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 :ملدص

لدى طمبة كميةة التربيةة  االنفعالياإلبداع  وجودالتعرف عمى استهدفت الدراسة الحالية 
وكةةل مةةن مسةةتوى  الىاالنفعةةاإلبةةداع ، كمةةا اسةةتهدفت أيعةةا معرفةةة الع قةةة بةةين جامعةةة سةةوهاج
بمسةتوى الطمةوح إمكانيةة التنبةؤ التعرف عمى  إلى. وهدفت الدراسة أيعا لية الذاتاالطموح وفع

ا و طالبةة ( طالبة 312تكونةت عينةة الدراسةة مةن    .الىاالنفعةاإلبداع من خ ل  لية الذاتاوفع
نةةاث( مةةن إ 237ذكةور ،  75بكميةةة التربيةةة بجامعةة سةةوهاج    عةام( مةن طةة ل الفرقةة الرابعةةة

مةن العةعل ابدبيةة(. وقةد   137مةن العةعل العمميةة ،    175تخصصات أكاديميةة مختمفةة  
( ، وانحةراف 22.09سةنة( بمتوسةط عمةرى مرةدار   24-21 العينةة  مةا بةين   أعمةارتراوحت 

 مةةنلةةديهم مسةةتوى مرتفةة  الجامعةةة .(.  أظهةةرت نتةةالد الدراسةةة أن طةة ل 62معيةةارى مرةةدار   
 الى االنفعةاإلبةداع . كذلك أوعحت النتةالد أن هنةاك ع قةة دالةة احصةاليا بةين الىاالنفعاإلبداع 

اإلبةةداع أن و قةةد أعةةارت نتةةالد االنحةةدار المتعةةدد  ليةةة الةةذات.اوكةةل مةةن مسةةتوى الطمةةوح وفع
يفسةةر  الطمةةوح، كمةةا أنةة مسةةتوى تغيةةرات الحاد ةةة فةةى المةةن  10%يفسةةر حةةوالى   الى االنفعةة

 .لية الذاتافعمن التغيرات الحاد ة فى  30%حوالى  
 

 ية الذات، ط ل الجامعة.عال، مستوى الطموح، فالىاالنفعاإلبداع الكممات المفتاحية:  
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The Relative Contribution of Emotional Creativity in Predicting the 

Level of Aspiration and Self- Efficacy for Faculty of Education 

Students at Sohag University 

Abstract:  

The present study examined the emotional creativity among University 

students. Also the study examined the relationship between emotional 

creativity and the level of asipration. The study also examined the relationship 

between emotional creativity and self -efficacy. In addition, the current study 

examined the possibility of predicting the level of aspiration and self efficacy 

through emotional creativity. The sample of this study consists of (312) from 

the fourth grade students of college of Education, Sohag University (75 males, 

237 females) from different academic majors (75 scientific, 237 literary). The 

age of participants ranged from 21-24 years with average 22.09 and standard 

deviation (.62). The results of current study showed an existence an emotional 

creativity for university students. Also, results of this study showed that there is 

a significant relationship between emotional creativity and the level of 

aspiration. In addition, results of this study showed that there is a significant 

relationship between emotional creativity and self efficacy. The result of 

multiple linear regression showed that emotional creativity explains about 10% 

of the variance of the level of asipration.  In addition, the result of multiple 

linear regression showed that emotional creativity explains 30% of the variance 

of self efficacy. 

Keywords: emotional creativity, level of aspiration, self-efficacy, university 

students. 
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 مكدمُ :

إال منذ فترة طويمة ، اإلبداع بموعوع  بالرغم من اهتمام العديد من الدراسات والنظريات       
الى االنفعبداع ، وتجاهل الباح ون الجانل الوجدانى أو إلالجانل العرمى لن  تمركز حول أ

عمى  يعاً نما أإو، العخصية واالجتماعية  ليس فرط عمى النواحى والذى قد يؤ ر لإلبداع
االت االنفعاالهتمام ب ك ظهر فى السنوات ابخيرة، ولذللمفردالنواحى العرمية والمعرفية 

 وع قتها بالمجال العرمى والمعرفى.
الععرين من تجاهل الجوانل  تحولت النظرة لمطبيعة االنسانية م  نهاية الررنو 

 -تؤ ر عمى سموكياتنا فى الحياة اليومية وتعوق العمميات المعرفية أنهاوالتى ترى - اليةاالنفع
بها عمى اعتبارها وسيطا وميسرا لألنعطة االبتكارية المعرفية ، فهناك تفاعل االهتمام  إلى

( Isen., & et alحيث يذكر   (.010، 4102،  ن المعرفة والوجدان   حسنى زكرياكبير بي
فى التنظيم المعرفى والعمميات المعرفية واستراتيجيات اتخاذ  تؤ ريجابية إلاالت ااالنفعأن 

ال االنفع(. كما يؤ ر Isen., & et al, 1985, 1413الررار واالستعداد لمواجهة المخاطر  
 االستجابة االبتكارية إظهارويساعد عمى  يسهل إن المعكمة االبتكارية حيث  فى حل يجابىإلا

 (.Isen., & et al, 1987, 1128   المهمات االبتكارية فى لدى ابفراد
الية االنفع( الطبيعة Lawrence Shapiro, 1997   صف لورنس عابيروقد و و 

والوجدانية الهامة لنجاح الفرد فى حيات : من بينها التفهم والتعاطف العر نى وفهم المعاعر 
مزاج الفرد واالستر ل والتكيف وحل المعك ت العخصية والم ابرة  والتعبير عنها والتحكم فى

 .(2، 4102نعمات عموان ، زهير النواجحة ،  فى:الطيبة واالحترام   و الصداقةو 
الى يعوق أداء االنفعال أن االعطر  (1995، سكوت  نز ، وجانبويرى  بام رو 

ال  ونالمكتلب ون ووالغاعب ونالرمر فالط لاة عمى نحو صحيح، العرمية فى الحيالوظالف 
ن العواطف السمبية أكتلال، و يتعممون فى المواقف التى يععرون فيها بالرمق أو الغعل أو اال 

موعوع  أىعمى  ى محاولة لمتركيزأوية تمفت االنتبا  بروة وتسبل االنعغال بها وتعوق الر
ابعسر وع ء    صفاء اإلنجازتحريق يجابية لها دور كبير فى إلسواها، بينما الدافعية ا

 (.321-320،   2007، الدين كفافى
أهمية أن يكون لدى ابفراد كفاية أو قدرة انفعالية تؤدى بهم  (Golman   ؤكدكما ي 

ذين يعرفون معاعرهم ويتفهمونها ويتفاعمون م  ويرى أن ابفراد ال، اح فى الحياة النج إلى
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نهمة عبد الهادى عبد  العزيز حيدر ، الت الحياة   امعاعر اآلخرين يتميزون فى معظم مج
،2017 ،95) . 

تأ ير عمى السموكيات  يجابية لهاإلت ااالاالنفعن أفيذكر  (Isen, 1999أما    
، التفاع ت العخصية واالجتماعية  عمى ؤ ر فرط ال ت فهى االجتماعية وعمميات التفكير،

نما م ل الذاكرة ، التعمم ، االبتكارية ، والمرونة فى العمميات المعرفية عمى  أيعاً تؤ ر  وا 
 م ل اتخاذ الررار وحل المعكمة االبتكارية التفكير، وحتى أك ر العمميات العرمية ابك ر تعريدا 

  .(Isen, 1999, 521 يجابية إلااالت االنفعتتأ ر أيعا ب
ارها مبتكرة اذا الية يمكن اعتباالنفعالتغيرات  أن إلى (Barron, 1988   وقد أعار 

االت تكون جديدة اذا كونت معاعر واستجابات االنفع، ف الفعاليةصالة و تميزت بالجدة واب
 فإنجديد ولكى تكون مبتكرة  إطاراالت االعتيادية فى االنفعجديدة أو اذا اتحدت م  

اآلخرين  المحيطين   حسنى  الية الجديدة يجل أن تكون أصيمة وفعالة فىاالنفعاالستجابة 
 (.2014 ,102 ، زكريا

،  إبداعيةالية لكى تكون االنفعاالستجابة أن  (Averill, 2011   وهذا مايؤكد    
ل  تطبيرات فى النظريات  الىاالنفعاإلبداع  ، وأنالبد وأن تتميز بالجدة والفعالية وابصالة

 إلىها تعجعنا عمى النظر نكولوجية ، فايبالنسبة لمنظريات السفالسيكولوجية واالجتماعية ، 
عممية ممتدة طول الحياة وليس عيلا يكتمل خ ل فترتى الطفولة  أن الى عمى االنفعالنمو 

  توعح لنا كيف تظهر االخت فات ال رافية  فإنهافى النظريات االجتماعية،  أما، والمراهرة
(Averill, 2011, 47. 

االت تؤ ر في قدرة ابفراد عمى التفكير ، االنفع( أن Golman  4111ويرى 
والتوج  نحو أهدافهم ، وتحديد مستوى قدراتهم الستعمال طاقاتهم ، كما أن ابعخاص الذين 

نفعاالتهم ، وتأجيل رغباتهم ، يمكن أن يكونوا أك ر تفوقًا وأك ر ايستطيعون السيطرة عمى 
أفكارهم بعكل جيد ، ويستعممون المنطق كفاءة من غيرهم ، إذ أنهم يستطيعون التعبير عن 

 ،4111، ليمى الجبالى في تفكيرهم ، ويركزون عمى ما يخططون ل  ويتابعون تنفيذ    
001- 042. ) 

التطور السري  الذى عهد  العالم فى  إلىويعد الطموح من أهم السمات التى أدت         
 ترتيل ابفكار ل رتراء بمستوى الحياة عحذ الهمم و بيروم  الذياآلونة ابخيرة ، فهو الداف  
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مرحمة أخرى متردمة، وما دام الطموح موجودا عند االنسان ف  يوجد سرف  إلىمن مرحمة 
ما يصدر عن االنسان من فيلمتطور العممى والحعارى بن  من العوامل المهمة المؤ رة 

توفر الردر المناسل من مستوى الطموح  أحمد  إلىكما أن تردم ابمم يرج   ، نعاطات وأفكار
 . (32، 4102معمول ، 
دورا بارزا لدى اإلنسان بعكل عام والطالل الجامعي بعكل خاص،  ويمعل الطموح         

يعمل بم ابة حافز يدف  الطالل لمريام بسموكيات معينة لموصول إلى هدف ما،  ذا الدوروه
أيعا من ال وابت التي تميز ويعتبر قدرات  وتردير  لذات ، وهذا يعتمد عمى مدى كفاءة الطالل و 

الطالل  إن طالل عن آخر حسل الظروف البيلية واالجتماعية والنفسية التي نعأ فيها، حيث 
الي السوي، لذلك فهو أك ر استبصارا بذات  وبردرت  عمى مواجهة االنفعتميز باالتزان يالطموح 

ك ير من الدراسات اهتمت بدراسة العديد  فإنالمواقف التي تواجه  في تحريق أهداف ، ولذلك 
وبدأت تسود اآلن البحوث التي تربط بين  ،عرفية والعرمية لدى ط ل الجامعةمن المتغيرات الم

اب ر ابكبر عمى حياة  منلنفسية ومستوى طموحهم، لما لهاقدرات الفرد العرمية وصحت  ا
 (.94، 2014الطالل الجامعي    محدل رزيرة ، 

لية االفعاهتم الباح ون في التربية وعمم النفس بمفهوم  فرد من ناحية أخرى،           
الذاتية، وذلك الرتباطها بالك ير من العوامل المؤ رة في حياة الفرد، خاصًة فيما يتعمق بالصحة 

الحياة، سواء أكان ذلك عمى المستوى العخصي، االجتماعي، ابسري، في النفسية، والنجاح 
 ابكاديمي.

ية وتظهر معتردات الفرد عن كفاءت  من خ ل اإلدراك المعرفي لمردرات العخص       
( 0133والخبرات المتعددة سواء المباعرة أو غير المباعرة ، وهي ما أطمق عميها باندورا  

ولذا فإن الفعالية الذاتية يمكن أن تحدد المسار الذي يعير إلى       مصادر الفعالية الذاتية .
د مدى اقتناع الفرد بكفاءت  العخصية و رت  في إمكانات  التي يرتعيها الموقف  نيفين عب

 (24 ، 4104الرحمن ، 
لية الذاتية لدى الفرد خطورة كبيرة حيث يصيل السموك ايعكل انخفاض مستوى الفعو          

اإلنساني بالعمل ويدف  الفرد إلى أن يعيش عمى هامش الحياة مما يفرد  الععور بالردرة التي 
تدفع  إلى التردم في الحياة ومواجهة المخاوف وعرورات الحياة العممية وسوء التوافق 

حيث تظهر لديهم أعراض الرمق المتعددة في ،  الي والرمق االجتماعياالنفعالنفسي والتوتر 



 م0209( 48) -0ج-أبريلعدد                                                  ...    االنفعالياإلسهام النسبى لإلبداع 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4361 - 

من هذ  المواقف بسبل ابلم النفسي  أو هرول ويرافق ذلك تجنل ،  المواقف االجتماعية
فعً  عن  ،  والتوتر العديد الذي يتولد داخل اإلنسان عند تعرع  لهذ  المواقف االجتماعية

 & Leary) دهم عمى اآلخرينععف قدرتهم عمى مواجهة صعوبات الحياة بأنفسهم واعتما
Atherton, 1986, p.258).  

 إلىفى الوصول لية الذات لدى الطالل الجامعى اونتيجة بهمية مستوى الطموح وفع     
من أجل تحريق أهداف  وععور  بال رة بالنفس  والصعوبات أهداف  ومواجهة المعك ت

ال االنفعالحياة، واالبتعاد عن  فى ابمام إلى التردم إلىت  العخصية والتى تدفع  ءوكفا
االت تؤ ر في قدرة االنفعن أ  Golmanكما ذكر  فإن والتوتر النفسى، ومن ناحية أخرى 

ابفراد عمى التفكير ، والتوج  نحو أهدافهم ، وتحديد مستوى قدراتهم الستعمال طاقاتهم ، كما 
غباتهم ، يمكن أن يكونوا أن ابعخاص الذين يستطيعون السيطرة عمى نفعاالتهم ، وتأجيل ر 

أك ر تفوقًا وأك ر كفاءة من غيرهم ، إذ أنهم يستطيعون التعبير عن أفكارهم بعكل جيد ، 
ليمى ويستعممون المنطق في تفكيرهم ، ويركزون عمى ما يخططون ل  ويتابعون تنفيذ    

   ( .042 -001، 4111،  الجبالى
لدى ط ل الجامعة  الىاالنفعاإلبداع اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة مستوى لذا فرد       

 الجامعة. مبةلية الذات لدى طاوى الطموح وفعوع قت  بمست
 مػهلُ الدزاضُ:

قادة الغد ،  و يعكل ط ل الجامعة عريحة هامة من عرالح المجتم  ، فهم عماد ابمة     
وهم يعكمون  روة قومية ال يستهان بها ، لذا فرد أصبح االهتمام بفلة الط ل الجامعيين 

 .المجتمعاتكافة ودراسة خصالصهم ومعرفة احتياجاتهم من أبرز االهتمامات لدى 
هناك الك ير من العغوط الحياتية وخصوصًا عمى العبال ، حيث يعاني العديد من إال أن     

من عدم قدرتهم عمى تحريق أهدافهم في الحياة ، وكذلك عدم قدرتهم عمى الريام  العبال
 لية .ابأدوارهم في الحياة بكفاءة وفع

مرغوبًا فيها وذات قيمة عالية وطموحات حيث يع  بعض الطمبة بنفسهم أهدافًا        
تي لاالذاتية ال زمة  ون أنفسهم يفتررون إلى توقعات الفعاليةبالنسبة لهم، إال أنهم يجد

تمكنهم من تحريق أهدافهم ،  وينجم عن ذلك نتالد نفسية واجتماعية سمبية تؤدي إلى 
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الترميل من التوظيف الذهني الفعال ومن  م المستوى العممي بما ينعكس عمى الحالة النفسية 
 واالجتماعية لمطالل الجامعي.

مستوى الطموح وفاعمية الذات من الموعوعات التى تمس حياة الطالل يعد  لذا       
 .الجامعى ،  وكل منهما يتأ ر بالعديد من العوامل

فمستوى الطموح يتأ ر بعوامل عدة منها الحالة العرمية والحالة الوجدانية لمفرد لؤى      
هناك عوامل تعتبر قوى دافعة تؤ ر في الطموح  أن ) (Levenيرى و  (. 6، 4104حسن ، 
والروى االجتماعية ، الية والنجاح والفعل االنفعالنعد وال وال والعرال والروى وهى 

 .(115،  1993المستربل   نظيمة أحمد ،  إلىوالتنافسية ومستوى زم ل  ونظرت  
وتم ل فعالية الذات أحد اببعاد الهامة في تكوين عخصية الفرد ، وترج  أهميتها إلى      

تؤدي  في دف  سموك الفرد وتوجيه  نحو تحريق ابهداف والطموحات الدور الحيوي الذي 
بذل الجهد في وتدفع  إلى تعمل عمى تحسين أدال  ،  أنها التي يسعى إلى تحريرها ، كما

 نظر لممهام الصعبة عمى أنها مصادر لمتحدي . المواجهة الفعل ، و 
الية أو الوجدانية تؤ ر االنفع( أن البنية الفسيولوجية و 2001ويرى  فتحي الزيات،        

تأ يرًا عامًا عمى فعالية الذات لمفرد ، وعمى مختمف مجاالت وأنماط الوظالف العرمية المعرفية 
 ( .  510، 2001 ،  فتحي الزيات، 

 ، متعددة مرتف  يمتمك سماتالالى االنفعاإلبداع  ىفان العخص ذ أخرىمن ناحية          
والردرة عمى مواجهة العغوط، واالستفادة من  ،والتوافق االجتماعى، م ل االنفتاح عمى الخبرة 

 يجابية عمى تحريق أهداف  فى الحياةإلا انفعاالت ، كذلك تساعد  حباطإلالخبرات الدرامية وا
  .وبناء ع قات بناءة م  اآلخرين

 الى االنفعاإلبداع  الع قة بينطبيعة  كان البد من إلراء العوء عمى في عوء ماسبق     
اإلبداع سهام إمدى  التعرف عمى إلىالذات ، باالعافة  عاليةوكل من مستوى الطموح وف

  الجامعى.لية الذات لدى الطالل افى التنبؤ بمستوى الطموح وفع الى االنفع
 االجابة عمى التساؤالت اآلتية:في تتحدد معكمة الدراسة و 

 ؟ لدى عينة الدراسة انفعاليبداع إهل يوجد  -0
ومسةتوى الى االنفعةاإلبةداع بين  ذات داللة احصالية موجبة  ارتباطيةهل توجد ع قة  -4

 الطموح لدى عينة الدراسة؟
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 عاليةةوف الىاالنفعةاإلبةداع ذات داللةة احصةالية بةين  ارتباطية موجبةة  هل توجد ع قة -2
 الذات لدى عينة الدراسة؟

 ؟لدى عينة الدراسة الىاالنفعاإلبداع بمعمومية مستوى الطموح بهل يمكن التنبؤ  -2
 ؟عينة الدراسة لدى الىاالنفعاإلبداع الذات  بمعمومية عالية هل يمكن التنبؤ بف -4

 أٍداف الدزاضُ:

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى : 
 .لدى عينة الدراسة الىاالنفعاإلبداع  وجود  -0
 ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة. الىاالنفعاإلبداع الع قة  بين  -4
 لية الذات لدى عينة الدراسة.اوفع الىاالنفعاإلبداع الع قة بين  -2
 لدى عينة الدراسة. الىاالنفعاإلبداع مومية بمعبمستوى الطموح  التنبؤ امكانية  -2
 لدى عينة الدراسة.الى االنفعاإلبداع لية الذات بمعمومية االتنبؤ بفعامكانية  -4
  :الدزاضُ أٍنًُ

 :يمي فيما الدراسة أهمية تتحدد
 أواًل: األٍنًُ اليظسيُ:

 مجةال فةي عمميةة إعةافة مةن تردمة  مةا فةي تكمةن ابهميةة النظريةة لمدراسةة الحاليةة       
وكةل مةن مسةتوى  الىاالنفعةاإلبةداع الع قةة بةين  االتربوية من خة ل تناولهة و النفسية البحوث

 لية الذات. اعالطموح وف
 ثاىًًا: األٍنًُ التطبًكًُ:

 إنحيةث  طة ل الجامعةة، مةنعينةة الدراسةة اختيارهةا لتكمن أهمية الدراسة الحالية فى         
مة ومستربمها، وهم يتعرعون لمعديد مةن العةغوط والتةى يمكةن أن عبال ابط ل الجامعة هم 

دراسةة  كةان البةد مةن ا، لةذ لية الذات لديهمعاحتهم النفسية  ومستوى طموحهم وفتؤ ر عمى ص
والتغمةةل عمةةى  أهةةدافهمالعوامةةل والمتغيةةرات التةةى يمكةةن تةةؤ ر عمةةيهم لمسةةاعدتهم عمةةى تحريةةق 

   معك تهم.
 التدريبيةة البةرامد  لتصةميم هاكذلك تكمن أهمية الدراسة الحالية فى إمكانية االستفادة من       
   . لدى ط ل الجامعةالى االنفعاإلبداع  وا  راءلتنمية 
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 مصطلشات الدزاضُ:

 .اىل االىفعاإلبداع  -1

 انفعاالتةة فهةةم وتعمةةم الفةةرد مةةن   بأنةة الىاالنفعةةاإلبةةداع  :( Averill, 1999 ِ عةةرف ي       
عةن  الرةدرة عمةى التعبيةركذلك ادية ، غير اعتي انفعاالتظهار إردرة عمى اآلخرين، وال وانفعاالت

 (.Averill, 1999, 331مانة  أاالت بصدق و االنفع
أو ظهار والتعبير عةن مجموعةة إ  الردرة عمى نبأ Xavier., et al., 2016) ) كما يعرف      
 . الم لمة وابصيمة االت  الجديدةاالنفعمن خميط 
هةا لتةى يحصةل عميالكميةة ا الدرجةةب فةى الدراسةة الحاليةة جراليةاإ الى االنفعةاإلبداع عرف يو      

مةةن قبةةل  إعةةداد الةةذى تةةم  الى االنفعةةاإلبةةداع مريةةاس جابتةة  عمةةى فرةةرات إ خةة ل  الطالةةل مةةن
 الباح تين.

