
 

 

 ستطاعةاإل

 ة عن هذا األمرل المسؤولي  القدرة على التأثير واالستعداد لتحم   لدي   المعرفة بأن  

 الاألمور  وأن   بذلونه،للمجهود الذي ي اة تأثير  ثم   فر لديهم إحساس باالستطاعة أن  ايتوالذين يؤمن األفراد 

 ،ون ذواتهمق، ويحق  يعتهموهم متفائلون بطب ،اال  ا فع  خذ هؤالء موقف  . يت  حظ  تحصل من تلقاء ذاتها أو نتيجة ال

 ف والتأقلم.فر لديهم القدرة على التكي  اوتتو

 :"االستطاعةـ"ن لإلحساس بي  ن بارزَ ي  نَمكو  ن يرالمنظ  بعض ص شخ  

   تائج.سبيل التأثير على الن في- بنجاحتنفيذ المطلوب  في مقدورهه إيمان الفرد بأن 

  مواجهة الصعاب. علىالفرد بقدرته اإليمان العميق لدى 

لذي للوعي ا د األساسي  المور فهو- الفردلدى  ا في األداء المهني   حاسم  ل عامل  ك  اإلحساس باالستطاعة يش

 بادل(.ة، والمرونة، واالعتماد المتدراك، والمهني  واإل )الوعين من تفعيل سائر الموارد يمك  

في  نروم، ويثابمن الطاقة في عمله الكثير مرونيستث باالستطاعةا ا عالي  يملكون إحساس  الذين  األفراد

د ى عنحت   لعملان ي، ويواصلوى بمزيد من التحد  ا تتحل  ألنفسهم أهداف   نعملهم على امتداد الوقت، ويضعو

 مواجهة الصعاب واإلخفاق.

 ساسي  م األمحور التحك   ر أن  حول األفراد ذوي األداء الرفيع يظهَ  1ارفليدچفي البحث الذي أجراه تشارلز 

ا لديهم، ا بارز  ل أساس  فر احتماالت عالية للنجاح يشك  ا. إيمانهم الراسخ بتوخارجي  ال  لدى هؤالء هو داخلي  

 لديهم. التي يصلون إليها هذا اإليمانَ  ز القمم  عز   وت  

ائزهم، م في محيطهم. هؤالء يسيطرون على غريبادرون للتحك   الداخلي  التحكم محور و األفراد ذو

فع من ي ترعلومات التتلك الم ش  ة، ويدرسون بتعط  ويجمعون المعلومات وينشطون من الناحية العقلي  

 الفكاهة. روحإلى حظوظ نجاحهم، ويميلون 

ا  عامل  تشك ل  س"استطاعة" المدر   فوالن تعتبر أن   ل إلى توص   3سروزنهولت 2ر؛للتطبيق الناجح للتغي  مهمًّ

سين زادت ثقة  مافكل  - طلبتهمة لدى م األساسي  ر على قدرات التحك  سين تؤث  "استطاعة" المدر   أن   المدر 

 م الطلبة أكثر فأكثر.يتقد  لديهم فرة االمتو بالمعلومات

 رد االستطاعةومل مركبات ضرورية 

  َبة حيال الصعوبات واإلخفاقاترة والمواظَ المثاب 

  َة عن األفعاللمسؤولي رة وتحمل االمباد 

   م داخلي  محور تحك 

   ي ةد  يات ج  وضع تحد 
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