٛعؼخ/رّذ٠ذ ؽبٌخ
اٌٛػٟ
** رؼٕ ٝداٌخ ػٕذ ِغز)6561( ٜٛ

ومف الجدوؿ السابؽ يت ط أف تالتة فقط مف المتغي ار المنبئة ف ىذا النموذج دالة
نتاج المعن الئخص  -التوعية المتسامية – توسعة/تمديد االة الوع ؛

اصائيا وى
ايل تمتمؾ أعم

االرتباطا

مع فعالية الذا

العامة  ،وىذا يمكف أف يظير ف

القيـ

المرتفعة نسبيا لمعامال بيتا المرتبطة مع ىذه المتغي ار  ،وعميو يمكف أف نقوؿ ما يم
عند

بط المتنبئا

نتاج المعن الئخص
عند

ااخر ف

النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف

يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.298ف

بط المتنبئا

ااخر ف

النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف

التوعية المتسامية يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.120ف
عند

بط المتنبئا

توسعة/تمديد االة الوع

ااخر ف

فعالية الذا العامة .

فعالية الذا العامة .

النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف

يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.248ف

فعالية الذا العامة .

ويمكف كتابة معادلة االنادار عم الناو التال
فعالية الذا العامة =  0.611 + 19.187نتاج المعن الئخص
 0.225 +التوعية المتسامية  0.511 +توسعة/تمديد االة الوع .
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ومما سبؽ يت ط تاقؽ صاة الفرض الخامس جزئياً ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف
القدرن عم

امتالؾ الطال

خمؽ المعن

ايان الفرد والغرض مف التمييز بيف

واليدؼ ف

التجربة العقمية والجسدية ات ف الفئؿ ،وكذلؾ امتالكيـ القدرن عم ربية صورن أكبر أكتر
مف كونيا مادية وأكتر مف التجربة المعتادن ،وكذلؾ امتالكيـ القدرن عم التاكـ والتارؾ ل
مكاف روا

مف خالؿ التأمؿ العميؽ أو الصالن أو التأمؿ/النظر؛ يبدي ل

أعم

ارتفاع

درجة الطال ف تقديره لقدرتو اةجمالية عم اادا بنجاح ف ااال /مواقؼ اةنجاز ،أو ف
مد تقتو ف قدرتو عم اادا الفعاؿ ف مختمؼ المياـ والااال /المواقؼ.
وقد يرجع عدـ مكانية التنبب بفعالية الذا
أف ىذا البعد يعتبر أقؿ أبعاد الذكا الروا

العامة مف التفكير الوجودي النقدي ل

ارتباطاً بفعالية الذا

العامة  0.411كما

بالفرض ااوؿ ،وعندما و ع بنموذج معادلة االنادار أصبط ال يمكنو التنبب بداللة بفعالية
الذا

العامة؛ ذ أف النظر ف غرض أو وجود ئخص وعالقتو بالكوف ،ف الً عف موا يع

متؿ الايان أو المو أو الواقع أو الاقيقة أو العدالة؛ تعد أقؿ اابعاد ارتباطاً بفعالية الذا

العامة ،وىذا يتفؽ مع دراسة  ، Rahmanian et al., 2018ودراسة

& Marghzar

 ، Marzban, 2018ودراسة ، Dev, Kamalden, Geok, Ayub, et al., 2018
ودراسة  ، Dev, Kamalden, Geok, Abdullah, et al., 2018ودراسة
2017

al.,

et

، Chaleshtari

ودراسة

2017

، Khawaja,

Safa
ودراسة

. Charoensukmongkol, 2014

الفزض الضادظ- :
ينص الفرض السادس عم

"يمكف التنبب بفعالية الذا

العامة مف توجو اليدؼ

بأبعاده المختمفة"؛ ولمتاقؽ مف صاة ذلؾ الفرض قاـ الباال باستخداـ تاميؿ االنادار
المتعدد بالطريقة المعيارية ) ،(Standard Methodويقوـ برنامإ  SPSSبالتاقؽ مف
افت ار ا