 مطتىّ الطنىح. -2

( أول مةن تنةاول مسةتويات الطمةوح بالدراسةة والتحديةد عمةى (Hoppe, 1936يعتبر          
نحو مباعر، وذلك فى بح   عن ع قة النجاح والفعةل بمسةتوى الطمةوح، وقةد حةدد  عمةى أنة  
"المجموع الكمى لتوقعات الفةرد وأهدافة  أو غاياتة  الذاتيةة فيمةا يتعمةق بأدالة  المحةدد عةن عمةل 

 (0190أنور العرقاوى، محدد  
 التةي ابهةداف أنة ب الطمةوح مسةتوى ( 2004 ) أباظةة السةمي  دعبة أمةالتعةرف  كمةا       

 تحريرهةا ويحةاول ، اقتصةادية أو أسةرية أو مهنيةة أو تعميميةة مجةاالت فةي لذاتة  الفةرد يععها
    (.96،   2014 محدل رزيرة ، 

جانةل  فةى  تحريرة إلةىيتطمة  الفةرد رة عةن هةدف اعبة  أنةب( 0119عمةى حسةن    ويعرف      
 (36، 4102أحمد معمول  ،  ;معين من حيات   فى

يهةا الفةرد لتةى يحصةل عما الكميةة بالدرجة جراليا فى الدراسة الحاليةإمستوى الطموح   فويعر   
 مستوى الطموح.   عمى فررات مرياسجابتإخ ل من 

      ًُ الرات.عالف -3

وعة ابحكام الصادرة عن الفةرد ، والتةي تعبةر عةن مجمبأنها  (Bandura,1977يعرفها  
معترداتةة  حةةول قدرتةة  عمةةى الريةةام بسةةموكيات معينةةة ومرونتةة  فةةي التعامةةل مةة  المواقةةف 
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المهةةةةام المكمةةةةف بهةةةةا   إلنجةةةةازالصةةةةعبة والمعرةةةةدة ، وتحةةةةدي الصةةةةعال ، ومةةةةدى م ابرتةةةة  
 Bandura,1977,192)  . 
ليةة اى التعامةل بفعالعخص بأن  قةادر عمة ( بانها إحساسWoolfolk, 2005  هايعرفو       
 ,Woolfolk مهمةةة خاصةةة ، أو اعتراداتةة  عةةن قدرتةة  العخصةةية فةةي موقةةف خةةاصمةة  

2005, 608). 
التةى يحصةل عميهةا الفةرد  الكميةة بالدرجةة فى الدراسة الحالية جرالياإ لية الذاتافع عرفتو       
 لية الذات.اعمرياس ف فررات جابت  عمىإمن 

 ضُ:  سدود الدزا

اآلتية:  اتغير تمالمى ع الدراسة الحالية اقتصرتراسة: تعمرة بموعوع  الدالحدود الم -0
 .الذات ليةاومستوى الطموح وفعالى االنفعاإلبداع 

بكمية التربية   عام( لرابعةط ل الفرقة ا مىع الدراسة الحالية البعرية: اقتصرت الحدود -4
ة مميفة العمتيمية المخدابكا خصصاتتين  ذكور/اناث( من السسوهاج من الجنجامعة ب

 بية.وابد
 .ى كمية التربية جامعة سوهاجف الدراسة الحالية إجراءم ت الحدود المكانية: -2
بكمية التربية  الرابعةمى ط ل الفرقة ة الحالية عالدراس أدواتطبيق تم ت الحدود الزمانية: -2

 م4101م/ 4109من العام الجامعى  ال انىسوهاج فى الفصل الدراسى جامعة ب
 الدزاضات الطابكُ:االطاز اليظسّ و

  Emotional Creativity  اىلاالىفعاإلبداع  -0
حظي موعوع اإلبداع باهتمةام العديةد مةن البةاح ين منةذ فتةرة زمنيةة بعيةدة سةواء فةي    

الواليةةات المتحةةدة ابمريكيةةة، وكنةةدا أو الةةدول الغربيةةة أو فةةي العةةالم العربةةي، وتمركةةز االهتمةةام 
اليةةة االنفعا الجوانةةل الجوانةةل العرميةةة المعرفيةةة لإلبةةداع، وتجاهةةل البةةاح ون إلةةى حةةد مةةحةةول 

االت االنفعةةين يركةةزون عمةةى وظهةةر فةةي السةةنوات الرميمةةة السةةابرة عةةدد مةةن البةةاح ، والوجدانيةةة
ونةتد عةن ذلةك  ، والمعاعر وع قتها بالنواحي العرميةة وتكاممهةا مة  الجوانةل العرميةة المعرفيةة

 الياالنفعةواإلبداع  Emotional Intelligence ظهور بعض المفاهيم م ل الذكاء الوجداني
Emotional Creativity  وهةةذ  المفةةاهيم تعةةد مفةةاهيم بينيةةة تأخةةذ بعةةض خصالصةةها مةةن
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الجوانةةل العرميةةة المعرفيةةة فةةي العخصةةية والةةبعض اآلخةةر مةةن الجوانةةل الوجدانيةةة لمعخصةةية. 
 .(2009 عادل خعر، 

 وانفعةاالت انفعاالتة فهم وتعمم الفرد من  بأن  الىاالنفعاإلبداع  (Averill,1999ويعرف  ِ      
االت االنفعةةعةةن  اديةةة ، والرةةدرة عمةةى التعبيةةريغيةةر اعت انفعةةاالتظهةةار إاآلخةةرين، والرةةدرة عمةةى 

 (.Averill, 1999, 331مانة  بصدق وأ
ناليةة مةن وجهةة النظةر الب ةمعةترالى االنفعةاإلبةداع أن فكرة  (Averill,1999ذكر  ِ كما ي     

مةةن خةة ل  -  فرةةط وال تةةنظم -االت تتكةةون االنفعةة أنتةةرى االجتماعيةةة لمنمةةو الفةةردى والتةةى 
   (.Averill, 1999, 332   االجتماعيةوالمعايير التوقعات 
كةةةل مةةةن النظريةةةات  لةةة  تطبيرةةةات فةةةى الى االنفعةةةاإلبةةةداع أن  (Averill, 2011) ويؤكةةةد 

ظةرة لمنمةو نتعطينا  يالنسبة لمنظريات السيكولوجية ، فهب، فل نفعال السيكولوجية واالجتماعية
 ، ولةيس عةيلاً  a life – long process عمميةة تمتةد طةوال حيةاة الفةرد الى عمى أنة  االنفع

 يكتمل خ ل مرحمتى الرعاعة والطفولة. 
حيةث يةرى  توعح لنا كيف تظهر االخت فات ال رافيةة، يفه من الناحية االجتماعية،أما        

 emotionalاليةةةة االنفعوالتةةةى تسةةةاعد فةةةى تنظةةةيم المت زمةةةات -المعةةةايير االجتماعيةةةة  أن
syndromes -  أو جامعةةةةةال تكةةةةون عةةةةاممة  embracing ، مةةةةدى واسةةةة  حيةةةةث يحةةةةدث

الخبةرات الهامةة  خة ل ابحةداث أومةن   emotional improvisationالي االنفعةل رتجةال 
داخةةل اليةةة االنفعجةةاالت تر اال  هةةذ  تتةةراكم وتنتعةةر ومةةن  ةةمتمةةد عمةةى الموقةةف أو الفةةرد، يع هةةذاو 

التةةى اليةةة والتةةى تكةةون خاصةةة ب رافةةة مةةا وهةةى االنفعالمت زمةةات  وفةةى النهايةةة تنةةتدالمجتمةة  
   .(Averill, 2011, 47)يز بين  رافة وأخرىيتساعد فى التم

البةةد ، بداعيةةةإلكةةى تكةةون  اليةةة االنفع ( أن االسةةتجابةAverill,1999 ِ  رتةةرحكةةذلك ي 
والفعاليةة اليةة االنفع الجةدةالى و االنفعةاالسةتعداد والتهيةؤ رليسةة وهةى:  محكةات ة   وأن ترابل 
 (.Averill,1999, 331,333,334 .  اليةاالنفع /ابصالة

 Preparedness     Emotional اىلاالىفعالضتعداد أو التًَؤ ا -0
اآلخةةرين. وقةةد يكةةون  نفعةةاالتانفعاالتةة  و اخةة ل د وتعممةة  مةةن بةة  فهةةم الفةةر  ويرصةةد 

 نعتبةةةرود يبعةةةض ابفةةةرا االتاالنفعةةةالمةةةدى. وفةةةى مجةةةال بعيةةةد االسةةةتعداد قصةةةير المةةةدى أو 
نفعةاالتهم ويفهمونهةا اأن يفكةروا فةى  نا فى حيةاتهم اليوميةة، فهةم يحةاولواالت جزءا هاماالنفع
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هةةؤالء ابفةةراد لةةديهم  أناالت أك ةةر مةةن اآلخرين،ويفتةةرض أفريةةل االنفعةةولةةديهم حساسةةية تجةةا  
   ل اهتماما   لكن ليس بالعرورة ابقل استجابة(.أفعل من نظرالهم ابق انفعالياستعداد 

     Emotional   Noveltyالًُاالىفعاجلدَ  -4
 جةةدة االسةةتجابةوتتحةةدد  انتعةةارا، االبتكاريةةةن أك ةةر محكةةات يعتبةةر محةةك الجةةدة مةة           

بطةةةريرتين: أوال اذا تةةةم مرارنةةةة اسةةةتجابة الفةةةرد الحاعةةةرة باسةةةتجابات  فةةةى الماعةةةى، اليةةةة االنفع
 لدة فى المجتم .او انيا: اذا ما قورنت استجابة الفرد باالستجابات الس

 Effectiveness/ Authenticity Emotional  الًُاالىفعالفعالًُ واألصالُ  -2
اسةتجابة جديةدة ابداعيةة فبععةها قةد  أنة  ليسةت كةل  أفريةلبالنسبة لمفعاليةة، يةذكر            

بداعيةةةة يجةةةل أن تكةةةون ذات فالةةةدة أو قيمةةةة لمفةةةرد إيكةةةون غريةةةل. ولكةةةى تكةةةون االسةةةتجابة 
  . والمجتم
مةة  المعةةك ت م ةةل تصةةحيح خطةةأ   غعةةل(، أو  لمتعامةةل االت هةةى طةةرق االنفعةةومعظةةم       

 ، كةذا  ععور بالذنل( ، حماية ع قة   غيرة(، وه أو تعرض لعرال هرول من خطر  الخوف (
عمةةةى المةةةدى الرصةةةير تعتمةةةد عمةةةى تحريةةةق الهةةةدف المةةة زم الفعاليةةةة  فةةةإنوفةةةى هةةةذ  الحةةةاالت 

م ةل الفةرح أو  و واعةحظةاهر أ ليس لها غرض أو هدف والتى االتاالنفع. ولكن حتى ل نفعال
 م ءم. أو غير م ءمأو غير جيد ، أو بعكل يد الحزن يمكن التعبير عنها بعكل ج

الفةةرد  وهةةى تعكةةس قةةيم االت بصةةدق وبكةةل أمانةةة،االنفعةةفهةةى التعبيةةر عةةن صةةالة أمةةا اب       
 ومعتردات  حول العالم، فهى تم ل تعبيرا عن ذات .

مسةةتويات : المسةةتوى ابول  ة   ةة الىاالنفعةةبةةداع إلأن ل  (Averill,1999ويرتةةرح         
عةل الموجةود بالف ل نفعةاليتعمن التطبيق الفعال والذى الى االنفعبداع إللالمستوى ابدنى  وهو

عةمن تعةديل يت و الىاالنفعةبةداع إلل المسةتوى ابك ةر تعريةداً والمسةتوى ال ةانى فهةو  ،لدى الفةرد
 ال الةةث وابخيةةر فهةةو المسةةتوى مسةةتوىلأماا ، الفةةرد أو المجموعةةة ال ليمبةةى احتياجةةاتاالنفعةة
عتمةةد عمةةى تغيةةر فةةى ي ل نفعةةاليتعةةمن نمةةو وتطةةوير عةةكل جديةةد  الى واالنفعةةبةةداع إللابعمةةى 

 . االتاالنفع اعد والمعتردات والتى تكونت من خ لهاالرو 
 Averill,1999, 334)    .    

  



 م0209( 48) -0ج-أبريلعدد                                                  ...    االنفعالياإلسهام النسبى لإلبداع 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4379 - 

 االىفعالٌبداع إلا وّخصآص األفساد ذ

باالنفتةةاح يتميةةزون  انفعاليةةابعةةض ابفةةراد المبةةدعين أن  (Averill, 1999 ِ يةةذكر           
( Kokkwang, 1995   يعةير، حيةث  ) Nino., & et al. 2014, 63 .(عمةى الخبةرة
خةوض مزيةد  احا فىك ر انفتهم أ الى االنفعاإلبداع  الذين يتمتعون بمستوى عال منأن ابفراد 

  يهم قةدرة مرتفعةة عمةى التوافةق مةدمن الخبرات الخاصة بالع قةات مة  ابعةخاص اآلخةرين ولة
وى مرتفة  مةن االسةتر ل اآلخرين ويدركون أنفسهم عمى أنهم اجتمةاعيون كمةا يتميةزون بمسةت

 .(104، 2014رة عمى اآلخرين  حسنى زكريا، عميهم حل السيط ولكن ال يبدو الذاتى
 باالندفاعيةة ولكةن نيتميةزو نفعاليًااأن المبةدعين  إلةى( Averill, 1991يعةير  كمةا         

 .  (Nino.& et al. 2014, 63 عديدة الو أروية الاالت االنفعتمك  ليست
بةةالخبرات الدراميةةة  ًايكةةون مةرتبطالى االنفعةاإلبةةداع  إلةى أن (Averill,1999 كةذلك يعةةير     
 ,Averill لدى ابفراد الى االنفعاإلبداع نمو  فى تسهمربما  السابرة الدرامية اتبر ن الخإحيث 

1999, 366).   
 الى االنفعةاإلبةداع د الةذين يتمتعةون باأن ابفةر  إلةى (Averill and Long, 2003ر  يويعة

عةةن اآلخةةرين ،  مختمفةةةرةةة يبطر  واإلحبةةاطلةةديهم الرةةدرة عمةةى معالجةةة وتفسةةير الخبةةرة الدراميةةة 
 ,Nino., & et al. 2014  ابفراد يمكن أن يستفيدوا من هذ  الخبرات الدراميةة ءكذلك هؤال

64). 
وهةةى أنهةةم لةةديهم ردود فعةةل متميةةزة عةةن غيةةرهم ممةةا  نفعاليًاا سةةمة أخةةرى لممبةةدعين          

ليل مةةةواجهتهم لممواقةةةف العةةةاغطة تتسةةةم بالمرونةةةة والم ةةةابرة والتحةةةدى والعةةةبط ايجعةةةل أسةةة
وتغييةةر اتجاهةةاتهم ، ول المعةةك ت بعةةكل ايجةةابى وبسةةيط الرةةدرة عمةةى تنةةاولةةديهم ، الى االنفعةة
 (Averill,1999, 334 ) وهةذا مةا يؤكةد  .(8، 2018ريهةام زغمةول وأخةرون،   اليةةاالنفع

مةدى  نيسةتخدمو فةإنهم، عنةدما يواجهةون مواقةف عةاغطة  الى االنفعةاإلبةداع أن ابفراد ذوى 
 .  تؤكد عمى التحكم وعبط الذات والتخطيط لحل المعكمة  من أساليل المواجهة والتى اً واسع
 العديةد اتجة  االجتماعيةة، و العخصةية دابفةرا حيةاة فةي الى االنفعةاإلبةداع  هميةبو           
العديةد  رةد تنةاولف ى ،أخةر  سةيكولوجية متغيةرات بةين و بينة  الةربط و دراسةت  إلةى البةاح ين من

وع قت  بالعديد من المتغيةرات م ةل الةذكاء  الى االنفعاإلبداع من الدراسات فى السنوات ابخيرة 
ليةةةة الةةةذات العامةةةة ، اعاليةةةة ، فاالنفعليةةةة الةةةذات اعلى ، العوامةةةل الكبةةةرى لمعخصةةةية ، فااالنفعةةة
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، وفيمةا يمةي ، ومهةارات اتخةاذ الرةرارسةاليل المواجهةةوأ ، التحصيل الدراسةى ،  ووجهةة العةبط
 عرض موجز لهذ  الدراسات :

  (Averill   1999  دزاضُ 
بةبعض الى وكةذلك ع قتة  االنفعةبةداع إلل البنيةة العامميةةالتعرف عمةى   إلىهدفت الدراسة      

ترةدير العةبط ، و  مركةزو ،  لمعخصةيةالكبرى  والعوامل الخمسة المتغيرات ابخرى م ل: النوع ، 
 الى االنفعةةاإلبةداع النتةةالد أن  توصةمتسةاليل المواجهةةة. وقةد ، وأ ليةة الةةذات العامةةافعو  ،الةذات

 انفعاالتةةة الى    فهةةةم الفةةةرد وتعممةةة  مةةةن االنفعةةة: االسةةةتعداد  هةةةيسةةةة و مكونةةةات رلي ةلةةة     ةةة
نفعةاالت غيةر اعتياديةة( ، ابصةالة/ انفعاالت اآلخرين(، الجةدة   قةدرة العةخص عمةى تجريةل او 

(. كةةذلك أظهةةرت النتةةالد أن مانةةةاالت بصةةدق و االنفعةةالفعاليةةة   قةةدرة الفةةرد عمةةى التعبيةةر عةةن 
غيةر دال االناث كانوا أفعل من الذكور فى مكون االستعداد ومكون ابصةالة والفعاليةة ، ولكةن 

الى  االنفعةةةاإلبةةةداع أن الع قةةةة بةةةين  إلةةةىالنتةةةالد  أعةةةارتكةةةذلك  فةةةى مكةةةون الجةةةدة.  احصةةةاليا
اإلبةةداع يةةة دالةةة بةةين   هنةةاك ع قةةة ارتباط كةةاآلتيية كانةةت لمعخصةة الكبةةرىوالعوامةةل الخمسةةة 

وكةةل مةةن االنفتةةاح عمةةى الخبةةرة والمربوليةةة ولةةم يكةةن هنةةاك ع قةةة ارتباطيةةة دالةةة الى  االنفعةة
االنطواليةةةة ، ويرظةةةة  –وكةةةل مةةةن العصةةةابية، االنبسةةةاطية  الى االنفعةةةاإلبةةةداع احصةةةاليا بةةةين 

الى االنفعةبةداع إلاأن هناك ع قةة ارتباطيةة دالةة بةين  إلى أيعاوقد توصمت النتالد  ، العمير(
 فعاليةةوكةل مةن الى االنفعةبةداع إلاوتردير الذات ، فى حين لةم توجةد ع قةة ارتباطيةة دالةة بةين 

 ومركز العبط.، ساليل المواجهة وأ ، الذات العامة
 (2008  الػىيكِ  ابى شيد ضعًددزاضُ     
وكةةذلك التعةةرف عمةةى طبيعةةة اليةةة االنفعالتعةةرف عمةةى البنيةةة العامميةةة ل بتكاريةةة  إلةةى هةةدفت    

الية وكل مةن االلكسةي ميا والعوامةل الخمسةة الكبةرى فةى العخصةية االنفعالع قة بين االبتكارية 
 396وتكونةت عينةة الدراسةة مةن  ، اليةاالنفعوكذلك الفروق بين الذكور واالناث فى االبتكارية 

العةام لكميةة التربيةة جامعةة  مةن االنةاث   ( مةن طة ل الةدبموم 197مةن الةذكور ،  199     
أو التهيةؤ، الجةدة ،  اإلعةدادعوامةل    أربعةة ىظهةرت النتةالد وجةود بنةاء عةاممى ذوقد أ ،طنطا

اليةة. كمةا وجةدت ع قةة بةين االنفعالفعالية ، ابصالة( تتعب  بعامل كامن واحد وهو االبتكارية 
ودالةة احصةاليا وكانةت جميعهةا سةالبة الية   الدرجة الكمية والمراييس الفرعية( االنفعاالبتكارية 

اللكسةةي ميا فكانةةت الجةةدة كمريةةاس فرعةةى ل بتكاريةةة وا  قةةة بةةينعمةةا عةةدا ال01. عنةةد مسةةتوى
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اليةةة والعوامةةل الخمسةةة فةةى االنفعكمةةا وجةةدت ع قةةة بةةين االبتكاريةةة   01.موجبةةة ودالةةة عنةةد 
المربوليةة االجتماعيةة ، العةمير العخصية   العصابية ، االنبساطية ، االنفتةاح عمةى الخبةرة ، 

الحةى( وكانةةت جميعهةةا موجبةة مةةا عةةدا الع قةة بةةين االبتكاريةةة والعصةابية  فكانةةت سةةالبة وغيةةر 
 عمةى واإلنةاثبةين الةذكور  إحصةاليادالةة  اً هنةاك فروقة أن إلةىالنتةالد  أيعةارت اوقةد أعة ، دالة

 .اإلناثلصالح الية االنفعاالبتكارية استبانة 
 (2014 دزاضُ  بػسّ خطاب وزبًعُ ماىع    

 الفةروق عةن داللةة الكعةف وكةذلك ، الياالنفعة اإلبةداع مسةتوى عمةى التعةرف إلةى هةدفت     
  التخصةصو   (إنةاث و ذكةور   الجةنس لمتغيري وفرا الياالنفع اإلبداع مستوى في اإلحصالية

 من وطالبة طالبا   380البحث  عينة بمغت وقد ، الجامعية المرحمة طمبة لدى ( وأدبي عممي
، البحةث عينةة لةدى مةنخفض انفعةالي إبةداع مسةتوى جةودو  النتالد أظهرت وقد ، تكريت جامعة
 اإلبداع في واإلناث الذكور بين إحصالية داللة ذات فروق توجد ال أن إلى النتالد  أعارتكما 
 االبةداع فةي واإلنسةاني العممةي التخصةص بةين إحصةالية داللةة ذات فةروق توجد الو  الياالنفع
 .الياالنفع

  ( 2014  سطيِ شنسيا دزاضُ 
اليةة االنفعالي وكةل مةن فعاليةة الةذات االنفعةالكعةف عةن الع قةة بةين اإلبةداع  إلةىت هدف      

ومهارات اتخاذ الررار والنموذج البنالي بينهم لدى ط ل الجامعةة، والتعةرف عمةى مةدى إمكانيةة 
اليةة، والكعةف عةن االنفعالي وفعالية الةذات االنفعالتنبؤ بمهارات اتخاذ الررار من خ ل اإلبداع 

إنةةةاث( وتفاع تهمةةةا فةةةي اإلبةةةداع  –أدبةةةي( والنةةةوع  ذكةةةور –تةةةأ ير كةةةل مةةةن التخصةةةص  عممةةةي
طالبةةًا وطالبةةة مةةن طةة ل كميةةات أدبيةةة  322ابساسةةية مةةن  الدراسةةةالي، تكونةةت عينةةة االنفعةة

