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 : انمستخهص

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستكم فاعمية الذات اإلبداعية لدل طالب  
الجامعة، كالكشؼ عف طبيعة العالقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية ككالن مف إدارة الذات 

ات كالمساندة كالمساندة االجتماعية، كتحديد الكزف النسبي إلسيامات كؿ مف إدارة الذ
االجتماعية في التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية، كأيضان الكشؼ عف تأثير التخصص 
دارة الذات كالمساندة االجتماعية  كالمستكل الدراسي في كؿ مف فاعمية الذات االبداعية كا 
لدل طالب الجامعة. كإلتماـ البحث استخدـ الباحث المقاييس التالية )مقياس فاعمية 

بداعية، كمقياس إدارة الذات، كمقياس المساندة االجتماعية،، تـ تطبيقيا عمى الذات اال
، طالب مف طالب كمية التربية بجامعة جازاف، كتكصمت الدراسة إلى 041عينة قكاىا )

أف ارتفاع مستكل فاعمية الذات االبداعية لدل طالب الجامعة، كأيضا كجكد عالقة 
الذات االبداعية ككالن مف إدارة الذات كالمساندة  ارتباطية دالة إحصائيان بيف فاعمية

دارة الذات كالمساندة  االجتماعية، كأيضا عدـ كجكد فركؽ في فاعمية الذات االبداعية كا 
االجتماعية لدل طالب الجامعة تعزم لمتخصص كالمستكل الدراسي، ككذلؾ تكصمت 

ؿ إدارة الذات كالمساندة الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بفاعمية الذات االبداعية مف خال
 االجتماعية.

 طالب الجامعة . –إدارة الذات  – فاعمية الذات الكممات المفتاحية :
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Abstract:  
The present study  aimed to identify the level of creative self-

efficacy of university students, and to study the relationship between 

creative self-efficacy and self-management and social support, and to 

predictability of creative self - efficacy through self-management and 

social support.   in addition,  to reveal the effect of specialization and 

level of study in creative self-efficacy and self-management and social 

support among university students. The study sample consisted of  (140) 

students from the Faculty of Education at Jazan University. To achieve 

this, the researcher used three tools: creative self-efficacy scale, self-

management scale, and social support scale, The results of the study 

showed that the level of creative self-efficacy among university students 

is high, The results also showed There was  statistically significant 

relationship between creative self-efficacy, self-management and social 

support, and There is no statistically significant differences in creative 

self-efficacy, self-management and social support among university 

students. In addition, The creative self-efficacy can be predicted through 

self-management and social support. 

Keywords : Self-efficacy, Self-management, University students. 
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 :مقذمت 
تسعى المجتمعات المعاصرة لالىتماـ بالشباب بشكؿ عاـ، كالجامعييف منيـ بشكؿ 
خاص، نظران لما يمثمكنو مف مستقبؿ ىذه األمـ، كتحقيؽ ىذه الغاية يتطمب التعرؼ عمى أفكارىـ 

-Selfإلى اقتراح مفيـك فاعمية الذات  Banduraكمعتقداتيـ حكؿ ذكاتيـ. كربما ىذا ما دفع 

Efficacy أكضح  ؛ حيثBandura (2007)  أف فاعمية الذات ىي حالة دافعية يتـ مف خالليا
قياس التقدير الذاتي لمفرد عمى تنفيذ أعماؿ معينة لتحقيؽ بعض أىدافو، كال ُتعني فاعمية الذات 
بما يمتمؾ الفرد، بؿ ُتعنى باعتقاداتو حكؿ ما يمكنو القياـ بو، كتمثؿ المحكر المعرفي لمعمميات. 

بأنيا تكقعات الفرد كمعتقداتو التي تساعده عمى أداء أم عمؿ  Beck (2014)يا كما يعرف
بنجاح؛ فاألفراد الذيف لدييـ قدران كبيران مف فاعمية الذات المدركة يقكمكف بأداء المياـ بشكؿ أفضؿ 

، إلى اىتماـ كثير 4104مف أقرانيـ الذيف لدييـ قدران أقؿ مف فاعمية الذات. كأشار أحمد الزعبي)
دراسة فاعمية الذات العامة لدل الطالب المكىكبيف كمعممييـ؛ حيث ظير أف فاعمية مف الباحثيف ب

الذات لدل الطالب المكىكبيف كمعممييـ ترتبط بجكانب تفكيرىـ المتعددة كمنيا التفكير االبداعي، 
كىذا ما أتاح المجاؿ النبثاؽ مفيـك فرعي جديد مف فاعمية الذات، كىك مفيـك فاعمية الذات 

 .Creative Self-Efficacyية اإلبداع
 & Tierneyعمى الرغـ مف أف القدرة اإلبداعية ضركرية لمتعبير اإلبداعي فإف 

Farmer (2002)  يريا أنيا ليست كافية لخركج النتاج اإلبداعي؛ فالتعبير اإلبداعي يتأثر بأحكاـ
ة المفيدة، كىذه األحكاـ الفرد الذاتية حكؿ قدرتو عمى تكليد األفكار الجديدة، كالنتاجات اإلبداعي

الذاتية تشير إلى فاعمية الذات اإلبداعية، لذا فإف بناء فاعمية الذات اإلبداعية يختمؼ عف بناء 
الفاعمية الذاتية العامة كما ىك الحاؿ لمجاؿ اإلبداع الذم يختمؼ عف المجاالت األخرل. كيرل 

Beghetto (2006)   ميمان في تعزيز اإلبداع، كما يمكف أف فاعمية الذات اإلبداعية تمعب دكران
تعزيزىا مف خالؿ تحسيف مناخ الصؼ الدراسي، أك دعـ المعمـ لسمكؾ الطالب، كيتكقؼ تعزيز 

 فاعمية الذات اإلبداعية عمى كعي المعمـ لعممية اإلبداع.
كنتيجة لسعي الباحثكف لفيـ الفرد فيمان شامالن اتجيكا لدراسة الذات كأساليب تنميتيا 

ـ بيا، فالذات تعد ركيزة أساسية في تحقيؽ الفرد ألىدافو كأداء السمكؾ االيجابي كما يحيط كالتحك
بو مف عكامؿ كراثية كاجتماعية كنفسية كالتي تساعد في تككيف خصائصو كسماتو الشخصية. 

إلى أف مفيـك إدارة الذات ظير كبديؿ لمصطمح  McDougall (1998)كفي ىذا الصدد أشار 
؛ حيث تتضمف برامج إدارة الذات عمى إجراءات مراقبة الذات، كالتغذية الراجعة التحكـ الذاتي

أف مفيـك إدارة  Minzer (2003)الذاتية، كتقكيـ الذات، كتعزيز الذات، كتكجيو الذات. كأكضح 
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الذات مف المفاىيـ العصرية التي تمعب دكران إيجابيان كفعاالن في تنظيـ حياة الفرد بشكؿ سميـ، 
عمى التعامؿ مع المجتمع الذم يعيش فيو، كىذا المفيـك أكثر إنتاجية في األبحاث الحديثة كتعينو 

التي تيدؼ إلى تقكية كتعزيز النفس، كيعني ىذا أف أساليب تحقيؽ إدارة الذات تعد عمالن ميمان 
إلى إدارة الذات عمى أنيا  Timm (1993)يساعد عمى النجاح األكاديمي كاالجتماعي. كينظر

ة االستفادة القصكل مف الكقت كالمكاىب إلنجاز أىداؼ قيمة، اعتمادان عمى نظاـ قيمي عممي
صحيح، كتعد اإلدارة الذاتية عممية مستمرة، كما أنيا عممية استيعاب لمعمميات بشكؿ منظـ 
كالخطكات التي نقـك بيا، كىي عممية نستخدـ فييا الكقت كالمكاىب بحيث يؤدم ذلؾ إلى نتائج 

 ذات قيمة تـ التخطيط ليا.كانجازات 
دارة سمككيـ مف  Carter (1993)كأضاؼ  أنو يمكف تعميـ الطالب تنظيـ ذكاتيـ كا 

خالؿ تعميميـ ميارات إدارة الذات، مثؿ: التعمـ الذاتي، كمراقبة الذات، كتعزيز الذات، كما اقترح 
 Reidكما رأل  مجمكعة مف الميارات المتعددة كالتي تساىـ في تطكير إدارة الذات لدييـ.

أف إجراءات عممية إدارة الذات يمكف أف تستخدـ بشكؿ كاسع في مجاؿ التربية كالتعميـ  (1996)
عمى جميع مستكيات الطالب، لتحقيؽ األىداؼ، حيث المشاركة بيف الطالب مف مختمؼ 
المستكيات كباستخداـ ميارات إدارة الذات تؤدم إلى تأثر الطالب ببعضيـ البعض مف خالؿ 

 لمشاركة في إجراءات إدارة الذات نحك المخرجات االيجابية.ا
كجدير بالذكر أف عمماء االجتماع كعمـ النفس تناكلكا مفيـك المساندة االجتماعية في 

، أف المساندة االجتماعية مف 4114إطار تناكليـ لمعالقات االجتماعية، كذكرت أماؿ فيمي )
مفيـك شبكة العالقات االجتماعية، حيث أف كجية نظر "ليبرماف" مفيـك أضيؽ بكثير مف 

المساندة االجتماعية تقدر بما يدركو الفرد عف األفراد اآلخريف الذيف يثؽ بيـ كيمجأ إلييـ عند 
، أف مصادر المساندة تتنكع في فاعميتيا مككنة ما 09، 0991الحاجة. كرأل عزت عبدالحميد )

رب، كاألصدقاء، كالجيراف، كزمالء الدراسة يسمى بشبكة المساندة كتتمثؿ في األسرة، كاألقا
كالعمؿ، كاألخصائي النفسي أك االجتماعي، كالمعممكف، كالمرشد أك المعالج كغيرىـ، كترتبط 
مساىمة المساندة أساسان بالمجاؿ الذم تعطي فيو، كىناؾ أدلة تكحي بأف بعض مصادر المساندة 

 أكثر مالءمة مف المصادر األخرل في ظركؼ معينة.
، أف الكالداف في األسرة كالمعممكف في المدرسة مف 494، 0994كأكضح حامد زىراف )

أىـ مصادر دعـ السمكؾ لمطفؿ، حيث يسيمكف في تحقيؽ نمكه النفسي كبناء شخصيتو 
المتكاممة، كمع اتساع الدائرة االجتماعية لمطفؿ يمتقي بجماعة جديدة مف الرفاؽ، كبانتقالو لمرحمة 

طاؽ العالقات االجتماعية كيبدأ في االىتماـ باختيار األصدقاء، كتنمك صكرة المراىقة يتسع ن
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الذات مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي، كذلؾ أثناء كضع الفرد في سمسمة مف األدكار االجتماعية. 
، إلى أف البيئة المدرسية كما تحكيو مف 517، 4111كما أشارا أماؿ صادؽ، فؤاد أبكحطب )

مف أىـ البيئات التي تؤثر في سمكؾ الطالب كنمك شخصيتو، كتتميز بكجكد  مثيرات كمؤثرات تعد
شبكة معقدة مف العالقات االجتماعية بيف الطالب بعضيـ البعض، كبينيـ كبيف المعمميف، كالتي 
تؤثر تأثيران كبيران في الجك االجتماعي لحجرة الدراسة كالذم يؤثر بدكره في نكاتج التعمـ سكاء كاف 

 ك كجدانيان. معرفيان أ
دارة الذات، كالمساندة  مما سبؽ يتضح أىمية دراسة: فاعمية الذات االبداعية، كا 
االجتماعية، كفي حدكد عمـ الباحث ال تكجد دراسات عربية أك أجنبية تناكلت متغيرات الدراسة 

عية مجتمعة، حيث تسعى الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف فاعمية الذات اإلبدا
ككالن مف إدارة الذات كالمساندة االجتماعية، ككذلؾ مدل امكانية التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية 
بمعمكمية إدارة الذات كالمساندة االجتماعية، كالكشؼ عف الفركؽ في فاعمية الذات اإلبداعية 

دارة الذات كالمساندة االجتماعية التي تعزم إلى التخصص كالمستكل الدراسي.  كا 
 شكهت انذراست :م

تعد مرحمة التعميـ الجامعي مف أىـ مراحؿ التعميـ التي تستيدؼ إعداد الطالب ثقافيان 
كعمميان تمييدان النخراطيـ في سكؽ العمؿ في ظؿ عصر يشيد ثكرة عممية في مجاؿ االتصاالت 

مع كالمعمكمات، ففي ىذه المرحمة يبدأ الطالب دراستو التخصصية كالتي يفترض أف تتكافؽ 
خصائص نمكه كقدراتو مف جية، كأىداؼ مجتمعو مف أخرل، كتحقيؽ ىذه األىداؼ ال يتكقؼ 
فقط عمى ما تقدمو الجامعة مف خطط كبرامج كأنشطة دراسية نظرية كتطبيقية، كلكف يتكقؼ 
بشكؿ كبير عمى ما يمتمكو الطالب مف قدرات كميارات تؤىمو لمتفاعؿ بنجاح مع متطمبات 

مكانات الدراسة الجامعية ، كما أنو تكجد فركؽ فردية بيف الطالب فيما لدييـ مف قدرات كا 
كميارات تساعدىـ لمتكافؽ كالتغمب عمى الصعكبات كالضغكط التي تكاجييـ، كربما يعزل ىذا 
مكانات كىك ما يرتبط بفاعمية الذات  التبايف إلى معتقدات كؿ طالب حكؿ ما يمتمكو مف قدرات كا 

 اإلبداعية.
مالمح العصر الحديث سرعة التغير، نظران لما يشيده العالـ مف ثكرة نكعية إف مف أىـ 

كبرل في مجاؿ المعمكمات، مما يخمؽ تحدل أماـ المربيف يتمثؿ في تييئة الطالب لمجابية ىذه 
الثكرة المعمكماتية، كمف ىنا أصبح مف أىـ أىداؼ التربية المعاصرة تنمية القدرات اإلبداعية 

رز أىمية العناية بطالب الجامعة ليككنكا قادريف عمى تحمؿ المسؤكلية في لمطالب، كىنا تب
المستقبؿ، لذا يستكجب التعرؼ عمى أفكارىـ كمعتقداتيـ حكؿ ذكاتيـ. كفي ىذا الصدد أشار 
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Dorner (2012)  إلى أف فاعمية الذات االبداعية يمكف أف تككف خاصية شخصية أساسية
أف فاعمية الذات اإلبداعية تمعب دكران ميمان  Redmon (2007)لسمكؾ العمؿ االبتكارم. كترل 

في تفكؽ الطالب األكاديمي، كنمك شخصيتو االجتماعية كاالنفعالية، كما أف فاعمية الذات 
اإلبداعية تتبمكر في ىيئة أفكار كمعتقدات حكؿ ذاتو، كىذه األفكار تتكسط بيف ما لدل الطالب 

لحقيقي في المكاقؼ التعميمية. كفي ىذا الصدد تكصمت دراسة مف ميارات إبداعية، كبيف إنجازه ا
، إلى كجكد عالقة دالة بيف فاعمية الذات االبداعية كمستكل الطمكح، 4114محمد إبراىيـ تكفيؽ )

، إلى كجكد عالقة دالة بيف مستكل االضطراب كمفيـك 4112كما تكصمت دراسة فايز األسكد )
 ل طالب الجامعة.الذات االبداعية كمستكل الطمكح لد

كما أف العديد مف الطالب يسعى لمتميز كىذا يعد تكجيان محمكدان، كلكف إذا لـ يكف 
الطالب عمى كعي بالخطكات الصحيحة لمكصكؿ إلى التميز فإف ذلؾ سينعكس سمبان عمى 

، 4107معتقداتيـ حكؿ قدراتيـ المتباينة كمنيا القدرات اإلبداعية. كما ترل ياسرة أبكىدركس )
، أف طريؽ النجاح كالتفكؽ في الحياة يبدأ مف نجاح الفرد في إدارة ذاتو، كالتعامؿ مع 254-252

نفسو بفاعمية، فالفشؿ مع النفس غالبان ما يؤدم إلى الفشؿ في الحياة عمكمان، كما أف إدارة الذات 
مكانياتو نحك األى داؼ التي يصبك تعني بالدرجة األكلى قدرة الفرد عمى تكجيو مشاعره، كأفكاره، كا 

إلى تحقيقيا، كاستغالؿ ذلؾ كمو االستغالؿ االمثؿ في تحقيؽ الطمكحات كاآلماؿ، كىذه القدرة 
 & Tataمنيا ما ىك مكجكد لدل الفرد بالفعؿ كمنيا ما يكتسب بالممارسة كالتمريف. كأشارا 

Prasad (2004)  ،لى أىمية إلى أف تنفيذ ميارات إدارة الذات تجنب المتعمميف مف المخاطر كا 
تزكيد الطالب بمعمكمات عف مدل الممارسة الجيدة كعف أدائيـ سكاء كاف إيجابيان أك سمبيان مف 

 أجؿ تعزيز إدارة الذات لدييـ في المكاقؼ الحياتية كاألكاديمية. 
كيرل الباحث أف معرفة كامتالؾ الطالب لميارات إدارة الذات كاالستخداـ الفعاؿ ليا 

يات لمكاكبة متطمبات الحياة المعاصرة، مما يضع الطالب أماـ تحدم كبير كتكظيفيا مف الضركر 
، إلى أف 40، 4114يستمـز تقديـ الدعـ كالمساندة ليـ. كفي ىذا الصدد أشارت آماؿ فيمي )

الدراسات النفسية أكدت عمى دكر المساندة االجتماعية في حماية األفراد الذيف يقعكف تحت تأثير 
حدكث تأثيرات صحية ضارة نتيجة ليذه الضغكط، كقد تنشأ مشاعر  الضغكط مف احتماالت

أك الشعكر بالعجز مف انعداـ القدرة المدركة لمتعامؿ مع المكاقؼ   Helplessnessانعداـ القدرة 
التي تتطمب استجابة فعالة، كقد يحدث فقداف التقدير حتى أننا قد نجد الفرد يرجع الفشؿ كعدـ 

الضغط إلى قدراتو الذاتية بدالن مف إرجاعو لسبب خارجي. كفي ىذا القدرة عمى التعامؿ مع 
، عمى أىمية دكر المساندة االجتماعية الكاممة 4111الصدد تؤكد دراسة عمى عبدالسالـ عمى )
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مف األسرة لتأىيؿ طالب الجامعة لممكاجية االيجابية ألحداث الحياة الضاغطة، كتنمية الدافعية 
 التكافؽ مع الحياة الجامعية.لمتحصيؿ الدراسي، كسرعة 

 في ضكء ىذا الطرح يمكف تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة التالية :
 ما مستكم فاعمية الذات اإلبداعية لدل طالب الجامعة؟ ،0)
 ما عالقة فاعمية الذات اإلبداعية بإدارة الذات لدل طالب الجامعة؟ ،4)
 ما عالقة فاعمية الذات اإلبداعية بالمساندة االجتماعية لدل طالب الجامعة؟  ،2)
 كالمستكل التخصص باختالؼ الجامعة طالب اإلبداعية لدل الذات فاعمية ىؿ تختمؼ  ،4)

 كالتفاعؿ بينيما؟ الدراسي
 الدراسي كالمستكل التخصص باختالؼ الجامعة طالب لدل الذات إدارة ىؿ تختمؼ ،7)

 ؟ كالتفاعؿ بينيما
 كالمستكل التخصص باختالؼ الجامعة طالب المساندة االجتماعية لدل ىؿ تختمؼ ،1)

 كالتفاعؿ بينيما؟ الدراسي
ىؿ يمكف التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية بمعمكمية إدارة الذات كالمساندة االجتماعية لدل  ،5)

 طالب الجامعة؟
 أهذاف انذساصت :

 التالية :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ 
 التعرؼ عمى مستكم فاعمية الذات اإلبداعية لدل طالب الجامعة. ،0)
الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف فاعمية الذات اإلبداعية ككؿ مف إدارة الذات كالمساندة  ،4)

 االجتماعية لدل طالب الجامعة.
دارة  ،2) الكشؼ عف تأثير التخصص كالمستكل الدراسي في كؿ مف فاعمية الذات االبداعية كا 

 ذات كالمساندة االجتماعية لدل طالب الجامعة.ال
تحديد الكزف النسبي إلسيامات كؿ مف إدارة الذات كالمساندة االجتماعية في التنبؤ  ،4)

 بفاعمية الذات اإلبداعية لدل طالب الجامعة.
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 أهميت انذراست :

 األهميت انىظزيت:

 تنبع أهمية الدراسة نظريًا في التالي :
 كفير قدر مف األدب النظرم حكؿ متغيرات الدراسة: إدارة الذات، تكمف أىمية النظرية في ت

كالمساندة االجتماعية، كفاعمية الذات اإلبداعية؛ حيث تربط الدراسة بيف المتغيرات الثالث مف 
 خالؿ تكضيح العالقة أك نقاط االلتقاء كالتقارب بينيا.