تاميؿ االنادار المتعدد االستقالؿ اةاصائ

بيف المئاىدا

المستقمة والخطأ

العئوائ – الخطأ العئوائ لو توزيع طبيع متوسطو صف ارً ،وتبايف مربع سجما  ،وتاب

مف مئاىدن ل أخر – كما أف ااخطا مستقمة اصائياً قبؿ البد ف استخراج النتائإ
كما ى مو اة بالجدوؿ التال

-
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عذٚي ()12
ٔزبئظ رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠الٔؾذاس أثؼبد رٛعٗ اٌٙذف ػٍ ٝفؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ
لّ١خ (ف)
ٚدالٌزٙب
ِغّٛع اٌّشثؼبد دسعبد اٌؾش٠خ ِزٛعؾ اٌّشثؼبد
إٌّٛرط
اإلؽظبئ١خ
**
338.908
5577.330
4
22309.322
االٔؾذاس
16.457
635
10450.053
اٌجٛالٟ
639
32759.375
اٌّغّٛع
** رؼٕ ٝداٌخ ػٕذ ِغز)6561( ٜٛ

ويظير جدوؿ تاميؿ التبايف اختبار الداللة اةاصائية لنموذج االنادار باستخداـ (a
) ، one-way between-subjects ANOVAونموذج االنادار يمتمؾ  4درجا

ارية؛

الارية الكمية تساو  N-1أو  ،613تاركة

اف ىذا ىو رقـ المتنبئا

ف النموذج ،ودرجا

 611درجة ارية لمبواق

الخطأ  ،ويفسر النموذج كمية دالة لتبايف المتغير التابع؛ F(1,

 ، 635)= 338.908, p<0.01وقيمة مربع ايتا  (eta square value) R2تساو تبايف
االنادار مقسوما عم التبايف الكم
يساو

المجموع أي يساو  32759.375/22309.322أي

 ،0.622وبذلؾ نجد أف االرتباط المتعدد  (multiple correlation) Rيساو

 0.211وأف قيمة  R2تساو 0.622؛ وتعن أف  %62مف التبايف ف فعالية الذا العامة
يفسر بواسطة مجموعة المتنبئا .
عذٚي ()13
ٔزبئظ رؾٍ ً١االٔؾذاس ٌٍزٕجإ ثفؼبٌ١خ اٌزاد اٌؼبِخ ِٓ أثؼبد رٛعٗ اٌٙذف
(د)
اٌخطأ
ِؼبًِ
اٌّزغ١ش
ث١زب
اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ
ٚدالٌزٙب
اٌّؼ١بسٞ
االٔؾذاس
اٌزبثغ
**45372
6.919
4.016
فؼبٌ١خ
اٌضبثذ
اٌزاد
اٌؼبِخ
**16.139
6.644
6.024
6.386
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
اٌزؼٍُ
*2.284
6.096
6.040
6.092
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
ا٤داء
**3.626
6.120
6.055
6.201
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
اإلصجبد (أداء)
*1.999
6.053
6.043
6.086
رٛعٗ اٌٙذف ٔؾٛ
اٌزغٕت (أداء)
** رؼٕ ٝداٌخ ػٕذ ِغز * ،)6561( ٜٛرؼٕ ٝداٌخ ػٕذ ِغز)6565( ٜٛ
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ومف الجدوؿ السابؽ يت ط أف جميع المتغي ار
اصائياً وى

توجو اليدؼ ناو التعمـ -توجو اليدؼ ناو اادا – توجو اليدؼ ناو اةتبا

أدا  -توجو اليدؼ ناو التجن
 عند

المنبئة ف

أدا

 ،وعميو يمكف أف نقوؿ ما يم

بط المتنبئا ااخر ف النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف

اليدؼ ناو التعمـ يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.644ف
 عند

يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.096ف

اليدؼ ناو اةتبا

توجو

فعالية الذا العامة .

بط المتنبئا ااخر ف النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف
أدا

توجو

فعالية الذا العامة .