وعمميةة بجامعةةة كفةةر العةةي  بمصةر. وتوصةةمت النتةةالد إلةةى وجةود تةةأ ير دال إحصةةاليًا لكةةل مةةن 
الي وكانةةت االنفعةةإنةةاث( وتفاع تهمةةا فةةي اإلبةةداع  –أدبةةي( والنةةوع  ذكةةور –التخصةةص  عممةةي
اث ولصالح ط ل التخصص ابدبي، ووجةود ع قةة دالةة إحصةاليا وموجبةة الفروق لصالح اإلن

مكانيةة التنبةؤ االنفعالي وكةل مةن فعاليةة الةذات االنفعبين اإلبداع  اليةة ومهةارات اتخةاذ الرةرار، وا 
اليةةة، ووجةةةود االنفعالي وفعاليةةة الةةذات االنفعةةبمهةةارات اتخةةاذ الرةةرار مةةن خةة ل كةةل مةةن اإلبةةداع 

الي وفعاليةةة الةةذات االنفعةةع قةةات التةةأ ير والمسةةارات الرالمةة بةةين اإلبةةداع نمةوذج بنةةالي يوعةةح 
 الية ومهارات اتخاذ الررار لدى ط ل الجامعة.االنفع
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 (2012زغا زدب عًد )دزاضُ 

الي "الدرجةةة الكميةةة واببعةةاد" والعوامةةل االنفعةةإلةةى التعةةرف عمةةى الع قةةة بةةين االبتكةةار  تهةةدف    
الي من خ ل العوامل الخمسةة االنفعالخمسة الكبرى لمعخصية، وكذلك إمكانية التنبؤ باالبتكار 

( طالةةةل وطالبةةةة مةةةن طةةة ل جامعةةةة 211الكبةةرى لمعخصةةةية، وذلةةةك لةةةدى عينةةةة تتكةةةون مةةةن  
سةة أنة  توجةد ع قةة أوعةحت نتةالد الدرا. ( مةن اإلنةاث041( مةن الةذكور،  041المنصورة  
الي وكةةةل مةةةن االنبسةةةاط واالنفتةةةاح عمةةةى الخبةةةرة االنفعةةةبةةةين االبتكةةةار  صةةةاليادالةةةة إحموجبةةةة و 

الي االنفعةةدالةةة إحصةةاليا بةةين االبتكةةار سةةالبة و والمربوليةةة ويرظةةة العةةمير، بينمةةا توجةةد ع قةةة 
الي مةن االنفعةار وقد أوعحت نتالد تحميل االنحدار المتعدد أن  يمكن التنبؤ باالبتك .والعصابية

 .خ ل االنبساط واالنفتاح عمى الخبرة والعصابية
 

 (2017  سذاز غامن دزاضُ
اليةةة ووجهةةة االنفعالتعةةرف عمةةى تةةأ ير كةةل مةةن التفكيةةر البنةةالي واالبتكاريةةة  إلةةى هةةدفت      

متغيةةرات أخةةرى وهةةى  دراسةةةالعةةبط ابكةةاديمي عمةةى التوافةةق مةة  الحيةةاة الجامعيةةة، كمةةا تمةةت 
طالبةا  241النهاليةة مةن  الدراسةةالمستوى الجامعي والنوع والتحصيل الدراسي، وتكونةت عينةة 

التفكيةر البنةالي ووجهةة  أن  إلى الدراسة نتالد أعارت، و جامعة الرصيم -جامعيا بكمية التربية 
مة  الحيةاة الجامعيةة،  الية تؤ ر بعكل إيجةابي عمةى التوافةقاالنفعواالبتكارية  ابكاديميالعبط 

وعةةدم تةةأ ير هةةذ  المتغيةةرات ابربعةةة بعةةكل دال إحصةةاليا عمةةى التحصةةيل الدراسةةي، كمةةا يعتبةةر 
فةي التوافةق مة  الحيةاة  دالة مميزة بةين المنخفعةين والمةرتفعين ابكاديميمتغير وجهة العبط 

 .الجامعية
 ( : 4109  دزاضُ زاىًا حمند ضامل

هدفت إلى الكعف عن أ ر برنامد تدريبي قالم عمى االبتكاريةة الوجدانيةة فةي تنميةة فعاليةة     
( طالةةل وطالبةةة مةةن طةة ل الفرقةةة ال ال ةةة بكميةةة التربةةي 42الةةذات ، وذلةةك عمةةى عينةةة قوامهةةا  

جامعةةة بنهةةا ، تةةم ترسةةيمهم إلةةى مجمةةوعتين عةةابطة وتجريبيةةة وقةةد توصةةمت الدراسةةة إلةةى أنةة  
داللة إحصالية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فةي الريةاس الربمةي توجد فروق ذات 

والبعدي عمى أبعاد فعالية الذات  توق  الفعالية وتوق  النتالد( لصالح الرياس البعةدي ، وكةذلك 
توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةالية بةةةين متوسةةةطي درجةةةات المجموعةةةة التجريبيةةةة والمجموعةةةة 



 م0209( 48) -0ج-أبريلعدد                                                  ...    االنفعالياإلسهام النسبى لإلبداع 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4383 - 

لذات   توق  الفعاليةة وتوقة  النتةالد( والدرجةة الكميةة لممريةاس فةي العابطة عمى أبعاد فعالية ا
 الرياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

 (2018  دزاضُ  زيَاو شغلىل وأخسوٌ
الي وأسةةاليل االنفعةةإلةةى الكعةةف عةةن طبيعةةة الع قةةة االرتباطيةةة بةةين اإلبةةداع  هةةدفت         

( طالبةًا وطالبةة مةن 200تكونةت عينةة الدراسةة مةن  اجهة لدى عينة مةن طة ل الجامعةة. المو 
طالبةة ، وقةد  (112)( طالبًا و 88ط ل جامعة بنها بكميتي الفنون التطبيرية والتربية، بواق   

( بةين 01.مسةتوى داللةة   إلى وجود ع قة ارتباطية موجبة دالةة إحصةاليًا عنةد أعارت النتالد
الي ودرجةةةاتهم عمةةةى مريةةةاس أسةةةاليل نفعةةةاال درجةةةات طةةة ل الجامعةةةة عمةةةى مريةةةاس اإلبةةةداع 

الي مةةن خةة ل أسةةاليل المواجهةةة لةةدى عينةةة االنفعةةالمواجهةةة، وكةةذلك يمكةةن التنبةةؤ باإلبةةداع 
 .الدراسة

 ( 2018  ضًددزاضُ ىعًنُ حمند 
وع قتة  بمتغيةر الجةنس وكةذلك التعةرف عمةى  الىاالنفع اإلبداعالتعرف عمى  إلىهدفت         

التعةةرف عمةةى  إلةةىكفةةاءة الةةذات ابكاديميةةة وع قتهةةا بمتغيةةر الجةةنس . كةةذلك هةةدفت الدراسةةة 
تحديةد مةدى  إلةىوكفةاءة الةذات ابكاديميةة . كمةا هةدفت  الى االنفعةاإلبةداع طبيعة الع قة بةين 

لةدى عينةة مةن المتفةوقين   الى االنفعةاإلبداع التنبؤ بكفاءة الذات ابكاديمية من خ ل  إمكانية
( طالةل وطالبةة مةن الطمبةة المتفةوقين دراسةيا. وقةد 186دراسيا . تكونةت عينةة الدراسةة مةن   

والجةنس لصةالح  الى االنفعةاإلبةداع بةين  إحصةاليةذات داللةة  اً أوعةحت النتةالد أن هنةاك فروقة
ءة الةذات ابكاديميةة والجةنس لصةالح بةين كفةا إحصةاليةكذلك هناك فةروق ذات داللةة  اإلناث ،

وكفةاءة  الى االنفعةاإلبةداع ع قة ارتباطية موجبةة بةين  هناك نأ أيعاعحت النتالد اإلناث وأو 
أنةة  يمكةةن التنبةةؤ بكفةةاءة الةةذات ابكاديميةةة لةةدى إلةةى الةةذات ابكاديميةةة. وأخيةةرا اعةةارت النتةةالد 

 .الى االنفعاإلبداع عينة الدراسة من خ ل 
  (  2019،  ، و ىضال مصاسهثياْ عبدالىدود )دزاضُ 
الفةةروق فةةي  والي لةةدى طمبةةة الجامعةةة، االنفعةةاالبةةداع  مسةةتوىالتعةةرف عمةةى  إلةةىهةةدفت      

قيةةاس  والتخصةص الدراسةى. كةذلكالي لةدى طمبةة الجامعةة وفةق متغيةري الجةنس االنفعةاإلبةداع 
الفروق في جودة اتخاذ الررار لدى طمبةة الجامعةة، وفةق و الجامعة جودة اتخاذ الررار لدى طمبة 

الي االنفعةالتعرف عمى طبيعة الع قةة بةين االبةداع وايعا  و التخصص الدراسىمتغيري الجنس 



 م0209( 48) -0ج-أبريلعدد                                                  ...    االنفعالياإلسهام النسبى لإلبداع 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4384 - 

(  طالل وطالبةة مةن 200وتكونت عينة الدراسة من    وجودة اتخاذ الررار لدى طمبة الجامعة.
وقةد اظهةرت  . فةي جامعةات بغةداد فةي مدينةة بغةداد طمبة الجامعة لممرحمةة  االولةى و الرابعةة( 

وجةةود  -بةةداع انفعةةالي عةةالياعيهةةا العممةةي واالنسةةاني يتمتعةةون بطمبةةة الكميةةة بفر   -أنالنتةةالد 
وجةود  -وفرة  لمتغيةر الجةنس ولصةالح االنةاثالي االنفعةفروق ذات داللة احصالية في االبةداع 
التخصةةص ولصةةالح التخصةةص  وفرةة  لمتغيةةرالي االنفعةةفةةروق ذات داللةةة احصةةالية فةةي االبةةداع 

ة جيةدة عمةى اتخةاذ الرةرار ان طمبة الكمية بفرعيها العممي واالنسةاني يتمتعةون برةدر  - االنساني
فرةًا لمتغيةر الجةنس وجود فروق ذات داللة احصالية في درجة جودة اتخاذ الرةرار و   -المناسل

  جةةة جةةودة اتخةةاذ الرةةرار وفرةةعةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة احصةةالية فةةي در   -ولصةةالح االنةةاث
الي وجةةودة االنفعةةاع وجةةود ع قةةة ايجابيةةة بةةين االبةةد - عممةةي( -لمتغيةةر التخصةةص  إنسةةاني

الي وجةودة اتخةاذ االنفعةوجود فرق دال احصاليًا في طبيعة الع قةة بةين االبةداع   -اتخاذ الررار
   . متغير الجنس والتخصصالررار لدى طمبة الجامعة، وفق 

 ( 2019  دزاضُ عبد العصيص سًدز ، ىَلُ عبد اهلادّ مطري
لةةدى طمبةةة الجامعةةة ، وكةةذلك التعةةرف عمةةى  الى االنفعةةاإلبةةداع التعةةرف عمةةى  إلةةى هةةدفت     

وفرةةا لمتغيةةر النةةوع والتخصةةص الدراسةةى والصةةف الدراسةةى  ،  الى االنفعةةاإلبةةداع الفةةروق فةةي 
أن  إلةىجامعة الرادسية. وقد أعارت النتةالد  طالل وطالبة فى  500تكونت عينة الدراسة من 

انفعاليةا  إبةداعااالناث لةديهم  وأن،الى االنفعاإلبداع طمبة الجامعة يتمتعون بمستوى مرتف  من 
انفعاليا من طمبة التخصةص العممةى  إبداعاأعمى من الذكور ، وطمبة التخصص االنسانى أك ر 

بةةين طمبةةة الصةةفوف  الى االنفعةةاإلبةةداع ق فةةي أوعةةحت النتةةالد أنةة  ال توجةةد فةةرو، وكةةذلك  
 الرابعة(. -المختمفة  ال انية 

  The Level of Aspiration طتىّ الطنىحم -4
بةين العامةة مةن النةاس كمةا هةو  متةدواالً  اً اصةط ح  Aspirationكممةة الطمةوح  تعةد  

أخةةذت بأسةةاليل  معةةروف بةةين الخاصةةة مةةن البةةاح ين والدراسةةين وبخاصةةة فةةى المجتمعةةات التةةى
التنمية والتردم ، وقد كان اصط ح الطموح عةالعا عمةى نحةو غيةر دقيةق ، حتةى جةاءت بحةوث 

 كما بينةت الك يةر مةن أبعةاد   Level of Aspiration  فحددت مفهوم الطموح لليفين وزم  
 (.3، 0111المختمفة  كاميميا عبد الفتاح، 
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فةي تجربةة   Dembo (1976)  مسةتوى الطمةوح هةو ن اسةتخدم مفهةومأول مةوكةان        
لرياس الغعل ، ومستوى الطموح هو البناء النفسى الذى يعكس النمط المعرفةى لدافعيةة الفةرد 

مةا مسةتوى الطمةوح فهةو أ مرتف  أو عظةيم،، فالمرصود بالطموح هو رغبة الفرد لتحريق عيء 
مكاناتة  ، ا  و  ، تة اتة  الماعةية ،وقدر اخبر  عمىوالمبنى المستربمي ابداءلردرت  عمى  الفرد  تردير

 ,Peerzadaوتحريق الهدف الذى يبغي    إحرازيروم بها من أجل  أنومجهودات  التي يمكن 
2018, 1007)  . 

، بمعنةةةى أنهةةةا صةةةفة اإلنسةةةانيةويعتبةةةر مسةةةتوى الطمةةةوح سةةةمة مةةةن سةةةمات العخصةةةية        
العةدة والنةوع ، وهةى تعبةر عةن التطمة   موجودة لدى الكافة ترريبةا، ولكةن بةدرجات متفاوتةة فةى

باسةتخدام  عمميةاً  ، ويتم التعبير عةن هةذ  السةمة تعبيةراً ق أهداف مستربمية قريبة أوبعيدة لتحري
 أحمةد  لريةاس هةذ  السةمةجرالةى يسةتخدم إمصطمح مستوى الطموح وهو مصطمح سةيكولوجى 

 (.32، 4102محمد سميم معمول ، 
 نإ حيث والحعاري العممي لمتطور حد يوجد ف  ؛ الفرد لدىًا موجود الطموح دام وما          
 ابمةور أهةم من الطموح ويعتبر ، طموح من أفرادها لدى بما يراس ابمموتطور  تردم مستوى
 ةواالجتماعية والنفسةية، البيليةة، بالعوامةل ويتةأ ر هةذا اآلخةر عةن فةرد أي تميةز أن يمكةن التةي
بالنسةبة لمفةرد والجماعةة عمةى حةد سةواء، الن الطمةوح لةدى المهمة  يعتبر من ابموركما أن  ،

لتةةالي يعتمةةد حجةةم االفةةرد يكةةون م ابةةة دافةة  قةةوي ينعةةط سةةموك  لموصةةول بةة  إلةةى مةةا يريةةد ، وب
صةةرار  لتحريةةق تمةةك ابهةةداف ابهةةداف المرسةةومة عمةةى مةةدى طمةةوح تحريةةق   محةةدل  الفةةرد وا 
 .(94، 2014رزيرة ، 

فةي  أساسةياً و جةزءا مهمةا  يعتبةر مستوى الطموح أن Schwarzer,1997) يذكر  و           
فهةو يبمةور ويعةزز االعترةادات التفاؤليةة عنةد الفةرد بكونة  قةادرا عمةى ، البناء النفسةي ل نسةان 

مختمفةة مةن العةغوط النفسةية، فالعةخص الةذي يةؤمن بردرتة  عمةى تحريةق  أعةكالالتعامل م  
، أكبةرتة  الةذي يحةدد  بصةورة ذاتيةة وبنعةاط مسةار حيا إدارةيكةون قةادرا عمةى  ؛ معينةة أهةداف

: 4101 حسةين مظمةوم،  عمىاإلحساس بالسيطرة عمى البيلةة وتحةدياتها إلىوهذا بدور  يؤدي 
426) 

إلةى أن مسةتوى الطمةوح يتةأ ر ارتفاعةا وانخفاعةا (0191 تعير كاميميا عبد الفتاح كما        
وترةدير الةذات ومفهةوم  الى ، االنفعةالتكيةف واالتةزان  أنفرةد وجةد   سمات العخصية، بعدد من
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الي االنفعةةة رال، فةةةي حةةين يعتبةةةر االعةةطااليجةةةابى يسةةاعد عمةةةى رفةة  مسةةةتوى الطمةةوح الةةذات 
خفةةض مسةةتويات الطمةةوح  عمةةىتعمةةل  التةةى سةةماتال مةةن والترةةدير السةةمبي لمةةذات واالنطةةواء

 (.09، 0192 كاميميا عبد الفتاح، 
زون بةأنهم ال مستوى الطمةوح المرتفة  يتمية ذويأن ابفراد فترى ( 2011الزناتى  أما          

م طموحةات مرتفعةة ، كةذلك فهةم يسةعون المعرفةة الجديةدة وهةم وا رةون ولةديه باليةأسيععرون 
مةةن أنفسةةهم فةةى تحريةةق أهةةدافهم ، وكةةذلك قةةادرون عمةةى وعةة  أهةةداف بديمةةة اذا لةةم تتحرةةق 

ومناسةبة لرةدراتهم اقعيةة ولديهم أهداف واعةحة وو  أنفسهم عمى أهدافهم ، وينجزن ويعتمدون 
ويخططون لممستربل، وال يستعجمون النتالد، ال يمنعهم الفعل من مواصمة جهةودهم، ويحبةون 

 (17 ، 2015أنور مصطفى ، محمد أحمد ، فى: المنافسة وال يرعون بمستواهم الحالي  
وقدراتةة  العرميةةة وحالتةة   بالعةةخصتعمةةق ابول ي :امةةلعو  ةويتةةأ ر مسةةتوى الطمةةوح ب   ةة     

تعمق بالعوامل المرتبطةة بالبيلةة مةن حةول الفةرد وأسةرت  ي الوجدانية ونظرت  المستربمية، وال اني
، 2012ة لمفةرد  لةؤى حسةن،مةالرةوانين المنظتعمةق بال رافةة والحعةارة والرةرارت و في ما ال الةث،أ

61.) 
 ىظسيات مطتىّ الطنىح

 Adler ىظسيُ أدلس -0
الحةةةوافز االجتماعيةةةة وأهدافةةة   تحركةةة  أساسةةةاً  اجتماعيةةةاً  االنسةةةان كالنةةةاً  Adlerيعتبةةةر ِ        
الةذات  ؛ سةيةجيههةا ، ومةن مفاهيمة  ابساو مةال وتعلألولدية  الرةدرة عمةى التخطةيط ، الحياتية 

تم ةةل نظامةةا  أنهةةاحيةةث يؤكةةد عمةةى الةةذات الخ قةةة عمةةى ،الخ قةةة ، الكفةةاح فةةي سةةبيل التفةةوق 
تبحث عن الخبةرات التةي تسةاعد  عمةى تحريةق أسةموب  العخصةى فهي  ، عخصيا وذاتيا لمغاية

 رأي مفةةرد  عخصةةيت  ، أمةةا الكفةةاح مةةن أجةةل التفةةوق فهةةو فةةي لصةةن  تالفريةةد وهةةى فةةي جوهرهةةا 
التةةي ينعةةط  -ويعتبةةر الغايةةة ، فةةالفرد يسةةعى لمكفةةاح مةةن مةةي د  حتةةى وفاتةة  ،  أدلةةر فطةةرى 
-114،  1993فةةي توجيةة  سةةموك    نظيمةةة أحمةةد ،  اً حاسةةم عةةام ً  - هةةاتحريرالعةةخص ل

115) 
  Kurt Levine ىظسيُ اجملال لهريت لًفني -4
تعمةل كةداف  لمةتعمم فةي  أن عوامةل عديةدة مةن عةأنها هنةاك  أن  Kurt Levin  يؤكةد        

مستوى الطموح يعمل عمى خمةق  مستوى الطموح، حيث إن عمى مجممها اسم وأطمقالمدرسة، 
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 أبعةدتحريةق أهةداف  إلةىسعى الفةرد وبذلك ي جديدة بعد الععور بالرعا واالعتزاز بالذات أهداف
في المنال وتسمى الحالةة العرميةة بمسةتوى  أصعل و أبعدانها تكون  إالابهداف ابولى ،  من 

 (   1998  الطموح   رمزية الغريل ، 
عةةد نالهنةةاك عوامةةل تعتبةةر قةةوى دافعةةة تةةؤ ر فةةي الطمةةوح وهةةى  أن Levinكمةةا يةةرى        

اليةةة والنجةةاح والفعةةل والرةةوى االجتماعيةةة والتنافسةةية ومسةةتوى االنفعوال ةةوال والعرةةال والرةةوى 
 (115،  1993المستربل   نظيمة أحمد ،  إلىزم ل  ونظرت  

 Escalona  لطهالىىا  ىظسيُ الكًنُ الراتًُ للَدف -2
أن  عمةى أسةاس الريمةة الذاتيةة لمهةدف يترةرر االختيةار،  واالختيةار ال يعتمةد  ترى اسكالونا

عمى أساس وقيمة الهدف الذاتية كمةا هةى فحسةل ، بةل يعتمةد  عمةى الريمةة الذاتيةة باالعةافة 
الفرد يعةة  توقعاتةة  فةةى حةةدود منطرةةة قدراتةة   كاميميةةا فةةالحتمةةاالت النجةةاح والفعةةل المتوقعةةة ، 

 .(23، 0111عبد الفتاح، 
 :عمى   ث حرالق هي تروم هذ  النظريةو  

 اً بحث عن مستويات طموح مرتفعة نسبيابفراد يميمون لم أن. 
  يميمون لجعل مستوى الطموح يصل ارتفاع  إلى حدود معينةأن ابفراد. 
 فروق كبيرة بين الناس فةي رغبةتهم البحةث عةن النجةاح وتجنةل اإلخفةاق فهنةاك  وجود

  أفراد يظهرون خوفا عديدا من الفعل مما يرمةل مةن مسةتوى الريمةة الذاتيةة لمهةدف. 
 (115،  1993نظيمة أحمد ، 

بةةين النةةاس فيمةةا يتعمةةق بالميةةل الةةذى يسةةيطر  هنةةاك فروقةةا كبيةةرة جةةداً  أن إلىاسةةكالونا تعةةيرو 
عمةةيهم ويةةتحكم فةةيهم لتجنةةل الفعةةل أو البحةةث عةةن النجةةاح ، فةةبعض النةةاس يظهةةرون خوفةةا 