  االستناد عمييا في بحكث قد تزكد الدراسة الباحثيف ببعض المرتكزات النظرية التي يمكنيـ
 تككف مكممة ليذه الدراسة أك مكسعة لبعض القضايا المعالجة فييا.

  أىمية المتغيرات التي تتناكليا، كالمتمثمة في إدارة الذات كالمساندة االجتماعية كفاعمية الذات
 اإلبداعية لدل طالب الجامعة.

 لما ليا مف أىمية كبيرة في تحديد  أىمية العينة التي طبقت عمييا كىي عينة طالب الجامعة
 المستقبؿ الكظيفي لمشباب.

 األهًُت انخطبُقُت: 
 تنبع أىمية الدراسة تطبيقيان في التالي:

  تسيـ الدراسة الحالية بإعداد مقياس إدارة الذات، ككذلؾ ترجمة كتقنيف مقياس فاعمية الذات
 لعينة.اإلبداعية، كتقنيف مقياس المساندة االجتماعية عمى بيئة ا

  يمكف االستفادة مف التصكر النظرم كنتائج البحث الحالي في إمكانية كضع برامج لتنمية
 فاعمية الذات اإلبداعية.

  مف المتكقع أف تمقى نتائج الدراسة الضكء عمى مدل حاجة البرامج األكاديمية، كالخطط
ضافة مساقات جديدة  تتعمؽ بتنمية ميارات الدراسية بكميات الجامعة لمتعديؿ، كالتطكير، كا 

إدارة الذات، فاعمية الذات اإلبداعية، بحيث ال تقتصر الدراسة عمى الجكانب األكاديمية 
نما يتعدل ذلؾ إلى مختمؼ المجاالت االجتماعية كالنفسية كالمينية.  فحسب كا 

  كما يتكقع مف الدراسة الحالية أف تسيـ في إثراء المكتبة العربية، كتزكيد الباحثيف
صصيف في المجاؿ بما يحتاجكنو مف أدكات يمكف تطبيقيا في دراسات جديدة عمى المتخ

 بيئات مغايرة.
  تتجمى أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ التعرؼ عمى فاعمية الذات اإلبداعية لدل طالب

 الجامعة، ككنيا حجر األساس لألداء اإلبداعي.
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 ة التعميمية كالميتميف بيا مف اآلباء يمكف أف تفيد نتائج ىذه الدراسة القائميف عمى العممي
كالمعمميف كاألخصائييف االجتماعييف كالنفسييف في المؤسسات التعميمية المختمفة لالىتماـ 
دارة الذات لتحسيف فاعمية الذات اإلبداعية، بما يككف لو أثر بالغ  بدكر المساندة االجتماعية كا 

 عمى األداء األكاديمي.
 حذود انذساصت:

 راسة الحالية عمى المحددات التالية:اعتمدت الد
 اقتصرت الدراسة الحالية عمى طالب كمية التربية بجامعة جازاف. ،0)
 ـ.4105/4109تـ تطبيؽ أدكات البحث بالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  ،4)
كما اقتصرت الدراسة الحالية عمى استخداـ ثالث أدكات ىي: مقياس إدارة الذات،  ،2)

الجتماعية، كمقياس فاعمية الذات اإلبداعية، كذلؾ بغرض جمع كمقياس المساندة ا
 البيانات عف عينة الدراسة، كالتحقؽ مف صحة فرضياتيا.

 يصطهحبث انذساصت :
 ( فاعمية الذات اإلبداعية: 1)

فاعمية الذات اإلبداعية بأنيا معتقدات الفرد حكؿ قدراتو  Abbott (2010, 26)يعرؼ 
 حكؿ تفكيره اإلبداعي، باإلضافة إلى معتقداتو حكؿ أدائو اإلبداعي.  اإلبداعية، كتشمؿ معتقداتو

كتعرؼ إجرائيان بالدرجة التي يحصؿ عمييا طالب الجامعة عمى مقياس فاعمية الذات 
 ، درجة.017-40اإلبداعية المستخدـ في ىذه الدراسة، حيث تتراكح تمؾ الدرجة بيف )

 ( إدارة الذات :1)
ت في الدراسة الحالية بأنيا: قدرة الفرد الذاتية عمى إدارة أمكر يعرؼ الباحث إدارة الذا

حياتو المختمفة بفاعمية كنجاح، كذلؾ مف خالؿ امتالؾ مجمكعة مف الميارات الحياتية، 
دارة االنفعاالت،  دارة الكقت، كالثقة بالنفس، كا  كاالجتماعية المتجسدة في ميارة التخطيط كا 

 كالدافعية الذاتية.
إدارة الذات إجرائيان في الدراسة الحالية بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا كؿ فرد كتقاس 

مف أفراد العينة عند إجابتو عف جميع فقرات مقياس ميارات إدارة الذات بأبعاده األربعة؛ حيث 
 ، درجة. كتشمؿ األبعاد اآلتية:447-49تتراكح تمؾ الدرجة بيف )

 دارة الكقت: قدرة الفرد عمى تقدير المياـ الحالية كالمستقبمية الكاجب إنجازىا،  التخطيط كا 
كتحديد األىداؼ كاألكلكيات، كاالستخداـ الرشيد لمكقت، كتحديد اإلجراءات التفصيمية 

 لتنفيذ ىذه المياـ المطمكبة.
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  :قدرة الفرد عمف تحفيز ذاتو، كاستثارة اليمة في نفسو، لتحقيؽ أىدافوالدافعية الذاتية. 
  :شعكر عاـ يككنو الفرد عف ذاتو يتضمف إحساسو بقيمتو، ك تقبمو لذاتو، ك الثقة بالنفس

تقديره كاحترامو ليا باعتباره يمتمؾ مف القدرات كاإلمكانيات كالميارات التي تؤىمو ليعتمد 
 .عمى ذاتو في الحكـ كالتصرؼ بطرؽ مالئمة لممكاقؼ التي يتعرض ليا

 ظيار المختمفة انفعاالتورد في التعامؿ مع فال إدارة االنفعاالت: ميارة  االنفعاؿ، كا 
 .ة فلممكاقؼ المختم المناسب

 ( المساندة االجتماعية :1)
 ، المساندة االجتماعية بأنيا الدعـ4110تعرؼ أسماء السرسي، أماني عبدالمقصكد )

األصدقاء،  سرة،األ بو المحيطيف اآلخريف قبؿ مف الفرد يتمقاه الذل كاألدائي كالمادم االنفعالي
دراؾ تقبؿ عمى الفرد قدرة الدراسة، كمدل أك العمؿ الجيراف، زمالء   الدعـ. ىذا كا 
 االجتماعية المساندة مقياس عمى المفحكص عمييا يحصؿ التي بالدرجة إجرائيا كتحدد

 ، درجة.047-47الحالية، حيث تتراكح تمؾ الدرجة بيف ) الدراسة في المستخدـ
 نهذساصت:انًفبهُى األصبصُت 

 يعتمد اإلطار النظرم في أدبياتو عمى ثالثة مفاىيـ أساسية ىي:
 : Creative Self-Efficacy أكالن : فاعمية الذات اإلبداعية

مف أىـ مفاىيـ عمـ النفس الحديث، كىي  Self-Efficacyيعد مفيـك فاعمية الذات 
تعزم أىمية فاعمية الذات إلى مف المفاىيـ النفسية التي أصبحت شائعة في الكتابات النفسية، ك 

الدكر الحيكم الذم تؤديو في دفع السمكؾ كتكجييو كاستمراره، فيي معيار النجاح في مختمؼ 
جكانب الحياة، حيث تتضمف اعتقاد الفرد بشأف الميارات التي يمتمكيا كتؤثر في قرارتو كسمككياتو 

 في شتى المجاالت.
عالـ النفس كرائد نظرية التعمـ المعرفي  Banduraظير مفيـك فاعمية الذات عمى يد 

فاعمية الذات بأنيا عممية استداللية تشتؽ  Bandura (1977, 193)االجتماعي، حيث يعرؼ 
مف مساىمات عالقية بيف قدرة الفرد كعكامؿ ال تتصؿ بيذه القدرة، كمف أىميا االدراؾ الذاتي 

عاتو عف كيفية أدائو لمميمة، كالنشاط ليذه القدرة، كيتضح مدل فاعمية الذات عند الفرد في تكق
، كالمثابرة في األداء. كيعرفيا عادؿ العدؿ  المتضمف فييا، كقدرتو عمى التنبؤ بالمجيكد الالـز

، بأنيا ثقة الفرد الكامنة في قدرتو خالؿ المكاقؼ الجديدة، أك المكاقؼ ذات 020، 4110)
في شخصيتو مع التركيز عمى الكفاءة في  المطالب الكثيرة كغير المألكفة، كىي اعتقادات الفرد
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، بأنيا إدراؾ 95، 4112تفسير السمكؾ دكف األسباب األخرل لمتفاؤؿ. كما يعرفيا عمى عسكر )
 الفرد لقدرتو كفاعميتو في مكاجية أحداث الحياة.

أف فاعمية الذات مف المككنات الميمة لمنظرية المعرفية  Bandura (1986)كيرل 
االجتماعية، كالتي افترضت أف سمكؾ اإلنساف يتحدد تبادليان بتفاعؿ ثالث مؤثرات ىي: العكامؿ 
الذاتية، كالعكامؿ السمككية، كالعكامؿ البيئية كأطمؽ عمى ىذه المؤثرات نمكذج الحتمية التبادلية 

 كيكضحيا الشكؿ التالي:
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bandura، نمكذج الحتمية التبادلية كما اقترحو 0شكؿ )

 
أف المتعمـ كفقان ليذا النمكذج يحتاج إلى عدد  Zimmerman (1989,330)كأضاؼ 

مف العكامؿ المتفاعمة )شخصية، كسمككية، كبيئية،، كتطمؽ العكامؿ الشخصية عمى معتقدات 
الفرد حكؿ قدراتو كاتجاىاتو، أما العكامؿ السمككية فتتضمف مجمكعة االستجابات الصادرة عف 

التي يقـك بيا مف يتعاممكف مع الفرد كمنيـ الفرد في مكقؼ ما، كعكامؿ البيئة تشمؿ األدكار 
 اآلباء، كالمعممكف، كاألقراف. 

إلى أف البحكث السابقة ركزت عمى فاعمية الذات  Chen, et al. (2000)كقد أشار 
بصفة عامة كالتي تشير إلى االعتقاد في الكفاءة العامة في المكاقؼ المختمفة، إال إنيا تقدـ 

أف بناء  Michael (1987, 120)ذات المتعمقة باإلبداع. كأضاؼ األساس الستكشاؼ فاعمية ال
الذات اإلبداعية يعتمد عمى مستكل الكفاءة الذاتية لدل الفرد كمدل ثقتو بما يمتمكو مف قدرات، 
باإلضافة إلى تكقعاتو حكؿ نتاجو اإلبداعي الذم يقع ضمف طمكحاتو المستقبمية، فاإلفراد الذيف 

ف فاعمية الذات اإلبداعية قادركف عمى ربط الدكافع مع مصادر المعرفة يتمتعكف بمستكل مرتفع م
 Abbottكمسارات األداء لمتغمب عمى الصعكبات التي قد تعيؽ تحقيؽ الفرد ألىدافو. كما ذكر 

 عكامؿ شخصية
 "فاعمية الذات"

 بيئيةعكامؿ 
"التغذية" 
 الراجعة"

 سمككيةعكامؿ 
 "األداء"
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 االجتماعية المعرفية ظير مف خالؿ النظرية الذات فاعمية مفيـك أف مف الرغـ كعمى (2010)
 في فاعمية الذات البحث تطكر فقد لذا اإلبداعية؛ الذاتية الفاعمية ح طبيعةيكض أنو لـ إال لباندكرا،
 األصيؿ اإلبداعي لألداء الذات فاعمية أف :منيا عدة أمكر في باندكرا عف مستقؿ بشكؿ اإلبداعية

 الذاتيةِ  لمفاعمية أبعاد متعددة كجدت كما باندكرا، عند يكجد ال كىذا متعددة في بيئات تمت
 خاص مفيكـ تشكيؿ عمى قادرة اإلبداعية كانت فاعمية الذات إذا عما الكشؼ حاكلت اإلبداعية
 كجكد إلى باإلضافة إحدل ميماتيا، اعتبارىا أك العامة الذات بفاعمية خمطيا عف بيا بعيدا
 بعض الدراسات. في مقابمتيـ تمت الذيف المبدعيف كخبرات الذات اإلبداعية مفيكـ بيف تطابؽ

 الذات اإلبداعية:مفيـك فاعمية 
أف فاعمية الذات اإلبداعية مف المكضكعات الحديثة نسبيان في  Yu (2013, 184)ذكر 

األدب النفسي كالتربكم، إذ تكصؼ بأنيا حالة خاصة مف فاعمية الذات العامة، ففاعمية الذات 
العامة تمثؿ درجة اعتقاد الفرد بقدرتو عمى أداء ميمة معينة بتفكؽ داخؿ سياؽ معيف بصرؼ 

، أما فاعمية الذات اإلبداعية فيي مف أىـ عكامؿ التحفيز النظر عف درجة صعكبة ذلؾ السياؽ
لمكصكؿ لإلبداع، فيي ترمز إلى معتقدات الفرد حكؿ قدراتو اإلبداعية لتعبئة الدافع كالمكاد 
المعرفية كمسارات العمؿ لمكصكؿ إلى نتاجات جديدة، كىي تعبر عف حالة داخمية تتفاعؿ مع 

 متغيرات الشخصية. 
 قدرتو حكؿ الفرد معتقدات فاعمية الذات اإلبداعية بأنياPhelan (2001) عرؼ 

كالتغيرات المرغكبة. كما عرفيا  كاالبتكارات التحسينات لتحقيؽ اإلبداعية؛ الشخصية كطاقتو
Tierney & Farmer (2002) نتائج إبداعية. كما  تحقيؽ عمى قادر بأنو الفرد بأنيا اعتقاد

 األفراد إدراؾ إبداع مدرؾ ذاتيان، أك بتعبير أخر مدلبأنيا   Zhou, et al.  (2008)عرفيا 
أف فاعمية الذات اإلبداعية  Diliello, et al. (2011)كالمفيدة. كأشار  الجديدة األفكار إلنتاج

 لنفسو رؤيتو عمى بشكؿ خاص تنطكم التي اإلبداعية إمكاناتو بتقييـ الفرد خاللو تقييـ ذاتي يقـك
 جديدة بأفكار اإلبداعي كاإلتياف المشكالت حؿ في جيد بأنو

فاعمية الذات اإلبداعية بأنيا معتقدات األشخاص في قدراتيـ  Dorner (2012)كعرؼ 
أف فاعمية الذات اإلبداعية قد تتأثر  Beck (2004, 121)عمى تقديـ نتائج ابداعية. كأشار 

ب الجامعي كتفكقو أك بالبيئة االجتماعية المحيطة الطالب الجامعي، باإلضافة إلى خبرات الطال
فشمو في التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة، كما أف ىذا الطالب لديو طمكحات متدرجة، قد تككف 
أعمى أك أقؿ مف قدراتو كامكاناتو، فاألفراد الذيف يمتمككف مستكل مرتفع مف فاعمية الذات 
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مستكل منخفض مف اإلبداعية يمكنيـ أدائيـ في الميمات المختمفة أفضؿ مقارنة بالذيف لدييـ 
 فاعمية الذات اإلبداعية.

، أف األفراد الذيف يتمتعكف بفاعمية ذاتية إبداعية 99، 4115كأشار خميؿ المعايطة )
عالية يمتازكف باالنفتاح العقمي، كلدييـ جرأة، كلكنيـ ليسكا مغامريف أك مجازفيف كىـ أكثر 

ة االنفعالية كالعاطفية، إذ تكجد لدييـ تصميمان كتصبران، كأقؿ اضطرابان، كأكثر رزانة مف الناحي
-Beghetto (2006, 942القدرة عمى االىتماـ باآلخريف كالرغبة في االعتناء بيـ. كأضاؼ 

أف فاعمية الذات اإلبداعية تمعب دركان رئيسان في تعزيز االبتكار، كما يمكف تعزيزىا مف  (960
ؾ طمبتو بشكؿ متكاصؿ، كيعتمد تعزيز خالؿ تحسيف مناخ الصؼ الدراسي، أك اسناد المعمـ لسمك 

 فاعمية الذات اإلبداعية لدل الطالب عمى كعي المعمـ لعممية اإلبداع كأطرىا العممية كالعممية. 
 

