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التميز األكادميي وتوكيد الذات املهنية وعالقتهما بالكفاءة الذاتية
لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة األقصى

د .مرفت عاطف النجار

املقدمة:
امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل فح�ص م�ستوى التميز الأكادميي
وتوكيد الذات املهنية والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الأق�صى ،ف�ض ًال عن ا�ستك�شاف العالقة بني التميز
الأكادميي وتوكيد الذات املهنية والكفاءة الذاتية لدى عينة الدرا�سة،
وقد �أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )250من �أع�ضاء هيئة
التدري�س؛ وطورت الباحثة ثالثة مقايي�س؛ التميز الأكادميي ،وتوكيد
الذات املهنية ،والكفاءة الذاتية .وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
التميز الأكادميي وتوكيد الذات املهنية والكفاءة الأكادميية وقعا
�ضمن امل�ستوى املرتفع ،كما تبني وجود عالقة ارتباطية موجبة
ذات داللة �إح�صائية بني التميز الأكادميي والكفاءة الذاتية ،وكذلك
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية بني توكيد
الذات املهنية والكفاءة الذاتية ،وتو�صي الباحثة بتوفري فر�ص
النمو املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س للحفاظ واالرتقاء مب�ستوى
�أدائهم اجلامعي ،وت�شجيعهم على تقدمي الأفكار املبدعة التي ترتقي
باجلامعة وم�ستواها الأكادميي.
الكلمات املفتاحية :التميز الأكادميي ،توكيد الذات املهنية،
الكفاءة الذاتية� ،أع�ضاء هيئة التدري�س

Abstract:
The current study aimed at examining the level
of both the academic excellence, professional selfassertion and self-efficacy among staff member at
al-Aqsa University. The study as well elucidated
the relationship between academic excellence,
professional self-assertion and self-efficacy among a
study sample of 500 staff members. The researcher
developed three metrics: Academic Excellence scale,
professional self-assertion scale and Self-efficacy
scale. The results of the study indicated that the level
of academic excellence and professional self-assertion
and self-efficacy came at a high level, and it was
found that there is a positive statistically significant
correlation between the academic excellence and selfefficacy. There is a positive statistically significant
correlation between professional self-assertion and
self-efficacy. The researcher recommends providing
professional advancement opportunities for faculty
members to maintain and upgrade their performance,
and to encourage them to present innovative ideas that
advance the university and its academic level.
Keywords: Academic excellence, professional
self-assertion, self-efficacy, staff member.
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منذ بداية القرن احلايل تقريب ًا ي�سري العامل حثيث ًا نحو
تطورات علمية وتكنولوجية م�ستمرة ومتالحقة� ،أثرت كثرياً على
مناحي احلياة كافة يف املجتمعات الإن�سانية ،وخا�صة يف جمال
املعلومات واالت�صاالت التي �أ�سهمت كثرياً يف تطور املعرفة العلمية.
هذه التطورات �أدت �إىل حدوث ات�ساع معريف وا�سع يف املجاالت
العلمية كافة ،حتى �سمي هذا الع�رص بع�رص الثورة املعرفية
واملعلوماتية والعوملة ،ويقا�س مدى تقدم جمتمع ما مبدى امتالكه
للمعرفة والتكنولوجيا وا�ستثمارها بكفاءة وفاعلية ،والقدرة على
ا�ستخدامها وتقا�سمها وتوظيفها يف املجاالت التي حتقق له الفائدة
املرجوة.
هذا الع�رص الذي �أ�صبح فيه التميز هدف ًا تن�شده جميع
امل�ؤ�س�سات واملنظمات على اختالف �أنواعها وجماالت عملها ،ملا له
من �آثار �إيجابية ترفع من �ش�أنها ،وحتقق لها اال�ستقرار واال�ستمرار،
وت�ؤكد قدرتها على التناف�س وتقدمي الأف�ضل ،كما مل يعد التميز
اختياري ًا بل �أ�صبح �رضورة تفر�ضها التغريات املت�سارعة يف حركة
املجتمعات وم�ؤ�س�ساتها املختلفة (�سكر)126 :2018 ،
وللت�أكيد على �أهمية التميز امل�ؤ�س�سي و�سبل قيا�سه ظهرت
العديد من النظريات احلديثة ،وظهرت العديد من الدرا�سات والبحوث
يف جمال اجلودة والتميز؛ «الأمر الذي �أوجد التحدي بني جامعات
اليوم على امتداد خريطة العامل يف درجة االهتمام بع�ضو هيئة
التدري�س ،وتوفري البيئة العلمية املنا�سبة له ،وال�سعي لتطوير قدراته
ومهاراته ،باعتباره من الركائز الرئي�سة يف العملية التعليمية ،و�أن
االهتمام به �أحد املعايري التي تعك�س جودة التعليم وجودة خمرجاته
يف �أي م�ؤ�س�سة تعليمية» (املح�سن)227 :2013 ،
وبذلك ميكن القول �إن البقاء والنمو يف امل�ؤ�س�سات مرهون
مبدى القدرة على التميز؛ لأن التميز هو م�ستوى الأداء الوحيد
املقبول يف ع�رص التناف�سية ،وقد �أ�صبحت الفل�سفة ال�سائدة اليوم �أنه
ال بقاء �إال للم�ؤ�س�سات املتميزة.
التميز ،وهذه القائمة
التميز دعامة لنماذج ّ
وقد ت�شكّل مفاهيم ّ
من املفاهيم لي�س املق�صود منها �أن تكون �شامله وثابتة؛ فهي
للتميز �إىل �آخر ،وتعددت
تتغري من منظمة �إىل �أخرى ،ومن منوذج
ّ
وتطورت عرب العقدين املا�ضيني ( ،)Harrington, 2008, 5ومن �أهم
للتميز القيادة وثبات الغاية ،التميز امل�ستمد
تلك املفاهيم الرئي�سة
ّ
من املتعاملني ،التوجيه اال�سرتاتيجي للتعلم والتح�سني امل�ستمر،
الرتكيز على الأفراد ،تطوير ال�رشكات ،الإدارة باحلقائق ،توجيه
النتائج ،امل�س�ؤولية االجتماعية ()Porter& Tanner, 2004,6
وبالرغم من كرثة البحوث والدرا�سات التي تناولت مفهوم
ّ
التميز� ،إال �أنه و�أ�سوة مبختلف جوانب العلوم الإن�سانية مل يتو�صل
�إىل �إجماع �أو اتفاق حول مفهوم حمدد لهذا امل�صطلح ،ويعود ذلك
الختالف املقايي�س واملعايري التي تعتمد عليها املنظمات يف درا�سة
التميز وقيا�سه التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالأهداف واالجتاهات
التي ت�سعى املنظمة لتحقيقها (الزطمة.)64 :2011 ،
فقد تعددت مفاهيم التميز الأكادميي؛ حيث يعرفه �سكلي�رش
( )Schleicher,2016,24ب�أنه :ال�سلوك الذي يرتبط بقدرة املعلم على
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�إجناز مهام يف �شكل �أن�شطة �أو �سلوكيات قابلة للمالحظة والقيا�س،
وعلى م�ستوى متميز من الدقة والو�ضوح ،كما عرفه الف�ضالة
( ،)2014ب�أنه التزام املوظف بواجباته وم�س�ؤولياته الوظيفية،
ومتيزه يف ذلك.
يف �ضوء ما �سبق من تعريفات للتميز الأكادميي ميكن القول
�إن التميز الأكادميي يرتجم على �شكل ممار�سات مهنية متطورة �أو
�أفكار �إبداعية جديدة متكن �أع�ضاء هيئة التدري�س من التفرد والتفوق
يف �أداء مهامه ب�شكل يتخطى التوقعات امل�ستقبلية ،وحتقيق
التوزان ملتطلبات جميع الأطراف وتدقيقها من عاملني وطالب
وجمتمع خارجي ،واال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة ،وتكييف
وتعديل الأولويات وا�ستخدامها على املدى القريب والبعيد لت�ضمن
اال�ستمرارية يف الإبداع والتح�سني والتميز عن الآخرين ،فهي بذلك
حتقق التميز لأع�ضاء هيئة التدري�س من خالل( :ال�سعيد.)94 ،2019،
 اختيار �أع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب معايري �أ�سا�سية دقيقة
خا�صة مبهنة التدري�س.
 تقدمي التعليمات والتوجيهات لع�ضو هيئة التدري�س عند
بداية عمله ،ثم متابعته وتقوميه دوري ًا من رئي�س الق�سم.
 �رضورة ح�ضور ور�ش عمل ودورات تدريبية متخ�ص�صة
مبجال تخ�ص�صه العام والدقيق ومهارات التدري�س.
 عدم التهاون يف منح الدرجات العلمية وعمليات الرتقية
لأع�ضاء هيئة التدري�س.
وبذلك ف�إن حتقيق التميز يف التعليم اجلامعي مل يعد ترفاً،
بل �أ�صبح �رضورة للفرد واملجتمع؛ فالرتابط بني التعليم اجلامعي
املتميز و�سوق العمل يزداد �أهمية عام ًا بعد عام ،والتغيريات
املت�سارعة يف كل مناحي احلياة ت�ستلزم التميز يف التعليم
ملواكبتها ،والتقدم احلا�صل يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
ي�ستلزم التميز واملناف�سة امل�ستمرة بني اجلامعات ،فلن ت�ستطيع �أي
م�ؤ�س�سة �أن ت�ستمر �إال من خالل التميز.
ت�أ�سي�ساً على ما �سبق ميكن القول� :إن متيز الأداء الأكادميي
لأع�ضاء هيئة التدري�س ،يحتاج معايري حمددة ،نح�رصها فيما يلي:
 قدرة ع�ضو هيئة التدري�س على مالحظة �أ�ساليب تعلم
طالبه ،ومهارته يف توظيف ا�سرتاتيجيات التدري�س و�أ�ساليب
التقومي احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل قدرته على تن�شيط �أكرب عدد من
الذكاءات لدى طالبه (ف�ضل اهلل.)197 :2012 ،
 �إتاحة الفر�صة للطلبة ملمار�سة الأن�شطة وجعل التعليم
�أكرث متعة ،وجعل التعلم ن�شط ًا مما ي�شكل حتدي ًا ومتعة يف الوقت
نف�سه.
 العمل على احرتام م�شاعر الطالب وعدم الإ�ساءة لهم،
والدقة واالن�ضباط يف املحافظة على الوقت ،و�أي�ض ًا القدرة على
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعليم ،والقدرة على جذب الطالب
وت�شويقهم للمادة (من�صور.)55 - 24 ،2019 ،
يف �ضوء هذه الأهمية للتميز الأكادميي ،وبالذات لأع�ضاء
هيئة التدري�س ،فقد �أجري عدد من الدرا�سات والبحوث التي هدفت
للتعرف �إىل التميز الأكادميي لهذه الفئة ،منها:
درا�سة �شقرة ( )Shaqra,2021وهدفت للتعرف �إىل درجة