مةةن مسةةتوى الريمةةة الذاتيةةة  يخفةةضعةةديدامن الفعةةل فيسةةيطر عمةةيهم احتمةةال الفعةةل ، وهةةذا 
 (.23، 0111لمهدف كاميميا عبد الفتاح ، 

تناولةت الدراسةات ع قةة فرةد  ى تحريةق أهةداف الفةرد ، ونتيجة بهميةة مسةتوى الطمةوح فة
 :مستوى الطموح بالعديد من المتغيرات كما يمى

 ( 2008   دزاضُ شياد بسنات
إلةةةى معرفةةةة ع قةةةة مفهةةةوم الةةةذات بمسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى طمبةةةة جامعةةةة الرةةةدس هةةةدفت       

تكونةةت عينةةة  ،المفتوحةةة فةةي عةةوء متغيةةرات : الجةةنس ، والتخصةةص ، والتحصةةيل ابكةةاديمي 
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طالبةا(، ممتحرةين بالدراسةة فةي جامعةة  181طالبةة،  197وطالبةة   ( طالبةاً 378من   الدراسة
وقةد أظهةرت نتةالد الدراسةة أن مسةتوى مفهةوم الةذات ومسةتوى الطمةوح لةدى  لردس المفتوحةةا

بةين مفهةوم الةذات ومسةتوى  موجبةاً  اً وأن هنةاك ارتباطة 1لمسةتوى المتوسةطأفراد الدراسةة همةا با
فةي درجةات الطة ل  إحصةالياً كما بينت النتالد وجةود فةروق دالةة  ،الطموح لدى طمبة الجامعة 

لمتغيةةر التحصةةيل الدراسةةي لصةةالح فلةةة  عمةةى مرياسةةي مفهةةوم الةةذات ومسةةتوى الطمةةوح تبعةةاً 
غيةةري رجات تبعةةا لمتالطةة ل ذوي التحصةةيل المرتفةة  ،وعةةدم وجةةود فةةروق جوهريةةة فةةي هةةذ  الةةد

 . الجنس والتخصص
 ( 2011   دزاضُ صفاْ وديع

بةة جامعةة الرادسةية، التعرف عمةى مسةتوى الطمةوح ابكةاديمي والمهنةي لةدى طم لىهدفت إ    
  .فةةي كميةةة التربيةةة أقسةةام( طالةةل وطالبةةة مةةن أربعةةة 200    وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن

مةن الطمةوح ابكةاديمى ، كةذلك أعةارت  بمستوى عال تميز طمبة الجامعة إلىت الدراسة توصمو 
 .ارتفاع مستوى الطموح المهني لدى طمبة الجامعة إلىنتالد الدراسة 

 (2014   دزاضُ  علِ سطني مظلىو 
 الحيةاة حةوادث عمةى التعرف كذلك ، الجامعة طمبة لدى الطموح مستوى قياس إلى هدفت      

 الحيةةاة وحةوادث الطمةوح مسةتوى بةةين الع قةة عمةى التعةرف إلةةى هةدفت كمةا ، لةديهم العةاغطة
 ، التربيةة كميةة من وطالبة طالل100  من الدراسة عينة تكونت الجامعة. طمبة لدى العاغطة
 ةالحيةا بحةوادث ويتأ رون طموح ستوىم لديهم الط ل أن إلى النتلد أعارت وقد بغداد. جامعة

 العاغطة. الحياة وحوادث الطموح ىمستو  بين عكسية ع قة هناك وأن ، العاغطة
 (2014   دزاضُ حمدب زشيكُ 

 الطمةةوح ومسةةتوى الياالنفعةة الةةذكاء بةةين الع قةةة طبيعةةة عةةن الكعةةف محاولةةة إلةةى  هةةدفت     
 اإلنسةانية العمةوم كميةة فةي وطالبةة طالةل 90 مةن الدراسةة عينةة تكونت الجامعي، لطاللا لدى

 مولةود جامعةة مةن د( م  ل نظةام ال   ة الدراسية والمستويات التخصصات كل من واالجتماعية
 الةذكاء بةين يةةارتباط ع قةة هنةاك أن الدراسةة نتالد أظهرتو  تامدة. قطل – وزو تيزي معمري
 الطالةةل لةةدى الياالنفعةة الةةذكاء ارتفةة  كممةةا بمعنةةى الطمةةوح، مسةةتوى أبعةةاد ومختمةةف الياالنفعةة

 .لدي  الطموح مستوى ارتفاع ازداد كمما الجامعي
  (2015   دزاضُ أىىز مصطفِ، حمند أمحد
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الي ومسةتوى الطمةوح لةدى االنفعةإلى محاولة الكعف عن طبيعة الع قة بين الةذكاء هدفت     
( طالبةًا وطالبةة مةن جامعةة اليرمةوك 1198اليرموك. وتكونةت عينةة الدراسةة مةن  طمبة جامعة 

الجامعةةة.  تةةم اختيةةارهم بالطريرةةة الطبريةةة، وهةةم مةةن الطمبةةة المسةةجمين فةةي مسةةاقات متطمبةةات
الي ومسةةتوى الطمةةوح تعةةزى إلةةى االنفعةةفةةروق فةةي مسةةتوى الةةذكاء  أوعةةحت النتةةالد أن هنةةاك

كمةةا أظهةةرت النتةةالد وجةةود فةةروق فةةي مسةةتوى الةةذكاء  .متغيةةر الجةةنس وكةةان لصةةالح الةةذكور
الي ومسةةتوى الطمةةوح تعةةزى إلةةى متغيةةر الكميةةة وكةةان لصةةالح الكميةةات العمميةةة. وأظهةةرت االنفعةة

لةى متغيةر الي ومستوى الطمةوح تعةزى إاالنفعالنتالد كذلك عدم وجود فروق في مستوى الذكاء 
الي االنفعةةةبةةةين الةةةذكاء  ع قةةةة ارتباطيةةةةأيعةةةا أن هنةةةاك أظهةةةرت النتةةةالد المسةةةتوى الدراسةةةي. 

 .ومستوى الطموح
 (Peerzad  4109  دزاضُ

 والتحصةةيل الطمةةوح ومسةةتوى االجتماعيةةة الرةةدرة بةةين الع قةةة عمةةى التعةةرف إلةةى دفتهةة
 أعةارت وقةد ، ال انويةة المةدارس طة ل مةن طالبةا 324  مةن الدراسة عينة تكونت ابكاديميى.

 والتحصةيل االجتماعيةة الردرة بين حصاليةإ داللة ذات موجبة ارتباطية ع قة وجود إلى النتالد
 الطمةةةوح مسةةةتوى بةةين حصةةةاليةإ ةلةةدال  ذات موجبةةةة ارتباطيةةة ع قةةةة هنةةاك وكةةةذلك ابكةةاديمى
 ةلةةدال  ذات موجبةةة ارتباطيةةة ع قةةة هنةةاك أن إلةةى النتةةالد أعةةارت كمةةا ابكةةاديمى، والتحصةةيل

 االجتماعية. الردرة و وحالطم مستوى بين حصاليةإ
  ( 2019، محسّ صازَ  دزاضُ 

الي و مسةةةتوى الطمةةةوح لةةةدى طمبةةةة االنفعةةةالع قةةةة بةةةين الةةةذكاء  التعةةةرف عمةةةىإلةةةى هةةةدفت     
ومسةتوى  الياالنفعةإحصةالية فةي الةذكاء  داللةة فةروق ذات هناك كان ما إذاالجامعة، و تحديد 

 41انةةاث و146طالةةل جةةامعي   187 عةةممت عينةةة الدراسةةة .لمتغيةةرالجنس  الطمةةوح وفرةةا
الي تعةزى لمتغيةر االنفعةفةي الةذكاء  عدم وجود فروق دالة إحصةالياالنتالد  أظهرتوقد  ،)ذكور
فةي مسةتوى الطمةوح تعةزى  عةدم وجةود فةروق دالةة إحصةالياً  إلةىالنتةالد  أعارت، كذلك الجنس

لى،  لمتغير الجنس الي االنفعةأبعةاد الةذكاء  بةين موجبةة دالةة إحصةالياً  ةوجود ع قةة ارتباطية وا 
 منبلةةا )  االت االنفعةةاالت واسةةتعمال االنفعةةتنظةةيم (الياالنفعةةعةةد الةةذكاء ، وي ومسةةتوى الطمةةوح

 .بمستوى الطموح لدى ط ل الجامعة
  Self – Efficacy لًُ الراتفعا  -2
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 (Bandura,1977ليةةةةة الةةةةذات أو كفةةةةاءة الةةةةذات هةةةةي تكةةةةوين نظةةةةري وعةةةةع   افع         
إن درجةةة الفعاليةةة تحةةدد فةةمعرفةةي يسةةهم فةةي تغييةةر السةةموك ، وطبرةةًا لةةذلك ،  آلةةي  –كميكةةانيزم 

كمةةا يحةةدد كميةةة ، السةةموك المتوقةة  الةةذي يرةةوم بةة  الفةةرد فةةي مواجهةةة المعةةك ت التةةي تواجهةة  
 – Selfويسةةتند تةةاري  مفهةةوم فاعميةةة الةةذات  الطاقةةة المبذولةةة لمتغمةةل عمةةى تمةةك المعةةك ت

efficacy  إلةةةةةةى مكونةةةةةةات نظريةةةةةةة الةةةةةةتعمم االجتمةةةةةةاعي ،Social learning  التةةةةةةي
أعةةةةةةةةةةةةاد تسةةةةةةةةةةةةميتها بالنظريةةةةةةةةةةةةة المعرفيةةةةةةةةةةةةة  والتةةةةةةةةةةةةي ،  (Bandura,1977 قةةةةةةةةةةةةدمها
 . 1986سنة    Cognitive social theoryاالجتماعية
،  عنةد بانةدوراويحتل مفهوم فعالية الذات مكانة أساسية في نظرية التعمم االجتمةاعي      

والةذي يعةير إلةى ؛ وتروم هذ  النظرية عمى مبةدأ الحتميةة التبادليةة فةي الةتعمم االجتمةاعي 
الع قات السببية المتبادلة بين العوامل البيلية والعوامل السموكية والعوامل الذاتيةة ، والةذي 
يعني عدم وجود أفعمية بي من عوامل البيلة والعخص والسموك عمى ابفةراد فةي إعطةاء 

تد النهةالي لمسةموك ، وأن كةل عامةل مةن هةذ  العوامةل يحتةوي عمةى متغيةرات معرفيةة ، النا
بالتوقعةةات أو  مايسةةمى ؛ومةةن المتغيةةرات المعرفيةةة التةةي تحةةدث قبةةل قيةةام الفةةرد بالسةةموك 

ابحكام ، سواء كانت هذ  التوقعات أو ابحكام خاصة بإجراءات السموك أو الناتد النهةالي 
 . توقعات مصطمح فعالية الذات ل  ، وأطمق عمى هذ  ال
  فعالية الذات(عخصية عوامل                        

  
                               

 
  عوامل بيلية التغذية الراجعة(                                  ية  ابداء(سموكعوامل   

(Bandura,1986, 24)                                         
وطبرةةةا لهةةةذا النمةةةوذج فةةةإن الفةةةرد يحتةةةاج لعةةةدد مةةةن العوامةةةل المتفاعمةةةة  عخصةةةية        

وسموكية وبيلية(، وتطمق العوامل العخصية عمى معتردات الفةرد حةول قدراتة  واتجاهاتة  ، 
د فةي موقةف معةين ، أما العوامل السموكية فتتعمن مجموعة االستجابات الصادرة مةن الفةر 

وتعةةةمل عوامةةةل البيلةةةة ابدوار التةةةي يرةةةوم بهةةةا مةةةن يتعةةةاممون مةةة  الفةةةرد ومةةةنهم اآلبةةةاء ، 
   (Zimmerman,1989,330 والمعممون وابقران 
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ليةةة الذاتيةةة تغييةةرا فةةي الطريرةةة التةةي يعةةعر بهةةا اووفرةةا لهةةذ  النظريةةة، تحةةدث الفع            
فمةن الناحيةة العةعورية، يةرتبط االعترةاد المةنخفض  خرون، أو يفكرون، أو يتصةرفون بهةا، اآل

الذاتيةة المنخفعةة،  الفعاليةةبفاعمية الذات باالكتلال، والرمق، واليأس، وابفراد الذين يتسمون ب
متعةةالمة حةةول إنجةةازاتهم، ونمةةوهم  أفكةةاراً انخفةةاض فةةي ترةةدير الةةذات، ويحممةةون  أيعةةالةةديهم 

. ومن ناحية التفكير، فإن االعترةاد الرةوي بالكفةاءة يسةهل العمميةات المعرفيةة وابداء العخصي
في نواح مختمفة، بما في ذلك جودة صن  الررار، واإلنجاز االكةاديمي    عةيماء وليةد الجةوهري 

 (2015وأحمد محمد عبدالخالق، 
التةي تحتةل مركةزًا  ( أن مفهةوم فعاليةة الةذات مةن المفةاهيمBandura, 1982ويرى           

، تؤ ر في أنمةاط التفكيةر والتصةرفاترليسيًا في تحديد وتفسير الروة اإلنسانية ، ففعالية  الذات 
واإل ارة الوجدانية وكمما ارتف  مستوى فعالية الةذات ارتفة  بالتةالي اإلنجةاز وانخفعةت االسةت ارة 

اليةةة ، لةةذا فةةإن لفعاليةةة الةةذات قيمةةة كبيةةرة فةةي تفسةةير تصةةرفات ابفةةراد بنهةةا تسةةاعد فةةي االنفع
تفسةةير االخةةت ف بةةين أنمةةةاط السةةموك ، فالةةذين يتمتعةةون بفعاليةةةة ذات عاليةةة يعترةةدون أنهةةةم 

الةةذين يتصةةفون بفعاليةةة ذات يرةةدرون عمةةى عمةةل أعةةياء يمكةةن بهةةا تغييةةر وقةةال  البيلةةة ، أمةةا 
 ن أنفسةةهم عةةاجزين عةةن إحةةداث سةةموك لةة  قيمتةة  أو لةة  تةةأ ير  ونتالجةة ، فةةإنهم يةةرومنخفعةةة

 042, Bandura, 1982)  . 
إلى أن فعالية الذات هي عبارة عن معترةدات الفةرد حةول   ((Bandura,1986ويعير        

ابداء ، وال مسةةتويات معينةةة مةةن  لتحريةةق قدرتةة  عمةةى تنظةةيم وتنفيةةذ مسةةارات العمةةل المطموبةةة
يتعمق ابمر بالمهارات التي يمتمكها ، ولكن بالحكم عمى ما يمكن لممةرء أن يفعمة  بةأي مهةارات 

     (Bandura,1986,94  يمتمكها 
( أن فعاليةة الةذات تعةير إلةى  رةة الفةرد الكامنةة فةي قدرتة  2001ويذكر  عادل العةدل،        

عمةةى مواجهةةة المواقةةف الجديةةدة أو المواقةةف ذات المطالةةل الك يةةرة  وغيةةر المألوفةةة ، أو هةةي 
 اعترادات الفرد في قوا  العخصية ، م  التركيز عمى الكفاءة في تفسير السموك . 

ليةة الذاتيةة ، مةن اانطمةق فةي تنظيةر  لمفع أن باندورا  (1990ويرى  حمدي الفرماوي ،        
التنبؤيةة لمفةرد ،  الفعاليةةاعتراد  بأن التةأ ير المةرتبط بةالم يرات يةأتي مةن الداللةة التةي تعطيهةا 

ولةةيس مةةن كةةون هةةذ  الم يةةرات مرتبطةةة عمةةى نحةةو آلةةي باالسةةتجابات ، ومةةن هنةةا فةةإن توقعةةات 
لية الذاتية لمعخص يمكن أن تحدد المسار الذي يتبع  كإجراءات سموكية ، إما فةي صةورة االفع
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ابتكارية أو نمطية  ، وهذا المسار يمكن أن يعير إلى مدى اقتناع الفرد بفاعميتة  العخصةية ، 
 (372 ،1990 حمدي الفرماوي ، إمكانات  التي يرتعيها الموقف في و رت  
بين فعالية الةذات ومفهةوم الةذات، بةأن فعاليةة (   ,0112Pajares & Millerوقد ميز       

والحكةم عمةى قةدرة الفةرد ، الذات عبارة عن "ترييم محدد السياق لمكفاءة في أداء مهمةة محةددة 
وال يةتم قيةاس مفهةوم الةذات عنةد هةذا المسةتوى ات محددة في مواقةف معينةة، يعمى أداء سموك

المرتبطةةة بالكفةةاءة المدركةةة لةةدى الفةةرد.  الةةذات ترةةدير يعةةمل معترةةدات مةةن الخصوصةةية فهةةو 
 Pajares & Miller, 1994,195) 

ؤ ر فيهةا وتحةددها ، وقةد اسةتطاع بانةدورا تحديةدها تةولفاعمية الذات عدد من اببعاد التةي      
 :  (:Bandura,1977  (85-84 اآلتية ةفي اببعاد ال   

   Magnitude of Efficacy  الفعالًُقدز  -0
مةن عمةى أداء الفةرد ، فتختمةف فعاليةة ذات الفةرد  وهو أحد اببعاد التةي لهةا تةأ ير واعةح      

لى أنها تتحدد من خ ل مدى صعوبة الموقف الذي يتعةرض لة  حيث مردارها ، ويعير باندورا إ
مةةن وفرةةا لمسةةتوى الصةةعوبة ؛فةةي المهةةام المرتبةةة  ويبةةدو قةةدر الفعاليةةة بصةةورة أوعةةح الفةةرد ، 

 السهل إلى الصعل . 
ر إلةةى مسةةتوى أو مسةةتوى الفعاليةةة يعةةي ( أن قةةدر الفعاليةةة4110ويةةرى فتحةةي الزيةةات       

 اعتراد الفرد في كفاءت  أو فعاليت  الذاتية ، بمعنى  رة الفرد في قدرات  ومعموماتة  وهةو يتبةاين
، مةدى تحمةل اإلجهةاد ، لدى ابفراد  بتباين عوامل عديدة أهمها : مسةتوى اإلبةداع أو المهةارة 

مستوى الدقة واالنتاجية ، ومدى تحمل العغوط ، والعبط الةذاتي المطمةول ، ومةن المهةم هنةا 
لدي  قدرا من الفعاليةة يمكنة  مةن أداء مةا يوكةل إلية   بأنأن تعكس اعترادات الفرد تردير  لذات  

  (509 ،4110، أو يكمف ب  دالما وليس أحيانا  فتحي الزيات 
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   Generality of Efficacy:  الفعالًُ عنىمًُ -4
موقةف آخةر ويتم ل هذا البعد في انترال توقعةات فعاليةة ذات الفةرد مةن موقةف مةا إلةى 

معةةاب  لةة  ، حيةةث يمتةةد إحساسةة  بالفعاليةةة إلةةى مةةا وراء موقةةف تعميمةةي محةةدد ، فةةيمكن لمفةةرد 
   .النجاح في أداء مهام مرارنة بنجاح  في أداء مهام معابهة 

      Strength of Efficacy الفعالًُغدَ  -2
أن هذا البعةد هةو أهةم اببعةاد التةي تةؤ ر فةي توقعةات ذات الفةرد ،وتتحةدد  ويرى باندورا    

عدة الفعالية في عوء الخبرات السابرة ومدى م ءمتها لمموقف ،  حيةث يسةهل الرعةاء عمةى 
توقعات فعالية الةذات العةعيفة  لةدى الفةرد مةن قبةل الخبةرات غيةر المدعمةة مةن ابفةراد ، بينمةا 

قعةةات قويةةة نحةةو إترةةانهم لممهةةام ، يمكةةنهم الم ةةابرة بعةةكل أقةةوى فةةي ابفةةراد الةةذين يمتمكةةون تو 
 مواجهة المعوقات التي تعوق أدالهم .