 أبعاد فاعمية الذات اإلبداعية:
مجاليف رئيسيف لفاعمية الذات اإلبداعية ىما: مجاؿ فاعمية  Abbott (2010)كقد حدد 
اإلبداعي الذم يمثؿ فاعمية الحالة العقمية الداخمية، كالتعبير عف اإلبداع مف الذات في التفكير 

خالؿ ميارات التفكير اإلبداعي: الطالقة، كالمركنة، كاألصالة، كالتفاصيؿ التي تمكف الفرد مف 
إنتاج األفكار الجديدة كالمناسبة. كمجاؿ فاعمية الذات في األداء اإلبداعي الذم يمثؿ فاعمية 

االجتماعية الخارجية كالتعبير عف اإلبداع مف خالؿ أنظمة الفرد الداخمية كالخارجية التي  الحالة
تتفاعؿ مع بعضيا البعض أثناء األداء اإلبداعي مثؿ الدكافع، كالشخصية، كالمزاج، كالسياؽ 

 االجتماعي كغيرىا.
 : Self-Managementثبَُبً : إداسة انزاث 

 يفهىو إداسة انزاث:
مدىشة تمؾ التطكرات التكنكلكجية العالية، إال أنيا تقدـ حمكؿ محدكدة بقدر ما ىي 

لممشاكؿ التي يكاجييا اإلنساف كالمتعمقة بإدارة الذات كالتخطيط لمحياة، فيذا التقدـ التكنكلكجي 
كالتقني في جميع المجاالت سيؼ ذك حديف؛ ففي الكقت الذم تقدـ فيو المساعدة لإلنساف عمى 

بؿ الحياة، أيضان تزيد مف تكتره كقمقو كتأزمو نتيجة ىذا التطكر المتسارع، مما التقدـ كتيسير س
يجعؿ الكثير مف الناس عاجزيف عف استيعاب ما يحصؿ. لذا كاف لزامان عمى اإلنساف المتطكر 
ال  التأقمـ مع التقدـ التكنكلكجي كمكاكبتو كاالستفادة منو بما يمـز عممية التخطيط لحياتو كلذاتو، كا 

دارتيا بما يتماشى مع ىذا سي صبح اإلنساف منعزالن عف الحياة المتطكرة كيعجز عف تنظيـ حياتو كا 
 التطكر. 
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يعد مفيـك إدارة الذات مف المفاىيـ التي تناكليا كثير مف الباحثيف كالمتخصصيف في 
مجاالت عدة، كقد ظيرت العديد مف التعريفات التي حاكلت تكضيح مفيـك إدارة الذات منيا 

إلدارة الذات بأنيا: "مجمكعة األداءات الصادرة مف فرد أك  Medland (1990, 24)عريؼ ت
جماعة كالتي تسيؿ أداء ميمة ضمف البيئة الحياتية لمفرد سكاء في بداية أداء الميمة أك في 
نيايتيا، كتككف إدارة الذات كاضحة إذا ما تـ تكضيح عناصرىا". كعرفا جابر عبدالحميد كعالء 

، إدارة الذات بأنيا: "برنامج عالجي سمككي يتدرب فيو الفرد عمى أف 15، 0997كفافي )الديف 
يطبؽ بنفسو الفنيات التي تساعده عمى أف يعدؿ سمككو الشخصي مثؿ التدخيف، أك األكؿ الزائد، 
أك العدكاف. فيتعمـ الفرد أف يحدد المشكمة كأف يضع أىدافان كاقعية كأف يستخدـ االحتماالت 

دة ليصدر السمكؾ المرغكب فيو كيحافظ عميو كأف يراقب تقدمو الشخصي". كما عرؼ أكـر العدي
مكانياتو نحك 22، 4114رضا ) ، إدارة الذات بأنيا: "قدرة الفرد عمى تكجيو مشاعره كأفكاره كا 

إدارة الذات باالتجاىات  Martyn (2003, 6)األىداؼ التي يصبك إلى تحقيقيا". كما عرؼ 
يجابية التي تساعدؾ لمعيش في الحياة بالطريقة التي تريدىا. كيعرؼ أحمد ماىر كالتصرفات اإل

، إدارة الذات بأنيا تعظيـ استخداـ الميارات لتحقؽ األىداؼ، كتعظيـ الميارة يتـ 40، 4117)
كفؽ ثالث خطكات، كىي فـ اإلنساف لنفسو، كالمقصكد معرفة الذات، كالثانية تحديد األىداؼ 

لثالثة تحديد الصفات الشخصية التي تساعد عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ. كذكر بشكؿ كاضح، كا
، أف إدارة الذات يقصد بيا القدرة عمى إشباع حجات النفس األساسية 10، 4111شكقي عبداهلل )

 ,Gureaskoلدل اإلنساف لتحقيؽ التكازف في الحياة بيف الكاجبات كالرغبات كاألىداؼ. كعرفيا 

et al. (2006, 60)  بأنيا مجمكعة ميارات تساعد الفرد عمى تقميؿ المشاكؿ السمككية بيدؼ
ىماؿ السمكؾ السمبي.  التعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة؛ كمف ثـ تعزيز السمكؾ اإليجابي كا 

، بأنيا ميارات كآليات شاممة تستخدـ مع نماذج مختمفة 421، 4119كعرفيا أيضان عيسى جابر )
كمف خالؿ أنماط سمككية متنكعة ككسيط يدؿ عمى فاعميتو في مف األفراد في مكاقؼ متعددة 

تحسيف السمكؾ، كتشمؿ : ميارات االنضباط الكجداني، كالثقة، كالتكيؼ الكاعي بالضمير، 
 كالتفاؤؿ اإلنجازم، كتعرؼ المشكالت.
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 أهمية إدارة الذات:
فاعمية، ينعكس نجاح الفرد في إدارة ذاتو عمى نجاحو في حياتو كالتعامؿ مع نفسو ب

كالعكس تمامان في حالة الفشؿ مع النفس التي يظير مردكدىا في الفشؿ في الحياة عمكمان، لذا 
فإف إدارة الذات تركز اىتماميا عمى قدرة الفرد عمى استغالؿ كؿ ما يمتمكو مف مشاعر، كأفكار، 

الممارسة كالتمريف. كميارات لتحقيؽ أىدافو، إشباعان لطمكحاتو كآمالو، كىذه القدرة يمكف تنميتيا ب
إمكانية  King-Sears (2006)كمف ىذا المنطمؽ تنبع أىمية استراتيجية إدارة الذات، كما رأل 

استخداميا مع أنماط مختمفة مف الطالب كمع أعمار مختمفة كمستكيات متباينة مف اإلعاقة، 
ل الطالب كتقييـ كيمكف استخداـ أسمكب إدارة الذات ككسيمة لتنمية السمككيات االستقاللية لد

السمككيات المستيدفة عبر مكاقؼ أك سياقات مختمفة، كرغـ أف أسمكب إدارة الذات يمكف أف 
يمَكف الطالب مف ضبط سمككيـ إال أف األمر يقتضي أحيانان تدخالن مف جانب الكبار في عممية 

المرجكة. التدريس ك التدريب عمى ضبط كمراقبة السمكؾ حتى يمكف التحقؽ مف حدكث الفائدة 
إلى أف الدكافع كاستراتيجيات إدارة الذات تمكف الطالب مف  Dembe & Seli (2011)كأشارا 

أف يصبحكا متعمميف مكجييف لمذات، كيمكف تعميـ ميارات إدارة الذات بشكؿ مستقؿ مثؿ المكاد 
في الدراسية األخرل؛ حيث أف معرفة الطالب عف مككنات إدارة الذات تؤدم إلى تحسف أدائيـ 

المكاقؼ الحياتية كتحسف مياراتيـ الدراسية، كما يمكف رفع مستكل األداء في أم جانب مف 
الجكانب الحياتية مف خالؿ برمجة أنشطة التعميـ المختصة بإدارة الذات عمى حسب متطمبات 

 ذلؾ الجانب.
أف أسمكب إدارة الذات يمكف   King-Sears (2008)باإلضافة إلى ما سبؽ أضاؼ 

أف يستخدمو المعممكف كبرنامج تدخمي لتنمية السمككيات االستقاللية لدل الطالب في العديد مف 
المكاقؼ المختمفة، كما أف أسمكب إدارة الذات يركز في المقاـ األكؿ عمى تعميـ الطالب كيؼ 

مختمفة كاألعمار المختمفة يضبطكف أك ينظمكف سمككيـ الشخصي، كأف الطالب ذكم اإلعاقات ال
تمكنكا مف استخداـ فنيات إدارة الذات بنجاح، كقد ساعدتيـ تمؾ الفنيات في تحسيف مستكل األداء 

 .Brooks el alكمستكل السمككيات االجتماعية المقبكلة في العديد مف المكاقؼ. كما رأل 

رج الصؼ مف خالؿ تطكير أف المتعمميف يمكنيـ اف ينقمكا خبرات إدارة الذات إلى خا (2003)
قدراتيـ الشخصية في إدارة التعمـ إلى البيئة الخارجية، ألف نجاح المتعمميف في إدارة الذات داخؿ 

، أف إدارة 4119العممية التعميمية يؤدم إلى نجاحيـ في أية ميمة يؤدييا. كذكر عيسى جابر )
افو الخاصة بعيدة المدل في الذات قدرة يعبر عنيا بمجمكعة ميارات تدفع الفرد لصياغة أىد

ضكء إدراكو إلمكاناتو الحالية، كيدرؾ ذاتو بشكؿ مختمؼ يسيؿ لو تحقيؽ أىدافو الحالية كيبذؿ 
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الجيد لتجنب الفشؿ، كينظر إلى المياـ الصعبة عمى أنيا مصادر لمتحدم، كأكثر مركنة في 
 تعامالتو كينسب نجاحو لذاتو، كأنو ليس أقؿ مف اآلخريف.

أف الميمة تشكؿ عنصران رئيسان في عممية إدارة الذات  Medland (1990)كرأل 
كالميمة ىي العمؿ الذم يتطمب األداء مف قبؿ الفرد أك الجماعة في غرفة الصؼ أك خارجيا، 
مثؿ القياـ بسماع محاضرة أك القياـ بتكميفات خاصة، كعادة تتطمب كؿ ميمة أداء خاصان بيا 

يفيد في برمجة األداء في إدارة الذات مما يفيد بتسييؿ العمؿ  مختمفان حسب تمؾ الميمة، كىذا
عمى تمؾ الميمة، إف إدارة الذات كأداء الميمة يمثالف جانبيف متفاعميف في األداء العاـ في حدكد 

 بيئة ما كضمف نشاط ما.
 أبعاد إدارة الذات:

إدارة الذات،  ظيرت العديد مف كجيات النظر لدل الباحثيف فيما يتعمؽ بأبعاد كمككنات
كربما يعزل ىذا االختالؼ إلى الزاكية التي نظر منيا الباحثكف لمفيـك إدارة الذات، فقد حدد 

Dunlap, et al. (1991)  بعض اإلجراءات لتعميـ ميارات إدارة الذات لمطالب كىي: تحديد
استخداـ نظاـ  اليدؼ، كتحديد األداء المناسب، كتطكير قائمة في األداءات، كتعميـ الطالب كيفية

إدارة الذات، كتنفيذ نظاـ إدارة الذات في األداء، كتقييـ كتفعيؿ نظاـ األداء، كالتغذية الراجعة 
إلى أف ميارات إدارة الذات   Hogan & Parter (1993)كاستخداـ مراقبة الذات. كما تكصؿ 

ي، كالثقة بالنفس، كىذه ىي التقدير الذاتي، كالتقكيـ الذاتي، كالمراقبة الذاتية، كالتكجيو الذات
الميارات تساعد التالميذ عمى اكتساب ميارات متنكعة لحؿ المشكالت، كالسيطرة عمى الغضب، 

 & Zimmermanكترغيب التالميذ في المادة الدراسية، كالشعكر باالستقاللية. كما كضع 

Risemberg (1997)  ستغالؿ رئيسة إلدارة الذات ىي: الدكافع، أساليب التعمـ، ايكىَبث
 الكقت، البيئة المادية، البيئة االجتماعية، األداء.

، عشر خطكات إلدارة الذات كىي : كضكح اليدؼ، 4114أكـر رضا )كما حدد 
كالتفكير الجاد في اليدؼ، كاتخاذ النمكذج المناسب، كالثقة بالنفس، كالتفكير االيجابي المنطقي، 

ار، كالقدرة عمى االستمتاع بالكقت. كذكر أيضان كالتخطيط، كالتعمـ، كالصبر، كالمثابرة كاإلصر 
، أف إدارة الذات تشتمؿ عمى: كضع األىداؼ، 409-405، 4111محمد البسيمي كآخركف )

 Mitchem &Young (2001)كما أشار  كتسجيؿ كتقييـ التقدـ في األداء، كالتعزيز الذاتي.
ؿ اإلدارة الذاتية كأثرىا في تحسيف إلى أف العديد مف الباحثيف قامكا بمراجعة األدب الذم يتناك 

األداء العممي كاألكاديمي في عدد مف الدراسات كالكتب، حيث تبيف لديو أف محتكيات إدارة الذات 
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تتككف مف: كضع اليدؼ، كالمراقبة الذاتية، كالتعمـ الذاتي، كالصبر كالمثابرة، كالفيـ الذاتي 
 كالتغذية الراجعة الذاتية، كالتقكيـ الذاتي.

إدارة الذات إلى نكعيف يرتبط  Jardine, Clifford & Friesn (2008)نؼ كص
األكؿ بالتخطيط لمميمة، كىك أف يرسـ المتعمـ العمميات كيرتبيا بما يتالءـ مع الفترة الزمنية 
كالجيد المطمكب لكؿ جزء أك عنصر مف الميمة، كأما الثاني فيرتبط بالعمؿ عمى الميمة أك 

ذات، كىي عبارة عف منظكمة مف االستراتيجيات التي يمكف تطبيقيا عمى أية استراتيجيات إدارة ال
ميمة لزيادة فرص النجاح في أداء الميمة، حتى لألفراد الذيف يمارسكف الميمة ألكؿ مرة، فمثالن 
يمكف لممتعمـ أف يستخدـ استراتيجية التخطيط لتصميـ أم نشاط ألداء الميمة، كمف ثـ استخداـ 

مراقبة الذاتية لضماف تنفيذ الخطة التي قاـ ببنائيا، كعادة ينبغي أف تطابؽ محتكيات استراتيجية ال
استراتيجية التخطيط في إدارة الذات، مع تنفيذ األداء عمى المكقؼ أك الميمة الحياتية، كيساعد 

عمى ذلؾ عمى تسييؿ األداء كرفع إمكانية النجاح كالتقميؿ مف االرباؾ كاالحباط. كما حدد 
معرفة الذات كالثقة ، ك تحديد اليدؼ كالتخطيطإدارة الذات في األبعاد التالية: ، 4119مداف )أبكح

 .مراقبة الذات كالتغذية الراجعة، ك الصبر كالمثابرة، التعمـ كالتفكير االيجابي، ك بالنفس
أف إدارة الذات بفاعمية تتطمب خمسة جكانب  Unger & Buelow (2009)كأضاؼ 

دارة الخالفات،  يجب أف تراعى: كضع أىداؼ لمذات، كالتخطيط لمذات، كالعالقات مع اآلخر، كا 
الضبط الكجداني  أبعاد إدارة الذات في ،4119عيسى جابر )كتكجيو كتقكيـ الذات. بينما حدد 

ناجي حسف . بينما تناكؿ تعرؼ المشكالت، ك زمالتفاؤؿ االنجا، ك التكيؼ الكاعي بالضمير، ك كالثقة
رقابة ، التخطيط لمذات، ك العالقات مع اآلخر، ك أىداؼ الذاتإدارة الذات مف خالؿ ، 4101)

ستة مككنات إلدارة الذات يمكف أف  Dembo & Seli (2011). في حيف حددا كتقكيـ الذات
دارة ترفع مستكل النجاح األكاديمي كالنجاح في الحياة العممية ك  ىي: الدكافع، كطرؽ التعمـ، كا 
أبعاد إدارة ، 4107ياسرة أبكىدركس )الكقت، كضبط البيئة االجتماعية كالمادية، كاألداء. كحددت 

 إدارة الغضب –القدرة عمى التكيؼ كالتكافؽ  –إدارة الكقت  –العمؿ تحت الضغكط الذات في 
إدارة  –إدارة االنفعاالت  –الكقت  ، أبعاد إدارة الذات في إدارة4104كحددت ىكيدة محمكد )
 الدافعية الذاتية. –الثقة بالنفس  –العالقات االجتماعية 

ربما ىذا االختالؼ في تحديد أبعاد إدارة الذات ما دفع الباحث إلى بناء مقياس إلدارة 
 الذات.
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 :Social Supportثبنثبً: انًضبَذة االخخًبػُت 
العالقات االجتماعية كالتي يشعر الفرد مف خالليا تعد المساندة االجتماعية أحد أشكاؿ 

بتكفر نكع مف المساعدة التي يحتاج إلييا في مكاقؼ الحياة المختمفة، كما تكفر لمفرد مصدر 
لألمف الذم يحتاجو في المكاقؼ الضاغطة؛ حيث يكاجو ضغكط كمتاعب تؤثر عمى تكافقو 

، أف مفيـك المساندة االجتماعية 2 ،0994النفسي. كذكر محمد الشناكم كمحمد عبدالرحمف )
ظير حديثان في العمـك االنسانية مع تناكؿ عمماء االجتماع ليذا المفيـك في إطار تناكليـ 
لمعالقات االجتماعية ، حيث صاغكا اصطالح شبكة العالقات االجتماعية الذم يعد البداية 

 الحقيقية لظيكر مصطمح المساندة االجتماعية.
د تعريفات المساندة االجتماعية، إال أف معظميا يشير إلى تقديـ عمى الرغـ مف تعد

بأنيا االمكانات   Lepore (1994, 248)المساعدة المادية أك المعنكية لمفرد، فقد عرفيا 
االجتماعية المتاحة لمفرد التي يمكف أف يستخدميا في أكقات الضيؽ، كالتي تيدؼ إلى تدعيـ 

، بأنيا االمكانات 99، 4110نما عرفيا محمكد أبكالنيؿ )صحة كرفاىية متمقي المساندة. بي
الفعمية أك المدركة لممصادر المتاحة في البيئة االجتماعية لمفرد، التي يمكف استخداميا لممساعدة 
كخاصة االجتماعية في أكقات الضيؽ، كيتزكد الفرد بالمساندة االجتماعية مف خالؿ شبكة 

األشخاص الذيف ليـ اتصاؿ اجتماعي منتظـ بشكؿ أك بآخر العالقات االجتماعية التي تضـ كؿ 
مع الفرد، كتضـ شبكة العالقات االجتماعية في الغالب األسرة كاألصدقاء كزمالء العمؿ، كليست 
كؿ شبكات العالقات االجتماعية مساندة بؿ المساندة منيا تميؿ إلى عدـ صحة كرفاىية متمقي 

، بأنيا الدعـ المادم كالعاطفي كالمعرفي الذم 05، 4117)المساندة. كما عرفيا عمى عبدالسالـ 
يستمده الفرد مف جماعة األسرة، أك زمالء العمؿ، أك األصدقاء، في المكاقؼ الصعبة التي 
يكاجييا في حياتو، مما يساعد عمى خفض اآلثار النفسية السمبية الناشئة مف تمؾ المكاقؼ، 

 مية.  كتسيـ في الحفاظ عمى صحتو النفسية كالعق
مف خالؿ التعريفات السابقة يتبيف أف المساندة االجتماعية تقـك عمى التفاعؿ 
االجتماعي الذم يتطمب تكافر أشخاص مقربيف لمفرد، كأنيا تعتمد عمى المشاركات المادية 
كالمعنكية كالكجدانية، كتحقؽ اليدؼ منيا في المكاقؼ الصعبة حيث تعزز ثقة الفرد بقدراتو 

 بالرضا عف ىذه المساندة المقدمة لو مما يخفؼ مف الضغكط التي يكاجييا.كتشعره 
 أبعاد المساندة االجتماعية:

تتعدد أشكاؿ المساندة االجتماعية لتككف صكرة متكاممة في دعـ الفرد نفسيان كماديان كمعرفيان 
كحمايتو، كتقدـ كاجتماعيان حسب ما تقتضي المكاقؼ التي يمر بيا، كتقـك بتمبية احتياجات الفرد 
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أربعة أنماط  Cohen & Wills (1985)لو خبرات اآلخريف في مكاقؼ مشابية، كيحدد 
 لممساندة، ىي:

: كىك يساعد في تحديد كتفيـ إمكانية  Information Supportالمساندة بالمعمكمات  -
 التعامؿ مع األحداث الضاغطة كيطمؽ عميو النصح أك التكجيو المعرفي.

: كتتمثؿ في قضاء بعض الكقت مع  Social Companionshipة الصحة االجتماعي -
اآلخريف في أنشطة تركيحية في كقت الفراغ، مما يساعد في تخفيؼ الضغكط كاشباع 

 الحاجة إلى االنتماء كالتكاصؿ مع اآلخريف.
: كىي ما يطمؽ عميو المساندة النفسية، كتتمثؿ  Esteem Supportمساندة التقدير  -

 بأنو مقدران مقبكالن.في ادراؾ الفرد 
: كتتمثؿ في تقديـ الدعـ المادم كالذم  Instrumental Supportالمساندة اإلجرائية  -

مف شانو أف يقدـ حالن لممشكالت التي يكاجييا الفرد، كيطمؽ عميو المساندة المادية أك 
 المممكسة.

