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 ما هي الثقة بالنفس؟  4.1.11
 

 المادة التوجيهية

  ًكفاءة الثقة بالنفس إلى مختصراً تعد هذه المادة مدخال 
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

  عندما يتم تعريف المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه
 الكفاءات على الدروس.

تطبيق هذه المادة متى يمكنك 
 التوجيهية؟

 

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطالبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطالبيةهيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

  للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، وعن مستويات تقدم
طار قراءة متعمقة إل 1.6الطالب، يرجى االطالع على 

لبات متطلمجلس أبوظبي للتعليم: قسم  الكفاءات الطالبية
 .اإلطار وأمثلة عليه

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على تطبيق األفكار الموجودة في هذه  -
 المادة. 

مناقشة األفكار والطلب من المعلمين مشاركة أفكارهم  -
 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
 إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب تجربة  اإلطار وأمثلة عليه

 لمجلس أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

( لكفاءات المدارس 2014لمجلس أبوظبي للتعليم ) الطالبية
 الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهنسخ من قسم
 متطلباتلمجلس أبوظبي للتعليم. )قسم  الكفاءات الطالبية

س للمدار إطار الكفاءات الطالبيةفي تجربة  اإلطار وأمثلة عليه
 (2014الخاصة  لمجلس أبوظبي للتعليم )

 ما هي المصادر أو األدوات المطلوبة؟
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 ما هي الثقة بالنفس؟  4.1.11
 
 
 
 
 
 

 نبذة
 يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى االطالع على المصادر المرفقة أدناه.

 
حيال نفسه له تأثير كبير على كل ما يفعله تقريباً فيؤثر ذلك على الطريقة التي يشارك بها في األنشطة ما يشعر به الطالب 

وطريقة مواجهته للتحديات وتفاعله مع اآلخرين. تؤثر الثقة بالنفس أيضاً تأثيراً كبيراً على األداء األكاديمي للطالب، وتؤدي 
تعلم وقدرته على التركيز وقابليته لخوض المخاطر. إن ثقة الشخص العالية قلة ثقته بنفسه إلى تقليل رغبة الطالب في ال

 بنفسه هي أحد أحجار البناء للنجاح األكاديمي، فهي توفر أساس قوي للتعلم.
 

( مما يدل على أن الثقة في 2006تتضح مركزية الذات في التعلم في التعديالت على المنهاج في دول أوروبا )أوروبا، 
كفاءة أساسية. يكون من السهل تشجيع الطالب وتحفيزه ليصبح متفوق أكاديمياً عندما يكون الطالب واثقاً من النفس هي 

نفسه. تلعب الثقة بالنفس دوراً كبيراً في العملية التعليمية، فقد أكدت األبحاث منذ سنوات أن ثقة الفرد في قدراته لتحقيق 
نؤمن أننا قادرون على فعله قد يؤثر بشكل كبير على قدراتنا في تحقيق ما  شيء ما تطور قدرته على إنجاز هذا الشيء. ما

( أن الثقة بالنفس هي تجربة اإلدراك الذاتي اإليجابي عندما تكون منشغالً باستخدام 2000نود فعله في حياتنا. يذكر ديك )
راد على  خاص، إنما هي صفة ندرب األفقدراتك للوصول إلى هدف تود تحقيقه بشدة. فالثقة بالنفس ليست شيئاً نمنحه لألش

اكتسابها بأنفسهم، عبر تعليمهم معرفة قيمة التعلم أكثر من قيمة الذكاء لالستمتاع بالتحديات والجهد المبذول والعتبار 
 األخطاء فرص للتعلم.

 
 يفإن المتعلم الذي لديه صفة الثقة بالنفس هو شخص لديه القدرة على التأثير 

يكون لديهم سلوك "أتمكن دعم قدرتهم على إنجاز أي مهمة وعهم فياآلخرين وتشجي
في خوض المخاطر وارتكاب ويعني هذا أنهم قد تعلموا أنه ال مشكلة  من فعله"
يتعلم الطالب بسبب هذه األخطاء. من المهم أن يخلق المعلم بيئة وفرص األخطاء ف

. يحتاج الطالب إلى آمنة لألطفال ألداء األدوار والمهام دون الخوف من الفشل
بعض الخبرات التي توفر لهم إقراراً واضحاً وحقيقياً بنقاط القوة ونقاط الضعف 
لديهم. يجب أن يتيح المعلمين الفرص للطالب لتحديد نقاط قوتهم واستخدام أساليب 

 لتطوير أنفسهم في نقاط الضعف.
 