ى عمةةةق اعترةةةاد الفةةةرد أو إدراكةةة  أن بإمكانةةة  أداء المهةةةام أو لةةةويعةةةير أيعةةةا هةةةذا البعةةةد إ
ابنعطة موعوع الرياس ، ويتةدرج بعةد الرةوة عمةى متصةل مةا بةين قةوي جةدا إلةى عةعيف جةدا 

 ( .4110:401الزيات ،  فتحي 
واالعترةاد  ابداء تتطمل كةً  مةن المهةارات  أن كفاءة   (Bandura , 1986ويرى       

الذاتي بالفعالية ،وذلك إلدارة الظروف المتغيرة باستمرار ، والتةي يحتةوي معظمهةا عمةى عناصةر 
غامعة ، وغير متوقعة ، وعاغطة في ك ير من ابحيان ، وحتى ابنعطة المعتادة ، نةادرا مةا 

درة عمةى ، وبالتالي فإن التعامل مة  المواقةف ؛ يخعة  جزليةا بحكةام الرة بنفس الطريرة تؤدى 
إدارة هذ  المواقف ، أي ما يعترد الناس أن  يمكنهم الريام بة  فةي ظةل ظةروف معينةة ،لةذا فةإن 

عمى تحريق مستوى معين من ابداء ، فةي حةين  حكم الفرد عمى قدرت  توق  الفعالية يعير إلى
 , Banduraهةذا السةموك   م ةل توق  النتيجة هو حكم عمى النتيجة المحتممة التي سةينتجها

1986:94 . ) 
 مصادز فعالًُ الرات :

أن أحكةةام فعاليةةة الةةذات عمميةةة اسةةتنتاجية تتوقةةف عمةةى (Bandura,1977 يةةرى        
 : (Bandura,1977 :(198-195هي رليسيةأربعة مصادر معمومات من 
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 Performance Accomplishment:  االجناشات األدآًُ - أ
م ةل المصةدر ابك ةر تةأ يرًا فةي فعاليةة الةذات أو ما يطمق عميها الخبةرات المباعةرة ، وت

فإذا تمكن الفةرد مةن التي يمتمكها العخص ،السابرة لدى الفرد بن  يعتمد أساسًا عمى الخبرات 
إنجةةاز مهةةام صةةعبة سةةابرًا فةةإن هةةذا يعةةعر  بكفةةاءة ذات عاليةةة ، أمةةا الفةةرد الةةذي لديةة  خبةةرات 

فالنجةاح عةادة يرفة  ،  ي أداء مهةام الحرةة إخفاق سةابرا فةإن هةذا ابمةر يرةود  إلةى اإلحبةاط فة
توقعةةةات الفعاليةةةة ، بينمةةةا اإلخفةةةاق المتكةةةرر يخفعةةةها ، والمظةةةاهر السةةةمبية لمفعاليةةةة مرتبطةةةة 

التةي كةان ابداء فيهةا  إلةى التعمةيم فةي المواقةف ابخةرى  باإلخفاق ، وتعزيز فعالية الذات يرةود
تيجةة لةذلك ال ينترةل التحسةن فةي ابداء ، ن ععيفًا بسبل االنعغال بأوج  الرصور العخصية  

السموكي إلى المواقف المما مة فحسل ، بةل إلةى ابنعةطة التةي تختمةف اخت فةًا كبيةرًا عةن تمةك 
 .   التي ركز عميها الع ج 

( إلةةى أن النجةةاح فةةي ابداء يزيةةد مةةن 1990  وفةةي هةةذا يعةةير  جةةابر عبةةد الحميةةد ،         
مسةةتوى فعاليةةة الةةذات بمةةا يتناسةةل مةة  صةةعوبة المهمةةة أو العمةةل ، كمةةا أن ابعمةةال التةةي يةةتم 
إنجازها بنجةاح مةن قبةل الفةرد معتمةدًا عمةى نفسة  تكةون أك ةر تةأ يرا عمةى فعاليةة ذاتة  مةن تمةك 

ق المتكةةرر يةةؤدي فةةي أغمةةل ابعمةةال التةةي يتمرةةى فيهةةا مسةةاعدة مةةن اآلخةةرين ، إال أن اإلخفةةا
ابحيان إلى انخفاض فعالية الذات ، وخاصة عندما يعمم العخص أن  بةذل أفعةل مةا لدية  مةن 

 . (149 1990 , جابر عبد الحميد ،  جهد 
 Experiences Vicarious:باغسَ (املغري )اخلربات البديلُ  - ل

ويعير هذا المصدر إلى الخبرات البديمةة غيةر المباعةرة التةي يمكةن أن يحصةل عميهةا           
الفةةرد ، فرؤيةةة أداء اآلخةةرين لألنعةةطة والمهةةام الصةةعبة يمكةةن أن تنةةتد توقعةةات مرتفعةةة مةة  
الم حظةات الجيةةدة أو المركةزة والرغبةةة فةي التحسةةن والم ةابرة مةة  المجهةود ، ويطمةةق عمةى هةةذا 

موذج وم حظةةة اآلخةةرين فةةابفراد الةةذين ي حظةةون نمةةاذج ناجحةةة يمكةةنهم المصةةدر الةةتعمم بةةالن
 استخدام هذ  الم حظات لتردير فعاليتهم الخاصة 

إلى أن هةذا المصةدر مةن المعمومةات بةالرغم مةن أنة  أعةعف مةن   (Pajares,1996ويعير  
قدراتةة  ، أو أن الخبةةرات المباعةةرة إال أن لةة  أهميتةة  ، وذلةةك عنةةدما يكةةون الفةةرد غيةةر وا ةةق مةةن 

 (Pajares,1996,2خبرات  السابرة محدودة 
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 Verbal Persuasion:  اإلقياع اللفظٌ –ج 
فةةي محةةاوالت لمتةةأ ير عمةةى السةةموك البعةةري ، يةةتم اسةةتخدام اإلقنةةاع المفظةةي عمةةى نطةةاق        

واس  نظرًا لسهولت  وسهولة توافر  ، حيث يةتم مةن خ لة  اإليحةاء لةدى ابفةراد ل عترةاد بةأنهم 
التعامل بنجةاح والتةأقمم مة  الظةروف التةي سةيطرت عمةيهم فةي الماعةي ، إال أنة  قادرون عمى 

توقعةةةات الفعاليةةةة المسةةةتح ة بهةةةذ  الطريرةةةة أعةةةعف مةةةن تمةةةك الناعةةةلة عةةةن يةةةرجح أن تكةةةون 
، رية في مواجهةة التهديةدات المؤلمةةاإلنجازات الفعمية لمفرد ، بنها ال توفر قاعدة تجريبية حري

 .وتاري  طويل من الفعل في التعامل معها 
 Socialعمى هذا المصدر أيعا اإلقناع االجتماعي   (Pajares,1996ويطمق       

Persuation   ويعير إلى عمميات التعجي  والتدعيم من اآلخرين ، فاآلخرين في بيلة
التعمم االجتماعية  المعممون ، واآلباء ، وابقران( يمكنهم إقناع المتعمم لفظيًا بردرت  عمى 

 .   (Pajares,1996:4النجاح في مهام خاصة  
( أن  قد يكون اإلقناع المفظي وحد  محةدودا فةي قدرتة  عمةى إحةداث 0113  ويرى باندورا     

زيةةادة مسةةتمرة فةةي الفعاليةةة المدركةةة ، إال أنةة  يمكةةن أن يعةةزز التغييةةر الةةذاتي إذا كةةان التريةةيم 
لتحريةق النجةاح ، ، حيةث يةؤدي إلةى أن يبةذل ابفةراد جهةدا كافيةًا اإليجابي عمن حةدود واقعيةة 

وتعزيز تنمية المهارات ، والععور بالفعالية الذاتية ، وفي المرابل فةإن رفة  وتأكيد المعتردات ، 
المعترةةدات غيةةر الواقعيةةة لمرةةدرات العخصةةية ؛ ال ينةةتد عنةة  سةةوى اإلخفاقةةات التةةي مةةن عةةأنها 

   ((Bandura,1997,101ترويض معتردات المتمرين في قدراتهم  
 Physiological and affective states:  الىدداىًُو فطًىلىدًُالاحلاالت  -د

تعةد   الوجدانية ومن  ةم الفسةيولوجية ،والتةي االست ارة إلى عموًما  العصيبةالمواقف  تؤدي     
لممعمومةةات التةةي يمكةن أن تةةؤ ر عمةةى الكفةةاءة الذاتيةة المدركةةة فةةي التعامةةل مةة   اً أساسةةي اً مصةدر 

عةةادًة مةةا تةةؤدي إلةةى عةةعف  ارةسةةت المواقةةف العصةةيبة ، نظةةرًا بن المسةةتويات العاليةةة مةةن اإل
بفعاليةة عنةدما ال يعةانون مةن اإلسةت ارة  ممةا لةو  لذا من المرجح توق   أن يعمل ابفراد، ابداء

معطربين بعدة ، وتعير مناهد الع ج التي تركز عمى االسةت ارة الفسةيولوجية كانوا متوترين و 
، ة إدارة اسةت ارتهم الفسةيولوجيةإلى أهمية تعميم العم ء كيفي –كعامل رليسي يتطمل تعديً   -

و التمييةةةز بةةةين االخت فةةةات الصةةةغيرة فةةةي مسةةةتوى اإل ةةةارة لةةةديهم ، وقةةةد تةةةم تصةةةميم معظةةةم 
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 & Banduraرعةاء عمةى االسةت ارة الفسةيولوجية لمتهديةدات الذاتيةة اسةتراتيجيات العة ج لم
Adams,1977 :288))  . 

اليةةةة أو الوجدانيةةةة تةةةؤ ر االنفع( أن البنيةةةة الفسةةةيولوجية و 2001ويةةةرى  فتحةةةي الزيةةةات،       
تأ يرًا عامًا عمى فعالية الذات لمفرد ، وعمى مختمةف مجةاالت وأنمةاط الوظةالف العرميةة المعرفيةة 
، والحسةةية العصةةبية لةةدى الفةةرد ، ويرجةة  ذلةةك إلةةى    ةةة أسةةاليل رليسةةية مةةن عةةأنها زيةةادة 

ة البدنيةةة أو الصةةحية ، الفعاليةةة الذاتيةةة أو تفعيمهةةا ، وهةةي : تعزيةةز أو زيةةادة أو تنعةةيط البنيةة
اليةةة السةةالبة ، وتصةةحيح التفسةةيرات االنفعوتخفةةيض مسةةتويات العةةغوط والنزعةةات أو الميةةول 

 .   (403، 2001 ،  فتحي الزيات، الخاطلة لمحاالت التي تعتري الجسم
 :  أنها تتمخص فيخصالص مما سبق يتعح أن لمفعالية الذاتية مجموعة من ال

مكانات  .مجموعة ابحكام تم ل  -  والمعتردات والمعمومات عن مستويات الفرد وا 
وجةةةود قةةةدر مةةةن االسةةةتطاعة سةةةواء كانةةةت فسةةةيولوجية أم عرميةةةة أم نفسةةةية ، تتطمةةةل  -

 باإلعافة إلى توافر الدافعية في الموقف . 
مكاناتة  ، ترتبط بالتوق  والتنبؤ  - وليس بالعرورة أن تعكس هذ  التوقعةات قةدرة الفةرد وا 

يكةةون الفةةرد لديةة  توقةة  بفعاليةةة ذات مرتفعةةة ، وتكةةون الحريريةةة ، فمةةن الممكةةن أن 
 إمكانات  قميمة . 

ليست مجرد إدراك أو توق  فرط ، ولكنها يجل أن تترجم إلى بذل جهةد وتحريةق نتةالد  -
 .  (Cynthia&Bobko,1994,364 مرغول فيها 

تناولةة  ودراسةةت  مةةن خةة ل برةةد اهةةتم العديةةد مةةن الدراسةةات ونظةرًا بهميةةة مفهةةوم فعاليةةة الةةذات ف
 قت  بالعديد من المتغيرات منها :  ع 

 (1993  دزاضُ عبد العال عذىَ
وح و دافعيةة اإلنجةاز ، وتكونةت مةت وع قتهةا بمسةتوى الطاهدفت إلى دراسة فعاليةة الةذو       

طالبةةًا بالفرقةةة الرابعةةة عةةعبة رياعةةيات بكميةةة التربيةةة جامعةةة المنوفيةةة ،  97عينةة الدراسةةة مةةن 
وتوصمت الدراسة إلى وجود ع قةة موجبةة ودالةة إحصةاليًا بةين فعاليةة الةذات وكةل مةن مسةتوى 

 الطموح ودافعية اإلنجاز . 
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 (2000  دزاضُ عالْ حمنىد داد
م ةةل تهةةا بةةبعض المتغيةةرات الدافعيةةة اسةةتهدفت الدراسةةة التعةةرف عمةةى فاعميةةة الةةذات وع ق      

( وذلةك الداف  لإلنجاز ابكاديمى والتوج  العخصى وتحريق الذات واالتجا  نحةو الةتعمم الةذاتى 
( طالبا وطالبة بالصةفين ابول  467، تكونت عينة الدراسة من    لدى ط ل المرحمة ال انوية

ليةة اة دالةة بةين فعوجود ع قة موجبة: . وقد أسفرت الدراسة عن النتالد التالية وال انى ال انوى
الةةداف  لإلنجةةاز ابكةةاديمى والتوجةة  العخصةةى وتحريةةق الةةذات واالتجةةا  نحةةو  الةةذات وكةةل مةةن 

عةةدم وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةالية بةةين الجنسةةين وكةةذلك بةةين الصةةفين ابول  - الةةتعمم الةةذاتى
 . ة الذاتلياوال انى ال انوى فى فع

 (4110عادل حمند العدل )دزاضُ 

هةةدفت إلةةى التوصةةل إلةةى النمةةوذج الةةذي يةةربط بةةين مكونةةات الرةةدرة عمةةى حةةل المعةةك ت      
مكانيةة التنبةؤ بالرةدرة عمةى حةل  االجتماعية ؛ بكل من فعالية الذات واالتجا  نحةو المخةاطرة ، وا 
المعك ت االجتماعيةة مةن خة ل فعاليةة الةذات واالتجةا  نحةو المخةاطرة ، ودراسةة تةأ ير فعاليةة 

جةةا  نحةةو المخةةاطرة عمةةى حةةل المعةةك ت االجتماعيةةة ، حيةةث بمغةةت عينةةة الدراسةةة الةةذات واالت
د مسةار لمع قةة بةين الرةدرة عمةى و ( طالبًا بكمية تربية الزقازيق،  وانتهت الدراسة إلى وج036 

حةل المعةةك ت االجتماعيةة  ومكوناتهةةا الرليسةةية ، وفعاليةة الةةذات إال أنةة  ال يوجةد هةةذا المسةةار 
يمكةةةن التنبةةةؤ بةةةدرجات الطةةة ل فةةةي مريةةةاس الرةةةدرة عمةةةى حةةةل  –المخةةةاطرة  مةةة  االتجةةةا  نحةةةو

المعك ت االجتماعيةة ، ومراييسة  الفرعيةة ، مةن خة ل درجةات فعاليةة الةذات ، بينمةا ال يمكةن 
يوجةد تةأ ير لفعاليةة الةذات عمةى درجةات  –ل درجةات االتجةا  نحةو المخةاطرة هذا التنبؤ من خة  

 ك ت ، بينما ال يوجد تأ ير ل تجا  نحو المخاطرة .الط ل في الردرة عمى حل المع
  (4110  غيًهحمند إبساًٍه دزاضُ 

الي وطبيعتة  ؛ مةن خة ل ع قتة  بمتغيةرات االنفعةوهدفت إلى التحرق من بنيةة الةذكاء 
عخصةةةية وهةةةي؛ فعاليةةةة الةةةذات ، وترةةةدير الةةةذات ، ومتغيةةةر اجتمةةةاعي يتعةةةمن أربةةة  مهةةةارات 

 –الحساسةةية االجتماعيةةة  –الي االنفعةةالعةةبط  –اليةةة االنفع  اجتماعيةةة هةةي :   الحساسةةية
الي بهةةذ  المتغيةةرات االنفعةةالعةةبط االجتمةةاعي ( ، والوقةةوف عمةةى مةةدى ارتبةةاط مكونةةات الةةذكاء 

( طالبةةةًا بكميةةةة المعممةةةين فةةةي  بيعةةةة( بالمممكةةةة العربيةةةة 010وتكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن  
الي مةن خة ل كةل مةن المهةارات االنفعةالسعودية وتوصمت الدراسة إلى أن  يمكن التنبؤ بالذكاء 
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ين االجتماعيةةةة وترةةةدير الةةةذات وفعاليةةةة الةةةذات ، وأنةةة  توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةالية بةةة
الي فةةةي فعاليةةةة الةةةذات لصةةةالح مرتفعةةةي الةةةذكاء االنفعةةةمتوسةةةطات منخفعةةةي ومرتفعةةةي الةةةذكاء 

 الي.االنفع
 ( 2002 دزاضُ حمند ابساًٍه تىفًل

ت ومسةةةتوى الطمةةةوح ودافعيةةةة ليةةةة العامةةةة لمةةةذااهةةةدفت إلةةةى معرفةةةة الع قةةةة بةةةين الفعو         
، والجةةنس والتخصةةص الدراسةةي لةةدى طةة ل المرحمةةة ال انويةةة بأنواعهةةا العةةام والتجةةاري اإلنجةةاز

 طالةةل و 42والصةةناعي ، واسةةتخدم الباحةةث المةةنهد الوصةةفي ، وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن 
 41طالبةة مةن طة ل ال ةانوي الصةناعي ،  41طالةل و24طالبة من ط ل ال ةانوي العةام ،44

ي التجةاري ، وأظهةرت النتةالد وجةود ارتبةاط موجةل دال بةين طالبة من ط ل ال انو  36طالل و
الفعاليةةة العامةةة لمةةذات ومسةةتوى الطمةةوح ، ودافعيةةة اإلنجةةاز ،وعةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة 

 إحصالية بين الذكور واإلناث في مستوى الطموح .
  (Chan, 2004)  دزاضُ
وهةةدفت إلةةى معرفةةة الع قةةة بةةين الةةذكاء الوجةةداني وفعاليةةة الةةذات  ، وذلةةك عمةةى عينةةة        

الي االنفعةةبالمةةدارس ال انويةةة طبةةق عمةةيهم مريةةاس لمةةذكاء ومعممةةة معممةةًا  158اعةةتممت عمةةى 
وآخةةر لفعاليةةة الةةذات ، وقةةد أظهةةرت النتةةالد وجةةود ع قةةة ارتباطيةةة موجبةةة بةةين أبعةةاد الةةذكاء 

لةةذات ، كمةةا أمكةةن التنبةةؤ بمعترةةدات الفعاليةةة الذاتيةةة وكةةذلك الفعاليةةة الذاتيةةة الي وفعاليةةة ااالنفعةة
  تنظةةيم الةةذات ، والرةةدرة عمةةى الياالنفعةةنحةةو مسةةاعدة اآلخةةرين ، مةةن اببعادالمختمفةةة لمةةذكاء 

 .عممينلدى الم االت لتسهيل التفكير (االنفعتوظيف 
 (2006   دزاضُ دابس حمند عبد اهلل

تحديةةةد الع قةةةة بةةةين أبعةةةاد كةةةل مةةةن: الةةةذكاء الوجةةةداني والكفةةةاءة الذاتيةةةة إلةةةى وهةةةدفت        
واسةةتراتيجيات مواجهةةة العةةغوط، ودراسةةة الفةةروق بةةين المعممةةين فةةي الةةذكاء الوجةةداني وأبعةةاد  
والكفاءة الذاتية واستراتيجيات مواجهة العةغوط تبعةا لمنةوع  ذكةور/ إنةاث( والتخصةص  عممةى/ 

س، والتنبةةؤ مةةن خةة ل درجةةات أبعةةاد الةةذكاء الوجةةدانى بالكفةةاءة أدبةةى( وسةةنوات الخبةةرة بالتةةدري
( معممةةةا 306الذاتيةةةة واسةةةتراتيجيات مواجهةةةة العةةةغوط. بمغةةةت عينةةةة الدراسةةةة االسةةةتط عية  

( معمما ومعممة مةن معممةي المرحمةة االبتداليةة، 425ومعممة، وبمغت عينة الدراسة ابساسية  
 .كفاءة الذاتيةلوجداني منبلة باوتم التوصل إلى أن جمي  أبعاد الذكاء ال
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 (2007  املصزوع دزاضُ لًلِ عبد اهلل
ليةةة الةذات بكةةل مةةن الةةداف  لإلنجةةاز، اهةدفت هةةذ  الدراسةةة إلةةى الكعةف عةةن ع قةةة فع          

حيةةةث تةةةم  ،طالبةةةة مةةةن طالبةةةات جامعةةةة أم الرةةةرى 238والةةةذكاء الوجةةةداني لةةةدى عينةةةة قوامهةةةا 
وجةةود ارتبةةاط إيجةةابي ذي داللةةة إحصةةالية بةةين  -: النتةةالدوقةةد أظهةةرت اختيةةارهن ععةةواليًا، 

 -، لية الذات، وكل من درجةات دافعيةة اإلنجةاز، والةذكاء الوجةداني بأبعةاد  المختمفةةادرجات فع
وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةالية بةةين درجةةات الطالبةةات مرتفعةةات ومنخفعةةات دافعيةةة اإلنجةةاز 

جةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةالية بةةين و  -،ازيةةة الةةذات لصةةالح مرتفعةةات اإلنجةةالفةةي درجةةة فع
درجةةةات الطالبةةةات مرتفعةةةات ومنخفعةةةات الةةةذكاء الوجةةةداني فةةةي درجةةةة فاعميةةةة الةةةذات لصةةةالح 

 مرتفعات الذكاء الوجداني. 
 (    2010 دزاضُ عبد احلهًه عبده املداليف

الع قةةة بةةين فعاليةةة الةةذات ابكاديميةةة وبعةةض سةةمات  عمةةى تعةةرفإلةةى الهةةدفت الدراسةةة        
الي، والدهاء "الحنكة"( لدى عينة من طمبة الجامعةة، وتعةرف االنفعالعخصية  الت لف، وال بات 

الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى مرياس فعاليةة الةذات ابكاديميةة وفرةًا لمتغيةري 
رف الفةروق بةين متوسةطات درجةات أفةراد العينةة التخصص والجنس، كما اسةتهدفت الدراسةة تعة

الي، والةةدهاء "الحنكةةة"( وفرةةًا لمتغيةةري االنفعةةفةةي بعةةض سةةمات العخصةةية  التةة لف، وال بةةات 
طالبةًا وطالبةة، مةنهم  001عمى عينة من جامعة صنعاء مؤلفة مةن وذلك التخصص والجنس. 

طالبةًا  31صةات العمميةة، وطالبةًا وطالبةة مةن التخص 21طالبة، موزعين إلى  44طالبًا، و 44
وطالبة من التخصصات اإلنسانية. بعد إجراء التحمي ت اإلحصالية توصمت الدراسةة إلةى وجةود 
ع قة ارتباط ذات داللة إحصالية بين فعالية الةذات ابكاديميةة وبعةض سةمات العخصةية، كمةا 

فعاليةة الةذات كعفت الدراسة عن وجود فروق بين متوسطات درجات أفراد العينةة عمةى مريةاس 
ابكاديمية وفرًا لمتغير التخصص لصالح طمبةة التخصصةات العمميةة، وكةذلك وجةود فةروق بةين 

فرًا لمتغير الجةنس لصةالح متوسطات درجات أفراد العينة عمى مرياس فعالية الذات ابكاديمية و 
 اإلناث . 

 (4101  دزاضُ عناد أمحد مىضِ
هدفت هذ  الدراسة إلى التعرف عمى الع قةة التنبؤيةة لمسةتوى الطمةوح وفعاليةة الةذات 

الي ، كمتنبلةةات بةةالتوافق االجتمةةاعي لةةدى جامعةةة جةةرش ابهميةةة ، حيةةث تكونةةت االنفعةةوالةةذكاء 
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( طالبةةًا وطالبةةة ، وأظهةةرت نتةةالد الدراسةةة وجةةود أ ةةر نسةةبي معةةترك 224عينةةة الدراسةةة مةةن  
%( 2242الي ، حيث فسةرت معةا مةا نسةبت   االنفععالية الذات ، والذكاء لمستوى الطموح ، وف

 من التباين المفسر الكمي لممتغير المتنبأ ب  وهو التوافق االجتماعي .
 ( 2013  دزاضُ أمحد يعكىب اليىز

هدفت الدراسة إلى التعةرف عمةى فعاليةة الةذات لةدى طة ل وطالبةات الجامعةة وع قتهةا        
( طالبةًا وطالبةة مةن الكميةات 423تحصيل ابكاديمي، وتكونت عينةة الدراسةة مةن  بالسعادة وال

العممية وابدبية بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيةا، وجامعةة الخرطةوم، وجامعةة النيمةين فةي 
وجةود ارتبةاط موجةل ذو  عةن كعفت نتةالد الدراسةةوقد م، 4100الفصل الدراسي ابول لمعام 

داللةةة إحصةةالية بةةين فعاليةةة الةةذات والسةةعادة لةةدى طمبةةة الجامعةةة، كمةةا كعةةفت النتةةالد وجةةود 
ع قة موجبة دالة بين فعالية الذات والتحصيل ابكاديمي، ووجود فةروق ذات داللةة إحصةالية 

لصةالح بين متوسطات درجات طمبةة التخصصةات العمميةة وابدبيةة عمةى مريةاس فعاليةة الةذات 
وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةالية بةةين الطةة ل  باإلعةةافة إلةةىطةة ل التخصصةةات العمميةةة، 

 والطالبات في السعادة لصالح الط ل.
  ( :4104  دزاضُ البيدزٍ عبد السمحً حمند

دراك االنفعهدفت إلى الكعف عن طبيعة الع قة بين الذكاء      الي وكةل مةن فعاليةة الةذات ، وا 
( طالبًا طالبة من ط ل جامعةة أم الرةرى ، وقةد 242الوالدي لدى عينة من   الرفض -الربول 

دراسة عن وجةود ع قةة ارتباطيةة موجبةة و ذات داللةة إحصةالية بةين درجةات الطة ل أسفرت ال
درجةاتهم فةةي  والي وبةين درجةةاتهم فةي متغيةةر فعاليةة الةةذات االنفعةةوالطالبةات فةي متغيةةر الةذكاء 

الي وفاعميةة الةذات بع قةة سةالبة االنفعةإدراك الربول من قبل ابم وابل ،  بينمةا يةرتبط الةذكاء 
 وذات داللة إحصالية بإدراك الرفض من قبل ابم وابل .

