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 دعوة للنشر في مجــلة      
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ترسل املقاالت وجوبا يف شكل ملف مرفق عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة املدون أدناه، ويشرتط أن يكون املقال مكتوبا بربنامج  - 2
Microsoft Word  بنسق.RTF) نوع اخلط بالعربية :Traditional Arabicأما اللغة األجنبية فنوع (، )14: ، مقاسه

صفحة، مبا فيها املصادر، اهلوامش، وجيب  15، يراعى يف حجم املقال كحد أقصى )12: ، مقاسهTimes New Roman: اخلط 
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Traditional Arabic (اج الكلمات املفتاحية ، مع ضرورة إدر )12: ، مقاسهLes Mots clés( ؛ وننبه على ضرورة احرتام
  .عالمات الضبط

ترفق املادة املقدمة للنشر بنبذة عن الباحث متضمنة امسه بالعربية وباحلروف الالتينية ؛ ويف حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة  -  3 
ً               االسم الذي جيب أن يرد أوال  يف ترتيب األمساء                       .  
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  .الدولة اجلامعة،

تلك املراجع   مراجع املقال هي فقط(توضع اإلحاالت واملراجع واملصادر يف آخر املقال، وترقم بالتسلسل حسب ظهورها يف النص  - 5
  ). واملصادر املقتبس منها فعال

إجراء بعض التعديالت الشكلية على ) إذا رأت ضرورة لذلك(ختضع األوراق املقرتحة للتحكيم العلمي قبل نشرها،كما حيق للمجلة  - 6
ا ؛   .اجمللة غري ملزمة برد املقاالت غري املقبولة للنشرو املادة املقدمة للنشر دون املساس مبضمو
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نسخة طبق األصل لمفهوم الذات ؟ هل هي:الفعالية الشخصية  
ربعي محمـد .أ  

)غليزان(املركز اجلامعي،أمحد زبانة  ،معهد العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية  
  :   مقدمة

. شخصية مفهوم طوره العامل النفساين أإن الشعور بالفعالية ال
بونديرا والذي هو إعتقاد الشخص بقدرته على حتقيق األهداف 
ومواجهة خمتلف الوضعيات ومنذ تأسيس هذا املفهوم من الناحية 
النظرية ظهر كبعد أساسي وجوهري لتوضيح السلوكات والتصرفات 

د ال ميكنه التطور البشرية يف امليادين املختلفة إنطالقا من مبدأ أن الفر 
والنمو أو أن حيافظ على الغاية من السلوك أو يثابر أمام الصعوبات 
                                                    ً             إذا مل يعتقد أنه قادر على حتقيق النتائج املرغوبة إستنادا  إىل نشاطاته 
وجهوده فهي ليست مرتبطة بالكفاءات اليت ميتلكها الشخص بل 

اته الكفاءات وما يستطيع القيام به ا الشعور عامل وهذ. باإلعتقاد 
مهم يف الدافعية حني السلوك واملثابرة حنو حتقيق األهداف ألن 
مستوى اجلهد املبذول واملستثمر هو حسب النتائج املتوقعة كما أن 
الشعور بالفعالية القوي يؤدي إىل حتديد أفضل لألهداف وبذل املزيد 
لية من اجلهود واملثابرة إضافة إىل ذلك إن الضعف يف الشعور بالفعا

فاملفهوم مت إستعماله يف . هو عامل مهم يف اإلصابة باإلكتئاب
العالج النفسي وبرامج التدخالت لتدعيم حتقيق األهداف يف خمتلف 

مثل التوقف عن التدخني،احلمية  (امليادين وخصوصا املتعلقة بالصحة 
وبامليادين ...) التكيف مع املرض مثل السكري وفقدان الوزن،
 .نيةاملدرسية و امله

  : الشعور بالفعالية الشخصية  :   ً أوال  
  : )Le Sentiment d'éfficacité(الشعور بالفعالية  -1

) إنتظامية(قد الشخص أنه وبصورة حمكمة عتهو عندما ي
اية املطاف، وهذا و  بقدراته إمكانياته يف إجناز نشاط معني حىت 

واليت هي من سمة هذه الالنوع من الشخص ميلك مستوى عال من 
شخص أخر شكوك جدية ل إذا كانالشخصية ومقابل ذلك  اتمس
إذن . فإنه ميلك ضعف يف الشعور بالفعالية حتقيق النشاط يف