االجتماعية حدد خمسة أنماط لممساندة  Tardy، أف 4110في حيف أشارت أسماء إبراىيـ )
 تتمثؿ في:

 كجية المساندة االجتماعية إما بالعطاء أك باألخذ أك االثنيف معان. -
 االستعداد لتقديـ المساندة االجتماعية. -
 الشعكر بالرضا تجاه المساندة االجتماعية مف قبؿ اآلخريف. -
 المحتكل الذم يميز المساندة كالمساندة الكسيمية كالمعمكماتية كالتقديرية. -
عالقات االجتماعية لدل الفرد كالتي تتمثؿ في أعضاء األسرة كجماعة األصدقاء شبكة ال -

 كالجيراف كالزمالء.
حدد ثالثة معاف أك مفاىيـ  Barrera، أف 4110كما ذكر شعباف رضكاف كعادؿ ىريدم )

 لممساندة االجتماعية ىي:
لى العالقات أك العمر االجتماعي: كفقان ليذا المفيـك فإف المساندة االجتماعية تشير إ -

 الركابط االجتماعية التي يقيميا األفراد مع اآلخريف ذكم األىمية في بيئتيـ االجتماعية.
المساندة االجتماعية المدركة: حيث ينظر لممساندة االجتماعية باعتبارىا تقكيمان معرفيان  -

 لمعالقات الثابتة مع اآلخريف.
ية باعتبارىا تمؾ األفعاؿ التي يؤدييا المساندة الفعمية: حيث ينظر لممساندة االجتماع -

 اآلخركف بيدؼ مساعدة شخص معيف.
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 نظريات المساندة االجتماعية:
 : Frommنظرية 

 متفائمة ألنو يعتقد نظرة مشاكمو حؿ عمى اإلنساف كقدرتو إلى إمكانيات Formmنظر 
 ىك كامؿ ذكاتيـ أفراده ليحقؽ يسعى الذم المجتمع بنفسو، كأف اإلنساف أكجدىا المشاكؿ ىذه أف

 اإلنسانية بأف كيعتقد  االجتماعية. العالقات في كالتماسؾ بالحب، كاألخكة يتسـ الذم المجتمع
سعيد  غير أنو المتكامؿ، كلك المتناسؽ الكامؿ لمنمك إمكاناتنا تحسيف حالة إلى تصؿ أف تستطيع
ىي سبب كجكد  الفطرة في أف يعتقد ال Formmاآلف. كما أف  إلى ذلؾ تحقيؽ في إخفاقنا بسبب

ف بشكؿ كنتطكر ننمك أف في أخفقنا إذا أشراران  األخيار أك األشرار، كلكننا نصبح  الطريقة كامؿ. كا 
 االستعماؿ طريؽ عف أنفسنا ىي اآلخريف كمع مع كفاؽ عمى فييا نككف أف يمكف الكحيدة التي

 الفرد يستطيع لحقيقي، كالا اإلنساف لتحقيؽ أخرل طريقة ىناؾ لقابميتنا كليس الكامؿ كالمنتج
 كمف بو المحيطيف مف اجتماعيو مسانده مساعده أك بدكف الكامؿ كالمنتج االستعماؿ الكصكؿ إلى
 ،.0994السيد،  الرحمف كعبد الشناكم، محمد المجتمع )

 :Adler نظرية 
 عند كاإلنساف االجتماعية،  الحكافز أساسان  تحركو اإلنساف سمكؾ أف أدلر، الفرد( يرل

بنشاطات  اآلخريف، كينشغؿ مع عالقات إقامة إلى يميؿ أساسو، كىك في اجتماعي أدلر كائف
أدلر بأف  كيعتقد. الذاتية المصالحة عمى االجتماعية المصمحة تعاكنية، كيفضؿ اجتماعيو
ف فطرم البشرم السمكؾ يحرؾ الذم االجتماعي االىتماـ بيف  لمعالقات النكعية األنماط كانت كا 
أدلر  كيرل فيو. ينشا الذم المجتمع طبيعة كتحددىا تظير كتتككف االجتماعية لنظـكا الناس
 يبدأ فرد الذات، فكؿ حماية ىك اإلنساني السمكؾ أنماط كؿ تحتو تندرج األكؿ الذم  اليدؼ

 عمى بالنقص، كالسيادة الشعكر عمى لمتغمب الفطرية الدكافع كيمتمؾ لو، حيمة ال بحياتو ضعيفا
 ،.4110العضكية)حامد زىراف،  الدكنية أدلر مصطمح كاستخدـ بو المحيطة البيئة

 انذراساث انسابقت :

 أكالن: دراسات تناكلت العالقة بيف إدارة الذات كأبعادىا كفاعمية الذات اإلبداعية كأبعادىا:
، بدراسة ىدفت التعرؼ عالقة ميارات إدارة الكقت 4114قامت فكقية راضي )

كالقدرة عمى التفكير االبتكارم كالضغكط النفسية لدل طالب الجامعة، بالتحصيؿ الدراسي 
، طالبان بكمية التربية جامعة المنصكرة، كأشارت أىـ النتائج إلى 0954كتككنت عينة البحث مف )
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أف اإلناث قد حصمف عمى متكسط درجات أعمى في مقياس إدارة الكقت مقارنة بالذككر، كما 
المرتفعيف في ميارات إدارة الكقت قد حصمكا عمى متكسط درجات أظيرت النتائج أف الطالب 

 أعمى في اختبار القدرة عمى التفكير االبتكارم.
، إلى استكشاؼ العالقة بيف سمات الشخصية 4111سعت دراسة كماؿ النشاكم )

)الميؿ العصابي، كاالكتفاء الذاتي، االنطكاء/ االنبساط، السيطرة / الخضكع، الثقة بالنفس، 
، مف طالب الفرقة 092لمشاركة االجتماعية، كفاعمية الذات، حيث اشتممت عينة الدراسة عمى )ا

، 1.10الرابعة بكمية التربية النكعية، كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة كجكد ارتباط داؿ عند )
، بيف المشاركة االجتماعية 1.17بيف الثقة بالنفس كفاعمية الذات، كارتباط مكجب داؿ عف )

 فاعمية الذات.ك 
، عمى بعض ميارات إدارة الذات لدل المعمـ كما 4119كما تعرفت دينا معكض )

 409يدركيا تالميذ المرحمة اإلعدادية كعالقتيا بفاعمية الذات لدييـ، كتككنت عينة الدراسة مف 
في تمميذ، كأشارت النتائج لعدـ كجكد فركؽ بيف التالميذ كالتمميذات  002تمميذة،  017تمميذ )

إدراكيـ لميارات الذات لمعممييـ، كما تقاربت متكسطات درجات التالميذ كالتمميذات في أبعاد 
كفاعمية الذات، ككجدت عالقة ارتباطية بيف أبعاد مقياس فاعمية الذات كأبعاد مقياس إدارة الذات؛ 

حؿ حيث كجدت عالقة بيف أبعاد فاعمية الذات )فاعمية الذات االجتماعية، كالقدرة عمى 
المشكالت، كالفاعمية الكجدانية، مع أبعاد إدارة الذات )الشفافية، كالتفاعؿ الكجداني، كاحتراـ 

 الذات، ،، ككذلؾ كجكد عالقة بيف بعد القدرة عمى حؿ المشكالت.
، إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي في 4119كما ىدفت دراسة عمى أبكحمداف )

دارة ا لذات لمتعمـ في مكاقؼ حياتية لدل طالب الصؼ العاشر، تنمية ميارات الذكاء الناجح كا 
كاستخدـ اختبار ميارات الذكاء الناجح كالذم يشتمؿ عمى ثالثة أبعاد ىي: الذكاء التحميمي، 
كالذكاء العممي، كالذكاء االبداعي، كما استخدـ مقياس إدارة الذات لمتعمـ كالذم يشتمؿ عمى ستة 

لتخطيط، ميارات معرفة الذات، كميارات التعمـ كالتفكير، أبعاد ىي: ميارات تحديد اليدؼ كا
كميارات الصبر كالمثابرة، كميارات مراقبة الذات كالتغذية الراجعة، كميارات تقكيـ الذات، 

دارة الذات لمتعمـ.  كتكصمت إلى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الذكاء الناجح كا 
 كطالبة، ، طالبا299)  عمى سنغافكرة في بقتط التي Tan, et al. ( 2008)تكصمت دراسة 

 لدل الشخصية كالسعادة الحياة عف كالرضا الذات اإلبداعية فاعمية بيف إيجابية عالقة كجكد إلى
 .عينة الدراسة
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 الذات فاعمية بيف العالقة عمى التعرؼ ، إلى4100كىدفت دراسة محمد سعيد )
 كالمركنة، كالتفاصيؿ، كاألصالة، الطالقة،: اإلبداعي بالتفكير المرتبطة الذات فاعمية) اإلبداعية
 كالشخصية، كالتأثير االستعداد،: اإلبداعي باألداء المرتبطة الذات كفاعمية الكمية، كالدرجة
 كالتعرؼ كالنكع، الدماغية بالسيطرة المرتبطة كالتفكير التعمـ أنماط مف كؿ كبيف، الكمية كالدرجة
 عينة كاشتممت. اإلبداعية الذات بفاعمية التنبؤ في يسيـ أف فيمك المتغيرات ىذه مف أم عمى

 بني بجامعة التربية بكمية العامة بالشعبة الرابعة بالفرقة كطالبة طالبان ، 401) عمى الدراسة
 كؿ كبيف األيمف النمط ذكم الطالب بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد إلى الدراسة كتكصمت سكيؼ،

 بالتفكير المرتبطة الذات فاعمية في المتكامؿ النمط ذكم كالطالب األيسر النمط ذكم الطالب مف
 كجكد كعدـ األيمف، النمط ذكم الطالب لصالح، الكمية كالدرجة كالتفاصيؿ الطالقة) اإلبداعي
 في المختمفة كالتفكير التعمـ أنماط ذكم الطالب درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ

 كالشخصية كالتأثير االستعداد) اإلبداعي باألداء المرتبطة الذات كفاعمية كالمركنة، األصالة
 مف كؿ في كاإلناث الذككر بيف إحصائيان  دالة فركؽ كما تكصمت إلى كجكد ،،الكمية كالدرجة
 الذات كفاعمية، الكمية كالدرجة كالمركنة األصالة) اإلبداعي بالتفكير المرتبطة الذات فاعمية

 تكجد لـ بينما الذككر، لصالح، الكمية كالدرجة كالشخصية التأثير) اإلبداعي باألداء المرتبطة
 إحصائيان  داؿ تأثير كجكد كعدـ االستعداد، ككذلؾ كالتفاصيؿ، الطالقة بعدم في جكىرية فركؽ

كتكصمت أيضان إلى . اإلبداعية الذات فاعمية في الطالب كنكع كالتفكير التعمـ أنماط بيف لمتفاعؿ
 كالتفكير التعمـ كأنماط النكع خالؿ مف اإلبداعي بالتفكير المرتبطة الذات بفاعمية التنبؤإمكانية 
 باألداء المرتبطة الذات بفاعمية التنبؤ في فقط النكع أسيـ بينما الدماغية، بالسيطرة المرتبطة
 .اإلبداعي

دارة الذات كمنبئات 4104كتناكلت دراسة ىكيدة محمكد ) لمصحة ، الصالبة النفسية، كا 
النفسية، كالنجاح األكاديمي لدل طالب الدبمـك المينية بكمية التربية، كاشتممت العينة عمى 

، طالبان كطالبة بالدبمـك المينية، كتـ تطبيؽ أدكات البحث كىي: مقياس الصالبة النفسية، 099)
لة إحصائيان كمقياس إدارة الذات، كمقياس الصحة النفسية، كقد أسفرت النتائج عف كجكد عالقة دا

دارة الذات ككؿ مف الصحة النفسية كالنجاح األكاديمي.  بيف الصالبة النفسية كا 
 اإلبداعية الذات فاعمية بيف إلى الكشؼ عف العالقة Chin (2013)كسعت دراسة 

دارة الذات اإلبداعية كالقدرة  إلى كقد تكصمت الصيف، في جامعيان  طالبان  ،079لدل ) المينية كا 
 السمكؾ إلى باإلضافة لإلبداع، قصد أك كجكد نية ىما اإلبداعية الذات لفاعمية عامميف كجكد
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 ككانت الذات اإلبداعية، فاعمية خالؿ مف المينية الذات بإدارة التنبؤ أف يمكف كما اإلبداعي،
 .اإلبداعية كالقدرة اإلبداعية فاعمية الذات بيف إيجابية ارتباطية عالقة ىناؾ

، إلى الكشؼ عف تبايف إدارة الذات، كالفاعمية األكاديمية 4107)ىدفت دراسة سمر السيد 
باختالؼ النكع، ككذلؾ إمكانية التنبؤ بإدارة الذات مف خالؿ الفاعمية األكاديمية لدل طالب 
الجامعة، كتـ تطبيؽ مقياس إدارة الذات كالفاعمية األكاديمية عمى عينة مف طالب الجامعة قكاميا 

تكصمت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بإدارة الذات مف خالؿ الفاعمية ، طالب كطالبة، ك 041)
 األكاديمية لدل طالب الجامعة.

ثانيا: دراسات تناولت العالقة بين المساندة االجتماعية وأبعادها وفاعمية الذات اإلبداعية 
 وأبعادها:

ماعية إلى دراسة العالقة بيف المساندة االجت Felton, et al. (1996)سعت دراسة 
كفاعمية الذات كاإلحساس بالتماسؾ في السياؽ األكاديمي لدل عينة متعددة الثقافات شممت 

، مف الطالب األمريكييف مف أصؿ أفريقي، كالطالب األسيكييف، كالطالب البيض في 521)
الجامعة. كاستخدمت الدراسة مقاييس المساندة االجتماعية المدركة مف األصدقاء، كالمساندة 

اعية المدركة مف األسرة، كفاعمية الذات، كاإلحساس بالتماسؾ، كتكصمت الدراسة إلى االجتم
كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف المساندة االجتماعية كفاعمية الذات كاإلحساس 

 بالتماسؾ بيف طمبة الكمية.
الذات  إلى بحث تأثير المساندة االجتماعية كفاعمية Kawon (2002)كىدفت دراسة 

، فردان 54عمى سمكؾ الممارسة الرياضية لدل الراشديف األكبر سنان، كتككنت عينة الدراسة مف )
، سنة، كأظيرت 77مف سكاف المجتمع المحمي الكبار المستقميف ماديان، كالذيف تتجاكز أعمارىـ )

أك سمكؾ  النتائج أف المساندة االجتماعية ليس ليا عالقة ذات داللة بكؿ مف فاعمية الذات،
 الممارسة بالنسبة لكبار السف الذيف شارككا في الدراسة.

، إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف كؿ 4114كما ىدفت دراسة محمد عبدالمعطي )
مف المساندة االجتماعية كالمساندة األكاديمية كفاعمية الذات األكاديمية كالتحصيؿ الدراسي لدل 

ككذلؾ الكشؼ عف القدرة التنبؤية لكؿ مف المساندة طمبة كطالبات الصؼ األكؿ الثانكم، 
االجتماعية كالمساندة األكاديمية كفاعمية الذات االكاديمية بأبعادىا بالتحصيؿ الدراسي، كتكصمت 
الدراسة إلى أف متغيرات الدراسة التالية : التحصيؿ الدراسي، كالمساندة االجتماعية، كالمساندة 

مدركة لمتحصيؿ، كفاعمية الذات المدركة لممثابرة، كفاعمية الذات األكاديمية، كفاعمية الذات ال
دارة الكقت، كالدرجة الكمية لفاعمية  المدركة ألداء االختبارات، كفاعمية الذات المدركة لتنظيـ كا 
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الذات األكاديمية قد ارتبطت إيجابيان فيما بينيا، كما تكصمت إلى أف المساندة االجتماعية ، 
يمية، كفاعمية الذات األكاديمية منبئات جيدة بالتحصيؿ الدراسي لطمبة كطالبات كالمساندة األكاد

 الصؼ األكؿ الثانكم.
، التعرؼ عمى الفركؽ بيف 4104كحاكلت دراسة ىشاـ جاد الرب كعرفات شعباف )

األطفاؿ المكفكفيف منخفضي كمرتفعي كؿ مف )أحداث الحياة الضاغطة، فاعمية الذات، المساندة 
ية، في الشعكر بالكحدة النفسية كدراسة الدكر الكسيط الذم يمكف أف  تمعبو فاعمية الذات االجتماع

كالمساندة االجتماعية في العالقة بيف أحداث الحياة الضاغطة كالشعكر بالكحدة النفسية لدل 
األطفاؿ المكفكفيف، ككذلؾ التحقؽ مف إمكانية التنبؤ بالشعكر بالكحدة النفسية مف خالؿ أحداث 
الحياة الضاغطة، فاعمية الذات، المساندة االجتماعية، ككانت أىـ نتائج الدراسة داللة الدكر 
الكسيط غير المباشر الذم تمعبو كؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية في العالقة بيف 

شعكر أحداث الحياة الضاغطة كالشعكر بالكحدة النفسية لدل المكفكفيف، ككذلؾ إمكانية التنبؤ بال
بالكحدة النفسية مف خالؿ أحداث الحياة الضاغطة، فاعمية الذات، المساندة االجتماعية لدل 

 المكفكفيف.
، إلى التعرؼ عمى عالقة فاعمية الذات 4104كىدفت دراسة أحمد عبدالغني إبراىيـ )

صعكبات كالمساندة االجتماعية بمفيـك الذات األكاديمي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ذكم 
التعمـ كالعادييف، كمعرفة الفركؽ بيف الجنسيف مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم في كؿ مف : 
فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية كمفيـك الذات األكاديمي، ككذلؾ إمكانية التنبؤ بمفيـك الذات 

سة إلى كجكد األكاديمي مف خالؿ كؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية. كتكصمت الدرا
عالقة ارتباطية دالة إحصائية بيف مفيـك الذات األكاديمي ككؿ مف فاعمية الذات كالمساندة 
االجتماعية لدل عينة الدراسة، كما تكصمت إلى أنو يمكف التنبؤ بمفيـك الذات األكاديمي مف 

 . خالؿ كؿ مف فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية
 بحاث السابقة :تعقيب عاـ عمى الدراسات ك األ

 يتضح مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات ك األبحاث التي تناكلت متغيرات الدراسة ما يمي :
اختالؼ اليدؼ مف دراسة ألخرل باختالؼ طبيعة الدراسة كالمتغيرات التي تناكلتيا، فبعض  -

دارة الذات المينية مثؿ در   Chinاسة الدراسات تناكلت العالقة بيف فاعمية الذات االبداعية كا 

، بينما اتجيت باقي الدراسات إلى دراسة عالقة فاعمية الذات العامة كأبعادىا مع (2013)
،، 4111،، كدراسة كماؿ النشاكم )4114إدارة الذات كأبعادىا مثؿ دراسة فكقية راضي )

،. كىدفت بعض الدراسات إلى دراسة العالقة بيف فاعمية الذات 4119كدراسة دينا معكض )



 فاعهيت انذاث اإلبذاعيت وعالقتها بكم مه إدارة انذاث وانمساوذة االجتماعيت  نذي طالب انجامعت

 د/ حساو انذيه أبىانحسه حسه عهً                                                                  

 

 

 -111-   9102يىايز                                                          انعذد انثامه  وانثالثىن

 Kawon، كدراسة  Felton, et al. (1996)المساندة االجتماعية مثؿ دراسة  العامة ك 

 ،.4114، كدراسة محمد عبدالمعطي )(2002)
اختمفت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة فمنيـ استخدـ عينة طالب الجامعة مثؿ  -

،، كدراسة محمد سعيد 4111،، كدراسة كماؿ النشاكم )4114دراسة فكقية راضي )
،، بينما استخدمت بعض الدراسات عينة مف طالب المرحمة الثانكية مثؿ عمى 4100)

،، بينما استخدمت بعض الدراسات 4114لمعطي )،، كدراسة محمد عبدا4119أبكحمداف )
،، كدراسة أحمد عبدالغني 4119عينة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة دينا معكض )

، عينة مف 4104،. بينما استخدمت دراسة ىشاـ جاد الرب كعرفات شعباف)4104إبراىيـ )
 .انشاشذٍَفئت  Kawon (2002)األطفاؿ المكفكفيف، بينما استخدمت دراسة 

تباينت نتائج الدراسات السابقة فمنيـ مف تكصؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف فاعمية  -
دارة الذات المينية مثؿ دراسة  ، بينما تكصمت دراسة Chin (2013)  الذات االبداعية كا 

دارة الذات 4111كماؿ النشاكم ) ، إلى كجكد عالقة دالة بيف فاعمية الذات كأبعادىا كا 
، ، تكصمت 4119، ، كدراسة دينا معكض )4111ادىا مثؿ دراسة كماؿ النشاكم )كأبع

، إلى إمكانية التنبؤ بإدارة الذات مف خالؿ الفاعمية األكاديمية لدل 4107دراسة سمر السيد )
 Kawon، كدراسة  Felton, et al. (1996)طالب الجامعة. كما تكصمت دراسة 

، إلى كجكد عالقة بيف فاعمية الذات كالمساندة 4114، كدراسة محمد عبدالمعطي )(2002)
 االجتماعية. 