 ( 4106  ضاٍس سياٌدزاضُ 
 هدفت الدراسة إلى الكعف عن الع قة بين الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسةي ، وذلةك 

وتوصةمت ( طالبًا وطالبةة 443عينة من طمبة الصف ال الث ال انوي في مدارس مدينة دمعق  
الدراسة وتوصمت الدراسة إلى وجود ع قة ارتياطية ذات داللةة إحصةالية بةين أداء أفةراد العينةة 

 عمى مرياس الكفاءة الذاتية ، وأدالهم التحصيمي . 
  



 م0209( 48) -0ج-أبريلعدد                                                  ...    االنفعالياإلسهام النسبى لإلبداع 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4391 - 

 : (4106  حمند دزاضُ أمًيُ مصطفِ
هدفت الدراسة إلى الكعف عةن الع قةة بةين الةذكاءات المتعةدد وكةل مةن فعاليةة الةذات  

لدى طالبات كمية التربيةة بجامعةة الجةوف ، وتكونةت عينةة الدراسةة مةن وأسمول حل المعك ت 
( طالبة من طالبات كميةة التربيةة ، وتوصةمت النتةالد إلةى وجةود ارتباطةات دالةة إحصةاليا 291 

 عددة وفعالية الذات وأسمول حل المعك ت .بين الذكاءات المت
 (2017دراسة سموى محمد درويش   

فعاليةة الةذات لةدى طةة ل الةدبموم العةام فةي التربيةةة إلةى التعةرف عمةةى دراسةة الهةدفت           
( طالبةةًا مةةن طةة ل الةةدبموم 411مكونةةة مةةن   الدراسةةةوع قتهةةا بجةةودة ابداء ، وكانةةت عينةةة 

بةةين متوسةةطات   ود فةةروق دالةةة إحصةةالياً وجةة -إلةةى النتةةالد التاليةةة:  الدراسةةة تالعةةام، وتوصةةم
وجةةود  -فعاليةةة الةةذات وفرةةًا لمتغيةةر الجةةنس لصةةالح الطالبةةات.  عمةةى مريةةاسالطةة ل درجةةات 

جةةودة ابداء وفرةةا لمتغيةةر  عمةةى مريةةاس الطةة لبةةين متوسةةطات درجةةات فةةروق دالةةة إحصةةاليًا 
عمةةى الطة ل بةةين متوسةطات درجةةات وجةود فةةروق دالةة إحصةاليًا  -الجةنس لصةالح الطالبةةات. 

وجةةود ع قةةة  -فعاليةةة الةةذات وفرةةا لمتغيةةر التخصةةص لصةةالح التخصصةةات العمميةةة.  مريةةاس
 .بين فعالية الذات وجودة ابداء موجبة دالة إحصالياً 

 (2018  دزاضُ حمند يىضف سذاز
الي وع قت  بفعالية الذات لةدى مةدربي بعةض االنفعالكعف عن الذكاء  إلى الدراسة تهدف     

 004مةن  الدراسةةوتكونةت مجموعةة  ، ختارة بالمممكة العربيةة السةعوديةابنعطة الرياعية الم
بةين الةذكاء  ،وجود ع قةة ارتباطيةة موجبةة دالةة احصةاليا  إلى. وتوصمت النتالد اً رياعي اً مدرب
الي اإليجةابي عمةى االنفعةالي والفعالية الذاتية لدى المدربين. مما يؤكد عمى تةأ ير الةذكاء نفعاال 

 فعالية الذات.
 (4101 دزاضُ خالد علٌ عبد العصيص

الفعاليةة الذاتيةة و مهةارات اتخةاذ الرةرار وأسةاليل  هدفت الدراسةة إلةى التعةرف عمةى مسةتوى    
التفكيةر السةالدة لةدى طة ل جامعةةة الرصةيم ، ومةدى إمكانيةة التنبةةؤ بمهةارات اتخةاذ الرةرار مةةن 
خ ل الفعاليةة الذاتيةة ، وأسةاليل التفكيةر فةي عةوء نظريةة سةتيرنبرج ، وتكونةت عينةة الدراسةة 

وصةةمت نتةةالد الدراسةةة إلةةى ارتفةةاع مسةةتوى ( مةةن طةة ل جامعةةة الرصةةيم الةةذكور، وت222مةةن  
الفعالية الذاتية ، وأن مسةتوى مهةارات اتخةاذ الرةرار لةديهم فةوق المتوسةط وعةدم سةيادة أسةمول 
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معةةين لمتفكيةةر لةةدى الطةة ل عينةةة الدراسةةة ، كمةةا أظهةةرت النتةةالد أن الفعاليةةة الذاتيةةة وأسةةاليل 
 رار .التفكير المختمفة ؛ تسهم في التنبؤ بمهارات اتخاذ الر

 :تعكًب علِ الدزاضات الطابكُ

 ما يمى: يمكن استخ ص الدراسات السابرةمن خ ل استعراض 
الي ومسةتوى الطمةوح وفاعميةة االنفعةتعرف عمى مستوى االبةداع هناك دراسات اهتمت بال  -0

 لدى طمبة الجامعة. الذات 
، اهتمت بدراسةت  مة  العديةد مةن المتغيةرات م ةل  الى االنفعاإلبداع الدراسات التي تناولت  -4

اتخةةاذ الرةةرار ، فاعميةةة الةةذات اإلبداعيةةة ، وجهةةة العةةبط ، وأسةةاليل الى ، االنفعةة: الةةذكاء 
 المواجهة. 

بمتغيةرات  م ةل : دافعيةة  فةي ع قتة   توجد دراسات عديدة تناولت متغير مستوى الطمةوح -2
 ، والتحصيل ابكاديمى.الى االنفعفاعمية الذات، الذكاء  اإلنجاز ،

لةةةذكاء ليةةةة الةةةذات بمتغيةةةرات م ةةةل: مسةةةتوى الطمةةةوح ، ااتوجةةةد دراسةةةات عديةةةدة تناولةةةت فع -2
، التحصةيل الدراسةي ، حةل المعةك ت ، مهةارات اتخةاذ الرةرار ، الوجدانى ، دافعية اإلنجةاز

 أساليل التفكير .
 الى االنفعةاإلبةداع اهتمت بدراسةة الع قةة بةين -عمى حد عمم الباح تين -ال توجد دراسات  -4

 .دراست ومستوى الطموح ، وهو ما تحاول الدراسة الحالية 
 وفعاليةةة الةةذات الى االنفعةةاإلبةةداع بدراسةةة الع قةةة بةةين هنةةاك الرميةةل مةةن الدرسةةات اهتمةةت  -6

   .الى االنفعاإلبداع ذا المتغير م  ولذلك اهتمت الدراسة الحالية بفحص ه
الي بمسةةتوى الطمةةوح وفعاليةةة الةةذات ، تحةةاول الدراسةةة االنفعةةمةةن خةة ل ع قةةة االبةةداع  -3

الي فةي التنبةؤ بكةل مةن مسةتوى الطمةوح االنفعةالحالية الكعةف عةن نسةبة إسةهام االبةداع 
 وفعالية الذات لدى الط ل عينة الدراسة .

 فسوض الدزاضُ:

 عرض السابق يمكن صياغة الفروض التالية:من خ ل ال 
ة بةةين المتوسةةط الحسةةابى والمتوسةةط الفرعةةى لةةدى عينةةة داللةةة احصةةالي وال يوجةةد فةةرق ذ -0

 .الى االنفعاإلبداع الدراسة عمى مرياس 
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ومسةتوى الطمةوح الى االنفعةاإلبةداع بين ذات داللة احصالية  موجبة ارتباطية توجد ع قة -4
 لدى عينة الدراسة.

 ليةةة الةةذاتافعو  الىاالنفعةةاإلبةةداع توجةةد ع قةةة ارتباطيةةة موجبةةة ذات داللةةة احصةةالية بةةين  -2
 لدى عينة الدراسة.

 المتغيةةةر الى االنفعةةةاإلبةةةداع  ل ( مةةةن خةةةبمسةةةتوى الطمةةةوح   كمتغيةةةر تةةةاب يمكةةةن التنبةةةؤ  -2
   لدى عينة الدارسة. المسترل(

 المتغيةر المسةترل(  الىاالنفعةاإلبداع   كمتغير تاب ( من خ ل الذات لية اعفيمكن التنبؤ ب -4
 لدى عينة الدارسة.

  دساْاتَا:اميَر الدزاضُ و 

مةنهد الدراسةة وعينةة الدراسةة وأدوات الدراسةة وابسةاليل االحصةالية لفيما يمى وصف 
 .ضالفرو  تخدمة ال بات  صحةالمس

 أوال:  ميَر الدزاضُ: 

سةل بهةداف الدراسةةة نبنة  اب  اسةتخدمت الدرسةة الحاليةة المةنهد الوصةةفي االرتبةاطى
ليةة اومسةتوى الطمةوح وفع الى االنفعةاإلبةداع ث يتم دراسة الع قة االرتباطية بةين يوفروعها ح

 الذات.
  ثاىًا : عًيُ الدزاضُ:

مةةن  وطالبةةة الةةل( ط70الدراسةةة االسةةتط عية مةةن  تكونةةت عينةةة  العينةةة االسةةتط عية:  -0
وقةد  ميةة واآلدبيةة التربيةة بسةوهاج مةن التخصصةات العمبكمية  عام(  الرابعةالفرقة  ط ل

(، وانحةةراف معيةةارى 22.06( بمتوسةةط عمةةرى قةةدر   23.4-21بةةين   أعمةةارهمتراوحةةت 
 الحالية..(. وذلك بهدف التحرق من  بات وصدق أدوات الدراسة 73قدر    

ية مةةن مجتمةة  الدراسةةة الةةذى لة بالطريرةةة الععةةواسةةتةةم اختيةةار عينةةة الدرا العينةةة ابساسةةية:-4
( 312   ة بسةوهاج ، وقةد تكونةت العينةة مةنبكمية التربيعام( ( الرابعةيم ل ط ل الفرقة 

انةاث(، مةن التخصصةات العمميةة وابدبيةة بالكميةة   237 ذكةور ،   75 طالبةا وطالبةة  
من الععل االدبية ( ، وقةد تراوحةت اعمةارهم مةا بةين  137 من الععل العممية ،  175 
  ( 62.  قةةةةةدر  ( ، وانحةةةةةراف معيةةةةةارى  22.09    قةةةةةدر ( بمتوسةةةةةط عمةةةةةرى  21-24 

   العينة النهاية .( توزي1ويوعح جدول  
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 (4 ) خذول

صص األكاديمً وانخخ فً ضىء اندنس األساسيت ستعينت انذساحىصيع    

 انمدمىع اناد ركىس انمخغيشاث

انشعععععععع   

 ان هميت

انشعععععععع   

 األدبيت

انشعععععععع   

 ان هميت

انشعععععععع   

 األدبيت

انشعععععععع   

 ان هميت

انشعععععععع   

 األدبيت

 137 175   92 145    45 30 ان ذد 

 312       237         75 انمدمىع

 ثالجا: أدوات الدزاضُ:

 :وهي مراييس  ة   تم مت أدوات الدراسة فى 
 الباح تين. إعداد من   الى االنفعاإلبداع  مرياس -0
 (2008،  مستوى الطموح   اعداد: زياد بركاتمرياس   -4
 (   2009   رفرة خميف ،      لية الذات امرياس فع -2

 :اىل االىفعاإلبداع مكًاع  – 1 
لةةدى  الى االنفعةةاإلبةةداع بهةةدف قيةةاس  الى االنفعةةاإلبةةداع مريةةاس   أعةةدت الباح تةةان

 ةالسةةةابر دراسةةةاتالو  ابطةةةر النظريةةةة االطةةة ع عمةةةىالمريةةةاس بعةةةد  وتةةةم بنةةةاء طةةة ل الجامعةةةة،
   :بالموعوع وهى ةمصالمت

 عبةد  الى االنفعةاإلبةداع الى ، مريةاس االنفعةل بةداع  Averill, 1999)   مريةاس
  بعةرى خطةال  الى االنفعاإلبداع ،  مرياس  ( 2016العزيز حيدر، نهمة عبد الهادى مسير ،

عبةةارة  31 فةةى صةةورت  ابوليةةة  وتعةةمن  المريةةاس(  2014عمةةر ، ربيعةةة مةةان  زيةةدان ،
 أعمةى درجةة،  5 تم ةل حيث   2,3,3,5  ,1 باختيارات ليكرت الخماسى مصممة وفرا لمرياس

 .وجمي  المفردات ايجابيةدرجة أقل  1
 اخلصآص الطًهىمرتيُ للنكًاع :

 صدم املكًاع:  سطاب   

 بالطرق اآلتية: الى االنفعاإلبداع تم حسال صدق مرياس 
: لمتحرق من صةدق المريةاس تةم عةرض المريةاس فةي صةورت  ابوليةة عمةى صدم احملهنني -أ 

وذلةةك لمحكةةم عمةةى  خمسةةة مةةن أععةةاء هيلةةة التةةدريس المتخصصةةين فةةي عمةةم الةةنفس التربةةوى
 المرياس ، وبناء عمى توجيهاتهم تم اجراء التعدي ت المطموبة.
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اإلبةداع وهةو مريةاس _ : بمة  معامةل االرتبةاط بةين المريةاس الحةالى والمحةك  صدم احملكو  -ب
(، وهةةو 79.  2014)  بعةةرى خطةةال عمةةر ، ربيعةةة مةةان  زيةةدان ،   إعةةدادمةةن  الى االنفعة

 ( مما يعد مؤعرًا عمى صدق المرياس .01.معامل ارتباط دال إحصاليًا عند مستوى داللة  
ُ صكدم املكازىكُ ال   -ز   الى االنفعةاإلبةداع تةم حسةال صةدق المرارنةة الطرفيةة لمريةاس ا  :طسفًك

 كما هو موعح بالجدول اآلتي :
 (5خذول )

 انً االنف اإلبذاع صذق انمقاسنت انطشفيت نمقياس 

 انمسخىي

% )انحذ األدنعً( عهعً  27   

 انمقياس

% )انحععععذ األعهععععً( عهععععً  27

 انمقياس
 قيمت "ث" 

مسخىي 

 انذالنت
 انمخىسط ان ذد

االنحعععشا  

 انم ياسٌ
 انمخىسط ان ذد

االنحعععشا  

 انم ياسٌ

 18 98.94 5.91 18 130.83 6.46 15.439  .000 

ومةةةن  ةةةم ؛ فةةةإن  (،000.   وجةةةاءت قيمةةةة "ت" دالةةةة إحصةةةاليًا عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة
لممريةةاس قةةدرة تمييزيةةة واعةةحة بةةين المسةةتويات المتباينةةة  المرتفعةةة والمنخفعةةة(، ممةةا يم ةةل 

 جانبًا من جوانل صدق المرياس ويعمن ص حيت  ل ستخدام.
 سطاب االتطام الداخلِ للنكًاع:

عةةن طريةةق حسةةال معةةام ت االرتبةةاط بةةين درجةةات أفةةراد  تةةم حسةةال االتسةةاق الةةداخمى
 عينة الترنين 
( عمةةى كةةل فرةةرة مةةن فرةةرات المريةةاس والدرجةةة الكميةةة بفةةراد العينةةة عمةةى  70 ن =

 المرياس، ويوعح الجدول التالى النتالد التى تم التوصل إليها:
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 ( 6خذول سقم )  

وانذسخت انكهيت عهً  انً االنف اإلبذاع م امم االسحباط بين انذسخاث عهً كم فقشة من فقشاث مقياس 

 انمقياس

 

 

             

 

 

 

                        

*=P 

˂.05              **=P  ˂.01          ***= P ˂ .001    

كانةةت  13،  12،  8، 4يتعةةح ممةةا سةةبق أن جميةة  الرةةيم دالةةة ماعةةدا الفرةةرات رقةةم 
معةام ت ارتباطهةةا غيةر دالةةة احصةةاليا، لةذلك تةةم اسةتبعادها مةةن المريةةاس، ليصةبح عةةدد فرراتةة  

 فررة.   27
  :املكًاعثبات سطاب 

  ،معامل الفةا كرونبةاخسال ح عن طريقالي االنفعاإلبداع مرياس   بات تم التحرق من
وهى قيمة مرتفعة، ممةا يعةير إلةى  بةات  ،  815.ت قيم تل معامل الفا  وقد بمغتم حساحيث 

    المرياس.
  

 

 م امم االسحباط

 

 

سقععععععععععم 

 انفقشة

 م امم االسحباط

 

 

سقعععععععم  

 انفقشة

**.366 17 *.247 1 

.424*** 18 **.380 2 

*.282 19 ***.438 3 

***.421 20 .147 4 

***.667 21 ***.443 5 

***.647 22 **.405 6 

561***. 23 **.425 7 

***.562 24 .139 8 

**.327 25 **.406 9 

**.395 26 ***.528 10 

***.448 27 ***.520 11 

***.506 28 .213 12 

***.496 29 .226 13 

***.472 30 ***.457 14 

**.377 31 ***.761 15 

  **.347 16 
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 الصىزَ اليَآًُ للنكًاع:

أصةةبح عةةدد  الفرةةرات المرترحةةة،حةةذف بعةةد إجةةراء تعةةدي ت السةةادة المحكمةةين، وبعةةد  
باختيةارات  مفةردة، تةتم اإلجابةة عميهةا وفرةا لمريةاس ليكةرت الخماسةي    27مفةردات المريةاس

 .إيجابيةاقل  درجة وجمي  المفردات  1، أعمى درجة 5 تم ل حيث 1,2,3,4,5
         :مطتىّ الطنىحمكًاع -2

 ى طة ل الجامعةة.الطموح لد( بهدف قياس مستوى 2008زياد بركات   قام بإعداد  
، يجيةل عنهةا المفحةوص بةنعم أسةلمة( فررة تم صياغتها عمى عكل 35ويتكون المرياس من   

أو ال، ويمنح عنها درجة واحةدة فةي حالةة اإلجابةة بةنعم وصةفرًا فةي حالةة اإلجابةة بة  إذا كانةت 
اإلجابةةة فةةي االتجةةا  الصةةحيح وفرةةًا لمفتةةاح اإلجابةةة المعةةد لهةةذا الغةةرض؛ وبةةذلك تتةةراوح درجةةة 

إلةى مسةتوى مرتفة   (، تعةير الدرجةة المرتفعةة35( و   0المفحوص عمى هذا المرياس بين   
 لمطموح، بينما تعير الدرجة المنخفعة إلى تدني مستوى الطموح

( بحسةال  بةات المريةاس بطةريرتين: ابولةى وهةي طريرةة 2008قةام زيةاد بركةات   قد و        
عادة االختبةار   ( بفاصةل زمنةي مدتة     ةة أسةابي ، وبمغةت قيمةة  Test – retestاالختبار وا 

وال انيةةةة هةةةي طريرةةةة ال بةةةات باالتسةةةاق الةةةداخمي (، 1 87.معامةةةل االرتبةةةاط بهةةةذ  الطريرةةةة  
( حيث بمغةت قيمةة معامةل ال بةات الكمةي  Cronbach Alphaباستخدام معادلة كرنباخ ألفا   

  بات هذا المرياس.(، وهذ  المعام ت مؤعرات مربولة ل1. 85بهذ  الطريرة   
كمةةا قةةام زيةةاد بركةةات بةةالتحرق مةةن معامةةل صةةدق المريةةاس بطريرةةة الصةةدق الت زمةةي          

Concurrent Validity   باستخدام مرياس مستوى الطموح من إعداد كاميميةا عبةد الفتةاح )
( 1. 84( ، حيةةث بمغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط بةةين درجةةات الطةة ل بةةين المرياسةةين   1993
 مؤعر مربول لم ل هذا النوع من المراييس كما ذكر الباحث. وهو

سةال معامةل ح عةن طريةقمستوى الطمةوح تم التحرق من  بات مرياس وفى الدراسة الحالية ، 
    وهى قيمة مرتفعة، مما يعير إلى  بات المرياس. ،. 78  حيث بمغت قيمت  ،الفا كرونباخ

 :لًُ الرات امكًاع فع -3

، وقةةد (  2000اسةةتخدم هةةذا المريةةاس الةةذي سةةبق اسةةتخدام  مةةن قبةةل الخالةةدي   
ليةة الةذات لةدى طة ل الجامعةة . وقةد ا( بهةدف قيةاس فع 2009استخدمت  رفرة خميف سالم  
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مةن خة ل عرعة  عمةى مجموعةة مةن المحكمةين   رفرةة خميةف قامت بحسةال صةدق المريةاس 
 (  2009،  سالم

مةةن خةة ل  بةةات اإلعةةادة اذ تةةم أمةةا  بةةات المريةةاس فرةةد قامةةت بحسةةال  بةةات المريةةاس        
بعد أسبوعين عمى التطبيق ابول عمةى عينةة مةن خةارج عينةة الدراسةة إذ   تطبير  لممرة ال انية

هةةذ  الباح ةةة  ( واعتبةةرت  84.والةةذى بمةة    التطبيرةةينبيرسةةون بةةين  تةةم حسةةال معامةةل ارتبةةاط
 .بغراض هذ  الدراسةالنسبة مربولة 
عمةى اعتبةار أن المتوسةط  ليةة الةذات التصةحيح مريةاس فعحددت    ة مستويات وقد 

طات التةةي ليةةة الةذات، واعتبةةار المتوسةاعتفعةًا فةةي مسةتوى فمر  (3.5 الحسةابي الةذي يزيةةد عةن
متوسةةطة المسةةتوى واعتبةةر المتوسةةط الحسةةابي الةةذي يرةةل عةةن   (  3.5-2.5تنحصةةر بةةين   

 .الذات ليةامنخفعًا في مستوى فع( 2.5
سةال ح عةن طريةقفاعميةة الةذات تم التحرق مةن  بةات مريةاس وفى الدراسة الحالية ،       

وهةةى قيمةةة مرتفعةةة، ممةةا يعةةير إلةةى  بةةات  ، 89.  حيةةث بمغةةت قيمتةة  ،معامةةل الفةةا كرونبةةاخ
    المرياس.