القيام بنشاط ما و لدينا بقدراتنا إلجناز اليت فالشعور بالفعالية هو الثقة 
  :معني بنجاح و يتكون هذا املفهوم من ثالثة مكونات هي

1. )L'ampleur ( أنه الشخص  ء الذي يعتقدمستوى األداأمهية
  .قهحيقإليه و  لوصيت

2. )La force de ce sentiment (قوة هذا الشعور.  
3. )Généralisation (أن هذا الشعور ميكن باإلعتقاد  تعميم

 Mc Shane L,Benabou) .أخرى إىل من وضعية هإنتقال

Ch: 2008 , 145) 

 Bouffard-Bouchard et)كل من  إىل ذلك يعرف إضافة

Pinard,1988)  أن الشعور بالفعالية الشخصية هو احلكم الذي
يوجهه الشخص حنو قدرته يف تنظيم وإستعمال خمتلف النشاطات 

وبالتايل هو إعتقاد األشخاص  املنسجمة والالزمة يف إجناز مهمة
م يف حتقيق مهمة بنجاح  :B. Galand, M. Vanlede)بكفاءا

2004 , 93)   
 Maddux) و (Bandura,1997) حسب أخرىمن جهة 

ا ليست مسة إن الفعالية الشخصية هلا خاصيتني  (2002, األوىل أ
ا . من مسات الشخصية وإمنا هي إعتقاد أما اخلاصية الثانية فهي أ

تنظم املوارد، القدرات، اإلستعدادات واملعارف لتحقيق األهداف 
م على  احملددة يف ميادين نوعية وخاصة فهي إعتقاد األفراد بقدر

ئة املوارد األساسية للتحكم يف الوضعيات وإجناحها حيث تنقسم تعب
إىل بعدين مها األول توقع الفعالية أي أننا منتلك املوارد ملواجهة 
وضعية حمددة والثاين توقع النتيجة أي أننا نتحكم فيها و حنقق 

 (Foucher R, Morin L : 2007, 47)  األهداف املقصودة

الشعور رأوا خالف ذلك ف )ME Gist et t.t Mitchell( إال أن
عض فبمن مسات الشخصية املتزنة والعامة   )Trait(بالفعالية هو مسة 

على عالوة  مرتبط باألداء يف العمل وخارجه هوضحت أنأالبحوث 
م ينجحون يف إجناز مهمة هم فعال  ف ذلك ً  األفراد الذين يعتقدون أ                                                  

ال حيققون ينجحون يف إجنازها، أما الذين لديهم شكوك فهم 
            ً                        األول هم عموما  أكثر سعادة يف العمل ويف ع املستوى املطلوب، النو 

م م و  حيا لتجديد أكثر من للديهم الكثري من النجاحات يف حماوال
ً         أوال  و قبل   هذا الشعور؟ يتطورو  كيف ينمو: األخرين، لكن السؤال   

ح مث كل شيء بالتجربة واخلربة املباشرة للمهام اليت مت إجنازها بنجا 
الحظة ذلك مب يعين) L'apprentissage vicariant(بالتعلم البديل 

هل هذا الشعور ميكن تغريه؟ على : ألخرين وهم ينجزون هذه املهاما
العكس من اجلوانب األخرى للشخصية اإلجابة هي نعم و حلسن 
م، و ميكن  احلظ بقوة لدى األشخاص الذين لديهم شكوك بقدرا

ً                     مثال  كيفية القيام بعرض، (التكوينات النوعية أن نعدل هذا الشعور ب   
ناجحني يف ) Modèles(عرب القيام بذلك مع مناذج ..) أو ندوة،

العرض، أو عرب إدماج األشخاص يف مجاعات أو فرق على قدرة ال
 ,Mentors"ونقدم هلم املساعدة عرب املرافقني      ً أداءا  و عمل أكثر كفاءة 

Coaches "علم عرب التصور أو اإلقرتاح على الشخص الت
)Visualisation ( ضعا  اأي تذكر النجاحات السابقة حىت األكثر تو ً   
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 Rétroactive( هدامةوإعطائه تغذية رجعية إجيابية وغري 

positive.( (Mc Shane L,Benabou Ch: 2008 , 145) 

    :حسب باندورا الفعالية الشخصية  - 2
إن الفعالية الشخصية تتعلق ) Bandura,2003(حسب 

يمات الصادرة من الفرد حنو قدراته الشخصية، فالكائن البشري يلتقبا
أو يتابع جهوده املطلوبة  شرعهو حباجة إىل ثقة متينة يف فعاليته لي