تناكلت متغيرات الدراسة الحالية )   -الباحثفي حدكد ما اطمع عميو - اتعدـ كجكد دراس -
 .مجتمعة ،كالمساندة االجتماعية، كفاعمية الذات اإلبداعية،  إدارة الذات

 فزوض انبحث :

الدراسات السابقة تـ صياغة فركض البحث عمى في ضكء مشكمة البحث كأدبياتو كنتائج 
 النحك التالي :

 يكجد مستكل متكسط لفاعمية الذات اإلبداعية بيف طالب الجامعة. ،0)
تكجد عالقة مكجبة دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب الجامعة عمى مقياسي  ،4)

 إدارة الذات كفاعمية الذات اإلبداعية. 
بيف متكسطي درجات طالب الجامعة عمى مقياسي تكجد عالقة مكجبة دالة إحصائيان  ،2)

 المساندة االجتماعية كفاعمية الذات اإلبداعية.
 كالمستكل لمتخصص تعزل االبداعية الذات فاعمية في إحصائيان  دالة فركؽ ال تكجد ،4)

 الجامعة ؟ طالب لدل الدراسي
 لدل الدراسي كالمستكل لمتخصص تعزل إدارة الذات في إحصائيان  دالة فركؽ ال تكجد ،7)

 الجامعة ؟ طالب
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 كالمستكل لمتخصص تعزل المساندة االجتماعية في إحصائيان  دالة فركؽ ال تكجد ،1)
 الجامعة طالب لدل الدراسي

 إدارة الذاتإحصائيا بمعمكمية  داالن  تنبؤان  بفاعمية الذات اإلبداعيةيمكف التنبؤ ال  ،5)
 طالب الجامعة.لدل  كالمساندة االجتماعية

 انذساصت وإخشاءاحهب:يُهدُت 

 يُهح انذساصت:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي؛ نظران لمناسبتو ألىداؼ الدراسة، كطبيعة المتغيرات، 
كقد ىدؼ الباحث مف خالؿ ىذا المنيج إلى التعرؼ عمى العالقة بيف إدارة الذات كالمساندة 

كانية التنبؤ بفاعمية الذات االجتماعية مف جية كفاعمية الذات اإلبداعية مف جية أخرل كمدل إم
 اإلبداعية بمعمكمية إدارة الذات كالمساندة االجتماعية لدل عينة الدراسة.

 عينة الدراسة :
جامعة جازاف في  –، طالبان مف طالب برنامج بكالكريكس التربية 055تـ اختيار )

طريقة ـ ب4105/4109ق المكافؽ 0429/0429الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األكاديمي 
عشكائية كذلؾ بيدؼ حساب الخصائص السيككمترية ألدكات البحث كىي: ) مقياس إدارة الذات، 

 كمقياس المساندة االجتماعية، كمقياس فاعمية الذات اإلبداعية،.
كقد تـ اختيار عينة البحث األساسية بطريقة غير عمدية مف طالب برنامج بكالكريكس 

، طالبان مف بيف 041، طالبان. كبمغت عينة البحث )0411التربية بجامعة جازاف كمجمكعيـ )
المقيديف بالدراسة بالبرنامج، كتـ تطبيؽ أدكات البحث في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 

 ـ كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:4105/4109ق، 0429/0429الجامعي 
 ػُُت انبحث األصبصُت (1خذول )

 االخًبنٍ ػذد انطالة انًضخىي انقضى

  05 الرابع التربية الفنية
 01 الخامس 42

 01 السادس
  01 الرابع التربية البدنية

 02 الخامس 41
 05 السادس
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  01 الرابع التربية الخاصة
 05 الخامس 70

 09 السادس
 041 االجمالي

 
 أدواث انذراست :

 الباحث(أواًل: مقياس فاعمية الذات اإلبداعية )ترجمة وتقنين 
بعػد ترجمتػو  Abbott (2010)اإلبداعيػة الػذم أعػده  فاعميػة الػذات مقيػاس اسػتخداـ تػـ

 كيتكػكف كعرضو عمى متخصصيف فػي الترجمػة لمراجعتػو، ثػـ تقنينػو عمػى عينػة الدراسػة الحاليػة،
الػرئيس األكؿ فاعميػة  المجػاؿ يمثػؿ رئيسػيف، مجػاليف كيشػمؿ ، عبػارة،40) مػف األكليػة بصػكرتو
 في الطالقة، اإلبداعي )فاعمية الذات أبعاد لمتفكير أربعة يشمؿ الذم اإلبداعي التفكير في الذات

الػرئيس  المجػاؿ عبػارات، أمػا ثػالث بعػد كػؿ تحػت تنػدرج حيػث كاألصػالة،، كالمركنػة، كالتفاصػيؿ،
 الػتعمـ فػي أبعػاد )فاعميػة الػذات ثالثػة يشػمؿ اإلبػداعي الػذم األداء فػي فاعميػة الػذات فيػك الثػاني

 بعد كؿ تحت الشخصية اإلبداعية،، كتندرج عمى كالمحافظة لإلبداع، كالتركيج لإلبداع، كاالتصاؿ
كيػتـ اإلجابػة عمػييـ بطريقػة التقػدير الػذاتي كتتػدرج االسػتجابات عبػر مقيػاس  .ثػالث عبػارات أيضا

،. 0-4-2-4-7خماسي )دائمان، غالبػان، أحيانػان، نػادران، أبػدان، كتقػدر درجػات المفػردات بالػدرجات )
 كمجمكع درجات المفردات تعبر عف الدرجة الكمية لممقياس.

 
 الخصائص السيكومترية لمقياس فاعمية الذات اإلبداعية:

 صدق مقياس فاعمية الذات اإلبداعية :
 صدق المحكمين:  ( أ)

 الػػػػذات قػػػػاـ الباحػػػػث بػػػػالتحقؽ مػػػػف صػػػػدؽ المحتػػػػكل مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػرض مقيػػػػاس فاعميػػػػة
المتخصصػػيف فػػي مجػاؿ عمػػـ الػنفس كالصػػحة النفسػػية،  *المحكمػيفاإلبداعيػة عمػػى مجمكعػة مػػف 

                                                           
أ.د. فتحي عبدالحميد عبدالقادر )جامعة الزقازيؽ،، أ.د. حسيف محمد عبدالباسط )جامعة جنكب الكادم،، أـ.د. محمد غازم  *

الدسكقي )المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية،، أـ.د. حسف سعد عابديف )جامعة اإلسكندرية،،  أـ.د. محمد كماؿ أبكالفتكح 
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كذلؾ إلبداء الرأم كالتعقيب حكؿ صحة الترجمػة كالصػياغة المغكيػة، كمػدل تمثيميػا لميػدؼ الػذم 
مكانيػػة تعػػديؿ صػػياغتيا، أك حػػذفيا، أك إضػػافة فقػػرات جديػػدة لممقيػػاس، كتقػػدير  كضػػعت لقياسػػو كا 

سبة سمـ التقدير ليا، كقد قاـ الباحث بتعديؿ الفقرات التي مدل صالحية الفقرات كشمكليتيا، كمنا
% ، كقػد تػـ 91اتفؽ المحكميف عمييا، كما تػـ حػذؼ العبػارات التػي يقػؿ نسػبة االتفػاؽ فييػا عػف 

تعديؿ صػياغة بعػض عبػارات المقيػاس بنػاءن عمػى اقتراحػات المحكمػيف، كلػـ يػتـ حػذؼ أم عبػارة 
 ، عبارة .40بارات المقياس في صكرتو النيائية )مف عبارات المقياس، كبذلؾ أصبح عدد ع

 صدق التمييز: ( ب)

مقيػػاس فاعميػػة الػػذات تػػـ حسػػاب الصػػدؽ عػػف طريػػؽ صػػدؽ التمييػػز ؛ حيػػث تػػـ تطبيػػؽ 
طالب، كتـ مقارنة درجات الطالب عمى مقياس فاعميػة الػذات ، 055عمى عينة قكاميا ) اإلبداعية

، كتػػػـ ، )محػػؾ خػػارجي، 4110دؿ العػػدؿ ، اإلبداعيػػة بػػدرجاتيـ عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػػذات )عػػا
ترتيبا تنازليػا ، كتػـ تحديػد أعمػى كأدنػى  الذات )المحؾ، فاعمية مقياسعمى  الطالبترتيب درجات 

، كبػػػالفرز كالتصػػػنيؼ تػػػـ حسػػػاب طالػػػب، 49% مػػػف الػػػدرجات، ككػػػاف عػػػدد كػػػؿ منيػػػا مسػػػاكيان)45
، يػػػاس فاعميػػػة الػػػذات اإلبداعيػػػةمقعمػػػى   ليػػػاتيف المجمػػػكعتيفالمتكسػػػطات كاالنحرافػػػات المعياريػػػة 
 كباستخداـ اختبار "ت"  جاءت النتائج عمى النحك التالى:كتمت المقارنة بيف ىذه المتكسطات 

 
 ( 2خذول )

َخبئح اخخببس "ث" نذساصت انفشوق بٍُ يخىصطبث انًدًىػبث انطشفُت )االسببػً األػهً ، 

 ( 111ٌ= )واالسببػً األدًَ( ػهً يقُبس فبػهُت انزاث االبذاػُت 

 انًخغُش

يدًىػت االسببػً 

 األػهً

يدًىػت االسببػً 

 انذالنت قًُت ث األدٍَ
 ع و ٌ ع و ٌ

فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر 
 االبداعي

49 14.52 4.55 49 41.19 4.91 44.10 1.10 

فاعميػػػػة الػػػػذات فػػػػي األداء 
 االبداعي

49 41.71 4.12 49 49.49 4.04 01.95 1.10 

                                                                                                                                               
قكب النكر )جامعة جازاف،، أـ.د.محمد السيد منصكر )جامعة طنطا،،أـ.د. حناف مكسى السيد )جامعة بنيا،، أـ.د. أحمد يع

 )جامعة األزىر،، د. أحمد محمد عبدالحميد )جامعة األزىر،.
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 1.10 41.71 1.19 57.05 49 4.00 017.42 49 االبداعيةفاعمية  الذات 
، 1.10يتضح مف الجػدكؿ السػابؽ أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل ) 

 مقيػػاس بػػيف متكسػػطات مجمكعػػة االربػػاعي األعمػػى كمتكسػػطات مجمكعػػة االربػػاعي األدنػػى عمػػى
 1لممقياس االبداعية ، مما يدؿ عمى الصدؽ التمييزل  الذات فاعمية

 ثبات مقياس فاعمية الذات اإلبداعية:
حيث  ؛نباخك " ، كمعامؿ ألفا كر التجزئة النصفيةتـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ ىي طريقة "

كالجدكؿ التالي طالب، ، 055بمغت ) طالب كمية التربيةياس عمى عينة مف قتـ تطبيؽ الم
 :فاعمية الذات االبداعيةيكضح معامؿ ثبات مقياس 

 ( 3خذول )

 فبػهُت انزاث اإلبذاػُتَىضح يؼبيم ثببث يقُبس 

 طشَقت انثببث       

 األبؼبد

انخدزئت 

 انُصفُت

 يؼبيم أنفب

 كشَببخ
 
 

فاعميػػة الػػذات فػػي التفكيػػر 
 اإلبداعي

 1.114 1.141 فاعمية الذات في الطالقة
 1.199 1.155 فاعمية الذات في المركنة
 1.510 1.199 فاعمية الذات في التكسع
 1.511 1.554 فاعمية الذات في األصالة

 1.921 1.91 الدرجة الكمية
 
 

فاعميػػػػة الػػػػذات فػػػػي األداء 
 اإلبداعي

 1.544 1.524 فاعمية الذات في التعمـ لإلبداع
 1.791 1.149 االتصاؿ كالتركيج لإلبداع

 1.159 1.192 المحافظة عمى الشخصية اإلبداعية
 1.592 1.549 الدرجة الكمية

 1.995 1.91 الدرجة الكمية لممقياس
كبتحميؿ القيـ اإلحصائية الكاردة في الجدكؿ السػابؽ يتضػح أف معػامالت الثبػات بطريقػة 

طريقػة معامػؿ ألفػا كرنبػاخ فتراكحػت ل، ، كبالنسػبة 1.91،  1.149تراكحت بيف ) التجزئة النصفية
المكضػػػحة فػػػي الجػػػدكؿ السػػػابؽ مقبكلػػػة، ممػػػا ، كتعػػػد معػػػامالت الثبػػػات ،1.995،  1.791بػػػيف )

 يشير إلى صالحية المقياس ألغراض ىذه الدراسة.
 ثانيان: مقياس إدارة الذات )إعداد الباحث،:

قػػػاـ الباحػػػث ببنػػػاء مقيػػػاس إدارة الػػػذات ليتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة كخصػػػائص عينػػػة الدراسػػػة، 
ية، خاصة أف إدارة الذات تستخدـ مسترشدان بالعديد مف البحكث كالدراسات السابقة كاألدبيات النفس

، مفردة، كيتـ اإلجابة 11كاستراتيجيات كبرامج كميارات، كتككف المقياس في صكرتو األكلية مف )
عمػػييـ بطريقػػة التقػػدير الػػذاتي كتتػػدرج االسػػتجابات عبػػر مقيػػاس خماسػػي )دائمػػان ، غالبػػان ، أحيانػػان ، 
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،، كتحسػػػػب الدرجػػػػة 0-4-2-4-7الػػػػدرجات )نػػػػادران ، أبػػػػدان، كتقػػػػدر درجػػػػات المفػػػػردات المكجبػػػػة ب
 بطريقة عكسية في العبارات السالبة. كمجمكع درجات الميارات تعبر عف الدرجة الكمية لممقياس.

 الخصائص السيككمترية لمقياس إدارة الذات:
 صدؽ مقياس إدارة الذات:

 صدق المحكمين:  ( أ)

الػػػذات عمػػػى  قػػاـ الباحػػػث بػػالتحقؽ مػػػف صػػدؽ المحتػػػكل مػػػف خػػالؿ عػػػرض مقيػػاس إدارة
المتخصص في مجاؿ عمـ النفس كالصػحة النفسػية، كذلػؾ إلبػداء الػرأم  *مجمكعة مف المحكميف

مكانيػة  كالتعقيب عمى فقرات المقياس كصػالحيتيا، كمػدل تمثيميػا لميػدؼ الػذم كضػعت لقياسػو كا 
تعػػديؿ صػػياغتيا، أك حػػذفيا، أك إضػػافة فقػػرات جديػػدة لممقيػػاس، كتقػػدير مػػدل صػػالحية الفقػػرات 

شػػػمكليتيا، كمناسػػػبة سػػػمـ التقػػػدير ليػػػا، كقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بتعػػػديؿ الفقػػػرات التػػػي اتفػػػؽ المحكمػػػيف ك 
، مفػردة لعػدـ 00% كعػددىا )91عمييا، كما تـ حذؼ العبارات التي يقؿ نسبة االتفػاؽ فييػا عػف 

، 49انتمائيا لمبعد كتكرار مضػمكنيا، كبػذلؾ أصػبح عػدد عبػارات المقيػاس فػي صػكرتو النيائيػة )
 ة .عبار 

 
 :**الصدق العاممي ( ب)

استخدـ الباحث التحميؿ العػاممي االستكشػافي لمتحقػؽ مػف الصػدؽ العػاممي لمقيػاس إدارة 
لكػايزر  Varimaxالذات بطريقة المككنات األساسية كتحديد العكامؿ مع تدكير المحاكر بطريقة 

، طالبػان، كفػي ضػكء المحػؾ الػذم يقبػؿ 055لدرجات أفراد العينة االستطالعية التػي بمػغ عػددىا )
العامؿ الذم يساكم أك يزيد جذره الكامف عف الكاحد الصحيح، ككذلؾ قبػكؿ العكامػؿ التػي تتشػبع 

ؿ إلػى ، تػـ التكصػ1.2بيا ثالث عبارات عمى األقؿ بحيػث ال يقػؿ تشػبع العبػارات بالعامػؿ عػف )
، أمػػػػػػا نسػػػػػػبة التبػػػػػػايف فيػػػػػػي ، 1.01 – 2.41)أربعػػػػػػة عكامػػػػػػؿ تراكحػػػػػػت جػػػػػػذكرىا الكامنػػػػػػة بػػػػػػيف 

 %، كالنتائج النيائية يكضحيا الجدكؿ التالي:29.509)
 (4خذول )

                                                           
أ.د. فتحي عبدالحميد عبدالقادر )جامعة الزقازيؽ،، أ.د. حسيف محمد عبدالباسط )جامعة جنكب الكادم،، أـ.د. محمد غازم  *

)المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية،، أـ.د. حسف سعد عابديف )جامعة اإلسكندرية،،  أـ.د. محمد كماؿ أبكالفتكح  الدسكقي
)جامعة بنيا،، أـ.د. أحمد يعقكب النكر )جامعة جازاف،، أـ.د.محمد السيد منصكر )جامعة طنطا،،أـ.د. حناف مكسى السيد 

 يد )جامعة األزىر،.)جامعة األزىر،، د. أحمد محمد عبدالحم
 . SPSS (V16)أجريت المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج  **
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يصفىفت انؼىايم انُبحدت يٍ انخحهُم انؼبيهٍ بؼذ انخذوَش انًخؼبيذ نًقُبس إدسة انزاث


 

 انزابع انثانث انثاوي األول انعبارة انزابع انثانث انثاوي األول انعبارة

0 1.794    42  1.790   
4 1.297    45  1.470   
5 1.502    49  1.117   
9 1.749    40   1.251  
04 1.725    42   1.491  
02 1.190    47   1.227  
04 1.179    45   1.449  
09 1.702    49   1.710  
41 1.441    22   1.247  
41 1.112    24   1.210  
20 1.444    27   1.754  
24 1.190    29   1.777  
25 1.452    44   1.194  
29 1.144    49   1.509  
2  1.441   4    1.290 
7  1.441   01    1.701 
1  1.719   01    1.715 
9  1.724   44    1.252 
00  1.149   49    1.499 
07  1.241   21    1.179 
05  1.711   41    1.741 
09  1.499   44    1.105 
44  1.454   47    1.749 
21  1.545   41    1.411 
40  1.129        

 2.41 2.97 7.74 1.012 الجذر الكامف

                                                           
 تـ تجميع عبارات كؿ عامؿ بحيث يتضح المعنى السيككلكجي لمعبارات 
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 انزابع انثانث انثاوي األول انعبارة انزابع انثانث انثاوي األول انعبارة

 1.92 9.15 00.45 04.41 نسبة التبايف
 يتضح من الجدول السابق ما يمي :

 09، 04، 02، 04، 9، 5، 4، 0مفردة كىي أرقاـ )، 04عميو ) أف العامؿ األكؿ تشبع ،
 1.297،، كقد تراكحت تشبعات ىذه المفردات بالعامؿ بيف )29، 25، 24، 20، 41، 41
كتدكر محتكل مفردات ىذا العامؿ حكؿ قدرة الفرد عمى تقدير المياـ الحالية  ،،  1.502 –

كاألكلكيات، كاالستخداـ الرشيد لمكقت، كتحديد كالمستقبمية الكاجب إنجازىا، كتحديد األىداؼ 
؛ كعمى ىذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػ  اإلجراءات التفصيمية لتنفيذ ىذه المياـ المطمكبة

دارة الكقت)  ،.بالتخطيط كا 
  09، 05، 07، 00، 9، 1، 7، 2مفردة كىي أرقاـ )، 04تشبع عميو ) الثانيأف العامؿ ،

 1.241د تراكحت تشبعات ىذه المفردات بالعامؿ بيف )،، كق49، 45، 42، 40، 21، 44
قدرة الفرد عمف تحفيز ذاتو، كاستثارة كتدكر محتكل مفردات ىذا العامؿ حكؿ  ،،  1.545 –

 ،.الدافعية الذاتيةاليمة في نفسو، لتحقيؽ أىدافو؛ كعمى ىذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بػ )
  24، 22، 49، 45، 47، 42، 40أرقاـ )مفردة كىي ، 00تشبع عميو ) الثالثأف العامؿ ،

 – 1.247،، كقد تراكحت تشبعات ىذه المفردات بالعامؿ بيف )49، 44، 29، 27
شعكر الفرد بقيمتو، كتقبمو لذاتو، كتقديره ،،  كتدكر محتكل مفردات ىذا العامؿ حكؿ 1.509