بط المتنبئا ااخر ف النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف

اليدؼ ناو اادا
 عند

ىذا النموذج دالة

يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.120ف

توجو

فعالية الذا

العامة .
 عند

بط المتنبئا ااخر ف النموذج ،فإف أية زيادن بمقدار وادن واادن ف

اليدؼ ناو التجن

أدا

يمكف أف تنتإ زيادن قدرىا  0.053ف

توجو

فعالية الذا

العامة .
ويمكف كتابة معادلة االنادار عم الناو التال
فعالية الذا العامة =  0.386 + 4.016توجو اليدؼ ناو التعمـ +
 0.092توجو اليدؼ ناو اادا

 0.201 +توجو اليدؼ ناو اةتبا
أدا

 0.086توجو اليدؼ ناو التجن

أدا

+

.

ومما سبؽ يت ط تاقؽ صاة الفرض السادس ،ويمكف تفسير ذلؾ بأف امتالؾ
الرغبة ف تطوير الذا

مف خالؿ اكتسا

ميا ار

جديدن ،والتاكـ ف ااو اع الجديدن

واتقانيا ،وتاسيف كفا ن الفرد ،وكذلؾ سع الفرد ل
الاصوؿ عم أاكاـ يجابية وتجن

تبا

اااكاـ السمبية ،وكذلؾ الرغبة ف

والاصوؿ عم أ اكاـ يجابية بئأنو ،وكذلؾ الرغبة ف تجن
اااكاـ السمبية عميو؛ يبدي ل
اادا بنجاح ف

كفايتو والتاقؽ منيا مف أجؿ

ارتفاع درجة الطال

ااال /مواقؼ اةنجاز ،أو مد

تبا

كفا ن الفرد

داض كفا ن الفرد وتجن

ف

تقديره لقدرتو اةجمالية عم

تقتو ف

قدرتو عم اادا الفعاؿ ف

مختمؼ المياـ والااال /المواقؼ ،وىذا يتفؽ مع دراسة

Rahmanian et al.,

 ، 2018ودراسة  ، Marghzar & Marzban, 2018ودراسة Dev, Kamalden,
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 ، Geok, Ayub, et al., 2018ودراسة

Dev, Kamalden, Geok,

 ، Abdullah, et al., 2018ودراسة ، Safa Chaleshtari et al., 2017
ودراسة  ، Khawaja, 2017ودراسة . Charoensukmongkol, 2014

الفزض الضابع- :
ينص الفرض السابع عم "يتوسط الذكا الروا العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية
الذا

العامة"؛ ولمتاقؽ مف صاة ىذا الفرض تـ ج ار تاميؿ الوساطة “Mediation

” Analysisوالذي يت مف تاميال
ذا كاف الذكا الروا

االنادار ”“Regression Analyses؛ لتقص ما

يتوسط تأتير توجو اليدؼ عم

تاقيؽ ذلؾ؛ تـ عمؿ تالتة تاميال

منفصمة لالنادار

فعالية الذا

العامة ،وف

سبيؿ

MEYERS et al., 2013, pp.

 ، 381-386كما بالجدوؿ رقـ  ، 24والختبار الداللة اةاصائية لمتأتير غير المبائر
تأتير الوساط ة لمذكا الروا ف العالقة بيف توجو اليدؼ وفاعمية الذا العامة ؛ تـ ج ار
اختبار أروياف  “Aroian Z test” MEYERS et al., 2013, p. 387وكان
تساوي  6.321وى
اصائياً.