ممار�سة القادة الأكادمييني لإدارة التميز الأكادميي يف اجلامعات
الأردنية من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتكونت عينة الدرا�سة
من (� )405أكادمييني .و�أظهرت النتائج �أن التميز الأكادميي لدى
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية جاء بدرجة متو�سطة .و�سعت درا�سة ال�شيخ
والفهيد (� )2020إىل تقومي الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س
بكلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية بالأح�ساء يف �ضوء معايري
التميز يف التدري�س اجلامعي .وتكونت عينة البحث من (� )82أ�ستاذاً
جامعي ًا و ( )531طالباً .وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل وجود فرق
دال �إح�صائي ًا بني متو�سط درجات عينة البحث من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وبني املتو�سط الفر�ضي يف جميع حماور الأداة والدرجة
الكلية ،ل�صالح متو�سط درجات العينة من الأ�ساتذة ،وهذه النتيجة
ت�شري �إىل �أن �أداءهم يت�سم بالتميز.
وهدفت درا�سة داود والعجمي ونور ( )2020للتعرف �إىل الإطار
الفكري والفل�سفي للتميز يف التعليم اجلامعي ،والتوجهات املعا�رصة
ذات االرتباط به ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )87من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأزهر بالقاهرة ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
�أن درجة توافر م�ؤ�رشات التميز يف التعليم اجلامعي الأزهري جاءت
بدرجة متو�سطة .ويف الإطار نف�سه �أجريت درا�سة هل�سة ()2018
التميز يف الأداء من وجهة
للتعرف �إىل عالقة �إدارة املعرفة مب�ستوى ّ
ّ
نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جامعة اال�ستقالل بفل�سطني،
وطبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )105من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أبرزها � ّأن اجلامعة
تعتمد يف تخزين املعرفة وا�سرتجاعها على الأر�شيف الورقي،
كاف يف
و�أن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يرون ب�أنه ال يوجد اهتمام ٍ
اجلامعة باملعرفة و�إدارتها �إدارة �صحيحة .وجاءت درا�سة �سكر
( )2018بهدف حتديد درجة ممار�سة ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف
جامعة الأق�صى لإدارة التميز ،وحتديد م�ستوى الأداء الوظيفي لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وفح�ص ما �إذا كانت هناك عالقة بينهما،
واختريت عينة مكونة من ( )221ع�ضواً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
عدة نتائج �أهمها �أن درجة ممار�سة �إدارة التميز متو�سطة ،وت�ساوي
( ،)3.32وكذلك درجة الأداء الوظيفي كانت متو�سطة� ،أما درا�سة
�صوام ( )2017فهدفت �إىل التعرف على ت�أثري التمكني الإداري يف
متيز الأداء الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف بع�ض م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف منطقة ال�رشق اجلزائري .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )65رئي�س ق�سم يف امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة .وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل النتائج التالية :م�ستوى التمكني الإداري لدى القيادات
الأكادميية كان مرتفع ًا يف امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة ،كما �أن م�ستوى
الأداء لدى �أع�ضاء هيئاتها التدري�سية كان مرتفع ًا �أي�ضاً ،ويوجد �أثر
ذو داللة �إح�صائية للتمكني الإداري يف متيز الأداء الوظيفي لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف امل�ؤ�س�سات حمل الدرا�سة .يف حني هدفت درا�سة
قوا�سمة وبوريني ()Qawasmeh& Al-Bourini 2016( )2016
للتعرف �إىل الك�شف عن م�ستوى ممار�سة �إدارة التميز اجلامعي يف
جامعة جدارا من وجهة نظر العاملني والطلبة با�ستخدام النموذج
الأوروبي للتميز ب�أبعاده الت�سعة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()375
موظف ًا وطالباً ،وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى التميز
الأكادميي يف اجلامعة كان متو�سطاً.
ويع ّد توكيد الذات من املفاهيم املهمة التي تعك�س العديد من
ال�سلوكيات الإيجابية لدى الفرد ومنها �شعوره بالإيجابية ،وحترره
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2 .2مظاهر لفظية توكيدية :تتمثل يف التوكيد االجتماعي
والدفاع عن احلقوق ،والقدرة العامة على التعبري ،والقدرة على
التعبري عن الآراء ،والت�رصف مع الأ�شخا�ص املختلفني ،واملدح
والتقدير ،ومدح الآخرين (مريان)154 ،2006 ،
3 .3اتخاذ القرار :عملية فكرية �سلوكية معقدة ،تت�ضمن ال�سعي
لو�ضع بدائل ،ثم اختيار البديل املنا�سب �ضمن ا�سرتاتيجيات منا�سبة
للو�صول للهدف املرغوب (اخلويل )213 ،2009 ،وبذلك ف�إن توكيد
الذات املهنية متعددة الأبعاد لكل منها طبيعته اخلا�صة و�أهميته
يف ت�شكيل مالمح هذه الذات وحتديد خ�صائ�صها وهويتها ،وتلك
الأبعاد هي:
 البعد املعريف :ويتمثل يف املعرفة املهنية التي تت�ضمن
املعلومات واملعارف التي تتعلق بالأ�شياء واملهام والأ�شخا�ص،
وت�ؤثر يف �إدراك الفرد لطبيعة العمل الذي يقوم به ،وعملية الإدراك
هذه ت�شكل �إطاراً مرجعي ًا ي�ساعد يف تنظيم املعلومات واملعارف
املرتبطة مبهنة التدري�س واال�ستفادة منها يف ممار�سة العمل املهني
(بدرخان و�آخرون.)536 ،2013 ،
 البعد النف�سي :ويتمثل يف جمموعة القدرات الوجدانية
مثل وعي الفرد مب�شاعره ،وقراءة م�شاعر الآخرين ،وقدرته على
التفاعل معها مبرونة ،والتحكم يف انفعاالته و�سماته ال�شخ�صية مبا
ميكنه من التفاعل الإيجابي يف البيئة التي يعمل بها (Nakhaie,

من ت�أنيب ال�ضمري ،ومقاومته لل�ضغوط مبختلف �أنواعها ،وت�رصفه
من منطلق قوة ومقدرته على اتخاذ قرارات حا�سمة و�رسيعة
ومنا�سبة لطبيعة املوقف ،وقدرته على التفاو�ض ،والدفاع عن
احلقوق ال�شخ�صية واملهنية ،واالت�صال الفعال الذي ي�سهم يف تكوين
عالقات اجتماعية ناجحة ،وحت�سني �صورة الذات لديه ،ومقدرته
على التعبري عن م�شاعر املحبة والود والإعجاب من خالل التعامل
مع الآخرين ويف الوقت املنا�سب ،وبالطبع ي�ساعد ذلك على حتقيق
�أكرب قدر من الفاعلية والنجاح.)Kim, 2003,269( .
وينبثق من مفهوم توكيد الذات ،مفهوم الذات املهنية التي
تنمي لدى الفرد ال�شعور بالتقدير واملكانة واال�ستقالل واالعتماد
على النف�س نحو �إدارة املواقف املهنية ،وتزيد مقدرته على مواجهة
الأعباء املحتملة يف امل�ستقبل ،وتخطي التحديات واحلر�ص على
حتقيق الهدف والتوجه الذاتي ،وينعك�س ذلك على خف�ض معدل القلق
والإحباط جتاه املهام واملواقف املهنية .وهي بذلك تعد من �أبرز
املفاهيم التي تعرب عن �شخ�صية الفرد �أثناء عمله ،ومن �أهم العوامل
التي ت�ؤثر يف �سلوكه االجتماعي وتوافقه النف�سي واالجتماعي.
وبذلك ميكن تعريف مفهوم الذات املهنية ب�أنه :ال�صورة التي
يكونها الفرد عن ذاته يف جمال عمله ،وهذا املفهوم يتطور وينمو
يف �ضوء خرباته احلياتية املرتبطة مبجال العمل (عبد اللطيف
والهواري .)135 :2008 ،ويعرفه �سليمان ( )16 ،2017ب�أنه:
القدرة علي التعبري املو�ضوعي عن امل�شاعر والأفكار والآراء والقيم
.)Silverman,& Lagrange,2000,49
واملعتقدات والطموحات امل�ستقبلية املرتبطة مبهنة التدري�س لي�ؤكد
 البعد الأدائي :ويتمثل هذا البعد باجلانب العملي
ثقته بذاته واعتزازه بها ،ويري �سيد (� )4 :2018أن توكيد الذات
والتطبيقي للمهارات اخلا�صة باملهنة �أو ما يعرف بالأداء املهني،
املهنية هي ال�سلوك الذي متكن الفرد من الت�رصف ال�صحيح حيال
وما يقوم به الفرد من �أعمال وممار�سات متفق عليها يف جمال مهنة
املواقف التي قد يتعر�ض لها داخل البيئة التعليمية ،للم�ساعدة على
حمددة (املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية.)24 :2006 ،
التعبري عما يجول بخاطره ب�صدق ،وينال حقوقه دون �إنكار حقوق
 البعد االجتماعي :ويتمثل يف ال�سمات ال�شخ�صية
الآخرين ،ويفي باحتياجاته النف�سية.
واالجتماعية للفرد يف �إطار املهنة التي ينتمي �إليها حيث تختلف
وترى الباحثة �أن لتوكيد الذات املهنية �أهمية كبرية لدى
املهن بع�ضها عن بع�ض من حيث ما تتطلب من �سمات �شخ�صية
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات للأ�سباب التالية:
واجتماعية مثل مهنة التدري�س التي تتطلب قدراً كبرياً من االتزان
 تعد �أ�سا�سية يف تفاعل ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي ،االنفعايل والثقة بالنف�س واملباد�أة واتخاذ القرار وال�صرب و�سعة
وا�ستجابته للو�ضع والظروف القائمة يف البيئة اجلامعية.
ال�صدر (عبد الفتا،ح )87 ،1992،و (�Nakhaie, Silverman, & La
 تك�سب ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي القدرة على اتخاذ .)Grange,2000,45
القرار املنا�سب.
 البعد القيمي :ويتمثل هذا البعد يف القيم املهنية �أو
 ي�ستطيع من خاللها ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي التعبري �أخالقيات املهنة ،وهي عبارة عن جمموعة الأفكار واملبادئ
عن م�شاعره الإيجابية وال�سلبية املتفقة مع الآخرين �أو املختلفة واملعتقدات ذات الطبيعة ال�سلوكية والوجدانية التي ترتبط مبهنة
عنهم.
حمددة ويعتقد �أ�صحابها ب�أهميتها وقيمتها ويلتزمون مب�ضامينها
 �إن عدم امتالك ع�ضو هيئة التدري�س اجلامعي لهذه املهارة (ال�رشفا.)33 ،2001 ،
 البعد امل�ستقبلي :ويتمثل هذا البعد بطموح الفرد ونظرته
ت�ؤدي �إىل الف�شل يف حتقيق مهامه املهنية على النحو املن�شود.
�إىل م�ستقبله املهني؛ �إذ ميثل الأهداف امل�ستقبلية التي ي�ضعها الفرد
هذا وتق�سم توكيد الذات املهنية �إىل عدة مظاهر:
لنف�سه يف عمل من الأعمال التي لها قيمة بالن�سبة له وللمهنة التي
1 .1غري لفظية :وتنق�سم �إىل ق�سمني:
ينتمي �إليها في�سعى بكل جدية لتحقيقها (عبد اجلواد.)2006،55 ،
 مظاهر �سلوكية داخلية :ت�شري �إىل العمليات الفيزيولوجية
هذا وقد حظي مفهوم الذات املهنية بجانب من البحث يف
كالنب�ض و�ضغط الدم.
درا�سات �سابقة ،وقد جاءت هذه الدرا�سة لتغطية اجلوانب غري
 مظاهر �سلوكية خارجية :تعرب عن التقاء العيون ،املدرو�سة يف هذا املفهوم ،وتناوله من زوايا جديدة ،فعلى �سبيل
واالبت�سام ،ومدة اال�ستجابة ،و�شدة ال�صوت ،وارتباك الكالم املثال:
وتعبريات الوجه (الفقي.)2000 ،
�سعت درا�سة اللوزي ومتويل ( )2021التعرف �إىل �أثر توظيف
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مرا�سي التعلم الإلكرتوين يف تدري�س مقرر تقييم تربوي لتنمية
م�ستويات عمق املعرفة وجدارة التقومي وتوكيد الذات املهنية لدى
الطالب املعلم بكلية االقت�صاد املنزيل ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )125طالب ًا مقيدين بالفرقة الرابعة بكلية االقت�صاد املنزيل،
إح�صائي ًا عن
وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �
ّ
بني متو�سطات درجات الطالب املعلمني يف التطبيقني القبلي
والبعدي ملقيا�س توكيد الذات املهنية ل�صالح التطبيق البعدي،
ووجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة �إح�صائية بني منو م�ستويات
عمق املعرفة وجدارة التقومي وتوكيد الذات املهنية .و�أجريت درا�سة
حممد ( )2019حيث هدفت �إىل التعرف �إىل الذات املهنية وعالقتها
بالر�ضا الوظيفي لدى املر�شدين النف�سيني يف املدار�س الثانوية
بوالية اخلرطوم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )77مر�شداً منهم ()67
من الإناث /و ( )10من الذكور ،وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة �أن
الذات املهنية جاءت مب�ستوى مرتفع ،وتوجد عالقة طردية دالة بني
الذات املهنية والر�ضا الوظيفي ،كما ال توجد فروق دالة يف الذات
املهنية للمر�شدين النف�سيني يف املدار�س الثانوية بوالية اخلرطوم
تعزى ملتغري اخلربة .ودرا�سة �سيد ( )2018هدفت لقيا�س فاعلية
برنامج قائم على التدريب امل�صغر ومبادئ نظرية التعلم امل�ستند
على الدماغ يف تنمية مهارات التفكري العلمي ومهارات تدري�سه
وتوكيد الذات املهنية ،وللك�شف عن فاعلية الربنامج الذي مت �أعد
وطبق على عينة مكونة من ( )66من معلمي العلوم قبل اخلدمة
بكلية الرتبية بجامعة الأزهر بالقاهرة ،وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة
�إىل فاعلية الربنامج املقرتح القائم على التدريب امل�صغر ،والتعلم
امل�ستند على الدماغ يف تنمية مهارات التفكري العلمي ومهارات
تدري�سه ،وتوكيد الذات املهنية لدى عينة البحث ،وحاولت درا�سة
�سليمان ( )2017التعرف �إىل فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية لل�صف
املقلوب يف تنمية املهارات التدري�سية ،وتوكيد الذات املهنية
لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )29طالب ًا معلماً ،وتو�صلت �أهم نتائج الدرا�سة �إىل �أن التدري�س
با�ستخدام ا�سرتاتيجية ال�صف املقلوب �ساعد يف زيادة �إيجابية
الطالب املعلمني ،وعزز من �شعورهم ،و�أ�سهم يف تنمية مهارتهم
التدري�سية ،وتوكيد الذات املهنية لديهم.
ويعد مفهوم الكفاءة الذاتية من املفاهيم املهمة حلياة الفرد
و�سالمته النف�سية ،حيث يعد هذا املفهوم من �أبرز املفاهيم التي
قدمها «باندورا» حماو ًال من خاللها ت�أكيد دور العوامل االجتماعية
واملعرفية ،وما يحدث بينها من تفاعل (يون�س.)561 ،2018 ،
وتتحدد نظرية» باندورا «يف الكفاءة الذاتية يف �أن توقعات
الفرد عن �أدائه امل�ستقبلي ت�ؤثر بقوة يف �إمكانية جناح هذا الأداء
( ،)Burke, 2017: 20و�أن معتقدات الفرد حول كفاءته الذاتية ،تكون
�أكرث قوة من قدراته احلقيقة؛ لذا زادت �أهميتها م�ؤخراً كعامل و�سيط
يف تعديل ال�سلوك.
وي�ضيف �شنك ( )Schunk,1995,281-303ب�أن الفرد من خالل
الكفاءة الذاتية يجب �أن يدرك قيمة املهمة لذلك يبذل اجلهد الالزم
لإجنازها ،كما يجب �أن يكون لديه بع�ض املعرفة حول املهمة
واملهارة لإجنازها ،والفاعلية الذاتية تعمل كمعينات ذاتية �أو
كمعوقات ذاتية يف مواجهة امل�شكالت ،فالفرد الذي لديه �إح�سا�س
قوي بفاعليته الذاتية يركز جل اهتمامه عند مواجهته امل�شكلة على