ىمو ليعتمد عمى ذاتو كاحترامو ليا باعتباره يمتمؾ مف القدرات كاإلمكانيات كالميارات التي تؤ 
في الحكـ كالتصرؼ بطرؽ مالئمة لممكاقؼ التي يتعرض ليا؛ كعمى ىذا يمكف تسمية ىذا 

 ،.الثقة بالنفسالعامؿ بػ )
  41، 21، 49، 44، 01، 01، 4مفردة كىي أرقاـ )، 01تشبع عميو ) الرابعأف العامؿ ،

،،  1.179 – 1.252،، كقد تراكحت تشبعات ىذه المفردات بالعامؿ بيف )41، 47، 44
، المختمفة انفعاالتورد في التعامؿ مع فال كتدكر محتكل مفردات ىذا العامؿ حكؿ ميارة

ظيار  إدارة مية ىذا العامؿ بػ )ة؛ كعمى ىذا يمكف تسفلممكاقؼ المختم المناسب االنفعاؿكا 
 ،.االنفعاالت

 ثبات مقياس إدارة الذات:
 ؛، كمعامؿ ألفا كرنباخلممقياس " التجزئة النصفيةتـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ ىي طريقة "

كالجدكؿ التالي  طالب،، 055بمغت ) طالب كمية التربيةياس عمى عينة مف قحيث تـ تطبيؽ الم
 :إدارة الذاتيكضح معامؿ ثبات مقياس 
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 ( 5خذول )

 إداسة انزاثَىضح يؼبيم ثببث يقُبس 

 طزيقت انثباث       

 األبعاد
 كزوباخ معامم أنفا انتجزئت انىصفيت

دارة الكقت  1.955 1.951 التخطيط كا 
 1.940 1.591 الدافعية الذاتية
 1.177 1.190 الثقة بالنفس

 1.170 1.194 إدارة االنفعاالت
 1.951 1.947 الدرجة الكمية

 
التجزئػػة كبتحميػؿ القػػيـ اإلحصػػائية الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ السػابؽ يتضػػح أف معػػامالت الثبػػات بطريقػػة 

طريقػػة معامػػؿ ألفػػا كرنبػػاخ فتراكحػػت بػػيف ل، كبالنسػػبة  ،1.951 – 1.194)تراكحػػت بػػيف  النصػػفية
ممػػا يشػػير كتعػػد معػػامالت الثبػػات المكضػػحة فػػي الجػػدكؿ السػػابؽ مقبكلػػة،  ،،1.955 – 1.170)

 إلى صالحية المقياس ألغراض ىذه الدراسة.
 ثالثان: مقياس المساندة االجتماعية : 

 كيتكػػػػكف ،،4110مقيػػػػاس المسػػػػاندة أسػػػػماء السرسػػػػي كأمػػػػاني عبدالمقصػػػػكد ) بترجمػػػػة كتقنػػػػيف قػػػػاـ
كيتكػكف المقيػاس  المراىقيف، يدركيا كما االجتماعية المساندة تقدير عبارة، بيدؼ،47)مف المقياس

 كالمسػاندة الجيػراف، قبػؿ مػف األصػدقاء، كالمسػاندة قبػؿ مػف المسػاندة :ىػي فرعيػة عكامؿ أربعة مف
 عبػػارات دمػػج بإعػػادة قػػامكا المقيػػاس معػػدكا كلكػػف ، المسػػاندة عػػف الػػذاتى األسػػرة، كالرضػػا قبػػؿ مػػف

 العكامػػؿ عػدد أصػبح ثػـ كمػف .األصػػدقاء قبػؿ مػف المسػاندة عبػارات مػػع الجيػراف قبػؿ مػف المسػاندة
األسػػرة،  قبػػؿ مػػف ، كالمسػػاندة،كالجيػػراف األصػػدقاء)النظػػراء قبػػؿ مػػف المسػػاندة: ىمػػا ثػػالث لممقيػػاس
 المساندة. عف الذاتي كالرضا

 الخصائص السيككمترية لمقياس المساندة االجتماعية:
 صدؽ مقياس المساندة االجتماعية :
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 صدق المحكمين:  ( أ)

مقيػػاس المسػػاندة االجتماعيػػة عمػػى قػػاـ الباحػػث بػػالتحقؽ مػػف صػػدؽ المحتػػكل مػػف خػػالؿ عػػرض 
المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس كالصػػحة النفسػػية، كذلػػؾ إلبػػداء  *مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف

الػػرأم كالتعقيػػب عمػػى فقػػرات المقيػػاس كصػػالحيتيا، كمػػدل تمثيميػػا لميػػدؼ الػػذم كضػػعت لقياسػػو 
مكانيػػة تعػػديؿ صػػياغتيا، أك حػػذفيا، أك إضػػافة فقػػرات جديػػدة لممقيػػاس، كتقػػدير مػػدل صػػالحية  كا 

الفقػػػػرات كشػػػػمكليتيا، كمناسػػػػبة سػػػػمـ التقػػػػدير ليػػػػا، كقػػػػد قػػػػاـ الباحػػػػث بتعػػػػديؿ الفقػػػػرات التػػػػي اتفػػػػؽ 
% ، كقػد تػـ تعػديؿ 91المحكميف عمييا، كما تـ حذؼ العبارات التي يقؿ نسبة االتفاؽ فييػا عػف 

مػػف صػػياغة بعػػض عبػػارات المقيػػاس بنػػاءن عمػػى إقتراحػػات المحكمػػيف، كلػػـ يػػتـ حػػذؼ أم عبػػارة 
 ، عبارة .47عبارات المقياس، كبذلؾ أصبح عدد عبارات المقياس في صكرتو النيائية )

 صدؽ المفردات: ، ب)

تػـ حسػاب صػػدؽ المفػردات بإيجػػاد  معامػؿ االرتبػػاط بػيف درجػة العبػػارة كدرجػة البعػػد الػذم تنتمػػي 
كمػػا  إليػػو كذلػػؾ بعػػد حػػذؼ درجػػة العبػػارة، كذلػػؾ بعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى العينػػة االسػػتطالعية،

 مكضح بالجدكؿ التالي:
 

 

 ( 6خذول )

 (111يؼبيالث االسحببط بٍُ دسخت انؼببسة ودسخت انبؼذ بؼذ حزف دسخت انؼببسة )ٌ=

 انشضب ػٍ انًضبَذة انًضبَذة يٍ قبم األصشة انًضبَذة يٍ قبم انُظشاء

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

يؼبيم  انؼببسة

 االسحببط

0 1.211** 4 1.297** 2 1.279** 
4 1.274** 7 1.414** 1 1.444** 
5 1.499** 9 1.215** 04 1.419** 
9 1.479** 00 1.410** 04 1.475** 

                                                           
أ.د. فتحي عبدالحميد عبدالقادر )جامعة الزقازيؽ،، أ.د. حسيف محمد عبدالباسط )جامعة جنكب الكادم،، أـ.د. محمد غازم  *

الدسكقي )المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية،، أـ.د. حسف سعد عابديف )جامعة اإلسكندرية،،  أـ.د. محمد كماؿ أبكالفتكح 
قكب النكر )جامعة جازاف،، أـ.د.محمد السيد منصكر )جامعة طنطا،،أـ.د. حناف مكسى السيد )جامعة بنيا،، أـ.د. أحمد يع

 )جامعة األزىر،، د. أحمد محمد عبدالحميد )جامعة األزىر،.
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01 1.455** 05 1.429** 07 1.094** 
02 1.401** 41 1.419** 09 1.447** 
01 1.252**   40 1.215** 
09 1.250**   42 1.424** 
44 1.219**   44 1.221** 
    47 1.419** 

 1.10داؿ عند مستكل  **
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف درجة العبارة كدرجة البعػد الػذم تنتمػي إليػو 

 مما يشير إلى صدؽ المقياس. 1.10بعد حذؼ درجة العبارة دالة إحصائيان عند مستكل 
 :  مقياس المساندة االجتماعيةثبات 

حيث  ؛نباخك " ، كمعامؿ ألفا كر التجزئة النصفيةالمقياس بعدة طرؽ ىي طريقة " تـ حساب ثبات
كالجدكؿ التالي يكضح  طالب، 055بمغت ) طالب كمية التربيةياس عمى عينة مف قتـ تطبيؽ الم

 :المساندة االجتماعيةمعامؿ ثبات مقياس 
 ( 1خذول )

 انًضبَذة االخخًبػُتَىضح يؼبيم ثببث يقُبس 

 ت انثببثطشَق       

 األبؼبد
 كشَببخ يؼبيم أنفب انخدزئت انُصفُت

 1.174 1.152 المساندة مف قبؿ النظراء
 1.759 1.119 المساندة مف قبؿ األسرة
 1.110 1.140 الرضا الذاتي عف المساندة

 1.512 1.110 الدرجة الكمية
كبتحميؿ القيـ اإلحصائية الكاردة في الجدكؿ السػابؽ يتضػح أف معػامالت الثبػات بطريقػة 

طريقػػػػػة معامػػػػػؿ ألفػػػػػا كرنبػػػػػاخ ل، ، كبالنسػػػػػبة 1.152،  1.119تراكحػػػػػت بػػػػػيف ) التجزئػػػػػة النصػػػػػفية
، كتعػػػػد معػػػػامالت الثبػػػػات المكضػػػػحة فػػػػي الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ ، 1.512،  1.759فتراكحػػػػت بػػػػيف )

 حية المقياس ألغراض ىذه الدراسة.مقبكلة، مما يشير إلى صال
 األساليب اإلحصائية المستخدمة :

 قاـ الباحث باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية في معالجة بيانات الدراسة الحالية:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. -
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 .اختبار )ت، -
 تحميؿ التبايف الثنائي -
 معامؿ ارتباط بيرسكف. -
 المتعدد. تحميؿ االنحدار -

 نتائج الدراسة كتفسيرىا:
 أكالن: نتائج الفرض األكؿ كتفسيره:

ينص الفرض األكؿ عمى أنو "يكجد مستكم متكسط لفاعمية الػذات اإلبداعيػة بػيف طػالب 
الجامعة"، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس فاعمية الذات اإلبداعية عمى 

، طالػػب فػػي كميػػة التربيػػة جامعػػة جػػازاف، كأظيػػرت النتػػائج أف 041عينػػة البحػػث الحػػالي البالغػػة )
، كبػػانحراؼ 94.11المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة عمػػى مقيػػاس فاعميػػة الػػذات االبداعيػػة بمػػغ )

 ،. 00.14معيارم قدره )
، 94.11كلمتعػػرؼ عمػػى معنكيػػة الفػػرؽ بػػيف المتكسػػطات المحسػػكبة مػػف العينػػة كالبػػالغ )

%، تػـ اسػتخداـ اختبػار 11، كالذم يعادؿ )12%، كالكسط النظرم البالغ )51.74)كالذم يعادؿ 
)ت، لعينػة كاحػػدة، ككشػػفت نتػائج التحميػػؿ اإلحصػػائي أف قيمػػة )ت، المحسػكبة لمفػػرؽ بػػيف متكسػػط 

، كىي دالػة إحصػائيان عنػد 09.90الدرجة الكمية لفاعمية الذات االبداعية كالمتكسط النظرم بمغت )
 ، كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:029، كعند درجة حرية )1.10مستكل داللة)
 
 

 
 ( 8خذول)

انقًُت انخبئُت انًحضىبت نهفشوق بٍُ يخىصط انذسخت انكهُت نفبػهُت انزاث االبذاػُت وانًخىصط 

 انُظشٌ

انًخىصط  انًخغُش

 انحضببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انًخىصط 

 انُظشٌ

قًُت 

 )ث(

دسخت 

 انحشَت

 انذالنت

 
فاعميػػػػػػػػػػػػػػػة 
الذات فػي 
التفكيػػػػػػػػػػػػر 

فاعمية الذات 
 في الطالقة

04.24 0.94 9 41.47 029 1.10 

فاعمية الذات 
 في المركنة

04.10 4.40 9 01.19 029 1.10 
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فاعمية الذات  اإلبداعي
 في التكسع

00.94 4.29 9 02.199 029 1.10 

فاعمية الذات 
 في األصالة

00.29 4.22 9 04.00 029 1.10 

 1.10 029 09.941 21 1.99 45.79 الدرجة الكمية
 

فاعميػػػػػػػػػػػػػػػة 
الذات فػي 

األداء 
 اإلبداعي

فاعمية الذات 
في التعمـ 
 لإلبداع

00.97 4.05 9 07.77 029 1.10 

االتصاؿ 
كالتركيج 
 لإلبداع

00.54 4.09 9 04.94 029 1.10 

المحافظة 
عمى 

الشخصية 
 اإلبداعية

00.41 4.12 9 00.01 029 1.10 

 1.10 029 01.15 45 7.54 27.17 الدرجة الكمية
 1.10 029 09.91 12 00.14 94.11 فاعمية الذات االبداعية

يتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف طػػػالب الجامعػػػة يتمتعػػػكف بفاعميػػػة ذات إبداعيػػػة بدرجػػػة 
%، كىي أعمي 51.74مرتفعة، حيث كاف المتكسط الحسابي لفاعمية الذات االبداعية تمثؿ نسبة )

%،، حيث كػاف ىػذا الفػرؽ داؿ إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة 11النظرم البالغ ) مف نسبة المتكسط
(1.10.، 

، بمػا 45.79بالنسبة لمبعد األكؿ كىك فاعمية الذات في التفكير االبػداعي بمػغ المتكسػط الحسػابي )
%،، حيػػث 11، كيعػػادؿ )21%، كىػػك أعمػػى بكثيػػر مػػف المتكسػػط النظػػرم البػػالغ )59.2يعػػادؿ )

،. أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمككنػػات البعػػد األكؿ 1.10داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة ) كػػاف ىػػذا الفػػرؽ
كىي: ) فاعمية الػذات فػي الطالقػة، فاعميػة الػذات فػي المركنػة، فاعميػة الػذات فػي التكسػع، فاعميػة 

،  00.94،  04.10،  04.24الػػػػذات فػػػػي األصػػػػالة، بمػػػػػغ المتكسػػػػط الحسػػػػابي عمػػػػى الترتيػػػػػب )
%، عمػػػى الترتيػػػب، كىػػػي 57.92% ، 59.91% ، 91.15% ، 94.45، بمػػػا يعػػػادؿ )00.29

%،، حيث كاف الفرؽ داؿ إحصائيان عند 11، كيعادؿ )9أعمى بكثير مف المتكسط النظرم البالغ )
 ،.1.10مستكل داللة )
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بالنسػػػبة لمبعػػػد الثػػػاني كىػػػك فاعميػػػة الػػػذات فػػػي األداء االبػػػداعي بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي 
%،، حيث 11، كيعادؿ )45%، كمقارنة بالمتكسط النظرم البالغ )55.99، بما يعادؿ )27.17)

،. أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمككنػػات البعػػد الثػػاني 1.10كػػاف ىػػذا الفػػرؽ داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة )
ة الػذات فػي الػتعمـ االبػداعي، االتصػاؿ كالتػركيج لإلبػداع، المحافظػة عمػى الشخصػية كىي: )فاعمي

، بمػػػا يعػػػادؿ ) 00.41،  00.54،  00.97االبداعيػػػة، بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الترتيػػػب )
%، عمػػى الترتيػػب، كىػػي أعمػػى بكثيػػر مػػف المتكسػػط النظػػرم البػػالغ %51.41 ، %59.45 ، 59
 ،. 1.10الفرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )%،، حيث كاف 11، كيعادؿ )9)

مف النتائج السابقة يتضح ارتفاع فاعمية الذات االبداعية كأبعادىا لدل عينة الدراسػة مػف 
طالب الجامعة، حيث كاف ىناؾ ترتيبيا كفقان لممتكسط الحسابي عمى النحك التالي: )فاعمية الذات 

فاعميػة الػذات فػي  –اعمية الذات في الػتعمـ االبػداعي ف –فاعمية الذات في المركنة  –في الطالقة 
فاعميػة الػذات فػي  –المحافظػة عمػى الشخصػية االبداعيػة  –االتصػاؿ كالتػركيج لإلبػداع  –التكسع 

 األصالة،. 
كتدؿ ىذه النتائج عمى أف معتقدات طالب الجامعة حكؿ قدراتيـ االبداعية كانت مرتفعة، فطالب 
الجامعة يمثمكف النخبة في كؿ مجتمع، ىذا باإلضافة إلى ما يممكو الجيؿ المعاصر مف 
تكنكلكجيا لـ تكف متكفرة في األجياؿ السابقة مما أىمو ألف يككف باحث عف المعمكمة كمنتج ليا. 

ثكرة المعمكماتية التي ىي أحد مفرزات التقدـ العممي امتدت لتشمؿ جميع مجاالت الحياة فال
كجكانبيا، مما مكف الطالب مف الكصكؿ السريع كالسيؿ لممعمكمة، ككفر لو سرعة كسيكلة 
التكاصؿ مع اآلخريف، ككفر لو تنكع المعمكمات كتعدد مصادرىا، ككفر لو قدر كبير مف حرية 

ر، باإلضافة إلى خمؽ فرص عديدة لتحقيؽ اإلبداع كالتميز فيما يتعمؽ بتنمية الرأم كالتعبي
 إلى كتطكير الذات. كقد تعزل ىذه النتيجة إلى ثقة طالب الجامعة بقدراتيـ االبداعية، باإلضافة

 Chinإبداعية. حيث أكد  حمكال تتطمب التي مف المشكالت الكثير حؿ في السابقة نجاحاتيـ

  .لدل األفراد القدرة اإلبداعية بازدياد تزداد اإلبداعية الذات ةفاعمي أف (2013)
 ىذا باإلضافة إلى فمسفة التعميـ الجامعي التي تدعـ حرية التفكير كاالستقاللية، مما  

 اتفقت المكاد الدراسية. كقد األكاديمي في اإلبداعية كتفكقيـ ذكاتيـ فاعمية معتقداتيـ حكؿ يعزز
، التي تكصمت إلى أف 4104الدراسات منيا دراسة أحمد محمد الزعبي ) مف عدد مع ىذه النتيجة

مستكل فاعمية الذات االبداعية لمطمبة المكىكبيف كمعممييـ كاف مرتفعان. في حيف تكصمت دراسة 
، إلى أف طمبة الجامعة يتمتعكف بفاعمية الذات االبداعية 4105ثناء عبدالحافظ كغدير فميح )

 بدرجة متكسطة.
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 : نتائج الفرض الثاني كتفسيره:ثانيان 
 طالب درجات متكسطي بيف إحصائيان  دالة مكجبة عالقة تكجد ينص الفرض الثاني عمى أنو "

دارة الذات فاعمية مقياسي عمى الجامعة الذات "، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ  اإلبداعية كا 
 استخداـ معامؿ ارتباط "بيرسكف"، ككانت النتائج كما يمي:

 (9خذول)

يؼبيالث االسحببط بٍُ دسخبث طالة اندبيؼت فٍ فبػهُت انزاث االبذاػُت وأبؼبدهب وإداسة انزاث 

 أبؼبدهب

انخخطُط  انًخغُش

وإداسة 

 انىقج

انذافؼُت 

 انزاحُت

انثقت 

 ببنُفش

إداسة 

 االَفؼبالث

 إداسة انزاث

 
فاعمية الذات 
في التفكير 
 اإلبداعي

فاعمية الذات في 
 الطالقة

1.444** 1.495** 1.244** 1.447** 1.724** 

فاعمية الذات في 
 المركنة

1.491** 1.442** 1.247** 1.059* 1.741** 

فاعمية الذات في 
 التكسع

1.414** 1.795** 1.419** 1.422** 1.754** 

فاعمية الذات في 
 األصالة

1.214** 1.229** 1.422** 1.151 1.442** 

 **1.179 **1.444 **1.499 **1.795 **1.727 الدرجة الكمية
 

فاعمية الذات 
في األداء 
 اإلبداعي

فاعمية الذات في 
 التعمـ لإلبداع

1.447** 1.414** 1.254** 1.071 1.494** 

االتصاؿ كالتركيج 
 لإلبداع

1.221** 1.215** 1.259** 1.009 1.409** 

المحافظة عمى 
الشخصية 
 اإلبداعية

1.490** 1.299** 1.492** 1.101 1.449** 

 **1.772 1.015 **1.441 **1.455 **1.701 الدرجة الكمية
 **1.110 *1.412 **1.714 **1.799 **1.719 فاعمية الذات االبداعية

 0.1.دال ػُذ يضخىي  **،  0.5.دال ػُذ يضخىي  *
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 يتضح من الجدول السابق النتائج التالية:
فاعمية الذات في التفكير االبداعي ) فاعمية الذات كجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيان بيف  -