دالة عند  0.02؛ مما يدؿ عم

ومف مقارنة قيمة بيتا ) (betaف

قيمتو

أف التأتير غير المبائر داؿ

النموذج بدوف الوسيط و النموذج يت مف

الوسيط لممساريف ) (c&fف الئكميف  1 ، 1؛ يت ط أف قيمة بيتا ) (betaقد انخف
مف  0.201ل

 0.622؛ مما يدؿ عم

أف الوساطة ى

وساطة جزئية “Partial

” ،Moderationال أننا ال نستطيع الجزـ بذلؾ ال ذا انتقمنا لمخطون التالية وى
تـ اختبار الداللة اةاصائية لمفرؽ بيف المسا ار

المبائرن ف

النموذج بدوف

الوسيط و النموذج يت مف الوسيط لممساريف ) (c&fف الئكميف  1 ، 1؛ عف طريؽ
ج ار اختبار فريدماف-سكاتزكف

Hayes, 2018, p. 101; MEYERS et al.,

 “Freedman-Schatzkin t” 2013, p. 387وكان
دالة عند  0.02؛ مما يدؿ عم
 0.622أقؿ مف نظيره ف
وىذا يبكد أف الوساطة ى

أف معامؿ المسار ف

قيمتو تساوي  1.616وى
النموذج يت مف الوسيط وىو

النموذج بدوف الوسيط وىو  0.201بصورن دالة اصائياً؛

وساطة جزئية ” ،“Partial Moderationوأف ىناؾ تأتير

وساطة جزئية ”.“Partial Moderation Effect
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ولتاديد القون النسبية ” “Relative Strengthلتأتير الوساطة الجزئية؛ تـ اسا
النسبة بيف قون التأتير غير المبائر وىو ااصؿ
ويساوي )0.117
0.201

ر معامال

بيتا لممسا ار

)(d&e

ل قون التأتير المبائر المعزوؿ وىو معامؿ بيتا لمنموذج بدوف الوسيط

;Hayes, 2018, p. 101; MEYERS et al., 2013, p. 388

 ، Preacher & Hayes, 2008, p. 879ومف تـ تكوف القون النسبية “Relative
” Strengthلتأتير الوساطة الجزئية تساوي  0.246؛ أي أف  %24.6تقريباً %21

مف تأتير توجو اليد ؼ عم
بمعن

فاعمية الذا

العامة يكوف مف خالؿ وساطة الذكا الروا ؛

مخر فإف توجو اليدؼ يتنبأ بصورن مبائرن وغير مبائرن بفاعمية الذا

العامة مف

خالؿ الذكا الروا ؛ ومف تـ تتاقؽ صاة الفرض السابع الذي ينص عم "يتوسط الذكا
الروا العالقة بيف توجو اليدؼ وفعالية الذا العامة".

اٌزؾٍ ً١اٚ٤ي
(إٌّٛرط ثذْٚ
اٌٛع١ؾ)

عذٚي ()14
ٔزبئظ رؾٍ١الد االٔؾذاس اٌضالصخ إٌّفظٍخ ٌزؾٍ ً١اٌٛعبؽخ
(د)
اٌخطأ
اٌّزغ١ش ِؼبًِ
اٌّزغ١شاد
اٌزؾًٍ١
ث١زب
ٚدالٌزٙب
اٌزبثغ االٔؾذاس اٌّؼ١بسٞ
اٌّغزمٍخ
**
45239
فؼبٌ١خ 6.948 4.017
اٌضبثذ
اٌزاد
اٌؼبِخ
**
345326 6.805 6.007 6.244
رٛعٗ
اٌٙذف
(د)
اٌخطأ
اٌّزغ١ش ِؼبًِ
اٌّزغ١شاد
اٌزؾًٍ١
ث١زب
ٚدالٌزٙب
اٌزبثغ االٔؾذاس اٌّؼ١بسٞ
اٌّغزمٍخ
**
3.854
اٌزوبء 2.408 9.278
اٌضبثذ
اٌشٚؽٟ
**
17.469 6.569 6.018 6.316
رٛعٗ
اٌٙذف
(د)
اٌخطأ
اٌّزغ١ش ِؼبًِ
اٌّزغ١شاد
اٌزؾًٍ١
ث١زب
ٚدالٌزٙب
اٌزبثغ االٔؾذاس اٌّؼ١بسٞ
اٌّغزمٍخ
**
3.232
فؼبٌ١خ 6.919 2.971
اٌضبثذ
اٌزاد
اٌؼبِخ
**
25.151 6.688 6.008 6.209
رٛعٗ
اٌٙذف
**
7.549 6.206 6.015 6.113
اٌزوبء
اٌشٚؽٟ
** رؼٕ ٝداٌخ ػٕذ ِغز)6561( ٜٛ
اٌزؾًٍ١
اٌضبٟٔ