الفعالية الشخصية حتتل مكانة ف .إلجناح مهمة أو حتقيق هدف
جوهرية ومركزية يف النظرية املعرفية اإلجتماعية حيث تؤثر يف 

الدافعية فاإلعتقاد بالفعالية الشخصية يلعب درجة يف النشاطات و 
الدافعية من        ً  عدل أيضا  يدور هام يف إكتساب و تعلم الكفاءات و 

جلهود الشخصية، من جهة أخرى واعرب الطموحات والنتائج املتوقعة، 
) Spécifique(نوعية  هيجيب أن نشري بأن الفعالية الشخصية 

ّ            ل غات وليس يف حبيث أن الشخص ميكن أن يشعر أنه كفؤ يف ال
ا سياقية  فقد ) Contextuelle(الرياضيات، إضافة إىل ذلك أ

يشعر أنه غري  هالفرنسية لكناللغة يكون شخص يعتقد أنه كفؤ يف 
  )Lirette-Pitre. N: 2005 , 94. (قادر على كتابة رواية

  : للبحث جديد اندالشعور بالكفاءة كمي -3
ها اإلختيار، اإللتزام، تضمنياليت و إن دراسة الشعور بالكفاءة 

املثابرة، واألداءات الذهنية واليت تشرح جزء كبري من الفروقات الفردية 
                          ً                             متثل اآلن ميدان حبث هام، سواءا  على مستوى فهم السلوكات، أو 
مضامينها يف الرتبية، وبالنظر إىل تأثري دور تصورات الذات يف 

إال أن ) McCombs,1989(تعلم، مت اإلعرتاف به من قبل أداءات امل
قياسه ودراسته العلمية تعثرت أمام جمموعة من املشاكل التصورية 

والذي ) Bandura,1977(والسيكومرتية حىت ظهور البحث اجملدد لـ 
خمتلف أشكال اإلعتقاد و إقرتح نظرية تعاجل أصول وسريورات 

      ً                                   إبتداءا  من تلك الفرتة تتابعت الدراسات حول  .بالكفاءة الشخصية
ور بالكفاءة على اإلشتغال اإلنساين يف وضعيات خمتلفة آثار الشع
التحكم يف اإلجهاد (التعلم، الصحة النفسية واجلسمية و للتصور 

الضغط والقلق، املخاوف، اإلدمان، معاجلة األمراض املزمنة، ،
العالجات (والنمو الشخصي .) ..اإلسرتجاع بعد اجلراحة

يف والتعلم املدرسي واملهين، يف املسار املهين، النمو املعر ...) الوجدانية
واحملافظة على ) األبوية(ت الرتبية العائلية اكل املراحل، الرياض

  .الوظائف املعرفية لدى املسنني واآلخرون
ّ   إعتمادا  على عد ة باحثني جند هذا املفهوم حتت عد ة  :المصطلحات                            ّ       ً       

  :)Ruph. F: 1997, 8(تسميات 
 1/- Self  confidence. 
 2/- Self competence. 
 3/- Self  perceptions of ability. 

 4/- Self efficacy. 
 5/- Personal  efficacy. 
 6/- efficacy belifs. 
 7/- Perceived efficacy. 
 8/- Sence of efficacy. 
 9/- Feeling of competence. 

وميكننا تبين املصطلحات التالية يف اللغة العربية كمرادفات وهي 
-الشعور بالكفاءة-الفعالية الشخصية -الفعالية الذاتية: وايلعلى الت

اإلعتقاد بالفعالية -الشعور بالفعالية الشخصية-الشعور بالفعالية
  . الثقة بالذات-الشخصية

إال أننا يف حبثنا هذا حناول أن نتبىن مصطلح الفعالية الشخصية 
ة الدالتوني"بدل الذاتية واملصطلحات األخرى حىت ال نسقط يف 

املالحظة يف تعدد املصطلحات باللغة العربية واليت هي " املصطلحاتية
          ً                                           تعاجل مفهوما  واحد ال أكثر حينما يتم التأصيل اللغوي بدل 

كما أننا حنبذ الشخصية  .املفاهيمي والداليل اإلبستيمي للمصطلح
بدل الذاتية بإعتبار املفارقة اليت هي بني الفعالية الشخصية ومفهوم 

ألنه . ويف إعتقادنا أن هاته املفارقة هي حتصيل حاصل تتصور الذا
مهما كان فإننا إضافاتنا النظرية هي جد متواضعة مقارنة مع البحوث 