  دساْات الدزاضُ:إزابعا: 

 ة:سراء الدى اجرافية اآلتت الخطوا عباتبا  تانحالبا تقام    
اعداد االطار النظرى لمدراسة من خ ل جم  المعمومات المتعمرة بمتغيرات الدراسة من  -0

 .الدراسة دراسات  السابرة المتعمرة بمتغيراتأدبيات البحث وال
رياس مالباح تين،  إعدادمن  الى االنفعاإلبداع مرياس : وهيالدراسة  واتتحديد أد -4

 (2009( ، فاعمية الذات  رفرة خميف سالم،  2009 زياد بركات ،مستوى الطموح 
كمية ب،  عام( تط عية من ط ل الفرقة الرابعةة عمى عينة اسسالدرا واتتطبيق أد   -2

وابدبية لمتحرق من  بات  ( طالل وطالبة من الععل العممية70التربية بسوهاج عددها  
  .الى االنفعاإلبداع وصدق مرياس 

كمية التربية  عام( ب الرابعةط ل الفرقة ا الدراسة عمى العينة ابساسية من أدواتتطبيق  -2
 ( طالل وطالبة من الععل العممية وابدبية.312وعددها   بسوهاج

نتالد  إلىوالوصول    SPSS باستخدام البرنامد االحصالى تصحيح درجات الط ل  -4
 الدراسة.
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مناقعة نتالد الدراسة الحالية وتفسير النتالد فى عوء أدبيات البحةث والدراسةات السةابرة  -6
                                                                                                                                                            المتعمرة بالدراسة.

 امطا: أضالًب املعاجلُ االسصآًُ:خ

تخدام االسةاليل باسة SPSSمعالجتها باستخدام البرنامد االحصالي البيانات و إدخال تم 
 ة:تالياالحصالية ال

 المتوسطات -0
 اختبار "ت " لعينة واحدة -4
 يةر االنحرافات المعيا -2
 معامل ارتباط بيرسون -2
 المتعدد تحميل االنحدار -4

 ىتآر الدزاضُ ومياقػتَا: ضادضا :

  أواًل: ىتآر الفسض األول وتفطريٍا:

 الى االنفعةاإلبةداع داللة احصالية بةين متوسةط درجةات  ذو ال يوجد فرق ص عمى أن  : نوي    
 عند أفراد العينة والمتوسط الفرعى لممرياس.

والجدول التةالى يوعةح اختبار  ت( لعينة واحدة وتمت معالجة هذا الفرض إحصاليًا عن طريق 
  ذلك.

 (7خذول )

 انً االنف اإلبذاع نمقياس  نخائح اخخباس )ث( ن ينت واحذة

مسعععععععععععععخىي 

 انذالنت

قيمععععععععععععت )ث( 

 انمحسىبت

االنحععععععععععععشا  

 انم ياسي

انمخىسعععععععععععععط 

 انفشضً

انمخىسعععععععط 

 انحسابً 

ععععذد افعععشاد 

 ان ينت

.000 22.7 12.8      14       97.46 312 

مةةن أكبةةر  (   97.46     المتوسةةط الحسةةابى لمعينةةة  أن(   2 ي حةةظ مةةن جةةدول  
المتوسط  الفرعى يساوى حاصل عرل متوسةط أوزان البةدالل بعةدد   ( 90  المتوسط الفرعى
ة دالةةةة احصةةةاليا عنةةةد يمةةةهةةةى ق    (22.7 ريمةةةة التاليةةةة المحسةةةوبة وأن ال ( فرةةةرات المريةةةاس
طةة ل الفرقةةة  نفعةالى لةةدىاال داع ارتفةةاع مسةةتوى االبةة إلةىممةةا يعةةير   000.    مسةتوى داللةةة

                                .بكمية التربية جامعة سوهاج  عام( الرابعة
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ابفةةراد عمةةى المريةةاس ككةةل= المتوسةةط الحسةةابى  إلجابةةاتسةةال النسةةبة الملويةةة وبح
هةذا  فةى 5الحد ابعمى لمرياس ليكرت  وهو مرسموما عمى ابفراد عمى المرياس ككل  إلجابات

 =   100×المرياس( 
  تعةةةةةير إلةةةةةى ارتفةةةةةاع مسةةةةةتوىوهةةةةذ  النسةةةةةبة    % 73.2  = 100×  5/  3.66 
 لدى ط ل العينة.  الى االنفعاإلبداع 

، دراسةة   نةاء  (2014بعةرى خطةال وربيعةة مةان      هذ  النتيجة م  دراسةةوتتفق 
، دراسة عبد العزيز حيةدر ، نهمةة عبةد الهةادى مسةير  ( 2019 عبدالودود ، و نعال مزاحم  

 2019 .) 
 طةةة لأن   (Averill, 1999 ِ  ويمكةةةن تفسةةةير هةةةذ  النتيجةةةة وفرةةةا لنظريةةةة أفريةةةل

االت المتعةةددة وتكةةون لةةديهم االمكانيةةة عمةةى توظيفهةةا االنفعةةبةةارعين فةةي فهةةم  ونالجامعةةة يكونةة
بعكل أصيل ومرن في مختمف المواقف االجتماعيةة وابحةداث التةي يتعرعةون لهةا فةي حيةاتهم 

انفعةةاالتهم وفهةةم انفعةةاالت اآلخةةرين بصةةورة دقيرةةة  عبةةد  عةةناليوميةةة ، ولةةديهم مهةةارة التعبيةةر 
 (.110-109،   2019العزيز حيدر ، نهمة عبد الهادى ، 

دراك من مكنهم تعمى درجة من النعد،  نيكونو الجامعة  ط ل فإن  كذلك  معرفةة وا 
رفاتهم، ويكبحةون معةاعرهم السةمبية، ويجيةدون فهةم فيتحكمون فةي معةاعرهم وتصةانفعةاالتهم 

جيدة النفعاالت ومعةاعر اآلخةرين  محةدل رزيرةة ، ولديهم حساسية  ومعرفة معةاعر اآلخةرين
2014   ،100) 

 وتفطريٍا: جاىِ: ىتآر الفسض الثاىًا

الى االنفعةاإلبةداع توجد ع قة ارتباطية موجبة ذات داللة احصالية بين : وينص عمى أن       
 لدى أفراد العينة. حومستوى الطمو 

وقةةد أعةةةارت تةةم اسةةةتخدام معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون، ولمعالجةةة هةةذا الفةةرض إحصةةاليًا          
 الى االنفعةةةاإلبةةةداع بةةةين  و ذات داللةةةة إحصةةةالية وجةةةود ع قةةةة ارتباطيةةةة موجبةةةة إلةةةىالنتةةةالد 

  000.(عند مستوى داللة 32.حيث بم  معامل ارتباط بيرسون  ومستوى الطموح 
االت اإليجابيةةة تسةةاعد ابفةةراد عمةةى االنفعةةن أفةةي عةةوء مكةةن تفسةةير هةةذ  النتيجةةة وي         

التوافةةق مةة  عةةغوط وتمعةةل دورا فةةي ، تنظةةيم معمومةةاتهم وتنميةةة الرةةدرة عمةةى حةةل المعةةك ت 
ى اكتعةاف ابخطةاء ولةديهم ميةل فةى ابفراد عمة قدرة، كما تزداد  التي يواجهونها ميةة اليو الحيا
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 ، 2019، عبةد الهةادىعبةد العزيةز حيةدر ونهمةةة تحصةيل ك يةر مةن المعمومةات ومراجعتهةا  
95.)   
رةةةدرة عمةةةى التحةةةدى ومواجهةةةة المواقةةةف اللةةةديهم  الى االنفعةةةاإلبةةةداع وى كمةةةا أن االفةةةراد ذ     

، 2008ريهةام زغمةول وأخةرون،   العاغطة بالمرونة والم ابرة والتحدى بعكل ايجابى وبسةيط 
الطالةةةل عمةةةى اتخةةةاذ قرارتةةة  والتغمةةةل عمةةةى  دالى تسةةةاعاالنفعةةة( وكةةةل هةةةذ  السةةةمات ل بةةةداع 8

مسةتوى الطمةوح الةذى  إلةىوبالتةالى الوصةول الصعوبات والعربات التى تواجه  وتحريق أهداف  
 .  يريد 

 وتفطريٍا:ثالجا: ىتآر الفسض الجالح 

 الى االنفعةاإلبةداع احصالية بين توجد ع قة ارتباطية موجبة ذات داللة وينص عمى أن :       
   لية الذات لدى أفراد العينة.فعاو 

ولمعالجة هذا الفرض إحصةاليًا تةم اسةتخدام معامةل ارتبةاط بيرسةون، وقةد أعةارت النتةالد       
وفاعميةة الةذات  الى االنفعةاإلبةداع ذات داللةة إحصةالية بةين  وجةود ع قةة ارتباطيةة موجبةة إلى

 000.( عند مستوى داللة  55.حيث بم  معامل ارتباط بيرسون  
( ورانيةةا 4109النتيجةةة تتفةةق مةة  مةةا توصةةمت إليةة  دراسةةة كةةل مةةن نعيمةةة محمةةد سةةيد  وهةذ    

 (4109محمد سالم  
الي االنفعةوفي عوء ما توصمت  إلي  الدراسات السابرة التي تناولت الع قة بين الةذكاء        
، والتي أعارت إلى وجود نوع من التداخل أو التةرابط بةين قةدرات كةل منهمةا  الياالنفع واإلبداع 

: كةةل مةةن  دراسةةة إليةة  تتوصةةممةة  مةةا تتفةةق هةةذ  النتيجةةة فةةإن ، (4104،06 إسةة م أنةةور ، 
( ، 4106، أمينةةة مصةةطفى  (4104 البنةةدري عبةةد الةةرحمن ،  ( 4110محمةةد إبةةراهيم غنةةيم  

الي وفعاليةة الةذات حيةث إن االنفعة(  من وجود ع قة بين الةذكاء 2018 حمد يوسف حجاج م
دارة االنفعةةةةالةةةذكاء  االت ، االنفعةةةةالي بمكوناتةةةة  الفرعيةةةة ، والتةةةةي تتعةةةةمن الةةةوعي بالةةةةذات ، وا 

والدافعية الذاتية ، والتعةاطف ، والتعامةل مة  الع قةات االجتماعيةة ، مةن الةدالالت الهامةة عمةى 
 .عوء نظرية باندورا ن مكونات فعالية الذات في ال رة بالذات ، والتي تعد م

الي هةو ابسةاس لواقعيةة ال رةة االنفعةأن الذكاء   (Chemiss, et al., 2000ويرى         
بالذات ، وتكامةل العخصةية وترةدير الةذات ، والرةدرة عمةى التكيةف والمرونةة فةي مواقةف المحةن 

مةةا أعةةارت إليةة   ، وهةةذا  يةةدعمالبراعةةة فةةي التعامةةل مةة  اآلخةةرين والدافعيةةة الذاتيةةة والم ةةابرة و 
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الي االنفعةةالدراسةةات السةةابرة مةةن وجةةود نةةوع مةةن التةةداخل والتةةرابط بةةين قةةدرات كةةل مةةن الةةذكاء 
 .الي االنفعواالبداع 
هةةذا يتفةةق مةة   سةةمات المبةةدعين انفعاليةةا وهةةى أنهةةم لةةديهم ردود فعةةل متميةةزة عةةن و          

غيةةرهم ممةةا يجعةةل أسةةاليل مةةواجهتهم لممواقةةف العةةاغطة تتسةةم بالمرونةةة والم ةةابرة والتحةةدى 
الى ولديهم الردرة عمى تناول المعك ت بعكل ايجةابى وبسةيط وتغييةر اتجاهةاتهم االنفعوالعبط 
 .(8 ،2018ل وأخرون، ريهام زغموالية  االنفع
وهةذا بة  عةك يرفةة  مةن مسةتوى ابداء اإلنجةازي لةةديهم ، والةذي يم ةل المصةدر ابكبةةر         

 تأ يرا في فعالية الذات لدى الفرد وفرةا لمةا أعةار إلية  بانةدورا ، وذلةك بن ابداء النةاجح بصةفة
   عامة يرف  توقعات فعالية الذات.

الية أيعا تم ل أحد المصادر المؤ رة عمةى فعاليةة الةذات ، االنفعوفي المرابل نجد أن الحالة    
والتي يطمرها باندورا عمى العوامل الداخمية التي تحدد لمفرد ما إذا كان يسةتطي  تحريةق أهدافة  

 .أم ال 
اليةةةةة أو االنفعأن البنيةةةةة الفسةةةةيولوجية و  510)،  2001حيةةةةث يةةةةرى  فتحةةةةي الزيةةةةات،       

عمى فعالية الذات لمفرد ، وذلك من خ ل    ة أسةاليل مةن عةأنها زيةادة  ةالوجدانية تؤ ر عام
الفعاليةةة الذاتيةةة أو تفعيمهةةا ، وهةةي : تعزيةةز أو تنعةةيط البنيةةة البدنيةةة أو الصةةحية ، وتخفةةيض 

اليةةة السةةالبة ، وتصةةحيح التفسةةيرات الخاطلةةة االنفعمسةةتويات العةةغوط أو النزعةةات أو الميةةول 
 سم .   لمحاالت التي تعتري الج

أن الةذات المبدعةة هةي الرةادرة عمةى تحريةق الةذات مةن خة ل     (Bishof,1974كمةا يةرى 
منصةور محمةد فعالية الذات لدى الفةرد والتةي تكونةت نتيجةة التفاعةل االجتمةاعي مة  اآلخةرين  

 (42 ،4112السيد ، 
 زابعا: ىتآر الفسض السابع وتفطريٍا: 

اإلبةةةداع  ل خةةةمسةةةتوى الطمةةةوح   كمتغيةةر تةةةاب ( مةةن يمكةةةن التنبةةؤ ب:  ويةةنص عمةةةى أنةة      
  المتغير المسترل( لدى عينة الدارسة. الى االنفع
لممتغيةر   ( enterلمتحرق من صحة هذا الفةرض تةم اسةتخدام تحميةل االنحةدار المتعةدد  و      

كمتغيةر تةاب .  فةى التنبةؤ بمسةتوى الطمةوح إسةهام مةدى ( لمعرفةة الى االنفعاإلبداع المسترل  
 ذلك. التاليويوعح  الجدول 
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 (8خذول)  

 نخائح ححهيم انخباين وم امم االسحباط  انمخ ذد وم امم انخحذيذ  ننمىرج االنحذاس انمخ ذد بين

 مسخىي انطمىذو انً االنف اإلبذاع 

مدمىع  انمصذس

 انمشب اث

SS  

دسخاث 

 انحشيت

Df 

مخىسط 

 انمشب اث

MS 

قيمت   

 انمحسىبت

F 

انذالنت 

 اإلحصائيت

Sig. 

م امم 

االسحباط 

 Rانمخ ذد

م امم 

 انخحذيذ

R2 

 االنحذاس

 

 انخطأ

 

 انكهً

 

801.198 

7252.106 

8058.304 

4 

 

311 

 

801.198 

 

23.410 

 

34.23 0.000 .315 .099 

 

 (9خذول)

 انً مع مسخىي انطمىذاالنف نالبذاع اإلحصائيت  م امالث االنحذاس انمخ ذد ودالنخها 

انمخغيشاث 

 انمسخقهت

م امم 

 االنحذاس

B 

 انخطأ انم ياسي

Std.Error 

م امم االنحذاس 

 Betaانم ياسي

 قيمت ث

T 

انذالنت 

 اإلحصائيت

Sig. 

 انمقذاس انثابج

اإلبذاع 

 انًاالنف 

8.949 

.126 

 

2.15 

.022 

 

.315 

4.16 

5.85 

.000 

.000 

مسةةتوى نمةةوذج االنحةةدار المتعةةدد بةةين المتغيةةر التةةاب   أن إلةةى( 6تعةةير نتةةالد جةةدول  
 يمكن صياغت  فى المعادلة اآلتية:    الى االنفعاإلبداع والمتغير المسترل  الطموح

 س126.  + 8.949=  ص
 8.949حيث المردار ال ابت = 

  B  =  ) .126معام ت االنحدار 
 :ص حية نموذج االنحدار المردر

يمكن الحكم عمى ص حية نموذج االنحدار المردر من خ ل التعميةق عمةى نتةالد تحميةل 
 ( كما يمى:6 , 5االنحدار المتعدد الموعخة قى الجدولين  

 قدزَ الينىذز علِ التفطري:

وأن معامةةةل  315.( يسةةةاوى Rأن معامةةةل االرتبةةةاط المتعةةةدد   إلةةةى(   5يعةةةير جةةةدول  
اإلبةةداع وهةةذا يعنةةى أن المتغيةةر المسةةترل لمدراسةةة المتم ةةل فةةى     R2)   =.099التحديةةد  
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 مسةةتوى الطمةةوح% مةةن التغيةةرات الحاد ةةة فةةى المتغيةةر التةةاب  10  حةةوالى سةةريف الى االنفعةة
 عوامل أخرى. إلى% يرج  90    والباقى 

 الداللُ االسصآًُ الهلًُ للينىذز:

لةة وهةى دا34.22 ( اختبةار معنويةة االنحةدار وفية  قيمةة ف تسةاوى 5يوعةح جةدول  
ان نمةةةوذج االنحةةةدار دال احصةةةاليا ، وبالتةةةالى يمكةةةن فةةةومةةةن  ةةةم  000.اللةةةة  دعنةةةد مسةةةتوى 

أنةة  ب.وبةةذلك يةةتم قبةةول الفةةرض  بمسةةتوى الطمةةوحاسةةتخدام نمةةوذج االنحةةدار المرةةدر فةةى التنبةةؤ 
بكميةةة التربيةةة  الرابعةةة متغيةةر تاب (لةةدى طةة ل الفرقةةة  مسةةتوى الطمةةوحيمكةةن التنبةةؤ بدرجةةة 

 (. المتغير المسترل الى االنفعاإلبداع بسوهاج بمعمومية درجاتهم عمى 
 لداللُ االسصآًُ للينىذز:ا

االحصةةالية أن  والمتعةةمن معامةةل االنحةةدار المتعةةدد وداللتةة (   6يتعةةح مةةن جةةدول  
االنحةةدار  أن معامةلي حةةظ    B = .126لةلوهةةى  امةل االنحةةدار الخةاص بةةالمتغير المسةترلمع

المتغيةر المسةترل  أن إلةىمةا يعةير م 000.  دالة احصةاليا عنةد     الى االنفعاإلبداع الخاص 
 .بمستوى الطموح  يصمح كمنبلي الى االنفعاإلبداع وهو 

 الى االنفعةةاإلبةةداع ابفةةراد الةةذين يتمتعةةون بفةةي عةةوء أن  هةةذ  النتيجةةة ويمكةةن تفسةةير 
اسةةاليل المواجهةةة والتةةى يسةةتخدمونها فةةى مواجهةةة المواقةةف العةةاغطة  فةةييكةةون لةةديهم تنةةوع 

 عبةد العزيةز حيةدر ونهمةة الى االنفعوتتصف هذ  ابساليل بالمرونة والم ابرة والتحدى والتحكم 
تحةون عمةى الخبةرات الجديةدة ، حيةث كمةا انهةم اجتمةاعيون ومنف (. 95 ، 2019عبد الهادة ،

عمةى اتخةاذ الرةةرارات .   الى االنفعةاإلبةةداع نهةم يحبةون تجربةة الخبةةرات الجديةدة ، كةذلك يسةاعد إ
المواقةف مواجهةة ومن ناحية أخرى ، فالطالل الطموح يكون أك ر استبصارا بذات  وبردرت  عمى 

 . (  94، 2014يرة، محدل رز التى تواجه  خ ل تحريق أهداف   
مةةن خصةةالص العخصةةية الصةةمبة التةةى تتصةةف بالتحةةدى  كةةذلك يعتبةةر مسةةتوى الطمةةوح 

، ولةةذلك نجةةد أن هنةةاك سةةمات معةةتركة بةةين (96،  2014والعةةبط وااللتةةزام  محةةدل رزيرةةة ، 
أك ةر فهمةةا  أن يكةون عمةةى الطالةل وى الطمةوح فةى أن ك همةةا يسةاعدومسةةت الى االنفعةاإلبةداع 

أهدافة  ، باالعةافة الةى ذلةك  إلةىودراية بذات  وقادر عمى مواجهةة المعةاكل مةن أجةل الوصةول 
أك ر مرونة وايجابية وابتكارا فى حةل المعةك ت  يكون يساعد الطالل أن الى االنفعاإلبداع فان 
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يصةمح  الى االنفعةاإلبداع  فإنأهداف  . ولذلك  إلىخاذ قرارات  والوصول تالتى تواجه  من أجل ا
 لمستوى الطموح. لان منبأن يكو
 : ىتآر الفسض اخلامظ وتفطريٍا:خامطا

 الى االنفعةاإلبةداع  ل   كمتغيةر تةاب ( مةن خةالةذات لية ايمكن التنبؤ بفع:  وينص عمى أن 
  المتغير المسترل( لدى عينة الدارسة.

لممتغيةةر   ( enterلمتحرةةق مةةن صةةحة هةةذا الفةةرض تةةم اسةةتخدام تحميةةل االنحةةدار المتعةةدد  
كمتغيةر تةاب . ويوعةح   ليةة الةذاتاعاسهامها فةى التنبةؤ بف لمعرفة( الى االنفعاإلبداع المسترل  
 :ذلك التاليالجدول 

 (1خذول)

 نخائح ححهيم انخباين وم امم االسحباط  انمخ ذد وم امم انخحذيذ  ننمىرج االنحذاس انمخ ذد بين

 نيت انزاثاف و انً االنف اإلبذاع 

 انمصذس

مدمىع 

 انمشب اث

SS 

دسخاث 

 انحشيت

Df 

مخىسط 

 انمشب اث

MS 

قيمت   

 انمحسىبت

F 

انذالنت 

 اإلحصائيت

Sig. 