دارة  في الطالقة، كفاعمية الذات في المركنة، فاعمية الذات في التكسع، الدرجة الكمية،  كا 
دارة االنفعاالت، كالدرجة  دارة الذات، كالدافعية الذاتية، كالثقة بالنفس، كا  الذات )التخطيط كا 

،، أما بعد "فاعمية الذات في األصالة"  أظيرت 1.10لة )الكمية إلدارة الذات، عند مستكل دال
دارة الذات، كالدافعية  النتائج كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان مع إدارة الذات )التخطيط كا 

، ، كعدـ كجكد 1.10الذاتية، كالثقة بالنفس، كالدرجة الكمية إلدارة الذات، عند مستكل داللة )
 النفعاالت.عالقة ارتباطية مع إدارة ا

كجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيان بيف فاعمية الذات في األداء االبداعي )فاعمية الذات في  -
التعمـ لإلبداع، كاالتصاؿ كالتركيج لإلبداع، كالمحافظة عمى الشخصية اإلبداعية، كالدرجة 

دارة الذات، كالدافعية الذاتية، كالثقة بالن دارة الذات )التخطيط كا  فس، كالدرجة الكمية الكمية، كا 
،، بينما ال تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بيف 1.10إلدارة الذات، عند مستكل داللة )

فاعمية الذات في األداء االبداعي )فاعمية الذات في التعمـ لإلبداع، كاالتصاؿ كالتركيج 
 النفعاالت.لإلبداع، كالمحافظة عمى الشخصية اإلبداعية، كالدرجة الكمية، كبعد إدارة ا

دارة الذات )التخطيط  - كجكد عالقة دالة ارتباطية بيف فاعمية الذات االبداعية )الدرجة الكمية، كا 
دارة الذات، كالدافعية الذاتية، كالثقة بالنفس، كالدرجة الكمية إلدارة الذات، عند مستكل داللة  كا 

دارة ،، ككجكد عالقة دالة ارتباطية بيف فاعمية الذات االبداعية )1.10) الدرجة الكمية، كا 
 ،.1.17االنفعاالت عند مستكل داللة )

تتضح مف النتائج السابقة أف فاعمية الذات اإلبداعية ترتبط بعالقة دالة إحصائيان مع إدارة الذات 
كأبعادىا لدل طالب الجامعة، فالطالب الذم يمتمؾ فاعمية ذات ابداعية مرتفعة تككف إدارتو لذاتو 

ا كاف يمتمؾ فاعمية ذات ابداعية منخفضة تككف إدارتو لذاتو منخفضة. مما مرتفعة، كالعكس إذ
يشير إلى أف إدارة الذات تؤثر بشكؿ كبير في فاعمية الذات االبداعية؛ حيث تعكس مدل قدرة 
الطالب الجامعي عمى االستفادة مف الكقت كالمكاىب لتحقيؽ أىدافو، مما يسيـ في ظيكر 

و عمى تقديـ نتائج ابداعية. فإدارة الذات تجعؿ الطالب يتحكـ في معتقدات ايجابية حكؿ قدرات
انفعاالتو كيتخذ قرارات سميمة في حياتو كلديو دافعية عمى البقاء كيستطيع مكاجية مشكالتو، كمف 

 ثـ فإف نجاحو في حياتو اليكمية يتكقؼ عمى إدارتو لذاتو.
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كما إف إدارة الذات تعمؿ عمى دفع السمكؾ كتكجييو كاستمراره، كبناء الذات االبداعية كما أكضح 
Michael (1987)  يعتمد عمى مستكل األىمية الذاتية لدل الفرد كمدل ثقتو بقدراتو. كفي ىذا

 أف فاعمية الذات االبداعية تتأثر بخبرات الطالب الجامعي كتفكقو Beck (2004)الصدد أشار 
فيي تمعب دكران  Beghetto (2006)أك فشمو في التعامؿ مع المكاقؼ المختمفة، ككما أكضح 

يمكف أف تشارؾ في التفكؽ األكاديمي  Redmon (2007)رئيسان في تعزيز االبتكار، ككما ذكر 
 لمطالب كفي نمك شخصيتو االجتماعية كاالنفعالية.

 Chin، ، كدراسة 4119ة دينا معكض )كتتشابو نتيجة ىذا الفرض مع ما تكصمت إليو دراس

دارة الذات، بينما تكصمت  (2013) مف كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف فاعمية الذات كا 
، إلى كجكد عالقة دالة احصائيان بيف إدارة الكقت كىي أحد أبعاد إدارة 4114دراسة فكقية راضي )

االبتكارم. في حيف تكصمت دراسة كماؿ الذات في الدراسة الحالية مع القدرة عمى التفكير 
، إلى كجكد عالقة دالة احصائيان بيف الثقة بالنفس كىي أحد أبعاد إدارة الذات في 4111النشاكم )

 الدراسة الحالية مع فاعمية الذات.
 ثالثًا: نتائج الفرض الثالث وتفسيره:

 طالب درجات متكسطي بيف إحصائيان  دالة مكجبة عالقة تكجد ينص الفرض الثالث عمى أنو "
االجتماعية "، كلمتحقؽ مف صحة ىذا  اإلبداعية كالمساندة الذات فاعمية مقياسي عمى الجامعة

 الفرض تـ استخداـ معامؿ ارتباط "بيرسكف"، ككانت النتائج كما يمي:
 ( .1خذول)

بَذة يؼبيالث االسحببط بٍُ دسخبث طالة اندبيؼت فٍ فبػهُت انزاث االبذاػُت وأبؼبدهب وانًض

 االخخًبػُت أبؼبدهب

انًضبَذة يٍ  انًخغُش

 انُظشاء

انًضبَذة 

يٍ 

 األصشة

انشضب 

انزاحٍ ػٍ 

 انًضبَذة

انًضبَذة 

 االخخًبػُت

 
فاعمية الذات في 
 التفكير اإلبداعي

 **1.450 1.024 **1.214 *1.095 فاعمية الذات في الطالقة
 **1.242 *1.097 **1.450 **1.219 فاعمية الذات في المركنة
 **1.207 **1.411 **1.491 **1.421 فاعمية الذات في التكسع
فاعمية الذات في 

 األصالة

1.199 1.127 1.124 1.159 

 **1.249 *1.057 **1.491 **1.491 الدرجة الكمية
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فاعمية الذات في 
 األداء اإلبداعي

فاعمية الذات في التعمـ 
 لإلبداع

1.479** 1.044 1.444** 1.491** 

االتصاؿ كالتركيج 
 لإلبداع

1.102 1.004 1.149 1.151 

المحافظة عمى 
 الشخصية اإلبداعية

1.044 1.422** 1.497** 1.451** 

 **1.414 **1.424 *1.414 1.011 الدرجة الكمية
 **1.247 *1.405 **1.450 **1.471 فاعمية الذات االبداعية

 0.1.دال ػُذ يضخىي  **،  0.5.دال ػُذ يضخىي  *

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ النتائج التالية:
كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف فاعمية الذات في التفكير االبداعي )فاعمية الذات في  -

المركنة، فاعمية الذات في التكسع، الدرجة الكمية،  كالمساندة االجتماعية )المساندة مف قبؿ 
بعد النظراء، كالمساندة مف قبؿ األسرة، كالرضا الذاتي عف المساندة، الدرجة الكمية،، أما 

فاعمية الذات في الطالقة فيرتبط بعالقات دالة إحصائيان مع المساندة االجتماعية )المساندة 
مف قبؿ النظراء، كالمساندة مف قبؿ األسرة، الدرجة الكمية،، بينما ال تكجد عالقة دالة إحصائيان 

فاعمية مع الرضا الذاتي عف المساندة. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة ارتباطية بيف 
الذات في األصالة كالمساندة االجتماعية )المساندة مف قبؿ النظراء، كالمساندة مف قبؿ 

 األسرة، كالرضا الذاتي عف المساندة، الدرجة الكمية،.
كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف فاعمية الذات في التعمـ لإلبداع ككالن مف المساندة  -

ف المساندة كالدرجة الكمية لممساندة االجتماعية، كعدـ كجكد مف قبؿ النظراء كالرضا الذاتي ع
عالقة دالة إحصائيان بينيا كبيف المساندة مف قبؿ األسرة. كما ال تكجد عالقة دالة إحصائيُا 
بيف االتصاؿ كالتركيج لإلبداع  كالمساندة االجتماعية )المساندة مف قبؿ النظراء، كالمساندة 

اتي عف المساندة، الدرجة الكمية،. أما فيما يتعمؽ ببعد " المحافظة مف قبؿ األسرة، كالرضا الذ
عمى الشخصية االبداعية" فتكجد عالقة دالة إحصائيان مع كالن مف المساندة مف قبؿ األسرة 
كالرضا الذاتي عف المساندة كالدرجة الكمية لممساندة االجتماعية، كعدـ كجكد عالقة دالة 

 ؿ النظراء.إحصائيان مع المساندة مف قب
كجكد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف فاعمية الذات في التفكير االبداعي )فاعمية الذات في  -

الطالقة، فاعمية الذات في المركنة، فاعمية الذات في التكسع، الدرجة الكمية،  كالمساندة 



 فاعهيت انذاث اإلبذاعيت وعالقتها بكم مه إدارة انذاث وانمساوذة االجتماعيت  نذي طالب انجامعت

 د/ حساو انذيه أبىانحسه حسه عهً                                                                  

 

 

 -111-   9102يىايز                                                          انعذد انثامه  وانثالثىن

تي عف االجتماعية )المساندة مف قبؿ النظراء، كالمساندة مف قبؿ األسرة، كالرضا الذا
 ،.1.10المساندة، الدرجة الكمية، عند مستكل داللة )

تتضح مف النتائج السابقة أف فاعمية الذات اإلبداعية ترتبط بعالقة دالة إحصائيان مع 
المساندة االجتماعية لدل طالب الجامعة، فإذا تكفرت لمطالب مساندة اجتماعية مرضية ينعكس 

فالمساندة االجتماعية تعمؿ عمى تكفير األمف النفسي ذلؾ عمى فاعمية الذات االبداعية لديو. 
كاالجتماعي لمطالب كالذم ينعكس عمى قدرتو عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة. كما تمعب دكران 

، أف 49-45، 0992مايكؿ ارجايؿ )ميمان في بناء الذات كزيادة إحساس الفرد بذاتو. كيذكر 
حيث تؤدم إلى زيادة  Self-Systemالذات  المساندة االجتماعية ليا تأثير فكرم عمى نظاـ

تقدير الذات كالثقة بيا كالشعكر بالسيطرة عمى المكاقؼ، كذلؾ تكلد درجة مف المشاعر االيجابية 
كما أكدت دراسة عمى عبدالسالـ عمى  تجعؿ الفرد يدرؾ األحداث الخارجية عمى أنيا أقؿ مشقة.

اممة مف األسرة لتأىيؿ طالب الجامعة ، عمى أىمية دكر المساندة االجتماعية الك4111)
لممكاجية االيجابية ألحداث الحياة الضاغطة، كتنمية الدافعية لمتحصيؿ الدراسي، كسرعة التكافؽ 

 مف اإليجابية الراجعة إلى أف زيادة التغذية Beghetto (2006)مع الحياة الجامعية. كما تكصؿ 
 .Chuang, et alل طالبيـ. كما تكصؿفاعمية الذات االبداعية لد مستكل ترفع المعمميف

 الدراسة عمميات في كفاءة الطالب يرتفع بارتفاع اإلبداعية الذات فاعمية أف مستكل  (2010)
 الذم قد األمر أحيانان، كاألىؿ كاألصدقاء كالمعمميف المحيط االجتماعي إلى باإلضافة كاإلبداع،
 اإلبداعية لدييـ.  الذات فاعمية مستكل رفع في إيجابينا ينعكس

التي تكصمت إلى كجكد عالقة  Felton, et al. (1996)كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف المساندة االجتماعية كفاعمية الذات، كدراسة محمد عبدالمعطي 

ذات االكاديمية، ، التي تكصمت إلى كجكد عالقة دالة بيف المساندة االجتماعية كفاعمية ال4114)
التي أشارت إلى أف المساندة االجتماعية ليس ليا  Kawon (2002)بينما اختمفت مع دراسة 

 عالقة ذات دالة إحصائيان بفاعمية الذات.
 رابعان: نتائج الفرض الرابع كتفسيره:

في فاعمية الذات االبداعية  دالة إحصائيان  فركؽ ال تكجد ينص الفرض الرابع عمى أنو "
لمتخصص كالمستكل الدراسي لدل طالب الجامعة" ، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ  تعزل

حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عمى مقياس فاعمية الذات 
 االبداعية كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

 (11خذول)
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انزاث االبذاػُت نذي طالة اندبيؼت وفقبً انًخىصطبث انحضببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت نفبػهُت 

 نهخخصص وانًضخىٌ انذساصٍ

االَحشاف  انًخىصط انحضببٍ انؼذد انًضخىي انخخصص

 انًؼُبسٌ

 
 التربية الفنية

 04.09 90.27 05 الرابع
 04.41 90.71 01 الخامس
 00.11 94.51 01 السادس
 00.59 90.54 42 االجمالي

 
 التربية البدنية

 9.97 99.99 01 الرابع
 00.97 51.94 02 الخامس
 04.09 91.11 05 السادس
 04.99 94.44 41 االجمالي

 
 التربية الخاصة

 9.51 55.71 01 الرابع
 5.49 97.40 05 الخامس
 00.10 95.71 09 السادس
 01.45 92.19 70 االجمالي

 
 االجمالي

 00.70 94.77 49 الرابع
 01.99 90.17 41 الخامس
 04.12 92.14 47 السادس
 00.12 94.11 041 االجمالي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسطات الحسابية لفاعمية الذات االبداعية لدل طالب 
الجامعة كفقان لمتخصصات )التربية الفنية، التربية البدنية، التربية الخاصة، كانت عمى الترتيب 

ارتفاع فاعمية الذات االبداعية في تخصص  ،، مما يشير إلى92.19،  94.44،  90.54)
التربية الخاصة، أما فيما يتعمؽ بالمستكل الدراسي )الرابع، الخامس، السادس، فكانت متكسطاتيـ 

، مما يشير إلى ارتفاع فاعمية الذات االبداعية لدل 92.14،  90.17،  94.77عمى الترتيب )
 طالب المستكل السادس.

 Two Way ANOVAكلمكشؼ عف داللة الفركؽ تـ إجراء تحميؿ التبايف الثنائي 
 كما في الجدكؿ التالي:  

 ( 12خذول)
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َخبئح ححهُم انخببٍَ انثُبئٍ نهفشوق فٍ فبػهُت انزاث االبذاػُت نذي طالة اندبيؼت وفقبً نهخخصص 

 وانًضخىي انذساصٍ

يدًىع  يصذس انخببٍَ

 انًشبؼبث

 يخىصط دسخبث انحشَت

 انًشبؼبث

 انذالنت قًُت )ف(

غير  1.244 41.549 4 90.497 التخصص
 دالة

المستكل 
 الدراسي

غير  1.414 70.194 4 014.099
 دالة

التخصص* 
 المستكل الدراسي

4144.410 4 717.771 2.992 1.10 

 - - 041.117 020 01797.409 الخطأ
 - - - 041 952954.11 االجمالي

 

التبايف الثنائي في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان أظيرت نتائج تحميؿ 
في فاعمية الذات االبداعية تعزم لمتخصص لدم طالب الجامعة ، حيث بمغت قيمة )ؼ = 

،. كأيضا عدـ كجكد فركؽ α  =1.17، كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )1.244
ية تعزم لممستكل الدراسي لدل طالب الجامعة، حيث دالة إحصائيان في فاعمية الذات االبداع

،. بينما α  =1.17، كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )1.414بمغت قيمة )ؼ = 
أظيرت النتائج كجكد فركؽ في فاعمية الذات االبداعية لدل طالب الجامعة تعزل لمتفاعؿ بيف 

، كىي قيمة دالة إحصائيان 2.992)ؼ =  التخصص كالمستكل الدراسي، حيث بمغت قيمة     
 ،.α  =1.10عند مستكل داللة )

كقد يرجع عدـ كجكد تأثير لمتخصص كالمستكل الدراسي في فاعمية الذات االبداعية 
لدل طالب الجامعة إلى تشابو قدراتيـ االبداعية الكامنة، باإلضافة إلى تشابو شركط القبكؿ 

 تشابو المناخ الدراسي في التخصصات المختمفة. لاللتحاؽ بيذه التخصصات كأيضان إلى
، التي تكصمت إلى عدـ 4102تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عمراف محمد بني يكنس)

كجكد فركؽ في درجة الفاعمية الذاتية تعزم لمتغيرات ) الجنس، الكمية، المستكل الدراسي،، 
عمية الذات ال تتأثر بكؿ ، التي تكصمت إلى أف فا4104كدراسة ناجي النكاب كمحمد حسيف )

 Beghetto, etمف النكع كالتخصص كالفرقة الدراسية لدل طالب كمية التربية، كتكصمت دراسة 

al. (2012)  إلى أف فاعمية الذات االبداعية لمطالب تميؿ إلى االنخفاض مع ارتفاع الصؼ
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، إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في االبداع االدارم 4101الدراسي. كتكصمت رجكة اليذلي )
 تعزل إلى المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كالحالة االجتماعية.

، إلى أف كجكد فركؽ في 4105يح )بينما تكصمت دراسة ثناء عبدالحافظ كغدير فم 
فاعمية الذات االبداعية لدل طالب الجامعة تعزل لمنكع كالتخصص، كتكصمت دراسة أحمد محمد 

، إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في فاعمية الذات االبداعية عند الطمبة تعزل إلى 4104الزعبي )
صيـ األكاديمي لصالح الصؼ الدراسي لصالح الصؼ السابع، كعند المعمميف تعزل لتخص

، إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في 4119التخصص العممي، كتكصمت دراسة غالب المشيخي )
فاعمية الذات تعزم لمتخصص األكاديمي لدل المعممات كطالب الجامعات لصالح التخصصات 

 العممية. 
 خبيضبً: َخبئح انفشض انخبيش وحفضُشِ:

في إدارة الذات تعزل  دالة إحصائيان  فركؽ دتكجال  ينص الفرض الخامس عمى أنو "
لمتخصص كالمستكل الدراسي لدل طالب الجامعة" ، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عمى مقياس إدارة الذات كما ىك 

 مكضح بالجدكؿ التالي:
 (13خذول)

نذي طالة اندبيؼت وفقبً نهخخصص  انزاث حشافبث انًؼُبسَت إلداسةانًخىصطبث انحضببُت واالَ

 وانًضخىٌ انذساصٍ

االَحشاف  انًخىصط انحضببٍ انؼذد انًضخىي انخخصص

 انًؼُبسٌ

 
 التربية الفنية

 09.20 092.04 05 الرابع
 44.71 095.44 01 الخامس
 07.04 099.51 01 السادس
 09.02 091.41 42 االجمالي

 
 التربية البدنية

 09.59 091.11 01 الرابع
 47.15 059.29 02 الخامس
 40.17 097.79 05 السادس
 40.97 097.29 41 االجمالي

 
 التربية الخاصة

 09.02 094.57 01 الرابع
 05.49 094.44 05 الخامس
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 07.09 094.49 09 السادس
 05.41 091.75 70 االجمالي

 
 االجمالي

 09.91 097.94 49 الرابع
 44.04 095.15 41 الخامس
 05.49 099.09 47 السادس
 09.70 095.74 041 االجمالي

لدل طالب  الذات يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسطات الحسابية عمى إدارة
الجامعة كفقان لمتخصصات )التربية الفنية، التربية البدنية، التربية الخاصة، كانت عمى الترتيب 

،، مما يشير إلى ارتفاع إدارة الذات في تخصص التربية 091.75،  097.29،  091.41)
عمى الخاصة، أما فيما يتعمؽ بالمستكل الدراسي )الرابع، الخامس، السادس، فكانت متكسطاتيـ 

، مما يشير إلى ارتفاع إدارة الذات لدل طالب 099.09،  095.15،  097.94الترتيب )
 المستكل السادس. 