  .األصلية
أم نسخة أصلية للفعالية هل الذات هي جوارية  :ثانيا

 :الشخصية؟

من خالل عشرات السنني األخرية الحظنا إعادة اإلهتمام من 
بية وعلم النفس بالسريورات املتعلقة بالذات ألن الباحثني يف الرت  قبل

دراسة الذات تكشف لنا عن موضوع اإلدراك والذي أخذ دوره 
الوسيطي يف تزايد بالنسبة للباحثني حيث يتدخل يف املسار املدرسي 

م ال ترتبط فقط باملعلم وظروف التعلم . للتالميذ فتعلمهم وإكتسا
تل مكانة هامة يف حبث علم فمفهوم الذات حي. املتعلقة بالقسم

ا  النفس اإلجتماعي والرتبية وتزايد الدراسات اهلائلة  واليت تبدأ 

(self-concept)- (self-esteem)- (self-efficacy)- (self-

perception)  -(self-regulation)  ،مفهوم الذات، تقدير الذات
 Joët.G : 2010) .الفعالية الشخصية، إدراك الذات، الضبط الذايت

, 43)  
حيث من الضروري يف تناولنا جيب أن نتطرق إىل املفاهيم اليت 

  .تتقارب فيما بينها
  :? Qu'est ce que le soiما هي الذات   -1

من أنا ؟ من قبل "عن سؤال  املقدمة ابات املتعددةجهذه بعض اإل
  :طلبة علم النفس 

               ً                قالين، خجول غالبا ، حذر، يركز لكنعمتفكر، متفهم، مرن،  -
  .دقيق، هادئ
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مرأة، طالبة، نشطة، موزعة موسيقية، مهتمة، لديها قوة يف  -
الضمري، متهكمة، حمبوبة، مستقلة، متحمسة، قوية التحليل، التفكري 

، أنانية، متساحمة، متصلبة )خملصة(واإلهلام، مستغلة للفرص، شريفة 
 .الرأي، ذات شهادة

ارة، ودي، رجل غامض، أزرق العينني، حيب الرياضة، حيب القيت -
 ...إجتماعي، منظم، يهتم باألهداف، لبق 

هي سلسلة  هاته اإلجابات فماذا تعين هذه اإلجابات ؟ فمعظم
من النعوت اليت متثل صفات ومسات وحاالت شبه مستقرة ثابتة 

م مفغالبية الطلبة يعتربون أ   .ميتلكون شخصية فريدة متثل ذوا
ا فحني جييب الطلبة عن سؤال من أنا ؟ فال ذات اليت يصفو

ليست وحدة ثابتة، فالطريقة اليت يتكلمون عن أنفسهم مرتبطة 
فهو ) Le moi dynamique(بالوضعية اإلجتماعية فاألنا ديناميكي 

بنية ديناميكية متعددة األبعاد فاألفراد  فهوليس وحدة ثابتة، 
 Fiske). يتحدثون عن ذوات خمتلفة حسب السياق اإلجتماعي

Susan ,T : 2008 , 215).  
ّ                         عد ة باحثني يف الذات فرقوا بني  : التعاريف النظرية الذات  -/1:  

 Le soi(الذات الداخلية  -/2). Le soi corporel(اجلسدية 

interieur .(3/- ةالذات الشخصي )Le soi interpersonnel (
الذات  -/Wiliam James 1890 .4هذه الفكرة دافع عنها 

  ).Le soi sociétal( ةاإلجتماعي
  :التعاريف اإلجرائية 

املختصني يف علم  أمافما هي التعاريف العملية ملفهوم الذات؟ 
لكي  ها الذاتكيف يتم جتسيد  طرحوا السؤال .النفس اإلجتماعي

ً                 وقياسها فعال  فالبحث يف الذات  ا ؟ندرسه إىل ثالثية  املعرفة  يرجعنا          
  :السلوك و تنقسم إىل  –الوجدان  –
  ).Concept de soi) (فهوم الذاتم(الذات واملعرفة  .1
  ).Estime de soi) (تقدمي الذات(الذات الوجدان  .2
                                                                                                       )Présentation de soi)(تصور الذات(الذات والسلوك  .3

 (Fiske Susan T : 2008 , 218) 
وة على ذلك يضاف يف بعض األحيان مفهوم أكثر إرتباطا عال