م امم 

االسحباط 

 Rانمخ ذد

م امم 

 انخحذيذ

R2 

 االنحذاس

 

 انخطأ

 

 انكهً

 

40493.640 

 

93308.947 

 

133802.587 

1 

 

2339 

 

311 

 

40493.640 

 

300.997 

 

134.53 .000 .550 .30 

 (1خذول)

 نيت انزاثاف انً مع االنف نالبذاع اإلحصائيت  م امالث االنحذاس انمخ ذد ودالنخها 

انمخغيشاث 

 انمسخقهت

م امم 

 االنحذاس

B 

انخطأ 

 انم ياسي

Std.Error 

م امم االنحذاس 

انم ياسي

Beta 

 قيمت ث

T 

انذالنت 

 اإلحصائيت

Sig. 

 انمقذاس انثابج

 انًاالنف اإلبذاع 

72.481 

.898 

 

7.710 

.077 

 

.550 

9.401 

11.599 

.000 

.000 

ليةةة افعنمةةوذج االنحةةدار المتعةةدد بةةين المتغيةةر التةةاب   أن إلةةى( 8تعةةير نتةةالد جةةدول  
 يمكن صياغت  فى المعادلة اآلتية:   الىاالنفعاإلبداع والمتغير المسترل  الذات

 س .898+ 72.481ص = 
 72.481حيث المردار ال ابت = 

   . B   =  )898معام ت االنحدار 
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 :منىذز االحنداز املكدز صالسًُ

يمكن الحكم عمى ص حية نموذج االنحدار المردر من خ ل التعميةق عمةى نتةالد تحميةل 
 ( كما يمى:7,8االنحدار المتعدد الموعخة قى الجدولين  

 قدزَ الينىذز علِ التفطري:

أن معامةةةل  550. ( يسةةةاوى Rأن معامةةةل االرتبةةةاط المتعةةةدد   إلةةةى( 7يعةةةير جةةةدول  
 الى االنفعةاإلبةداع وهذا يعنى أن المتغير المسترل لمدراسة المتم ل فى     R2)   =.3التحديد  

والبةةةاقى      مسةةةتوى الطمةةةوح% مةةةن التغيةةةرات الحاد ةةةة فةةةى المتغيةةةر التةةةاب  30 تفسةةةر حةةةوالى 
 عوامل أخرى. إلى% يرج  70

 الداللُ االسصآًُ الهلًُ للينىذز:

وهةى دالةة 134.53 ( اختبار معنوية االنحدار وفي  قيمة ف تسةاوى 7يوعح جدول   
ن نمةةةوذج االنحةةةدار دال احصةةةاليا ، وبالتةةةالى يمكةةةن فةةةإومةةةن  ةةةم  000.اللةةةة  دعنةةةد مسةةةتوى 

نةة  بأ.وبةةذلك يةةتم قبةةول الفةةرض  بمسةةتوى الطمةةوحاسةةتخدام نمةةوذج االنحةةدار المرةةدر فةةى التنبةةؤ 
 متغير تاب (لدى ط ل الفرقة االرابعةة بكميةة التربيةة بسةوهاج  فاعمية الذاتيمكن التنبؤ بدرجة 

  المتغير المسترل(. الى االنفعاإلبداع بمعمومية درجاتهم عمى 
 الداللُ االسصآًُ للينىذز:

( والمتعمن معامل االنحدار المتعدد وداللت  االحصةالية أن معامةل 8يتعح من جدول         
ار ي حةةةظ أن معامةةةل االنحةةةد    B  =. 898االنحةةدار الخةةةاص بةةةالمتغير المسةةةترل وهةةةى لةةةل

المتغيةر المسةترل  أن إلةىممةا يعةير  000.  احصةاليا عنةد    دال  الى االنفعةاإلبةداع الخاص 
 . لفاعمية الذاتيصمح كمنبلي  الى االنفعاإلبداع وهو 

 وميهً تفطري ٍره اليتًذُ يف ضىْ : 

الذاتية ، وهةو مةا توصةمت إلية   الفعاليةالي و االنفعالع قة االرتباطية الموجبة بين االبداع   -0
( ،  عبةد 4113الدراسة الحالية ، واتفرت في  م  دراسة كةل مةن  ليمةى عبةد ام المةزروع، 

 (  . 4109 ،يوسف حجاج ( ، محمد4101الحكيم عبد  المخ في، 
صفات العخص الذكي وجدانيًا _ والتي تتفةق فةي جانةل كبيةر منهةا مة  صةفات العةخص  -4

، فإن  يكةون عمةى درجةة مةن الةوعي بالةذات ومرتفة  الدافعيةة لةألداء ممةا  -المبدع انفعاليًا 
د يجعمة  لديةة  ال رةةة بةةالنفس ، ويرةةدر قدراتةة  الترةةدير الصةةحيح ، ويفسةةر ذلةةك بةةأن إدراك الفةةر 
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لكفاءتةة  الذاتيةةة مةةن عةةأن  التةةأ ير عمةةى سةةموك  ، ونمةةط تفكيةةر  وانفعاالتةة   جةةابر محمةةد ، 
2006 ،618 )  

الي االنفعةةوهةةذا مةةا توصةةمت  إليةة  الدراسةةات السةةابرة التةةي تناولةةت الع قةةة بةةين الةةذكاء 
كةةل اليةةة ، والتةةي أعةةارت إلةةى وجةةود نةةوع مةةن التةةداخل أو التةةرابط بةةين قةةدرات االنفعواالبتكاريةةة 

 منهما .
، وجةةابر ( Chan  2005وهةذا مةا يجعةةل نتيجةة هةةذا الفةرض تتفةةق مة  نتيجةةة دراسةة         

    (4116      محمد 
بةأن العةخص المبةدع انفعاليةًا  منفةتح  عمةى الخبةةرة ،   (Avrell,2004مةا أعةار إلية    -2

 ينظر لممواقف الصعبة عمى أنها تحد بينما ينظر اآلخرين إليها عمى أنها تهديد .
% من العوامل التي تحةدد 41يسهم بنسبة  IQأن معامل الذكاء(4111جولمان  ما ذكر   -2

مةةت كهم مهةةارات الةةذكاء % لمعوامةةل ابخةةرى م ةةل ا91نجةةاح  ابفةةراد فةةي الحيةةاة ، تاركةةًا 
الوجداني والتي تتم ل في قدرتهم عمةى حةث أنفسةهم ، والةتحكم فةي النةزوات ، واإلحسةاس 

: 4111،  ليمةى الجبةالى بابمل ، والردرة عمةى تةأخير اإلعةباع ، والتعةاطف مة  اآلخةرين 
44) .  

 :  تىصًات الدزاضُ

 :يمي بماتوصى الدراسة الحالية فى عوء ما توصمت الي  من نتالد 
 .لدى ط ل الجامعة  الى االنفعاإلبداع لتنمية  إرعاديةبرامد  إعداد  -0
ههم فةةي جوالتةةي تةةوا -طةة ل الجامعةةة عمةةى مواجهةةة المواقةةف العةةاغطة وحةةث  تعةةجي   -4

الى وحةل المعةك ت االنفعة بالعةبط  -ة وخ ل حياتهم بصفة عامةة الجامعة بصفة خاص
 يجابى وبسيط.بعكل ا

تصميم وترديم برامد وأنعطة لمطة ل الجامعةة ؛ ترفة  مةن مسةتوى فعاليةة الةذات ومةن  ةم  -2
مسةةتوى الطمةةوح لةةديهم ، وتنمةةي  رةةتهم بأنفسةةهم وترةةوي إرادتهةةم فةةي مواجهةةة التحةةديات 

 والتخطيط الجيد لممستربل . 
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 البشىخ املكرتسُ:

 ما يمى:بفى عوء ما توصمت الي  من نتالح توصى الدراسة الحالية       
 الحالية عمى عرالح عمرية وتعميمية أخرى فى المجتم .دراسة متغيرات الدراسة  -0
أسةةاليل اتخةةاذ الرةةرار، ومتغيةةرات أخةةرى م ةةل  الى االنفعةةاإلبةةداع دراسةةة الع قةةة بةةين  -2

 . الجامعة ، وقوة السيطرة المعرفية ، والمرونة المعرفية لدى ط لوالسعادة النفسية 
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 سادكككعامل

 املسادع العسبًُ:أوال: 

 الية لدي عينة من طالب الجامعة وعالقتيا بكل من     االنفع(. اإلبتكارية 2002أبو زيد الشويقى ) -
 المجمة المصرية لمدراسات النفسية:   .االلكسيثميا والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية    
  84 – 43(، 18)82الجمعية المصرية لمدراسات النفسية،    
   مجمة كمية (. فعالية الذات وعالقتيا بالسعادة والتحصيل االكاديمي. 2082يعقوب النور ) أحمد -

 .872 - 858، ( 42) 22  ،بنها  جامعة   التربية: 
وى الطموح لدى عينة من طمبة (. دافعية االنجاز وعالقتيا بمست 2082ول )مأحمد محمد سميم مع -

، كمية اآلداب والعموم مجمة العموم االنسانية، جامعة المرقل بجامعة المرقب.   اآلداب كمية
 . 22-78، 7بالخمس، 

( . التمايز البنائي لالبتكارية االنفعالية والذكاء الوجداني وعالقتيما 2085إسالم أنور عبد الغني ) -
 . 27-82( ، 815) 5،  مجمة كمية التربية ، جامعة ابزهربالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية . 

دراك االنفعالذكاء ( . 2007البندري عبد الرحمن محمد ) - الي وع قت  بكل من فعالية الذات وا 
. رسالة ماجستير ، كمية  الوالدي لدى عينة من ط ل وطالبات جامعة أم الررىالرفض الربول 

 التربية ، جامعة أم القرى .
عددة وعالقتيا بفعالية الذات وأسموب حل المشكالت ( . الذكاءات المت2081أمينة مصطفى محمد ) -

، كمية التربية ،  المجمة التربوية الدولية المتخصصةلدى طالبات كمية التربية بجامعة الجوف . 
 . 825-42، 8( ج 5) 5جامعة الجوف 

وعالقتو بمستوى الطموح ومفيوم الذات  (. االستقالل عن المجال االداركي8428أنور الشرقاوى ) -
 4 ، مجمس النعر العممي -مجمة العموم االجتماعية: جامعة الكويت  ".لدى الشباب من الجنسين

(2)، 824  - 872 
الي وعالقتو بمستوى االنفع (. الذكاء2015أنور مصطفى سميمان الداللعو، محمد أحمد صوالحة )  -

الردس المفتوحة مجمة جامعة . ضوء بعض المتغيراتطمبة جامعة اليرموك في  لدى حالطمو 
  . 38-13، (  12 ) 3 ،التربوية والنفسيةلألبحاث والدراسات 

. ترجمة: صفاء األعسر وعالء الدين  كاء الوجدانىذال(. 2007نز وجان سكوت) ببام رو  -
     .: الرياضمنشر والتوزيع،  دار الزىراء  ل2طكفافى.

وعالقتو ببعض المتغيرات  الى االنفعاإلبداع . (2014 )  بشرى خطاب عمر ، ربيعة مانع زيدان  -
  . 403-380 ( ، 18)  6، مجمة الدراسات التاريخية الحعاريةالجامعة.  لدى طمبة
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الي االنفع. اإلبداع (2019)ثناء عبدالودود عبدالحافظ، الشمرى و نضال مزاحم رشيد العزاوي -
 23 الدين   اإلنسانيات: جامعة ص ح  -زانكو   .القرار لدى طمبة الجامعة بجودة اتخاذ وعالقتو

(2) ، 220-224. 
.  نظريات العخصية ، البناء ، الديناميات ،  طرق البحث ، الترويم ( .8440جابر عبد الحميد ) -

 .العربية   النيضة  دار القاىرة:
وجداني وعالقتو بالكفاءة الذاتية واستراتيجيات مواجية (. الذكاء ال2001جابر محمد عبداهلل. ) -

  بطة ابخصاليين النفسيين مجمة دراسات عربية: رالدى معممي المرحمة االبتدائية.   الضغوط
 .128 - 522، (  2 )  5،  المصرية  
) ترجمة: ليمى الجبالي(. الكويت: المجمس الوطني  الذكاء العاطفي(. 2000دانييل ) ،جولمان -

 .والفنون واالداب لمثقافة 
الية ووجية الضبط األكاديمي االنفعالتفكير البنائي واالبتكارية  (.2017عمى )  حجاج غانم أحمد -

عمى التوافق مع الحياة الجامعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة القصيم . دراسات عربية  كمؤثرات
 . 280 - 235 ، 87 ع وعمم النفس.    التربية  في

الي وفعالية الذات االنفع(. النموذج البنائي لمعالقة بين اإلبداع 2082حسني زكريا السيد النجار. ) -
  ،( 42) 25، مجمة كمية التربية: جامعة بنهاوميارات اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة.  اليةاالنفع
808 - 822. 

(.توقعات الفعالية الذاتية وسمات الشخصية لدى طالب الجامعة ، 8440) حمدي عمي الفرماوي -
 . 202-278( ، 82)2،  مجمة كمية التربية ، جامعة المنصورة

الى وعالقتو بمستوى الطموح لدى عينة من طالب الجامعة،  االنفع(. الذكاء 2019حمرى صارة ) -
 39-28.  11، ع  البعرية التنمية مجمة 

: دراسة ميدانية لدى عينو من ( . الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي 2081)حنان ضاىر  -
 .( 21) 2،  ، دمشقمجمة جامعة البعثالصف الثالث الثانوي العام في مدارس دمشق ،  طمبة

بميارات اتخاذ القرار لدى  ( .الفعالية الذاتية وأساليب التفكير كمنبئات2084خالد عمي عبد العزيز) -
 . 822-42( ،  25)  7،  مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط .جامعة القصيم  طالب 

ة في تنمية فعالية الذات ( . أثر برنامج تدريبي قائم عمى االبتكارية الوجداني2082رانيا محمد سالم ) -
 .          228-282 ( ، 881 ) 24،  مجمة كمية التربية ، جامعة بنهامن طالب الجامعة .  لدى عينة

الى وعالقتو بالعوامل الخمسة الكبرى االنفع االبتكار(. 2085. )يمھرشا رجب عيد السيد ابرا -
مجمة دراسات عربية: رابطة ابخصاليين النفسيين  .عينة من طالب الجامعة لمشخصية لدى

 .   702 - 665،  2ع  ، 82، مجالمصرية
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(. عالقة فاعمية الذات والفرع األكاديمي بدافع اإلنجاز الدراسي لدى 2009رفقة خميف سالم ) -
 . 169-134 ( ، 23 ) 6،  مة البحوث التربوبة والنفسيةمج طالبات كمية عجمون الجامعية . 

 توجييية. القاىرة : مكتبة االنجمو المصرية –تفسيرية –(. التعمم دراسة نفسية 1998رمزية الغريب ) -
بدالرحمن الخولي، و أشرف أحمد عبدالسميع بركات ، إسماعيل إبراىيم بدر، ىشام عرييام زغمول  -

  مواجية لدى عينة من طالب الجامعة،وعالقتو بأساليب ال الى االنفعاإلبداع (. 2019عبدالقادر)
 .  289-279 ( ،116 ) 29،  مجمة كمية التربية ، جامعة بنها

بمستوى الطموح لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في (.  عالقة مفيوم الذات 2008زياد بركات ) -
 ( ، 2)  8 . المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح والتعمم االلكترونىبعض المتغيرات.   ضوء
219-255 . 

(. فاعمية الذات لدى طالب الدبموم العام بكمية التربية نظام العام 2087سموى محمد درويش. ) -
 .22 - 8، (  2ع) 22،  جامعة المنوفية مجمة كمية التربية، بجودة األداء. وعالقتيا  الواحد

الذاتية لدى  الفعالية(.  العالقة بين االكتئاب و 2085شيماء وليد الجوىري ، أحمد محمد عبدالخالق) -
 28 ،مجمة دراسات الخميد والجزيرة العربية، جامعة الكويت. عينة من األطفال والمراىقين الكويتيين

(851 .)54-48. 
( . قياس مستوى الطموح لدى كمبة 2011صفاء وديع عبد السادة ، زينة عمى صالح الرحيم )  -

  . 324-307 ( ، 3)  14 ، مجمة الرادسية لمعموم اإلنسانيةالقادسية. جامعة 
 .دار النيضة العربية القاىرة:  .مستوى الطموح والعخصية(. 8422كاميميا عبد الفتاح ) -
. القاىرة :  نيضة دراسات سيكولوجية فى مستوى الطموح والعخصية(. 8440عبد الفتاح ) كامميا -

 مصر لمطباعة والتوزيع.
الي وعالقتو بكل من قوة السيطرة المعرفية والقيم االنفع(. االبداع 2009عادل خضر سعد يوسف ) -

: المجنة الوطنية الرطرية لمتربية مجمة التربيةمن طالب الصف الثالث اإلعدادي.  لدى عينة
 .140 -94 ( 170)   22 والعموم، وال رافة

 مكونات القدرة عمى حل المشكالت. تحميل المسار لمعالقة بين (2008عادل محمد محمود العدل ) -
  جامعة عين،مجمة كمية التربية  .االجتماعية وكل من فعالية الذات واالتجاه نحو المخاطرة 

 . 878-828( ، 25، العدد )عمس
وعالقتيا ببعض سمات الشخصية  (. فعالية الذات األكاديمية2080عبد الحكيم عبده المخالفي ) -

 مجمة جامعة دمعق لمعموم الطمبة :  دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة صنعاء.  لدى
 . 582-228، ع. ممحق، 21مج.  النفسية.التربوية و    

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0082&page=1&from=
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 ةي(. فاعمية الذات وعالقتيا بكل من مستوى الطموح ودافع8442عبدالعال حامد عبدالعال عجوه. ) -
 . 224 - 282،  82، ع  جامعة طنطا،  مجمة كمية التربيةاإلنجاز.  

 آدال  .الي لدى طمبة الجامعةاالنفعاإلبداع  (2019 ).عبد العزيز حيدر ونيمة عبد اليادي مسير -
 116-93 .،38 ، ع8،مجالكوفة  
(. فاعمية الذات وعالقتيا ببعض المتغيرات الدافعية لدى 2000عالء محمود جاد الشعراوي. ) -

 .225 - 221،  22،   جامعة المنصورة ، التربيةمجمة كمية المرحمة الثانوية.  طالب
(. مستوى الطموح األكاديمي وعالقتو بحوادث الحياة الضاغطة لدى 2010عمي حسين مظموم )  -

 . 248 - 236، (  1 ) 18 ،العموم االنسانية: جامعة بابل -مجمة جامعة بابل الجامعة. طمبة
  الي كمتنبلات بالتوافقاالنفعمستوى الطموح وفعالية الذات ، والذكاء  .(2080عماد أحمد موسى ) -

 . رسالة دكتوراه . كمية التربية .جامعة اليرموك  االجتماعي لدى طمبة جامعة جرش ابهمية
 .األردن.

 ، القاىرة: دار2ج .عمم النفس المعرفى. مداخل ونماذج ونظريات(. 2008فتحى مصطفى الزيات ) -
 ت.لمجامعا النشر

(. مستوى الطموح وعالقتو بدافعية االنجاز لدى طمبة كمية التربية 2012لؤى حسن ابو لطيفة ) -
 ، جامعة الحدود الشمالية ، مركز النشر العممى  مجمة العمال لمعموم االنسانية .الباحة  جامعة

     .86-53 ( ،2) 4  والترجمة،  والتأليف  
(. فاعمية الذات وعالقتيا بكل من الدافعية لإلنجاز 2007. )المزروعليمى بنت عبداهلل بن السميمان  -

 . مجمة العموم التربوية والنفسية: جامعةالوجداني لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى والذكاء
 . 24 - 17، (  2 ) 2، البحرين 

دراسة  -الي وعالقتو بمستوى الطموح لدى الطالب الجامعياالنفعلذكاء ا(.  2014محدب رزيقة )  -
 6 ،العموم االنسانية واالجتماعية مجمةتيزى وزو .  –ميدانية في كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 (14 )، 93 -.104 
( . الذكاء الوجداني والميارات االجتماعية وتقدير الذات وتوقع الكفاءة 2008إبراىيم غنيم ) محمد -

 . 77 -25( ، ص 27)82،  جامعة بنها مجمة كمية التربية ،)دراسة عاممية ( ،  الذاتية
فعالية  ).2002محمد إبراىيم محمد توفيق، ، فاروق سيد عبدالسالم ، ، محمد السيد صديق. ) -

(.  ط ل ال انوي العام وال انوي الفني لدىوع قتها بمستوى الطموح ودافعية اإلنجاز   الذات
 . ماجستير غير  منشورة(. جامعة القاىرة، القاىرة رسالة 
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 الي وعالقتو بفعالية الذات لدى مدربي بعض األنشطةاالنفع(. الذكاء 2082محمد يوسف حجاج. ) -
جامعة   مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياعية:الرياضية  المختارة بالمممكة العربية السعودية. 

  .272 - 228،  (  21) 8 كمية التربية الرياضية، -أسيوط 
التحميل االحصالى لمبيانات باستخدام (. 2014د حسن الشريف )لنسى، خامحمود عبد الحميم م -

 .)الجزء األول(، االسكندرية: دار الجامعة الجديدة. SPSS  دبرنام
( . فعالية الذات وعالقتيا ببعض المتيرات الديموجرافية لدى معممي 2002منصور محمد السيد .) -

،  مجمة كمية التربية بأسوان  –امبيريقية اكمينيكية دراسة  -االبتدائية بمحافظ أسوان  المرحمة
   .    24-58( ، 2)84جنوب الوادي ، جامعة 

 العالقة بين مستوى الطموح والرضا المينى لالخصائيين  (1993)نظيمة أحمد محمود سرحان   -
     124-112، (  28)  7، مجمة عمم النفس   االجتماعيين.    

(. الذكاء الوجدانى وعالقتو بااليجابية لدى طالب جامعية 2013النواجحة )نعمات عموان ، زىير  -
-8، (8) 21 والنفسية، مجمة الجامعة االس مية لمدراسات التربوية بمحافظات غزة.   األقصى

58. 
بكفاءة الذات االكاديمية لدى  كمتنبىء الى االنفعاإلبداع (. 2018نعيمة محمد محمد سيد عبد اهلل ) -

( ،  11 ) 34  . جامعة اسيوط ،ة التربيةالمجمة العممية لكميالمتفوقين دراسيا.  طمبة الجامعة
99-126.  

قمق المستربل وع قت  بكل من فعالية الذات ومستوى ( . 2088نيفين عبد الرحمن المصري ) -
 . رسالة ماجستير ، جامعة األزىر . ابكاديمي لدى عينة من طمبة جامعة ابزهر بغزة  الطموح
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