 

 مستويات تسلسل التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريف
 مشروع أو لنشاط كامل إنجاز أو بفعالية ما مهمة أداء على والقدرة مهاراته في الثقة امتالك هي للمتعلم بالنسبة بالنفس الثقة

 .ما
 ((22( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم 

 

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد التتابع: "التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطالبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباً  أو طريقاً  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  
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التعلم من رياض  ( مستويات تسلسل2014وظبي للتعليم )للمدارس الخاصة لمجلس أب إطار الكفاءات الطالبيةيوضح كتاب 

ه هذه توصيفات واضحة لما يجب توقع مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1األطفال/ الصف األول
 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:

 
 لكفاءة الثقة بالنفس رابعوال ثالثللصف ال مستويات تسلسل التعلم) 

(46 - 43( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطالبيةفي كتاب   

 
هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 

ا ألقصى وأداة مفيدة للمعلمين والطالب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصل مستويات تسلسل التعلم
 التعلم هذه: استفادة من مستويات تسلسل

  هذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والسلوكيات  مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة
 التي تشكل هذه الكفاءة.

 ستويات تسلسل م توصيفاتللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة  مستويات تسلسل التعلم توصيفاتاءة قبل قر
هي أحجار البناء لما مارسه الطالب في هذه الكفاءة  توصيفاتللمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه ال التعلم
ني )مثال: أخبر توصيفاتمشاركة تجاربهم لهذه ال إلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من الطالب وصولهمقبل 

 المساعدة عندما لم تفهم شيء ما؟( ومن ثم استخدم إجابات الطالب في تحديد نقطة بدايتك. فيه عن موقف طلبت

 راتخاذها للتقدم عبالتي يجب على الطالب  "خطوة تطورهم"لكل مرحلة دراسية وتحديد  توصيفاتخالل قراءة ال 
األخرى، على سبيل المثال: في نهاية الصف الثالث في كفاءة الثقة بالنفس يطور الطالب  التعلممستويات تسلسل 

إدراك " قدرتهم على طالب الصف الرابع يطورفي حين "، مواطن ضعفهم ومواطن قوتهمإدراك قدرتهم على "
للمدارس الخاصة لمجلس  إطار الكفاءات الطالبية" )كتاب مواطن ضعفهم ومواطن قوتهم للتأمل في تعلمهم

عملية تعلمهم. اسأل  في تأملالاكتشاف كيفية  هي (. فتعد خطوة تطورهم45( )صفحة 2014أبوظبي للتعليم )
فكيره عندما ت في عملية تعلمه قد يشرح طريقة تأملالبالمثال الطالب الذي يقوم  على سبيلنفسك كيف سيبدو ذلك. 

 قام باإلجابة على سؤال ما.

  خالل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة يعد في المرحلة  ويات تسلسل التعلممستاستخدم
 عند إعطاء تغذية راجعة محددة للطالب في مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطالبيةالمناسبة من 

 التالية من تطوير هذه الكفاءة. مراحلهم

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام 

                                                           
جميع المدارس على تدريس جميع  عدم توفر القدرة في( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  1 

" ة طريقخارط(  "11صفحة )ة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة خارطة: 5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

  .لتقديم الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم



 

 

 ما هي الثقة بالنفس؟ 4.1.11التوجيهية: المادة     : فهم الكفاءات4 الوحدة 

Module 4: Understanding the competences and values 

Guidance material: 4.1.11 What is Self-confidence?  

4 

 

  المصادر

 

Abu Dhabi Education Council (2014) Abu Dhabi Education Council Student Competence Framework 
(SCF) for Private Schools - Competences for Abu Dhabi’s 21st Century Learners. Pearson Education 

Limited. 

Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong 
learning. Official Journal L 394 of 30.12.2006. 

Dweck, C. (2000). Self-theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development (Essays in 
Social Psychology). Psychology Press. Philadelphia, PA. Maclellan, E. (2013). How might teachers 

enable learner self-confidence? A review study. Educational Review. 12/2013; 66(1) 

Craig, C. 2007. Creating Confidence. Glasgow: Centre for Confidence and Well-being. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