  . يف احملتوى السلوكي للذات
  :le Concept de Soiمفهوم الذات  1-1

يف الدراسة على  تركزيعين الصورة املعرفية للذات، ففي هاته املقاربة 
معاملعارف واإلعتقادات، اليت لدى األفراد    .ن ذوا

  :l’Estime de Soiتقدير الذات  1-2
هناك  حيث أنتقدير الذات حنو ميدان آخر للبحث يتوجه 

أشكال،  بعدةياسها قتقدير الذات و  موضوع باحثني عملوا على

هي خاضعة للسياق كمؤشر لنجاح  اليتفالتغريات يف تقييم الذات و 
املعتاد لتقدير الذات هو لـ  قياسوال الشخص،

)Rosenteng,1965(ير الذات ، وهذا اإلختبار مهم لقياس تقد
ا  كما أناملنتظم    لقياس تقدير) Wells,1988(هناك دراسة قام 
بعض  يفهات ومكاملتهم ممن خالل اهلواتف النقالة لأل الذات

 ناألوقات ملعرفة كيف سيشعرون جتاه أنفسهم، و إىل أي مدى ه
: الذات لتقديرراضيات وماذا يفعلون ؟ فالباحثني درسوا ثالثة  أبعاد 

اإلعتبار  -/2. إنين أثق يف قدرايت"  Performenceاألداء  -/1
إنين قلق مما يفكر فيه " Considération socialeاإلجتماعي 
             ً     إنين راضي حاليا  عن " Apparenceاملظهر  -/3و " اآلخرون حنوي

وتوجد هناك قياسات أخرى لتقدير الذات،  ".مظهري اجلسدي
 , Fiske Susan,T: 2008) واليت تكون مجاعية ونوعية مبيدان معني

219) 
  :la Représentation de Soiتصور الذات  1-3

الذات، والذي  اتصور تفهو ميدان إجرائي للذات الذي يدرس 
كيف أن بعض   علم النفس اإلجتماعي وجهة خيتص بالسلوك من

م م وصور دراسة  و األشخاص يعربون لآلخرين عن هويا
)Ehrlinger, Dunning, 2003 (ورات الذاتية وضحا أن التص
)Auto Conceptions ( أراء غري دقيقة، عنها املستمرة، ميكن تولد
ً                             لقة باألداءات اخلاصة مثال  الشخص الذي يعتقد أنه سيء يف تعم                      

  .ملو العلوم يتجنب املشاركة يف مسابقة الع
  :؟ كيف يتوصل األفراد إىل معرفة أنفسهم

 .اإلدراك الذايت للسلوكات: املالحظة  .1

   .الداخلية هشاعر ماملوضوع لتفكريه و  نطاتبسإ: ذاتاإلستماع لل .2
  ."املقارنة اإلجتماعية"مالحظة اآلخرين  .3
 .الرد الفعل اإلجتماعي/ اإلستماع لآلخرين  .4

. (Fiske Susan T : 2008 , 234-235)  
  :معاينة نظـرية وإجرائـية للمفاهيـم :     ً ثالثا  
  : "Le concept de soi"مفهوم الذات  -1

 .Rogers 1959(             ً                  يم الذايت غالبا  عرب مفهوم الذات، مت حتليل التقي

Wylie,1974( فمفهوم الذات هو رؤية مركبة ،)متعددة املكونات (
)Composite ( شكل عرب التجربة يللذات والذي من املفروض أن
التقديرات و سلسلة من التقييمات  من خاللاملباشرة للفرد، و  خلربةوا

إىل أي  املوضوع قاس بالطلب منلألشخاص املهمني بالنسبة إليه، وي
دوره يف  أما عنمدى تنطبق عليه بعض اجملموعة من السمات، 

عرب اإلرتباط بني مفاهيم الذات  قياسهو املسار الشخصي يتم تقييمه 
بني الذات املثالية والواقعية، مع ) Disparités(املركبة  أو عرب التباين 
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كما أن حتليل . السلوكو  اإلجتاهات يف رات التوافقشخمتلف مؤ 
على شكل مفهوم الذات، يسمح أكثر  العمليات املرجعية الذاتية

فراد حنو أنفسهم والطريقة اليت ميكنهم تعديل األبفهم إجتاهات 
ّ       تصورهم العام عن الوجود، غري أن هناك خصائص عد ة هلذه                                            

) Explicatif, prédictif(تعجز عن شرح و تنبؤ اليت  النظريات
تم فقط بصورة الذات العامة  للسلوك اإلنساين، ا  اإلمجالية، أو أل