حتليلها بغية الو�صول �إىل حلول منا�سبة لها� ،أما �إذا تولد لديه ال�شك
بفاعليته الذاتية ف�سوف يتجه تفكريه نحو الداخل بعيداً عن مواجهة
امل�شكلة ،فريكز على جوانب ال�ضعف وعدم الكفاءة وتوقع الف�شل.
وتعرف الكفاءة الذاتية على �أنها �إح�سا�س داخلي لدى الفرد
حول قدرته على القيام باملهام وامل�س�ؤوليات الالزمة لتحقيق
الأهداف التي ي�سعى للو�صول �إليها (نا�رص و�سعادة،)193 ،2018 ،
و�أ�شار حممود ( )90 :2020لأنها الأفكار واملعتقدات حول الذات
ومدى كفاءتها ،ووفقا لطبيعتها املعرفية؛ وهي تتو�سط بني ما لدى
الفرد من معرفة ومهارات و�أدائه الفعلي ،وتربز هذه االعتقادات
يف مدى ت�أثريها على �سلوك املباد�أة ومقدار اجلهد املبذول للقيام
بالأداء وفقا لطبيعة الدافعية ،بالإ�ضافة لأنها ت�ؤثر على م�ستوى
املثابرة والإ�رصار على القيام باملهمة عند مواجهه ال�صعوبات
والعقبات.
بالنظر للتعريفات ال�سابقة للكفاءة الذاتية ميكن القول
�إن االفرتا�ضات التي ي�ستند �إليها مفهوم كفاءة الذات ذكرها
(الزيات )90 - 89 :2001,وهي:
 يجاهد الأفراد يف ال�سعي �إىل التحكم يف الأحداث امل�ؤثرة
على حياتهم.
 م�ستوى دافعية الأفراد ،وحالتهم االنفعالية ،و�أفعالهم هي
دالة على ما يعتقدونه عن ذواتهم من �إمكانيات ،ال ما هي عليه
بالفعل.
 ت�ؤثر اعتقادات الفرد �أو كفاءته الذاتية على :وجهة ال�سلوك،
واجلهد ،واملثابرة ،والتكيف ،والقدرة على مواجهة ال�ضغوط،
وم�ستوى الإجناز الفعلي للمهام.
 قدرة الأفراد على التحكم يف �أفعالهم املق�صودة هو املحدد
لكفاءتهم الذاتية.
 هناك ذات واحدة �أو وحدة الذات؛ �إذ تتفاعل العوامل
الذاتية ال�شخ�صية واملحددات البيئية وال�سلوك تفاع ًال يقوم على
تبادل الت�أثري والت�أثر.
يف �ضوء هذا الفهم للكفاءة الذاتية ،فقد ذكر( (�Chacon, Car
� )men,2005:258أن هناك العديد من العوامل امل�ؤثرة على منو
الكفاءة الذاتية واملتمثلة يف:
 ر�سائل الآخرين :عندما يدرك الأفراد التقييمات من �أفراد
مهمني بالن�سبة لهم ،على �سبيل التغذية الراجعة التقييمية املقدمة
يف �شكل �إقناع �شفوي فيما يتعلق ب�إحرازاتهم ،ف�إن ذلك يقوي
اعتقاداتهم كما �أنهم ميكن �أن ينجزوا ما يريدون.
 مالحظة خربات الآخرين :مالحظة الآخرين وهم ي�ؤدون
يقيموا قدراتهم على �أداء املهمة نف�سها
املهمة ي�ساعد الأفراد على �أن ّ
يف �ضوء تلك املالحظات ،و�أن الأفراد �أثناء مالحظات لإحرازات
الآخرين يقارنون �أنف�سهم كم�ؤدين يف الوقت نف�سه ،ولذلك تع ّد
مالحظة جناح وف�شل الآخرين من �أهم امل�صادر التي يكت�سب منها
الأفراد معلوماتهم عن كفاءاتهم الذاتية ،وبخا�صة �أولئك الذين
يكونون يف م�ستواهم نف�سه.
 خربات النجاح والف�شل� :إن اعتقادات الكفاءة الذاتية تنتج
عن النجاح والف�شل يف ت�أدية املهمة ،حيث �إن النجاح يقوي اعتقادات
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د .مرفت عاطف النجار