اٌزؾٍ ً١اٌضبٌش
(إٌّٛرط ٠زؼّٓ
اٌٛع١ؾ)
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شىً (ٛ٠ )2ػؼ اٌزؾٍ ً١اٚ٤ي (إٌّٛرط ثذ ْٚاٌٛع١ؾ)

شىً (ٛ٠ )3ػؼ اٌزؾٍ ً١اٌضبٔ( ٟرأص١ش رٛعٗ اٌٙذف ػٍ ٝاٌزوبء اٌشٚؽ ،)ٟثبإلػبفخ ئٌ ٝاٌزؾًٍ١
اٌضبٌش (رأص١ش رٛعٗ اٌٙذف ػٍ ٝاٌزوبء اٌشٚؽٚ ٟفبػٍ١خ اٌزاد اٌؼبِخ (إٌّٛرط ٠زؼّٓ اٌٛع١ؾ))

مما سبؽ يت ط أنو قد ساعد الذكا الروا

ف

نئو العالقة بيف بنا توجو

اليدؼ وبيف فاعمية الذا العامة بيف طال الجامعة ،ولقد استطاع بنا توجو اليدؼ ف اد
ذاتو أف يتنبأ مبائرن بفاعمية الذا

العامة كما ساىـ بئكؿ غير مبائر ف

فاعمية الذا

العامة مف خالؿ الذكا الروا  ،ويمكف تفسير ذلؾ؛ بأف الذكا الروا ىو أساس معتقدا
الفرد الت تبتر عم أدائو ،وىو قادر عم تعميؽ عالقة الئخص بنفسو أو مع اآلخريف أو
مع العالـ ااوسع ف
ااف ؿ واانس

الايان اليومية ،كما يمكف استخداـ الذكا الروا

استناداً ل الجوان

التخاذ الق ار ار

النفسية والجسدية مف أجؿ تعزيز التوافؽ والقدرن عم

التكيؼ مع البيئة والظروؼ المعيئية اليومية المعقدن ،كما أف اافراد الذيف لدييـ ذكا روا
أعم لدييـ اعتقاد متماسؾ يخمؽ معن ف الايان واامؿ ف المستقبؿ ،بطريقة تعط معن
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لممئاكؿ النفسية والمخاطر الت تادل ف الايان ىـ متفائموف ولدييـ اامؿ؛ فالذكا الروا
يخمؽ معن وىدفاً لمايان .وف الواقع ،فإف اافراد الذيف لدييـ ذكا روا أعم يتعامموف
ً
بئكؿ أف ؿ مع االزما والمئاكؿ ذ أنيـ أقؿ تئتتاً ذىنياً بامتالؾ الرجا مف ا  .فالذكا
الروا

يسمط لألفراد بخمؽ االة جديدن يمكف أف يكوف ليا معن أو ىدؼ ،ات لو كاف

الفرد مرىقاً أو منزعجاً .ومف خال ؿ القياـ بذلؾ؛ يصبط اافراد بوسعيـ أف يتكيفوا مع الظروؼ
الجديدن ،وأف يغيروا عامؿ اةجياد ،وأف يخف وا تأتيراتيا السمبية ،كما أف الذكا الروا

ِّ
يمكف الفرد مف أف يكوف لديو ربية عميقة عف أادال الايان ،فال يخاؼ صعوبا

الايان،

ويواجو المئاكؿ بصبر ويجد الاموؿ المنطقية ليا .ولذلؾ؛ يمكف االعتراؼ بأف الذكا الروا
يزيد مف قدرن الئخص عم

المرونة ووعيو الذات

بايل يمكف ظيار المزيد مف الصبر

والتسامط ف مواجية صعوبا الايان .ونتيجة لذلؾ؛ يمكف لمذكا الروا أف ياسف العالقة
بيف رأس الماؿ االجتماع