ّ                                    والواقع أن جتميع عد ة توجهات يف مؤشر يؤدي إىل خلق نوع من                   
 يتويف األمهية ال      ً فعليا   مما يصعبه فيما جيب قياسه اإللتباس والغموض

جيب إعطائها لبعض امليزات النوعية، حىت ولو كان التصور اإلمجايل 
هذا و ) Fonctionnement(ت اإلشتغال بعض جماالبللذات، مرتبط 

ال ينصف تعقد وتركيبة اإلعتقاد بالفعالية واليت ختتلف حسب 
جماالت النشاط، وحسب مستويات الصعوبة يف نفس اجملال، 

ركبة ميكن أن حتتوي على املوحسب الظروف، فصورة للذات 
لتغريات حنو ا تنبؤ بصورة أدقلللكن هذا غري كايف  إرتباطات ضعيفة

لسلوك يف جمال نشاط معني، حتت ظروف خمتلفة، ل ةصلكربى احلاال
مفاهيم تشابه يف شرح كيف أن هناك  هافهاته النظريات ال ميكن

إضافة إىل ذلك . ميكن أن تنتج وحتدث سلوكات خمتلفةواليت الذات 
إلعتقاد بالفعالية هو عايل لاإلختبارات املقارنة للقدرة التنبؤية   إن

                                  ً حني أن أثر مفهوم الذات هو أكثر ضعفا   التنبؤ للسلوك، يف
 ,Pajares et Kranzler, 1995, Miller et Pajares(     ً  وغموضا  

1994.((Bandura A : 2007, 23-24) 

  " :l’Estime de Soi"تقدير الذات  -2
يبىن  والذيينتج تقدير الذات من التقييم الذايت الدائم للفرد، 

لوكاته، وإجتاهاته ومظهره وقيمته س حنو             ً                ويدافع وأحيانا  يعدل من أرائه 
الشخصية، وهذه التأكيدات العامة تعكس ردود فعله حنو األشخاص 

 حنو هذهجناحاته وإخفاقاته وأراء اآلخرين  يفوالوضعيات، 
ّ                        تتميز بالد قة واإلستقرار الكايف لكي كما أن هذه األخرية . تقييماتال          

 ينظر إىل تظهر يف احلني كبعد ومسة رئيسية يف الشخصية، وحني
) Big five( ةتقدير الذات من وجهة نظر العوامل اخلمسة للشخصي
 Capacité(فإنه يندرج ضمن عامل القدرة على التكيف 

d'adaptation(  تقدير الذات يؤثر يف عد ة جوانب مهمة  كما أن              ّ                     
ً  أوال   واليت تتعلقللسلوك يف املنظمات وسياقات إجتماعية أخرى،    

األفراد الذين لديهم تقدير للذات عايل     ً مثال  فختيار املهين باإل
يف إختيار املهنة فهم ينجذبون حنو املهن ذات املكانة العليا  خياطرون

عامل يف الغابات، أو (       ً              وأحيانا  حنو مهن جديدة ) الطب، أم احلقوق(
أكثر من الذين لديهم تقدير ضعيف للذات، ...) سائق طائرة 

يف البحث عن العمل  هناك دراسة أجريت على طلبة اجلامعاتف

يستفيدون من /1صلت أن الذين لديهم تقدير عادي للذات تو 
          ً    هم أكثر رضا  يف  -/2. قبل املشغلني مناسبة منتقييمات أكثر 

 - /4. حيصلون أكثر على عروض العمل -/3. البحث عن العمل
ً  هم أكثر تقبال     .لمهنل           

ّ                     فتقدير الذات هو مرتبط أيضا  بعد ة سلوكات، فاملستخدمني      ً                         
اآلخرين أكثر من  راء                  ً    ضعيفة هم أكثر تأثرا  بأ درجة الذين لديهم

 أدىن                                 ً للذات، كما أن األوائل حيددون أهدافا   يلالذين لديهم تقدير عا
املستخدمني الذين لديهم إحرتام  إنجهة أخرى  ومن. من اآلخرين

م يعطون أمهية كبرية للتحقيق الفعلي ألهدافهم أما الذين ، لذوا
للذات ضعيف فهم أكثر حساسية حنو ظروف العمل لديهم تقدير 

من الصراعات، الشكوك و  سببها الضغوط املهنيةتغري املناسبة اليت 
إخل و يف السياق العام إن ... ظروف العملرداءة التحكم و  نقص