الكفاءة الذاتية لل�شخ�ص ،يف حني �إن الف�شل مييل �إىل �إ�ضعافها،
فالطالب مثال ي�شعرون بكفاءة ذاتية كبرية عندما يحققون جناح ًا
يف �أداء عملٍ ما ،ومبجرد �إح�سا�س الطالب بالكفاءة الذاتية ف�إن ف�ش ًال
عار�ض ًا ال يقلل �أو ي�ؤثر على كفاءته وثقته وبقدرته ،بل قد ت�ؤدي
خربات الف�شل �إىل �شحذ جهوده.
اال�ستثارة االنفعالية� :إن احلاالت العاطفية ت�ؤثر
 �	
على اعتقادات الكفاءة الذاتية لدى الأفراد ،و�أن اال�ستثارة االنفعالية
يف �شكل الإجهاد والتهديدات االنفعالية ال�شديدة تخف�ض الأداء عادة،
فالذين يخربون اخلوف ال�شديد غالب ًا تكون توقعاتهم عن كفاءاتهم
الذاتية املنخف�ضة ،وهذا ما ي�ؤثر �سلب ًا على م�ستوى �أدائهم.
هذا وقد اتفق العديد من الكتاب والباحثني الرتبويني على �أن
الكفاءة الذاتية تت�سم بالعديد من اخل�صائ�ص واملتمثلة يف:
 �أنها ال تركز فقط على املهام التي ميتلكها الفرد ،ولكن
أي�ضا على حكم الفرد على ما ي�ستطيع �أداءه ،مع ما يتوفر لديه من
� ً
مهارات.
 �أن الكفاءة الذاتية تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البيئة
ومع الآخرين ،كما تنمو بالتدريب واكت�ساب اخلربات املختلفة.
 هي لي�ست �سمة ثابتة �أو م�ستقرة يف ال�سلوك ال�شخ�صي؛ بل
أي�ضا
جمموعة من الأحكام ال تت�صل مبا ينجزه ال�شخ�ص فقط ،ولكن � ً
باحلكم على ما ي�ستطيع �إجنازه فهي نتاج للمقدرة ال�شخ�صية.
 �أن الكفاءة الذاتية لي�ست جمرد �إدراك �أو توقع فقط ،ولكنها
يجب �أن ترتجم �إىل بذل جهد ،وحتقيق نتائج مرغوب فيها.
 تتحد الكفاءة الذاتية بالعديد من العوامل مثل �صعوبة
املوقف ،وكمية اجلهد املبذول ،ومدى مثابرة الفرد.
 �إن الكفاءة الذاتية ترتبط بالواقع والتنب�ؤ ،ولكن لي�س
بال�رضورة �أن هذه التوقعات تعك�س قدرة الفرد و�إمكاناته احلقيقية،
فمن املمكن �أن يكون الفرد لديه توقع بكفاءته الذاتية لكن �إمكاناته
قليلة (ال�شيخ.)51 ،2021،
يف �ضوء هذه الأهمية للكفاءة الذاتية ،وما تتمتع به من
حمورا من حماور علم النف�س
خ�صائ�ص ،فقد بد�أت يف الظهور
ً
الرتبوي يف بداية الثمانينيات ،ذلك �أن معتقدات الكفاءة الذاتية ت�ؤثر
بطريقة م�ؤكدة على مدى التفتح ،واالنفتاح على االبتكارات اجلديدة
يف املناهج ،وطرق التدري�س ،وفل�سفة الرتبية ،وتكنولوجيا التعليم
(�إبراهيم .)2 ،2004
لذا اهتم العديد من الباحثني الرتبويني بالبحث والتق�صي
حول الكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ولدى الطلبة،
كدرا�سة �ساندرالين ( )Sanderlin, 2020التي �أجريت لبيان دور
اليقظة العقلية والتمايز النف�سي يف التنب�ؤ بكفاءة الذات والتعاطف
لدى امل�رشفني املتدربني؛ حيث �أ�شارت �أهم نتائج الدرا�سة لوجود
عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني كفاءة الذات والتمايز
النف�سي ،كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى كفاءة الذات كان
�أعلى من املتو�سط ،وهدفت درا�سة (عو�ض و�أمني )2019،للتعرف
�إىل طبيعة العالقة بني ال�ضغوط املهنية والكفاءة الذاتية لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )222من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وتو�صلت الدرا�سة لعدد من النتائج� ،أهمها :وجود
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عالقة ارتباطية �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني ال�ضغوط املهنية
والكفاءة الذاتية .يف حني هدفت درا�سة علي ( )2018لقيا�س
الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتوجهات الهدفية لدى طلبة املرحلة
الثانوية يف فل�سطني ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى الكفاءة
الذاتية ،جاء بدرجة متو�سطة مثل م�ستوى التوجهات الهدفية ،كما
�أظهرت وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى الكفاءة
الذاتية والتوجهات الهدفية� .أما درا�سة (Delahaij & Van Dam
 ),2017فقد هدفت �إىل التعرف �إىل ت�أثري �أ�سلوب املواجهة على كفاءة
الذات والتقييم االنفعايل لدى املجندين يف اجلي�ش �أثناء م ّدة تدريب
عالية ال�ضغوط ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )648من املجندين،
و�أظهرت نتائجها وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني
كفاءة الذات و�أ�ساليب املواجهة املرتكزة على امل�شكلة (الإيجابية)،
وعالقة �سلبية ذات داللة �إح�صائية بني كفاءة الذات و�أ�ساليب
املواجهة املرتكزة على االنفعال (ال�سلبية) ،كما كان م�ستوى كفاءة
الذات مرتفعاً .وقد حاولت درا�سة ( )Kim & Kim ,2016التحقق من
التمايز النف�سي ملعلم الطفولة املبكرة وكفاءته الذاتية على الرفاه
النف�سي؛ وتكونت عينة الدرا�سة من ( )293معلمة ،و�أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني التمايز
النف�سي وكفاءة الذات ،وكذلك بالرفاه النف�سي ،بالإ�ضافة �إىل �أن
م�ستوى كفاءة الذات مرتفع لدى عينة الدرا�سة .وجاءت درا�سة
كرما�ش ( )2016بهدف فح�ص الكفاءة الذاتية الأكادميية املدركة
لدى طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة بابل ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )352طالب ًا وطالبة ،ومما تو�صلت �إليه الدرا�سة �أن
�أفراد العينة لديهم م�ستوى جيد من الكفاءة الأكادميية املدركة،
وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الكفاءة الذاتية
الأكادميية املدركة بني الطالب والطالبات ،وتوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني م�ستوى طلبة ال�سنة الثانية وال�سنة الرابعة ول�صالح
طلبة ال�سنة الرابعة .و�أجريت درا�سة م�صطفى ( )2015بهدف قيا�س
العالقة بني الدافع النف�سي بالكفاءة الذاتية املدركة لدى طلبة
املرحلة الإعدادية يف منطقة النا�رصة ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )312طال ًبا وطالبة ،وقد �أ�شارت النتائج �أن م�ستوى الدافع املعريف
وم�ستوى الكفاءة الذاتية املدركة لدى طلبة املرحلة الإعدادية كان
مرتفعاً ،ووجود عالقة ارتباطية �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني الدافع
املعريف والكفاءة الذاتية املدركة لدى طلبة املرحلة الإعدادية
بالنا�رصة .يف حني �أن درا�سة ( )Sarkhosh& Rezaee ,2014هدفت
�إىل التعرف �إىل طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل والكفاءة الذاتية
لدى معلمي اجلامعة الإيرلنديني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()105
معلمني ،وتو�صلت لعدد من النتائج من �أهمها :وجود عالقة ارتباط
موجبة ذات داللة �إح�صائية بني الذكاء االنفعايل والكفاءة الذاتية،
قوي ًا بالكفاءة الذاتية ملعلمي
و�أن الذكاء االنفعايل يع ّد منبئ ًا ّ
اجلامعة .وجاءت درا�سة �إبراهيم ( )2004بهدف قيا�س الكفاءة
الذاتية لدى املعلمني وعالقتها بالكفاءة الذاتية العامة وال�ضغوط
املهنية واملعتقدات الرتبوية لدى عينات من املعلمني (قبل و�أثناء)
اخلدمة .درا�سة تنب�ؤية مقارنة ,وتكونت عينة الدرا�سة من ()100
معلمة ومعلم ،وتو�صلت الدرا�سة لوجود عالقة ارتباطية ذات داللة
بني الكفاءة الذاتية املهنية لدى املعلمني ،وكل من الكفاءة الذاتية
العامة ،واملعتقدات الرتبوية� ،إ�ضافة لوجود عالقة ارتباطية عك�سية
ذات داللة بني الكفاءة الذاتية لدى املعلمني وال�ضغط النف�سي املهني،
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و�أهمية الكفاءة الذاتية وال�ضغط املهني واملعتقدات الرتبوية يف
التنب�ؤ بالكفاءة الذاتية املهنية مع اختالف يف مقدرة هذه املتغريات
على التنب�ؤ.
يف �ضوء العر�ض ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة يالحظ �أن هناك
درا�سات اتفقت مع الدرا�سة احلالية كدرا�سة �شقرة (،)Shaqra,2021
ودرا�سة هل�سة ( ،)2018و درا�سة �صوام ( ،)2017ودرا�سة عو�ض
و�أمني ( )2019يف تناول عينة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكذلك
اتفقت مع درا�سة م�صطفى ( ،)2015ودرا�سة حممد (،)2019
ودرا�سة هل�سة ( )2018يف ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،بينما اختلفت
مع درا�سة ( ، )Delahaij & Van Dam ,2017ودرا�سة �سيد (،)2018
و درا�سة �صوام ( )2017يف ا�ستخدام املنهج التجريبي ،وكذلك
اختلفت مع درا�سة �سليمان ( )2017يف تناول عينة الطالب املعلم،
ودرا�سة �ساندرالن ( ،)Sanderlin, 2020يف تناول عينة امل�رشفني
املتدربني ،ودرا�سة اللوزي ومتويل ( )2021يف تناول عينة طلبة
الفرقة الرابعة ،فقد تنوعت الدرا�سات التي تناولت التميز الأكادميي
وتوكيد الذات املهنية والكفاءة الذاتية ،حيث مل تتوفر �أي درا�سة
�سابقة حاولت الربط بني هذه املتغريات ،وهذا ما مييز الدرا�سة
احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة .لذا �أجريت هذه الدرا�سة للوقوف على
التميز الأكادميي وتوكيد الذات املهنية وعالقتهما بالكفاءة الذاتية
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى نظراً للحاجة املا�سة
للتعرف على التميز الأكادميي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومعرفة
قدرتهم يف توكيد الذات املهنية والكفاءة الذاتية لديهم ،وذلك لأجل
تخريج �أجيال قادرة على بناء جمتمع متما�سك متعلم ناجح.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
انطالق َا من ر�ؤية جامعة الأق�صى ور�سالتها و�أهدافها ب�أن
تكون يف طليعة اجلامعات املحلية والعاملية وهدفها �أن حتافظ
وتعزز ريادتها يف فل�سطني ،ورغبة منها يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
لطالبها وموظفيها �سواء كانوا �إداريني �أو �أع�ضاء هيئة تدري�س
وب�أعلى م�ستوى من الأداء والتميز ،وحر�صها على تنمية وتطوير
القدرات لرفع م�ستوى الأداء ،من خالل توليد املعرفة وحفظها
وا�ستخدامها وم�شاركتها .و�إدراك ًا من اجلامعة �أن الركيزة الأ�سا�سية
لتقدمها وتطورها يعتمد على ما لديها من ر�أ�س مال ب�رشي متمثل
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتمتعون بالقدرة العلمية واخلربة
العملية ،ومدى متابعتهم للتطورات العلمية يف جماالت الإدارة
والتدري�س والبحث العلمي ،ونظراً لقلة الدرا�سات ح�سب علم الباحثة،
والتي اهتمت بدرا�سة التميز الأكادميي وتوكيد الذات املهنية
والكفاءة الذاتية لدى �رشيحة مهمة يف املجتمع ،وهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وال توجد �أي درا�سة �سابقة –يف حد علم الباحثة -حاولت
الك�شف عن التميز الأكادميي وتوكيد الذات املهنية وعالقتهما
بالكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى.
من هنا تبلورت احلاجة لهذه الدرا�سة ،والتي تتحدد م�شكلتها
يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
◄◄ما طبيعة العالقة االرتباطية بني التميز الأكادميي
وتوكيد الذات املهنية بالكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الأق�صى؟
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:

◄◄ما م�ستوى التميز الأكادميي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الأق�صى؟
◄◄ما م�ستوى توكيد الذات املهنية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الأق�صى؟
◄◄ما م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة الأق�صى؟
◄◄هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني التميز
الأكادميي والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة يف جامعة الأق�صى؟
◄◄هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني توكيد
الذات املهنية والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الأق�صى؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل:
1 .1الك�شف عن م�ستوى التميز الأكادميي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأق�صى.
2 .2حتديد م�ستوى توكيد الذات املهنية لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأق�صى.
3 .3التعرف �إىل م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأق�صى.
4 .4الك�شف عن طبيعة العالقة االرتباطية ذات الداللة
الإح�صائية بني التميز الأكادميي والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأق�صى.
5 .5التعرف �إىل طبيعة العالقة االرتباطية ذات الداللة
الإح�صائية بني توكيد الذات املهنية والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى.