ورأس الماؿ النفس  ،وىذا يتفؽ مع دراسة

 ، Nastiezaie, 2019ودراسة

& Shamsi

 ، Nia & Amiriyanzadeh, 2018ودراسة

 ، Salmabadi et al., 2016ودراسة  ، Aftab & AAhad, 2015ودراسة Pour
 ، & Karami, 2014ودراسة  Shamsi & Nastiezaie, 2019؛ ايل وجد أف
الذكا الروا قد ساعد عم نئو العالقة بيف بعض المتغي ار .
ويتفؽ أي اً مع ما أكده كؿ مف خوسراف

” Niknamesمف أف الذكا الروا

أعم

ونيكاسز

ىو مفتاح تاسيف عممية التكيؼ مع البيئة ،ووفقاً

ليبال العمما  ،أظير مف لدييـ ذكا روا
الايان ومستويا

أعم

تسامااً أعم

أعم مف القدرن عم التكيؼ مع البيئة؛ وبالتال

بما يت منو مف مستويا

أعم

“Khosravi and

مف فعالية الذا

2019, p. 29
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Shamsi & Nastiezaie,
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تٕصٗات البشح:
تسػػمط ىػػذه الدراسػػة ال ػػو عمػ النتػػائإ المختمفػػة التػ يمكػػف التوصػػؿ لييػػا اعتمػػاداً

عم ػ مػػا ذا كػػاف البػػااتوف قػػد قػػرروا اسػػتخداـ المتغي ػ ار كوسػػيط .عم ػ سػػبيؿ المتػػاؿ ،عنػػد
اسػػتخداـ تاميػػؿ الوسػػاطة ،يبػػدو أف الػػذكا الروا ػ عامػػؿ ميػػـ يفسػػر كيػػؼ أف توجػػو اليػػدؼ
يبتر عم زيادن فاعمية الذا العامة.
ومف خالؿ نتائإ البال الاال يمكف التوصية بما يم
-2

ػػػرورن االىتمػػػػاـ بتوجػػػو اليػػػػدؼ والػػػذكا الرواػػػػ بأبعادىمػػػا المختمفػػػػة كمتغيػػػػريف
منفصػػميف ف ػ تأتيرىمػػا عم ػ فعاليػػة الػػذا العامػػة؛ ايػػل يمكػػف التنبػػب بفعاليػػة الػػذا
العامػػػة منيمػػػا؛ وبالتػػػال يمكػػػف االىتمػػػاـ بالتػػػدريس أو الػػػدو ار التػػػ تنمػػػ الػػػذكا
الروا متالً.

 -1عطا مزيد مف االىتماـ لمذكا الروا ؛ ايل أنو يتوسػط العالقػة بػيف توجػو اليػدؼ
وفعاليػػة الػػذا العامػػة ،كمػػا أنػػو يعمػػؿ عم ػ خمػػؽ رااػػة البػػاؿ والتفػػاىـ المتبػػادؿ بػػيف
الزمال ف مكاف العمؿ.

وقرتسات البشح:
كما يقترح الباال ما يم
 .2مااولػػػة تكػػػرار الباػػػل عمػػػ عينػػػا أخػػػر فػػػ مرااػػػؿ مختمفػػػة كالمرامػػػة االبتدائيػػػة
واةعدادية والتانوية بمختمؼ فروعيا.
 .1التوسػػع فػ تعقيػػد النمػػوذج بمااولػػة

ػػافة متغيػ ار أخػػر ليػػا عالقػػة بفعاليػػة الػػذا

ودراستيا ف نموذج أكتر تعقيػداً؛ خصوصػاً أف تػأتير الػذكا الرواػ يتوسػط جزئيػاً ولػيس

كميػاً العالقػػة بػػيف توجػػو اليػػدؼ وفعاليػة الػػذا العامػػة؛ لػػذلؾ ىنػػاؾ متغيػ ار أخػػر تتوسػػط
العالقة بينيما؛ لذلؾ ناف بااجة ل مزيد مف الدراسا والباول لتقص ذلؾ.
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