                         ً                                   التقدير للذات مرتبط إجيابيا  باإلجنازات واإلرادة يف التأذي من أجل 
 ماكأنه عامل مميز وهام للشخص   الواضحفمن حتقيق وإجناز املهام 

 Hellriegel Don. Slocum)    لسلوكه املهين هو مهم بالنسبة 

John W: 2006 , 60-62)  
  :المقارنة بين الفعالية الشخصية وتقدير الذات :رابعا

ا  يتم إستعمال املفهومنييف الغالب  الن ميثبصفة تبادلية كأ
ة متاما ،       ً             ا فعليا  يرجعان إىل ممنفس الظاهرة لكنه                    ً   عطيات غري متشا

ا  التقييماتبتص ختالفعالية الشخصية املدركة تعىن و  اليت يقوم 
تقديرات الفرد  يعينالشخصية يف حني أن تقدير الذات  الفرد لقدراته

بني ) منهجية(ليس هناك عالقة نسقية  كما أنـه .لقيمته الشخصية
عتبارهم كلية غري النوعني من املعطيات، فبعض األفراد ميكن إهاذين 

، ماو فعالني، يف نشاط معني، لكن بدون أن يفقدون تقديرهم لذ
م مل يتعهد الشخصية يف هذا النشاط،  تهمقيم واو مل يرهن واأل

                            ً                          فعندما أعرتف أنين راقص رديء جدا  ال يعين و ال يؤدي إىل أزمات 
وجه املعاكس لويف ا) Auto dévalorisation(لتقدير اعدم لذاتية 

م أكثر فعالية يف نشاط وال يسجلون يقدتفراد لألكن مي ر أنفسهم أ
) Huissier( للمحضر القضائي من غري ممكن:     ً فمثال   أي إفتخار

يشعر باإلفتخار حينما يطبق قانون العدالة يف  أن كثر كفاءةاأل
  .نكامشخص أو عائلة من  الءإخ

ل لتنمية املي ملديه يكون ويف املقابل إنه من املؤكد أن األفراد 
م يف النشاطات اليت  املزيد من الشعور بالقيمة  تقدم هلمقدرا

                 ً للذات للتصرف تبعا  عايل فهم حباجة أكثر إىل تقدير  الشخصية،
 معألهدافهم، فالكثري من األشخاص ذو األداء العايل هم قاسني 
م يريدون تسطري أهداف وحمطات صعبة التحقيق من  .أنفسهم أل

 الشعور بالتقديرو  اإلحساس ميكنهم شخاصجهة أخرى بعض األ
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م ال يطلبون من أنفسهم الشيء الكبري ويستمدون  العايل للذات أل
فالتقدير  تقديرهم للذات من نشاطات وجناحات شخصية أخرى،

    ً                                دائما  إىل أحسن األداءات ألن  هذه األخرية  فضيللذات ال ي العايل
ىل الثقة الصلبة هي نتاج اجلهد املنضبط، فاألفراد هم حباجة إ

اجلهد املطلوب ومتابعته من أجل النجاح، إضافة  تقدميبفعاليتهم، يف 
اليت ) Buts(إىل ذلك الفعالية الشخصية املدركة، تنبؤنا باألهداف 

ا، يف حني و واألداءات الناجتة اليت يتحصلون عليها  يسطرها حيققو
و                            ً                      أن تقدير الذات، ال يؤثر سواءا  على األهداف الشخصية أ

  .Mone, 1995( ،(Bandura.A : 2007, 24-25)(األداءات 
ات للقيمة الشخصية والفعالية الشخصية مها ظاهرتني ييمالتقف

 عالقات كامل العضوية بينهماو ليس البعض  خمتلفتني عن بعضهما
واحدة واألكثر من ذلك أن تقدير الذات ليس الظاهرة اليف نفس 

فاألفراد الذي لديهم مستويات  متعدد األوجه مثل الفعالية الشخصية
و احلياة أ    ً         سواءا  بالعمل  هاعلقتخمتلفة من تقدير الذات حسب 

العائلية، أو احلياة اإلجتماعية، فاملسريين ميكن أن يكون أقوياء يف 
   ً ا  سوء أشد لكنهم عليايمة مهنية قهلم تكون ميكن أن و  مهمامه

املهين، كأباء، فربط قياسات القيمة الشخصية مبجال التطبيق 
تقدير الذات  يف نفس الوقت يكشف عن اجملاالت اليت تدعم