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من اجلوانب النظرية والتطبيقية
حيث تتمثل �أهمية الدرا�سة بـ:
أوالً :األهمية النظرية:
مهم ًا وهو طبيعة العالقة
مو�ضوعا
1 .1تناولت الدرا�سة
ً
ّ
االرتباطية بني ثالثة متغريات :التميز الأكادميي ،وتوكيد الذات
املهنية ،والكفاءة الذاتية ،كما تتناول الدرا�سة فئة مهمة من فئات
املجتمع ،وهم �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى.
�2 .2إثراء املكتبة العربية عام ًة �أو املكتبة الفل�سطينية خا�ص ًة
يف تقدمي �إطار نظري يحتوي على العديد من املعلومات ،والتي
تناولت متغريات الدرا�سة التالية (التميز الأكادميي ،توكيد الذات
املهنية ،الكفاءة الذاتية).
ثانيًا :األهمية التطبيقية:
1 .1قد تفيد نتائج الدرا�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف تنمية
قدرتهم على التميز الأكادميي ،وزيادة م�ستوى كفاءتهم الذاتية.
2 .2قد تفيد باحثني �آخرين يف هذا املجال لال�ستفادة من
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التميز األكادميي وتوكيد الذات املهنية وعالقتهما بالكفاءة الذاتية
لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة األقصى

د .مرفت عاطف النجار

مقايي�س الدرا�سة ونتائجها.
حدود الدراسة وحمدداتها:
حتددت الدرا�سة باحلدود واملحددات التالية:
 احلد املو�ضوعي :تناولت الدرا�سة احلالية التميز
الأكادميي ،وتوكيد الذات املهنية ،وعالقتهما بالكفاءة الذاتية لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى.
 احلد الب�رشي :عينة ع�شوائية طبقية بن�سبة مت�ساوية من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى.
 احلد املكاين :جامعة الأق�صى ،بفل�سطني.
 احلد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة يف يونيو من العام
الدرا�سي .2021/ 2020
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات ،والتي ترى الباحثة
�رضورة تعريفها ،وهي:
التميز الأكادميي :عرفه الف�ضالة ( .)4 ،2014ب�أنه التزام
املوظف بواجباته وم�س�ؤولياته الوظيفية ،ومتيزه يف ذلك .وتعرفه
الباحثة على �أنه ممار�سات مهنية متطورة �أو �أفكار �إبداعية جديدة
متكن �أع�ضاء هيئة التدري�س من التفرد والتفوق يف �أداء مهامهم
ب�شكل يتخطى التوقعات امل�ستقبلية ،بتحقيق التوزان ملتطلبات
جميع الأطراف املعينة من عاملني وطالب وجمتمع خارجي،
واال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة ،وتكييف وتعديل الأولويات
وا�ستخدامها على املدى القريب والبعيد لت�ضمن اال�ستمرارية يف
الإبداع والتح�سني والتميز عن الآخرين ،ويقا�س �إجرائيا بالدرجة
الكلية التي يح�صل عليها �أع�ضاء هيئة التدري�س على املقيا�س
امل�ستخدم يف البحث احلايل.
توكيد الذات املهنية :تعرفها لوني�س ( )2012ب�أنها مهارة
لدى الطالب للتعبري عن �آرائه ،والإف�صاح عن م�شاعره الإيجابية
وال�سلبية بطريقة مالئمة ،واملباد�أة واال�ستمرار يف العالقات
إيجابياً ،مع االلتزام بالقيم واملعايري االجتماعية
االجتماعية �
ّ
والأخالقية .وتعرفه الباحثة على �أنه جمموعة من ال�سلوكيات
والت�رصفات التي يقوم بها �أع�ضاء هيئة التدري�س للتعبري عن قيمهم
و�آرائهم وم�شاعرهم من خالل �إدراكهم لها و�إدراكهم خل�صائ�ص
املواقف ،والتعبري عن ذواتهم دون انتهاك للقيم واملعايري
االجتماعية ال�سائدة ،ويقا�س �إجرائي ًا بالدرجة الكلية التي يح�صل
عليها �أع�ضاء هيئة التدري�س على املقيا�س امل�ستخدم يف البحث
احلايل.
الكفاءة الذاتية :تعرفها يون�س (� )568 :2018أنها قناعة
الفرد الذاتية بقدرته على �أداء املهمة التي توكل �إليه ،و�شعوره
بقدرته على التغلب على امل�شكالت التي قد تواجهه ،وبقدرته على
�ضبط �سلوكه ،والتخطيط ال�سليم للتعامل مع امل�شكلة ،وتعرفها
الباحثة على �أنها مدى قدرة �أع�ضاء هيئة التدري�س املهنية النف�سية
واالجتماعية يف التعامل مع الآخرين ،وقدرتهم على الت�رصف يف
املواقف مهما كانت مفاجئة ،واملثابرة على حلها ،وال�صمود �أمام
خربات الف�شل التي تعرت�ضهم ،ويقا�س �إجرائي ًا بالدرجة الكلية التي
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يح�صل عليها �أع�ضاء هيئة التدري�س على املقيا�س امل�ستخدم يف
البحث احلايل.
�أع�ضاء هيئة التدري�س :هم كل من يعمل وي�شغل وظيفة معيد
وحما�رض و�أ�ستاذ م�ساعد و�أ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ دكتور يف جامعة
الأق�صى.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
يتناول هذا اجلانب من الدرا�سة و�صف ًا لطريقة الدرا�سة
و�إجراءاتها التي ا�ستخدمتها الباحثة لغايات تنفيذ الدرا�سة ،وت�شمل:
و�صف املنهج امل�ستخدم ،واختيار العينة ،وبناء الأدوات ،والتحقق
من خ�صائ�صها ال�سيكومرتية (ال�صدق والثبات) ،واملعاجلات
الإح�صائية التي اُ�ستخدمت لتحليل البيانات ،والإجراءات العملية
التي اُتبعت يف الدرا�سة .وفيما يلي عر�ض لهذه الإجراءات.
منهج الدرا�سة :من �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت
الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي االرتباطي؛ حيث يقوم على درا�سة
العالقات املتبادلة بني متغريات الدرا�سة وارتباط بع�ضها ببع�ض.
جمتمع الدرا�سة :يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى امل�سجلني للعام الدرا�سي 2020
 ،2021/والبالغ عددهم ( )500ع�ضو.
عينة الدراسة:
 .أالعينة اال�ستطالعية :اُ�ستخدمت بهدف التحقق من �صالحية
�أدوات الدرا�سة للتطبيق ،والتحقق من كفاءتها ال�سيكومرتية،
وبناء
وا�ستك�شاف منا�سبتها ومالءمتها للتطبيق على عينة الدرا�سة،
ً
على هذا الأ�سا�س �رشعت الباحثة يف �إجراءات ال�صدق والثبات على
عينة بلغت ( )30ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
.بالعينة الكلية الأ�سا�سية :تكونت عينة الدرا�سة من ()250
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى� ،أي ما ميثل ن�سبة
( )% 50من جمتمع الدرا�سة الإح�صائي ،واختريت العينة بطريقة
ع�شوائية طبقية بن�سبة مت�ساوية بني الذكور والإناث واجلدول ()1
يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة وفقا للجن�س والو�ضع االقت�صادي.
جدول ()1
توزيع عينة الدراسة وفقا للجنس والوضع االقتصادي

النوع

الو�ضع االقت�صادي

العدد

الن�سبة ()%

ذكر

125

50

انثى

125

50

الإجمايل

250

100.0

العدد

الن�سبة

منخف�ض

75

30.0

متو�سط

145

58.0

مرتفع

30

12.0

الإجمايل

250

100.0

يتبني من اجلدول (� )1أن عينة الدرا�سة موزعة بالت�ساوي بني
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الذكور والإناث ،كما يتبني �أن �أغلب عينة الدرا�سة بن�سبة % 58
و�ضعهم االقت�صادي متو�سط.
�أدوات الدرا�سة و�إجراءات بنائها :لتحقيق �أهداف الدرا�سة
احلالية �أعدت الباحثة بنف�سها ثالثة مقايي�س ،وهي :مقيا�س التميز
الأكادميي ،ومقيا�س توكيد الذات املهنية ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية،
وذلك من خالل الرجوع �إىل العديد من الدرا�سات ال�سابقة .وفيما يلي
عر�ض لكيفية تطوير هذه املقايي�س:
● ●�أوالً :مقيا�س التميز الأكادميي:
�أع ّدت الباحثة مقيا�س التميز الأكادميي من خالل اال�ستعانة
مبجموعةٍ من املقايي�س والدرا�سات؛ مثل مقيا�س داود والعجمي
ونور ( ،)2020ومقيا�س ( ،)Shaqra,2021ودرا�سة ال�شيخ والفهيد
( ،)2020ودرا�سة جوهر ور�ضوان و�سليم ( ،)2017حيث بلغ عدد
فقرات مقيا�س التميز الأكادميي يف �صورته الأولية ( )30فقرة
بتدريج �سلم خما�سي (بدرجة كبرية جدا= ،5بدرجة كبرية= ،4
بدرجة متو�سطة=  ،3بدرجة قليلة=  ،2بدرجة قليلة جداً = ،)1
موزعة على �أربعة �أبعاد ،هي:
�1 .1أخالقيات املهنة.
2 .2التمكن العلمي والتنمية املهنية.
3 .3قيادة العمليات الإ�رشافية.
4 .4املبادرات الإبداعية.
ومن ثم ح�سبت الباحثة اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س
كالتايل:
�صدق مقيا�س التميز الأكادميي:
مت الت�أكد من �صدق مقيا�س التميز الأكادميي من خالل:
�1 .1صدق املحتوى (ال�صدق الظاهري) :عر�ضت الباحثة
املقيا�س على جمموعةٍ من املحكمني و�أ�ساتذة اجلامعات يف الوطن
من االخت�صا�صيني يف الإر�شاد النف�سي وال�صحة النف�سية بلغ عددهم
()9؛ للأخذ بر�أيهم وا�ست�شارتهم يف مدى مالءمة الفقرات من حيث
ال�صياغة املبدئية ومدى انتمائها لكل بعد من الأبعاد الأربعة التي
وقيمة،
ت�ضمنها املقيا�س .وقد �أعطى املحكمون
ٍ
مهمةّ ،
مالحظات ّ
ويف �ضوئها ُعدلت فقرة من فقرات املقيا�س يف �صورته الأولية2. .
�صدق البناء ح�سِ ب عن طريق �إيجاد معامل االرتباط بني العبارة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمى �إليه ،وتراوحت معامالت االرتباط
ملجال �أخالقيات املهنة من ( ،)0.86 – 0.78وتراوحت يف جمال
التمكني العلمي والتنمية املهنية من ( ،)0.85-0.89وتراوحت يف
جمال العمليات الإ�رشافية من ( ،)0.74-0.87وتراوحت يف جمال
املبادرات الإبداعية من ( )0.71-0.83وتبني �أن جميع مفردات
�أبعاد املقيا�س كانت دالة عند م�ستوى  ،0.01ماعدا الفقرة رقم
( )1يف بعد التمكن العلمي والتنمية املهنية ،والفقرة رقم ( )5يف
بعد املبادرات الإبداعية ،فقد كانت دالة عند م�ستوى ( ،)05.كما
ُح�سب االرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س،
وتبني �أن معامالت االرتباط بني الأبعاد والدرجة الكلية تراوحت
من ( )0.636-0.738وهي معامالت دالة �إح�صائية عند م�ستوى
،0.01
ثبات مقيا�س التميز الأكادميي:
ُح�سبت قيمة الثبات للعوامل الفرعية با�ستخدام معامل

كرونباخ �ألفا والتجزئة الن�صفية ،وتبني �أن معامل كرونباخ
�ألفا ملجال �أخالقيات املهنة ( ،)0.745وجمال التمكن العلمي
والتنمية املهنية ( ،)0.895وقيادة العمليات الإ�رشافية (،)0.858
واملبادرات الإبداعية ( ،)0.852و�أن معامل الثبات با�ستخدام
التجزئة الن�صفية ملجال �أخالقيات املهنة ( ،)0.895وجمال
التمكن العلمي والتنمية املهنية ( ،)0.875وقيادة العمليات
الإ�رشافية ( ،)0.932واملبادرات االبداعية ( ،)0.914و�أن معامل
الثبات للدرجة الكلية ( ،)0.869وبذلك ف�إن الأداة امل�ستخدمة تتميز
بال�صدق والثبات ،وميكن للنتائج ال�صادرة عنه �أن تكون دقيقة.
مقيا�س التميز الأكادميي يف �صورته النهائية:
ا�شتمل مقيا�س التميز الأكادميي يف �صورته النهائية على
( )30فقر ًة موزع ًة على �أربعة �أبعاد كالتايل:
البعد الأول� :أخالقيات املهنة ( )8فقرات ،البعد الثاين :التمكن
العلمي والتنمية املهنية ( )7فقرات ،البعد الثالث :قيادة العمليات
الإ�رشافية ( )8فقرات ،البعد الرابع :املبادرات الإبداعية ( )7فقرات.
● ●ثانياً :مقيا�س توكيد الذات املهنية:
�صمم هذا املقيا�س من خالل اال�ستعانة مبجموعةٍ من
املقايي�س والدرا�سات مثل (�سيد ،)2018،و (�سليمان ،)2017،و
( ،Allahyari& Jenaabadi (2015حيث بلغ عدد فقرات مقيا�س توكيد
الذات املهنية يف �صورته الأولية ( )41فقرة بتدريج �سلم خما�سي
(بدرجة كبرية جدا= ،5بدرجة كبرية=  ،4بدرجة متو�سطة= ،3
بدرجة قليلة=  ،2بدرجة قليلة جداً =  ،)1موزعة على �ستة �أبعاد،
هي:
.1البعد املعريف .2 .البعد النف�سي .3 .بعد الأداء املهني.
 .4البعد ال�شخ�صي واالجتماعي .5 .البعد القيمي .6 .بعد الطموح
امل�ستقبلي.
ومن ثم ح�سب �صدق وثبات املقيا�س على النحو التايل:
 �صدق مقيا�س توكيد الذات املهنية :مت الت�أكد من �صدق
املقيا�س من خالل:
�1 .1صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى للمقيا�س
عر�ض على ( )9حمكمني من املخت�صني يف الإر�شاد النف�سي وال�صحة
النف�سية؛ للأخذ بر�أيهم وا�ست�شارتهم يف مدى مالءمة الفقرات من
حيث ال�صياغة املبدئية ،ومدى انتمائها لكل بعد من الأبعاد ال�ستة
التي ت�ضمنها املقيا�س ،وقد ُعدلت �صياغة فقرة من فقرات املقيا�س
يف �ضوء �آراء املحكمني.
�2 .2صدق البناء :ح�سب عن طريق �إيجاد معامل االرتباط بني
العبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى �إليه ،وتراوحت معامالت
االرتباط يف جمال البعد املعريف من ( ،) .79 – .65ويف جمال
البعد النف�سي من ( ،) .79 - .56ويف جمال البعد املهني من (.63
  ،) .88ويف جمال البعد ال�شخ�صي واالجتماعي من (.79 - .52) ،ويف جمال البعد القيمي من ( ،) .78 - .56ويف جمال بعد
الطموح امل�ستقبلي من ( ) .81 - .69وتبني �أن جميع مفردات
�أبعاد املقيا�س كانت دالة عند م�ستوى ، .01كما ح�سب االرتباط
بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س ،وتبني �أن معامالت
االرتباط بني الأبعاد والدرجة الكلية تراوحت من () .832 - .528
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د .مرفت عاطف النجار

وهي معامالت دالة �إح�صائية عند م�ستوى.01
3 .3ثبات مقيا�س توكيد الذات املهنية :ح�سبت قيمة الثبات
للعوامل الفرعية با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية،
وتبني �أن معامل �ألفا كرونباخ ملجال البعد املعريف (،) .865
وجمال البعد النف�سي ( ،) .869والبعد املهني ( ،) .847والبعد
ال�شخ�صي واالجتماعي ( ،) .828والبعد القيمي ( ،)0.754والبعد
الطموح امل�ستقبلي ( ،) .865و�أن معامل الثبات با�ستخدام التجزئة
الن�صفية ملجال البعد املعريف ( ،) .911وجمال البعد النف�سي (.798
) ،والبعد املهني ( ،) .825والبعد ال�شخ�صي واالجتماعي (،) .898
والبعد القيمي ( ،) .889والبعد الطموح امل�ستقبلي ( ،) .847و�أن
معامل الثبات للدرجة الكلية ( ،) .858وبذلك ف�إن الأداة امل�ستخدمة
تتميز بال�صدق والثبات ،وميكن للنتائج ال�صادرة عنها �أن تكون
دقيقة.
و�صف مقيا�س توكيد الذات املهنية يف �صورته النهائية:
ا�شتمل مقيا�س توكيد الذات املهنية يف �صورته النهائية على
( )41فقر ًة موزع ًة على �ستة �أبعاد كالتايل :البعد الأول :املعريف
( )7فقرات ،البعد الثاين :النف�سي ( ،)8البعد الثالث :الأداء املهني
( )7فقرات ،البعد الرابع :ال�شخ�صي واالجتماعي ( )7فقرات ،البعد
اخلام�س :القيمي ( )6فقرات ،البعد ال�ساد�س :الطموح امل�ستقبلي ()6
فقرات.
● ●ثالثًا :مقيا�س الكفاءة الذاتية:
درا�سات �سابقة ،يف
�أُفيد من املقايي�س التي بنيت يف
ٍ
بناء مقيا�س جديد للكفاءة الذاتية ينا�سب ظروف عينة الدرا�سة
وخ�صو�صيتها ،مثل :مقيا�س ( ،Sanderlin (2020ومقيا�س عو�ض
و�أمني ( ،)2019ودرا�سة على ( ،)2018حيث بلغ عدد فقرات
مقيا�س الكفاءة الذاتية يف �صورته الأولية ( )31فقرة بتدريج
�سلم خما�سي (بدرجة كبرية جدا= ،5بدرجة كبرية=  ،4بدرجة
متو�سطة=  ،3بدرجة قليلة=  ،2بدرجة قليلة جداً =  ،)1موزعة على
ثالثة �أبعاد ،هي:
.1الكفاءة املهنية .2 .الكفاءة النف�سية .3 .الكفاءة االجتماعية.
ومن ثم �ضبط املقيا�س ،وذلك على النحو التايل:
أول� :صدق مقيا�س الكفاءة الذاتية:
� اً
�1 .1صدق املحتوى :للتحقق من مدى منا�سبة فقرات مقيا�س
الكفاءة الذاتيةُ ،عر�ض على جمموعةٍ من املحكمني و�أ�ساتذة
اجلامعات يف الوطن من االخت�صا�صيني يف الإر�شاد النف�سي
وال�صحة النف�سية بلغ عددهم ()9؛ للأخذ بر�أيهم وا�ست�شارتهم يف
مدى مالءمة الفقرات من حيث ال�صياغة املبدئية ومدى انتمائها
لكل بعد من الأبعاد الثالثة التي ت�ضمنها املقيا�س ،وقد �أعطى
وقيمة ،ويف �ضوئها ُعدلت بع�ض
املحكمون
ٍ
مهمةّ ،
مالحظات ّ
الفقرات من فقرات املقيا�س يف �صورته الأولية.
�2 .2صدق االت�ساق الداخليُ :ح�سب عن طريق �إيجاد معامل
االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى �إليه،
وتراوحت معامالت االرتباط يف جمال الكفاءة املهنية بني (.52
–  ،) .79وتراوحت يف جمال الكفاءة النف�سية بني (،) .82 - .59
وتراوحت يف جمال الكفاءة االجتماعية بني ( ) .79 - .52وتبني
�أن جميع مفردات �أبعاد املقيا�س كانت دالة عند م�ستوى ، .01كما
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ُح�سب االرتباط بني الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س ،وتبني
�أن معامالت االرتباط بني الأبعاد والدرجة الكلية تراوحت بني
( ،) .765 - .510وهي معامالت دالة �إح�صائية عند م�ستوى.01
3 .3ثبات مقيا�س الكفاءة الذاتية :ح�سبت قيمة الثبات للعوامل
الفرعية با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ،والتجزئة الن�صفية ،وتبني
�أن معامل �ألفا كرونباخ ملجال الكفاءة املهنية ( ،) .753وجمال
الكفاءة النف�سية ( ،) .852وجمال الكفاءة االجتماعية (،) .910
و�أن معامل الثبات با�ستخدام التجزئة الن�صفية ملجال الكفاءة
املهنية ( ،) .901وجمال الكفاءة النف�سية ( ،) .895وجمال الكفاءة
االجتماعية ( ،) .932و�أن معامل الثبات للدرجة الكلية (،)0.920
وبذلك ف�إن الأداة امل�ستخدمة تتميز بال�صدق والثبات ،وميكن
للنتائج ال�صادرة عنها �أن تكون دقيقة.
4 .4مقيا�س الكفاءة الذاتية يف �صورته النهائية :ا�شتمل
مقيا�س الكفاءة الذاتية يف �صورته النهائية على ( )31فقر ًة موزع ًة
على ثالثة �أبعاد كالتايل :البعد الأول :الكفاءة املهنية ( )10فقرات،
البعد الثاين :الكفاءة النف�سية ( )12فقرة ،البعد الثالث :الكفاءة
االجتماعية ( )9فقرات.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
ا�ستخدم الربنامج الإح�صائي (for Package Statistical
 )SPSS( )Science Socialلتحليل البيانات ومعاجلتها �إح�صائياً
يف �ضوء الأ�ساليب الإح�صائية التالية:
1 .1ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة على �أدوات الدرا�سة.
 2 .2معامل ارتباط بري�سون(  (Pearson Correlation Coeffi
 ،)cientلقيا�س االرتباط ،ويقوم على درا�سة العالقة بني متغريين،
وا�ستخدم حل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي ،وال�صدق البنائي
للمقيا�س ،والعالقة بني املتغريات.
3 .3اختبار �ألفا كرونباخ ( )Cronbachs Alphaواختبار
التجزئة الن�صفية؛ ملعرفة ثبات فقرات املقيا�س.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
املحكّ املتدرج من  5حقول :لتحديد املحك املعتمد يف
الدرا�سة ،فقد حدد طول اخلاليا يف مقيا�س ليكرت اخلما�سي من
خالل ح�ساب املدى بني درجات املقيا�س ( )4=1 - 5ومن ثم
تق�سيمه على �أكرب قيمة يف املقيا�س للح�صول على طول الفئة (4
 ،)0.8=5/لتحديد فئات امل�ستويات اخلم�سة ،وجدول ( )2يو�ضح
فئات املحك املعتمد يف الدرا�سة.
جدول ()2
يوضح فئات المحك المعتمد في الدراسة

مدى الوزن

- 20%

- 37%

من53%

- 68%

�أكرث من

الن�سبي

36%

52%

67% -

84%

% 84

- 1.81

- 2.61

- 3.41

2.60

3.40

4.20

قليلة

متو�سطة

كبرية

مدى
املتو�سط

1.8 - 1

احل�سابي
الت�صنيف

قليلة جدا

5 - 4.21
كبرية جدا
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نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ين�ص ال�س�ؤال الأول من
�أ�سئلة الدرا�سة على :ما م�ستوي التميز الأكادميي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأق�صى؟
وللإجابة عن الت�سا�ؤل احلايل ح�سبت الباحثة املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي للتميز الأكادميي،
وجاءت النتائج على النحو التايل:

واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لكل من امل�ستوى الكلي �أبعاد
توكيد الذات املهنية ،وجاءت النتائج على النحو التايل:
جدول ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل من المستوى الكلي أبعاد توكيد
الذات المهنية