إىل التحقري  يف التوجه               ً       لشخص وما هو أيضا  قابل 
)Dévalorisation( فليس هناك تربير تصوري أو جترييب يف ترمجة ،

    ً                                                         عموما  القيمة الشخصية وتقدير الذات باإلعتقاد بالفعالية الشخصية 
ّ            فهناك عد ة مصادر لتق .النوعية دير الذات والقيمة الشخصية        

)Bandura, 1986 (تقدير الذات ميكن أن يكون مصدره التقييم ف
الذايت املرتكز على الكفاءات الشخصية، أو إمتالك خصائص 

شخصية، تستثمر يف القيم اإلجيابية أو السلبية حسب  مساتو 
بالتأثري يف تقديرهم  هلمذا التقييم الذايت، يسمح و  .الثقافة

ا الذايت ضم، وذلك بتنمية اإلستعدادات اليت جتلب الر او لذ
)Autosatisfaction ( هناك مصدر آخر هو األحكام اليت يصدرها

خرين واليت تكون مبنية عن امليزات الشخصية املناسبة الناس عن اآل
  .اإلجنازات واليت يكون مرتبطة باملكانة أكثر منها للكفاءةمث أم ال 
اليت أكدت الدور ) Cooper Smith, 1967(حسب دراسة و 

الذي تلعبه الكفاءة الشخصية والتقييم اإلجتماعي يف تنمية تقدير 
الذات حيث إستنتج أن األطفال الذين لديهم تقدير عايل للذات 

ومقبولة ويقدمون  علنيةمتفتحني يقدمون هلم إنتقادات  لديهم أباء
كفاءات إكتساب اليف  ذلك املساعدة املطلوبة، وحرية كبريةكهلم  

) Stéréotypes(                           ً                   املطلوبة يف إجناز أهدافهم، أيضا  العادات الثقافية 
متثل طريقة أخرى من خالهلا تؤثر األحكام اإلجتماعية على الشعور 

بالقيمة الشخصية، فتقدير الذات لديه أسباب وأصول متعددة وليس 
هناك عالج واحد لضعف تقدير الذات، فاألشخاص الذين لديهم 

التقييم الذايت، وخصائص  يفدة وحمكات مطلوبة كفاءات حمدو 
إجتماعية غري مؤهلة هم األكثر عرضة لظهور الشعور املالزم لغياب 

 Auto(يعانون من اإلحتقار الذايت هم القيمة الشخصية، ف

dénigrement ( م قاسني مع أنفسهم يف تقييمها أمام حمكات أل
عدة عرب تبين قدم هلم املساحيث نمفرطة اإلجناز و          ً صعبة جدا  

أما ) Jackson 1971.Rehm,1982(ية اإلجناز عحمكات النجاح واق
النابع من األحكام ) Auto dévalorisation(اإلحتقار الذايت 
خطوات من اآلخر لتأكيد و بولة، يتطلب مسرية قاإلجتماعية غري امل

يزي يعلى التحقري التمينبين أما الذي يكون . القيمة الشخصية للفرد
على الشعور باإلفتخار ب هخصائص الفرد يتطلب تعويض من إنطالقا
حنو توجه أن السوداء  مثال جهود األقلياتميزة، امل هخصائص أساس

 Black is"األسود هو اجلميل واألفضل واليت تلخصها مقولة 
beautiful"  أما إذا كان مصدره متعدد األسباب فيتطلب ذلك

-Bandura.A : 2007, 26)متعددة، و  إجراءات تصحيحية خمتلفة

27).  
 :الخاتمة 

إن من أهم أسباب جناحات النظرية املعرفية اإلجتماعية يف 
بالسلوك واألداء اإلنساين هو راجع إىل أهم مكونات  التنبؤتفسري و 

هاته النظرية واليت من ضمنها الفعالية البشرية ومفهوم الفعالية 
يف عدد معترب الشخصية والذي أكدته عدة دراسات نظرية وميدانية 

                           ً                           من اجملاالت للسلوك البشري سواءا  يف الرياضة والصحة، العمل، 
املدرسة أو امليدان املرضي و يف اإلضطرابات السلوكية مجيعها أكدت 
الدور الذي يلعبه الشعور بإمتالك الكفاءة والفعالية العامة أو النوعية 

  .    ذات             ً             وهو خيتلف متاما  عن مفاهيم ال. يف جناح والصحة النفسية
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