املتو�سط

االنحراف

الوزن

احل�سابي

املعياري

الن�سبي

البعد املعريف

3.6

0.64

72.05

6

البعد النف�سي

3.61

0.58

72.15

5

الأداء املهني

3.66

0.6

73.17

3

�أخالقيات املهنة

3.48

.49

69.59

3

البعد ال�شخ�صي واالجتماعي

3.83

0.57

76.59

1

التمكن العلمي والتنمية املهنية

3.59

.68

71.85

1

البعد القيمي

3.64

0.6

72.75

4

قيادة العمليات الإ�رشافية

3.52

.52

70.39

2

بعد الطموح امل�ستقبلي

3.71

0.6

74.23

2

املبادرات الإبداعية

3.46

.37

69.13

4

توكيد الذات املهنية

3.67

0.45

73.46

التميز الأكادميي ككل

3.51

.4

70.22

البعد

جدول ()3
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للتميز األكاديمي

البعد

املتو�سط االنحراف

الوزن

احل�سابي املعياري

الن�سبي

الرتتيب

يتبني من جدول (� )3أن متو�سط الدرجة الكلية للتميز
الأكادميي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى قد بلغ
( )3.51بوزن ن�سبي ( ،)70.22وهذا ي�شري �إىل �أن ن�سبة انت�شار
التميز الأكادميي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى
جاء بدرجة مرتفعة وفقا للمحك املعتمد بالدرا�سة ،وتعزو الباحثة
ذلك لأن �أع�ضاء هيئة التدري�س يقومون باملهام املوكلة �إليهم بدقة
بالإ�ضافة �إىل التزامهم ب�أخالقيات املهنة مبو�ضوعية وعدالة،
عالوة على اعتزازهم مبهنتهم وتر�سيخهم ملبد�أ تبادل اخلربات بني
اجلامعات مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وا�ستخدامهم و�سائل لتحديد
احلاجات التطويرية بالعمل الإداري ،وي�سعون دائما جاهدين �إىل
حث الطالب على تنفيذ م�رشوعات تعليمية �إبداعية ،وتقدمي �أفكار
ملواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية ،وذلك بو�ضع
جوانب وقائية لتفادي تكرارها يف امل�ستقبل ،ولديهم القدرة العالية
يف التعاون مع الطالب يف امليدان من �أجل �إك�سابهم مهارات
ميدانية واملتابعة دوري ًا يف تقييم �أعمالهم ،وتقدمي تغذية راجعة
وحمفزة لدى الطالب ،وو�ضع خطط عالجية لتح�سني �أداء طالبهم،
وي�ستخدمون �أدوات منا�سبة لقيا�س مدى حتقق �أهداف متعلقة
بالزيارة امليدانية.
وقد اتفقت النتيجة مع نتائج درا�سة (�صوام ،)2017،يف
حني اختلفت مع درا�سة ( )Shaqra,2021التي �أو�ضحت �أن التميز
الأكادميي جاء ب�صورة متو�سطة لدى مديري املدار�س ،ودرا�سة
(داود والعجمي ونور )2020،التي ك�شفت �أن واقع ممار�سة معايري
التميز الأكادميي لدى مديري �إدارات التعليم متو�سطة يف جميع
املجاالت يف حتقيق التميز الأكادميي.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة على :ما م�ستوى
توكيد الذات املهنية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت الباحثة املتو�سط احل�سابي

الرتتيب

يتبني من جدول (� )4أن متو�سط امل�ستوى الكلي لتوكيد الذات
املهنية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى قد بلغ
( )3.67بوزن ن�سبي ( ،)% 73.46وهذا ي�شري �إىل �أن م�ستوى توكيد
الذات املهنية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى كان
مرتفع ًا وفقا ملحك الدرا�سة املعتمد بالدرا�سة ،وتعزو الباحثة تلك
النتيجة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى ي�شجعون
الطلبة على املناق�شة واحلوار داخل القاعات والتنويع يف طرق
تدري�سهم للم�ساق الدرا�سي في�ضعون الأهداف الأهم فاملهم ،ولديهم
القدرة على �إدارة الوقت داخل القاعة وتقييمهم ملدى ا�ستفادة الطلبة
داخل القاعة من خالل االختبارات الق�صرية ،ولديهم القدرة العالية
على �ضبط انفعاالتهم �أثناء املحا�رضة والتغا�ضي عن بع�ض �أخطاء
الطلبة ومراعاة م�شاعرهم ،في�ستطيعون بذلك مواجهة ال�ضغوط
املختلفة التي يتعر�ضون لها ويتقبلون االنتقاد من الطلبة والزمالء،
وي�ستخدمون �أ�سلوب التعزيز الإيجابي للطالب املجتهدين با�ستمرار،
وينمون قدرة الطالب على امل�شاركة الفعالة داخل القاعة وم�شاركة
ّ
الطالب بالأن�شطة التعليمية التي يقومون بها فالتعاون مع الزمالء
يعمل على حتقيق �أهداف مر�ضية ،وتكون لديهم ثقة عالية بنف�سهم،
والتزام مبعايري وقيم املجتمع ،وجند �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س
يبحثون عن معلومات م�صدرها �أ�صلي وموثوقة ويتابعون املقررات
واملراجع قبل �إعطائها للطالب ،ولديهم القدرة على تطوير املقررات
الدرا�سية والتنب�ؤ املهني امل�ستقبلي و�إحداث تغيريات �إيجابية يف
نظام التدري�س.
حيث اتفقت مع نتائج درا�سة (حممد )2019،والتي �أظهرت
درجة مرتفعة من توكيد الذات املهنية .وكذلك درا�سة �سليمان
( ،)2017يف حني مل جتد الباحثة نتائج اختلفت مع نتائج درا�ستها.
نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة على :ما م�ستوى
الكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت الباحثة املتو�سط احل�سابي
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التميز األكادميي وتوكيد الذات املهنية وعالقتهما بالكفاءة الذاتية
لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة األقصى

د .مرفت عاطف النجار

واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي للم�ستوى الكلي للكفاءة
الذاتية ،وجاءت النتائج على النحو التايل:

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سب معامل االرتباط بري�سون
للتعرف على نوع وقوة العالقة بني املتغريات ،واجلدول ( )6يو�ضح
النتائج.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للمستوى الكلي للكفاءة الذاتية

جدول ()6

جدول ()5

البعد
الكفاءة
املهنية
الكفاءة
النف�سية
الكفاءة
االجتماعية
الكفاءة
الذاتية

املتو�سط

االنحراف

الوزن

احل�سابي

املعياري

الن�سبي

3.92

0.53

78.46

1

3.72

0.51

74.46

2

3.3

0.49

66.03

3

3.67

0.43

73.3

يوضح معامالت االرتباط بين التميز األكاديمي والكفاءة الذاتية

الرتتيب
البيان

�أخالقيات
املهنة

التمكن العلمي

قيادة

والتنمية

العمليات

املهنية

الإ�رشافية

املبادرات

التميز

الإبداعية الأكادميي

الكفاءة املهنية

**.215

**.478

**.413

**.357

**.483

الكفاءة النف�سية

**.244

**.312

**.377

**.346

**.412

الكفاءة االجتماعية

**.255

**.169

**.290

**.285

**.314

الكفاءة الذاتية

**.284

**.392

**.437

**.398

**.489

** دالة عند () .01

يتبني من جدول (� )5أن امل�ستوى الكلي للكفاءة الذاتية لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى قد بلغ ( )3.67بوزن
ن�سبي ( ،)% 73.3وهذا ي�شري �إيل �أن م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى قد كان مرتفع ًا وفقا
ملحك الدرا�سة املعتمد بالدرا�سة ،حيث اتفقت نتيجة الدرا�سة مع
نتيجة درا�سة (م�صطفى ،)2015 ،والتي �أظهرت �أن الكفاءة الذاتية
جاءت بدرجة مرتفعة ،وكذلك درا�سة (،)Delahaij & Van Dam 2017
يف حني اختلفت مع درا�سة (على ،)2018 ،والتي �أظهرت �أن الكفاءة
الذاتية جاءت ب�صورة متو�سطة ،وكذلك درا�سة كرما�ش (،)2016
التي اظهرت درجة جيدة من الكفاءة الذاتية ،وتعزو الباحثة هذه
النتيجة �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى لديهم
القدرة على اكت�شاف املوهوبني وت�شجيعهم ،ولديهم معلومات كافية
ت�ساعدهم على عمل خطط تدري�سية جديدة ،ولكن ببع�ض الأحيان
جند �أن بع�ض الإمكانيات املتوفرة داخل احلرم اجلامعي تعيق عمل
هذه اخلطط ،ولديهم قدرة على تعديل اخلطط التدري�سية مبا يتالءم
مع �إمكانياتهم وقدراتهم رغم انقطاع التيار الكهربائي ،وببع�ض
الأحيان جندهم ي�سعون جاهدين �إىل م�ساعدة الطالب عند تعر�ضهم
لأي موقف �أو حدث حمبط نتيجة ف�شلهم وتوجيههم للحل ،وي�سعون
�إىل بث الثقة لدى طالبهم وم�ساعدتهم على ا�ستثمار قدراتهم،
ويركزون على امل�شاعر الداخلية �أثناء �إلقاء املحا�رضة ،ويتمتعون
باملرونة يف بع�ض الأحيان يف بع�ض املواقف ،وي�ستجيبون لبع�ض
إيجابيا ،وبذلك يت�ضاعف جمهودهم
املواقف التي يتعر�ضون لها �
ًّ
عن الت�شجيع ،وبالتايل ميتلكون القدرة على التوا�صل الإيجابي
مع الطالب والزمالء والتفاعل مع الطالب يف الأن�شطة التدريبية،
وي�شاركون يف بع�ض الفعاليات التي تقوم بها اجلامعة من �أن�شطة
وخدمات ويحافظون على عالقة طيبة مع الإدارة اجلامعية.
نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة على :هل توجد
عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة .05بني التميز
الأكادميي والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الأق�صى؟
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يتبني من اجلدول (� )5أن معامل االرتباط بني الدرجة الكلية
للتميز الأكادميي و�أبعادها من جهة والدرجة الكلية للكفاءة الذاتية
و�أبعادها من جهة �أخرى لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
الأق�صى كان موجب ًا ومب�ستوى داللة �أقل من ، .01ما ي�شري لوجود
عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ) .01بني
التميز الأكادميي والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
عموما يف
جامعة الأق�صى ،وميكن تف�سري تلك النتيجة ب�أن التميز
ً
�شتى جماالت احلياة ناجت عن متيز ذاتي يرافقه تطويرات للإمكانات
ال�شخ�صية با�ستمرار ،وهذا ما ر�صدته الباحثة من خالل �أمرين؛
قراءتها يف النتائج الإح�صائية ومعرفتها ال�رضورية واحتكاكها
بعامل التدري�س والأكادمييني �سواء عندما كانت طالبة �أو ت�صنيفها
التلقائي هي وزميالتها لأع�ضاء هيئة التدري�س �إجماال ،وقد وجدت
الباحثة يف هذا ال�سياق � ّأن الكفاءة الذاتية لي�ست جمرد حالة تن�ش�أ
مع �صاحبها ،و�إن كانت املوهبة واملهارة الفطرية ممكنة وقوية �إال
� ّأن اخت�صار الأوقات يف �إجناز الكثري من الأعمال يحتاج �إىل مران
وتدرب وتطوير ،وهذا ما جعل التميز الأكادميي حالة
وممار�سة
ّ
امل�ستمر.
تتوازى مع كفاءة اخلامة الذاتية لع�ضو التدري�س وتطويرها
ّ
نتائج الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة على :هل توجد
عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني توكيد الذات املهنية والكفاءة
الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت الباحثة معامل االرتباط
بري�سون للتعرف على نوع وقوة العالقة بني توكيد الذات املهنية
والكفاءة الذاتية ،حيث جاءت النتائج على النحو التايل:
جدول ()7
معامالت االرتباط بين توكيد الذات المهنية والكفاءة الذاتية لدى أعضاء هيئة التدريس في
جامعة األقصى
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**.620

**.576

**.365

**.636

البيان

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ر)عند مستوى  0.01لدرجة حرية ()2-250
=  ،0.148عند مستوى  0.05لدرجة حرية (.113 = )2-250

يت�ضح من النتائج الواردة يف جدول (� )7أن معامل االرتباط
بني الدرجة الكلية لتوكيد الذات املهنية و�أبعادها من جهة وبني
الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية و�أبعادها من جهة لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة الأق�صى كان موجب ًا ومب�ستوى داللة �أقل من.01
 ،ما ي�شري لوجود عالقة طردية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( ) .01بني توكيد الذات املهنية والكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جامعة الأق�صى ،وميكن تف�سري تلك النتيجة ب�أن
ال�سلوكيات والت�رصفات التي يقوم بها �أع�ضاء هيئة التدري�س تراعي
واقعيا م�س�ألة التعبري عن قيمهم و�آرائهم وم�شاعرهم ،و�أنهم على
ًّ
قدر عالٍ من الإدراك خل�صائ�ص املواقف الأكادميية املختلفة ،وهذا
�أ�صدق تعبري عن الذات؛ لأنه يخاطب جانب القدوة ما ي�ؤثر �إيجاب ًا
يف املجتمع اخلا�ص وهم الطالب ،وين�سحب كذلك ب�صورة �أو ب�أخرى
على املجتمع عموماً.

التوصيات:
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة احلالية من نتائج تو�صي
الباحثة بالتايل:
1 .1ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على التعاون الدائم فيما
بينهم لتبادل اخلربات الرتبوية.
2 .2االهتمام مبتطلبات التميز الأكادميي لأع�ضاء هيئة
التدري�س خا�صة ،وما تت�ضمنه من �أدبيات ومفاهيم و�أ�ساليب
لتطبيقها وحت�سينها.
3 .3توفري حوافز البيئة املعلوماتية والإنرتنت مل�ساعدة
�أع�ضاء هيئة التدري�س للقيام باملزيد من الأبحاث العلمية.
4 .4توفري فر�ص النمو املهني لأع�ضاء هيئة التدري�س للحفاظ
واالرتقاء مب�ستوى �أدائهم اجلامعي ،ولت�شجيعهم على تقدمي الأفكار
املبدعة التي ترتقي باجلامعة وم�ستواها الأكادميي.
5 .5عمل ندوات ودورات خا�صة لأع�ضاء هيئة التدري�س؛
لتعريفهم بكيفية تطوير ذواتهم وحتقيق كفاءة ذاتية بدرجة �أعلى
وتعريفهم ب�آثارها الإيجابية على حياتهم ال�شخ�صية والتعليمية.

 �إبراهيم� ،إبراهيم ال�شافعي .)2004( .الكفاءة الذاتية لدى املعلمني
وعالقتها بكل من :الكفاءة الذاتية العامة وال�ضغوط املهنية واملعتقدات
الرتبوية لدى عينات من املعلمني (قبل و�أثناء) اخلدمة .درا�سة تنب�ؤية
مقارنة ،املجلة الرتبوية ،جامعة الكويت بتاريخ- 1 ،004 30/5/2 /
.25
 بدرخان ،ال�سندي ناز وعيد احلميد� ،شيماء عبد العزيز وح�سن ،جعدان �إميان.
(� .)2013أثر �أ�سلوب توكيد الذات يف تنمية الإح�سا�س باملعني الوجودي
للحياة لدي طالب اجلامعة .جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية ،جامعة بابل،
(.545 - 532 ،)12
 جوهر ،على �صالح ور�ضوان ،وائل توفيق و�سليم ،البكري حممد.)2018( .
متطلبات حتقيق متيز �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة دمياط .الثقافة
والتنمية ،جمعية الثقافة من �أجل التنمية.44 - 1 ،)130( 19 ،
 اخلويل� ،صالح زهران .)2009( .مراكز املعلومات ودورها يف �صنع ودعم
القرار الرتبوي يف الإدارة التعليمية »:دار العلم والإميان للن�رش والتوزيع،
القاهرة ،م�رص.
 داود ،ال�سيد خريي والعجمي ،حممد عبد ال�سالم ونور ،ح�سني حممد.
( .)2020متطلبات حتقيق التميز يف التعليم اجلامعي الأزهري على
�ضوء التوجهات املعا�رصة .جملة الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر5 ،
(.297 - 257 ،)188
 الزطمة ،ن�ضال حممد� .)2011( .إدارة املعرفة و�أثرها على متيز الأداء
درا�سة تطبيقية على الكليات واملعاهد التقنية املتو�سطة العاملة يف قطاع
غزة .ر�سالة ماج�ستري) غري من�شورة ( ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
 الزيات ،فتحي م�صطفي .)2001( .علم النف�س املعريف ،اجلزء الثاين :دار
الن�رش للجامعات ،م�رص.
 ال�سعيد ،عثمان جمال .)2019( .ر�ؤية لتميز طالب كليات الرتبية ،امل�ؤمتر
العلمي الثاين بعنوان :متطلبات التميز بكليات الرتبية باجلامعات امل�رصية
يف �ضوء .2030بكلية الرتبية ،جامعة االزهر.96 - 92 ،
 �سكر ،ناجي رجب .)2018( .درجة ممار�سة ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية
يف جامعة الأق�صى بفل�سطني لإدارة التميز وعالقتها مب�ستوى التح�سن يف
الأداء الوظيفي لأع�ضاء الهيئة التدري�سية ،املجلة العربية ل�ضمان جودة
التعليم اجلامعي.154 - 123 ،)35( 11 ،
 �سليمان ،علي حممد .)2017( .ا�سرتاتيجية ال�صف املقلوب ،وتنمية
املهارات التدري�سية ،وتوكيد الذات املهنية لدي الطالب املعلمني :درا�سة
جتريبية .جملة كمية الرتبية ،جامعة الأزهر.74 - 13 ،176)2( ،
 �سيد ،ع�صام حممد .)2018( .فاعلية برنامج قائم على التدريب امل�صغر
والتعلم امل�ستند على الدماغ يف تنمية مهارات التفكري العلمي ومهارات
تدري�سه وتوكيد الذات املهنية لدى معلمي العلوم قبل اخلدمة .جملة كلية
الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة �أ�سيوط.57 - 1 ،)4( 34 ،
 ال�رشفا ،عبري فتحي .)2011( .الذات املهنية للمر�شدين النف�سيني يف العمل
الإر�شادي الرتبوي بقطاع غزة( .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية
الرتبية ،اجلامعة اال�سالمية ،غزة.
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د .مرفت عاطف النجار

 ال�شيخ ،ب�سيوين �إ�سماعيل والفهيد ،خالد بن عبد الرحمن .)2020( .تقومي
الأداء التدري�سي لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية ال�رشيعة والدرا�سات
الإ�سالمية بالأح�ساء يف �ضوء معايري التميز يف التدري�س اجلامعي .جملة
كلية الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة بنها.497 - 420 ،)121( 31 ،
 ال�شيخ ،عبد الغني �أيوب .)2021( .منذجة العالقات ال�سببية بني التمايز
النف�سي وكفاءة الذات و�أ�ساليب مواجهة ال�ضغوط النف�سية لدى مدربي
الأندية الريا�ضية مبحافظات غزة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية
الرتبية ،جامعة الأق�صى ،غزة.
 �صوام ،را�ضية .)2017( .التمكني كمدخل ا�سرتاتيجي لتحقيق التميز يف
الأداء لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س من وجهة نظر ر�ؤ�ساء الأق�سام :درا�سة
على عينة من جامعات ال�رشق اجلزائري .درا�سات ،جامعة عمار تليجي
بالأغواط.33 - 11 ،)50( ،
 عبد اجلواد� ،أحمد �سيد عبد الفتاح .)2006( .فعالية الذات الإر�شادية لدى
الأخ�صائي النف�سي املدر�سي وعالقتها ببع�ض عوامل املناخ املدر�سي.
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،كلية الرتبية ،جامعة الفيوم ،م�رص.
 عبد الفتاح ،كاميليا .)1992( .م�ستوى الطموح وال�شخ�صية .النه�ضة
امل�رصية للن�رس والتوزيع ،م�رص.
 عبد اللطيف� ،أحمد والهواري ،ملياء .)2008( .التوجيه الرتبوي واملهني:
دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ،عمان.
 علي ،فاطمة حميي الدين .)2018( .الكفاءة الذاتية وعالقتها بالتوجهات
الهدفية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف فل�سطني ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك بالأردن.
 عو�ض ،ال�سيدة ال�سيد و�أمني� ،آمال حممد .)2019( .ال�ضغوط املهنية
وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة حلوان.
جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة كفر ال�شيخ.84 - 1 ،)3( 19 ،
 ف�ضل اهلل ،رجب حممد� .)2012( .إثارة الدافعية للتميز يف الداء اجلامعي
لدى معلمي املعلمني .جملة بحوث ودرا�سات جودة التعليم الهيئة القومية
ل�ضمان جودة التعليم ،جمهورية م�رص العربية.217 - 191،)1( ،
 الف�ضالة� ،أحمد .)2014( .التميز الوظيفي .الريا�ض ،النا�رش :الكاتب.
 الفقي� ،إبراهيم .)2000( .قوة التحكم بالذات :دار املنار للن�رش والتوزيع،
دم�شق� ،سورية.
 كرما�ش ،حوراء عبا�س .)2016( .الكفاءة الذاتية الأكادميية املدركة لدى
طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية يف جامعة بابل ،جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية
للعلوم الرتبوية والإن�سانية ،جامعة بابل.544 – 527 ،)29( ،
 لوني�س� ،سعيدة .)2012( .مدي فعالية برنامج التدريب التوكيدي يف
تنمية م�ستوي توكيد الذات لدي عينة من الطلبة اجلامعيني .مركز الب�صرية
للبحوث واال�ست�شارات واخلدمات التعليمية.92 - 73 ،)7( ،
 اللوزي� ،أرزاق حممد عطية ومتويل� ،شيماء بهيج حممود .)2021( .توظيف
مرا�سي التعلم الإلكرتوين يف تدري�س مقرر تقييم تربوي لتنمية م�ستويات
املعرفة وجدارات التقومي وتوكيد الذات املهنية للطالب املعلم بكلية
االقت�صاد املنزيل .املجلة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة �سوهاج82 ،
(.406 - 313 ،)82
 املح�سن ،حم�سن بن عبد الرحمن .)2013( .االحرتاف الأكادميي لأع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية European Scientific Jour� ،
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 حممد ،عثمان حممد .)2019( .الذات املهنية وعالقتها بالر�ضا الوظيفى
لدى املر�شدين النف�سيني يف املدار�س الثانوية بوالية اخلرطوم .جملة
الدرا�سات العليا ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة النيلني116- ،)50( 13 ،
.140
 حممود� ،إميان .)2020( .مهارات �إدارة الذات وعالقتها بالكفاءة الذاتية
والتوافق املهني لدى معلمي الرتبية اخلا�صة .املجلة امل�رصية لدرا�سات
النف�سية ،اجلمعية امل�رصية للدرا�سات النف�سية.134 - 85 ،)106( 30،
 املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية .)2006( .دليل مهارات توكيد
الذات .م�رشوع املنار ،عمان ،مطابع الد�ستور التجارية.
 مريان ،نادر .)2006( .دليل مهارات توكيد الذات .املركز الوطني لتنمية
املوارد الب�رشية ،م�ؤ�س�سة املنار ،عمان ،الأردن.)23( ،
 م�صطفى ،با�سل حممد .)2015( .الدافع املعريف وعالقته بالكفاءة الذاتية
املدركة لدى طلبة املرحلة الإعدادية يف منطقة النا�رصة ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية العلوم الرتبوية والنف�سية ،جامعة عمان العربية ،الأردن.
 من�صور ،عبد احلليم .)2019( .متطلبات التميز بكليات الرتبية باجلامعات
امل�رصية يف �ضوء .2030م�ؤمتر بجامعة الأزهر �أكتوبر املقبل ،كلية
الرتبية ،جامعة االزهر.55 - 51 ،
 نا�رص� ،سلوى �سعيد و�سعادة ،مروة �صالح� .)2018( .أثر الربنامج التعليمي
لق�سم االقت�صاد املنزيل ،والرتبية على تنمية م�ستوى الطموح واالتزان
االنفعايل ،وكفاءة الذات املدركة لدى الطالبات املعلمات بكلية االقت�صاد
املنزيل جامعة املنوفية .جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة املنوفية،
( 33عدد خا�ض) .238 - 184
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