 Twoكلمكشؼ عف داللة ىذه الفركؽ بيف المتكسطات تـ إجراء تحميؿ التبايف الثنائي 

Way ANOVA   :كما في الجدكؿ التالي 
 (14خذول)

نذي طالة اندبيؼت وفقبً نهخخصص وانًضخىي  انزاث إداسةَخبئح ححهُم انخببٍَ انثُبئٍ نهفشوق فٍ 

 انذساصٍ

دسخبث  يدًىع انًشبؼبث يصذس انخببٍَ

 انحشَت

يخىصط 

 انًشبؼبث

قًُت 

 )ف(

 انذالنت

 غير دالة 1.914 219.994 4 525.594 التخصص
 غير دالة 1.204 009.744 4 429.144 المستكل الدراسي

التخصص* 
 المستكل الدراسي

 غير دالة 0.022 424.491 4 0525.947

 - - 292.424 020 71449.114 الخطأ
 - - - 041 4955171.11 االجمالي

 

أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
، كىي 1.914في إدارة الذات تعزم لمتخصص لدم طالب الجامعة ، حيث بمغت قيمة )ؼ = 

،. كأيضا عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان α  =1.17دالة إحصائيان عند مستكل داللة )قيمة غير 
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، 1.204في إدارة الذات تعزم لممستكل الدراسي لدل طالب الجامعة، حيث بمغت قيمة )ؼ = 
،. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد α  =1.17كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

ت لدل طالب الجامعة تعزل لمتفاعؿ بيف التخصص كالمستكل الدراسي، حيث فركؽ في إدارة الذا
 ،.α  =1.17، كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )0.022بمغت قيمة )ؼ = 

كقد يرجع عدـ كجكد تأثير لمتخصص كالمستكل الدراسي في إدارة الذات لدل طالب 
الجامعة إلى تشابو قدراتيـ عمى مراقبة سمككيـ كاستخداميـ طرؽ ككسائؿ متشابية لالستفادة مف 
الكقت، إلى جانب قدرتيـ عمى تحديد أىدافيـ المستقبمية. باإلضافة إلى التشابو في طبيعة 

تخصص حيث أنيا تقع تحت مظمة العمـك التربكية كالنفسية ، كما أف  المقررات في كؿ
التخصصات المختمفة تدرس نفس المقررات العامة كبالتالي يخضعكف لنفس الخبرات كنفس 
أساليب التقكيـ. ىذا باإلضافة إلى أف نظاـ الدراسة كفؽ الساعات المعتمدة كبالتالي يستطيع 

سيا في أم مستكل دراسي. كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت الطالب اختيار المقررات التي يدر 
، كالتي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في إدارة 4119زياد بركات )إليو دراسة 

كدراسة فكقية راضي  الذات تبعان لمتغير التخصص لدم أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.
إدارة الكقت بيف طالب الجامعة في  ، عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ميارات4114)

، إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 4101التخصص العممي كاألدبي. تكصمت رجكة اليذلي )
في إدارة الذات تعزل إلى المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة كالحالة االجتماعية. بينما تكصمت دراسة 

متكسطات درجات الطالب عمى ، التي  كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 4101ايياب شحاتة )
 مقياس إدارة الذات ترجع لمتغيرم الصؼ كالتخصص لدل طالب المرحمة الثانكية.

 صبدصبً: َخبئح انفشض انضبدس وحفضُشِ:
في المساندة االجتماعية  دالة إحصائيان  فركؽ تكجدال  ينص الفرض السادس عمى أنو "

، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تعزل لمتخصص كالمستكل الدراسي لدل طالب الجامعة" 
حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب عمى مقياس المساندة 

 االجتماعية كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
 (15خذول)

نذي طالة اندبيؼت وفقبً  االخخًبػُت انًخىصطبث انحضببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت نهًضبَذة

 انذساصٍ نهخخصص وانًضخىٌ

االَحشاف  انًخىصط انحضببٍ انؼذد انًضخىي انخخصص

 انًؼُبسٌ

 9.49 99.99 05 الرابع 
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 04.11 94.12 01 الخامس التربية الفنية
 9.24 92.71 01 السادس
 01.21 90.54 42 االجمالي

 
 التربية البدنية

 9.74 92.19 01 الرابع
 5.11 94.19 02 الخامس
 01.17 91.11 05 السادس
 9.99 90.02 41 االجمالي

 
 التربية الخاصة

 9.55 91.20 01 الرابع
 04.07 94.49 05 الخامس
 9.90 91.44 09 السادس
 01.24 90.19 70 االجمالي

 
 االجمالي

 9.42 90.45 49 الرابع
 01.94 92.92 41 الخامس
 01.14 99.44 47 السادس
 01.04 90.74 041 االجمالي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف المتكسطات الحسابية في المساندة االجتماعية لدل طالب الجامعة 
،  90.54كفقان لمتخصصات )التربية الفنية، التربية البدنية، التربية الخاصة، كانت عمى الترتيب )

ما ،، مما يشير إلى ارتفاع المساندة االجتماعية في تخصص التربية الفنية، أ90.19،  90.02
فيما يتعمؽ بالمستكل الدراسي )الرابع، الخامس، السادس، فكانت متكسطاتيـ عمى الترتيب 

، مما يشير إلى ارتفاع المساندة االجتماعية لدل طالب المستكل 99.44،  92.92،  90.45)
 الخامس. 

 Two Wayكلمكشؼ عف داللة ىذه الفركؽ بيف المتكسطات تـ إجراء تحميؿ التبايف الثنائي 

ANOVA   :كما في الجدكؿ التالي 
 (16خذول)

نذي طالة اندبيؼت وفقبً نهخخصص  االخخًبػُت َخبئح ححهُم انخببٍَ انثُبئٍ نهفشوق فٍ انًضبَذة 

 وانًضخىي انذساصٍ

دسخبث  يدًىع انًشبؼبث يصذس انخببٍَ

 انحشَت

يخىصط 

 انًشبؼبث

قًُت 

 )ف(

 انذالنت

 غير دالة 1.120 2.054 4 1.245 التخصص
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 غير دالة 0.500 054.914 4 247.115 المستكل الدراسي
التخصص* 

 المستكل الدراسي
 غير دالة 0.291 029.440 4 775.191

 - - 010.141 020 02422.122 الخطأ
 - - - 041 0091910.11 االجمالي

 

أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
المساندة االجتماعية  تعزم لمتخصص لدم طالب الجامعة ، حيث بمغت قيمة )ؼ = في 

،. كأيضا عدـ كجكد فركؽ α  =1.17، كىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )1.120
دالة إحصائيان في المساندة االجتماعية تعزم لممستكل الدراسي لدل طالب الجامعة، حيث بمغت 

،. كما α  =1.17ىي قيمة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )، ك 0.500قيمة )ؼ = 
أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ في المساندة االجتماعية لدل طالب الجامعة تعزل لمتفاعؿ بيف 

، كىي قيمة غير دالة 0.291التخصص كالمستكل الدراسي، حيث بمغت قيمة    )ؼ = 
 ،.α  =1.17إحصائيان عند مستكل داللة )

تفسير ىذه النتيجة مف خالؿ أف طبيعة الدراسة الجامعية كضعت الطالب في  يمكف
مكاقؼ تفرض عمييـ إقامة عالقات إيجابية مع مف يتعاممكف معيـ، كما أف مطالب الدراسة 
تكجييـ لمتعاكف في بعض األكقات كالمنافسة في أكقات أخرل مما يزيد لدييـ الدافعية الذاتية 

حراز النجاح ك  االنجاز األكاديمي. كقد يرجع عدـ كجكد تأثير لمتخصص كالمستكل لمتعمـ كا 
الدراسي في المساندة االجتماعية لدل طالب الجامعة إلى أف المساندة مف قبؿ أعضاء ىيئة 
التدريس كالمساندة مف قبؿ األقراف كالمساندة مف قبؿ إدارة الكمية كالجامعة متشابية. كتتفؽ ىذه 

، التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 4102صبار ) النتيجة مع دراسة الجكىرة
 متكسطات درجات الطالبات في المساندة االجتماعية طبقان لمتغير المستكل الدراسي.

 صببؼبً: َخبئح انفشض انضببغ وحفضُشِ:

 ياإحصائ داالن  تنبؤان  اإلبداعية الذات بفاعمية التنبؤ يمكف ال ينص الفرض السابع عمى أنو "
الجامعة "، كلمتحقؽ مف صحة ىذا  طالب لدل كالمساندة االجتماعية الذات إدارة بمعمكمية
 تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد كما مكضح بالجدكؿ التالي:الفرض 

 (11خذول )

ت انزاث االبذاػُت وأبؼبدهب بًؼهىيُت إداسة انزاث وانًضبَذة  قًُت )ف( نًؼشفت إيكبَُت انخُبؤ بفبػُه

 االخخًبػُت وأبؼبدهًب
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يصذس  األبؼبد

 انخببٍَ

يدًىع 

 انًشبؼبث

دسخبث 

 انحشَت

يخىصط 

 انًشبؼبث

قًُت 

 )ف(

يضخىي 

 انذالنت

فبػهُت انزاث فٍ 

 انخفكُش االبذاػٍ

 0.1. 10145 250666 1 1190662 االَحذاس

 30592 132 4140188 انبىاقٍ

  139 .653085 انكهٍ

فبػهُت انزاث فٍ 

 االبذاػٍاألداء 

 0.1. 110394 2440316 1 111.0212 االَحذاس

 210443 132 283.0438 انبىاقٍ

  139 .454.065 انكهٍ

فبػهُت انزاث 

 االبذاػُت

 0.1. 1905.3 13640515 1 95520.22 االَحذاس

 690966 132 92350518 انبىاقٍ

  139 .1818106 انكهٍ

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي 
 بفاعمية الذات اإلبداعية )فاعمية الذات في التفكير اإلبداعي،أف قيمة )ؼ، لمعرفة امكانية التنبؤ 
إدارة الذات كالمساندة االجتماعية بمعمكمية  ،كالدرجة الكميةكفاعمية الذات في األداء اإلبداعي، 

عند  كىي قيـ دالة إحصائيان  ،09.712،  00.294،  5.047بمغت عمى الترتيب ) كأبعادىما،
 البديؿ الفرض كقبكؿ الصفرم الفرض رفض يتـ السابقة النتائج خالؿ كمف، 1.10مستكل داللة 
االجتماعية  كالمساندة الذات إدارة بمعمكمية كأبعادىا االبداعية الذات بفاعمية التنبؤحيث يمكف 
 كأبعادىما.

ؤ بفاعمية الذات االبداعية كما ىك مكضح بالجدكؿ ككانت أكثر العكامؿ المستقمة إسيامان في التنب
 التالي:

 
 (18خذول )

 أكثش انؼىايم انًضخقهت إصهبيبً فٍ انخُبؤ بفبػهُت انزاث االبذاػُت نًؼشفت االَحذاس ححهُم َخبئح

 س انًخغُشاث األبؼبد
 2س

 انًُىرج

قًُت 

 انثببج

يؼبيم 

 االَحذاس
  قًُت

 )ث(
 انذالنت

فاعمية الذات 
التفكير في 

 االبداعي

التخطيط 
دارة  كا 
 الكقت

1.744 1.457 0.994 1.115 1.492 2.445 1.10 

فاعمية 
الذات في 
األداء 
 االبداعي

التخطيط 
دارة  كا 
 7.127 1.255 1.104 الكقت

1.414 1.244 2.991 1.10 

الدافعية 
 1.10 4.594 1.417 1.400 الذاتية
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الثقة 
 1.10 4.544 1.449 1.454 بالنفس

فاعمية 
الذات 
 االبداعية

التخطيط 
دارة  كا 
 الكقت

1.502 1.719 9.710 

1.414 1.209 4.444 1.10 

الدافعية 
 1.10 4.277 1.219 1.797 الذاتية

الثقة 
 1.10 2.744 1.412 1.121 بالنفس

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :
  دارة الكقت ىي أكثر العكامؿ المستقمة إسيامان في التنبؤ بفاعمية الذات في التخطيط كا 

%، كيمكف صياغة معادلة  45.7التفكير االبداعي؛ حيث بمغت نسبة إسيامو في التنبؤ 
 االنحدار عمى النحك التالي:

دارة الكقت + ، × 1.115فاعمية الذات في التفكير االبداعي = )   0.994التخطيط كا 
 دارة الكقت، كالدافعية الذاتية، كا لثقة بالنفس ىي أكثر العكامؿ المستقمة إسيامان التخطيط كا 

 25.5في التنبؤ بفاعمية الذات في األداء االبداعي؛ حيث بمغت نسبة إسياميا في التنبؤ 
 %، كيمكف صياغة معادلة االنحدار عمى النحك التالي:

دارة الكقت + )، × 1.414فاعمية الذات في األداء االبداعي = ) ، 1.400التخطيط كا 
 7.127الثقة بالنفس + ، × 1.454الدافعية الذاتية +)× 

  دارة الكقت، كالدافعية الذاتية، كالثقة بالنفس ىي أكثر العكامؿ المستقمة إسيامان التخطيط كا 
%، كيمكف  71.9في التنبؤ بفاعمية الذات االبداعية؛ حيث بمغت نسبة إسياميا في التنبؤ 

 :صياغة معادلة االنحدار عمى النحك التالي
دارة الكقت + )، × 1.414فاعمية الذات االبداعية = ) الدافعية ، × 1.797التخطيط كا 

 9.710الثقة بالنفس + ، × 1.121الذاتية +)
دارة الكقت، كالدافعية الذاتية، كالثقة بالنفس أكثر إسيامان  مما سبؽ يتضح أف التخطيط كا 

نتيجة مف منطمؽ أف إدارة الذات كأبعادىا في التنبؤ بفاعمية الذات اإلبداعية، كيمكف تفسير ىذه ال
تحسف التكاصؿ الجيد بيف األفراد كىي أحد عناصر التفاعؿ االيجابي كليا دكر كبير في زيادة 
التفاعالت االجتماعية كما ككيفان بيف الطالب، فيي إحدل سمات الشخصية المؤثرة في التكافؽ 
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مككيات االيجابية مما ينعكس أثره عمى العاـ بكؿ جكانبو كتعد نقطة البداية لكثير مف الس
معتقداتيـ حكؿ قدراتيـ كامكاناتيـ بشكؿ عاـ كاالبداعية منيا بشكؿ خاص، فإدارة الذات تعد 

 Beghetto, et al. (2012)منبئ جيد لفاعمية الذات االبداعية. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
التي تكصمت إلى أف تقييمات المعمميف لتعبير الطالب االبداعي في مادتي العمـك تنبأت يالفاعمية 

التنبؤ  ، التي تكصمت إلى امكانية4100الذاتية االبداعية لمطالب. كدراسة محمد حسيف سعيد )
مرتبطة بفاعمية الذات المرتبطة بالتفكير اإلبداعي مف خالؿ النكع كأنماط التعمـ كالتفكير ال

. بالسيطرة الدماغية، بينما أسيـ النكع فقط في التنبؤ بفاعمية الذات المرتبطة باألداء اإلبداعي
 بالسمكؾ تتنبأ اإلبداعية الذات إلى أف فاعميةانخٍ حىصهج   Tan, et al. (2011)كدراسة 

 .الطالب لدل الصفي
 انخىصُبث :

  في ضكء نتائج البحث الحالي يكصي الباحث بما يمي :
تقكيػػػػة كتحسػػػػيف مسػػػػتكل فاعميػػػػة الػػػػذات اإلبداعيػػػػة لمطػػػػالب مػػػػف خػػػػالؿ بػػػػرامج تدريبيػػػػة  ،0)

رشادية كأنشطة تعميمية.   كا 
 مراعاة قياس فاعمية الذات االبداعية أثناء قبكؿ الطالب بالجامعات. ،4)

 انًقخشحبث :
ت في ضكء النتائج التي تـ التكصػؿ إلييػا فػي البحػث الحػالي يتضػح كجػكد بعػض النقػاط كالتسػاؤال

 كالبحكث المقترحة في حاجة إلى مزيد مف البحث كالدراسة كما يمي :
دارة الػذات كالمسػاندة االجتماعيػة لػدل  ،0) إجراء دراسات تربط بيف فاعمية الذات االبداعية كا 

 مراحؿ تعميمية أخرل.
إعػػػػداد بػػػػرامج تدريبيػػػػة لتنميػػػػة فاعميػػػػة الػػػػذات االبداعيػػػػة لػػػػدل طػػػػالب المراحػػػػؿ التعميميػػػػة  ،4)

 المختمفة.
 دراسة فاعمية الذات االبداعية لدل الفئات الخاصة.  ،2)
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 أوالً انًشاخغ انؼشبُت :

،. فاعمية الذات اإلبداعية لدل الطمبة المكىكبيف كمعممييـ في األردف. المجمة 4104أحمد الزعبي)
 .499-457،، 4)01األردنية في العمـك التربكية، 

كالمساندة االجتماعية كعالقتيما بمفيـك الذات األكاديمي ،. فاعمية الذات 4104أحمد عبدالغني إبراىيـ )
لدل تالميذ التعميـ اإلعدادم ذكم صعكبات التعمـ كالعادييف. مجمة كمية اآلداب جامعة الزقازيؽ، العدد 

(19 ،،499-414. 
 .الجامعية اإلسكندرية: الدار. مياراتؾ ابف سمسمة: الذات إدارة،. 4117) ماىر أحمد

،. المساندة االجتماعية التقميدية كغير التقميدية في حاالت الثكؿ، دراسة ميدانية. 4110يـ )أسماء إبراى
 .27-02المؤتمر السنكم الثامف، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، 

،. مقياس المساندة االجتماعية. القاىرة، مكتبة األنجمك 4110أسماء السرسي، أماني عبدالمقصكد )
 المصرية.

 . إدارة الذات: دليؿ الشباب إلى النجاح. القاىرة: دار التكزيع كالنشر اإلسالمية.،4114ـ رضا )أكر 
،. الضغكط النفسية كعالقتيا بالمساندة االجتماعية كاالكتئاب لدل طالبات جامعة 4102الجكىرة صبار )

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية. رسالة ماجستير، كمية العمـك االجتماعية، 
 اإلسالمية.

 ، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.1،. عمـ النفس التربكم. ط4111آماؿ صادؽ، فؤاد أبكحطب )
،. فاعمية برنامج لممساندة االجتماعية في تخفيؼ االغتراب لدل عينة مف الطالبات 4114آماؿ فيمي )

 كمية التربية، جامعة حمكاف. المقيمات بالمدف الجامعية. رسالة دكتكراه،
،. العالقة بيف إدارة الذات كضغكط الدراسة لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية 4101ايياب شحاتة )

 .499-417األزىرية. المؤتمر السنكم الخامس عشر، مركز اإلرشاد النفسي جامعة عيف شمس، 
االبداعية لدل طمبة الجامعة. المجمة العربية لمعمـك ،. فاعمية الذات 4105ثناء عبدالحافظ كغدير فميح )

 .017-049،، 0التربكية كالنفسية، العدد )
،. معجـ عمـ النفس كالطب النفسي. الجزء السابع، القاىرة: 0997جابر عبدالحميد، عالء الديف كفافي )

 دار النيضة العربية.
 الكتب. ،. عمـ النفس االجتماعي. القاىرة: عمـ0994حامد زىراف )
 ، القاىرة: عالـ الكتب.2،. الصحة النفسية كالعالج النفسي. ط4110حامد زىراف )

 ،. عمـ النفس التربكم. عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.4115خميؿ المعايطة )
،. بعض ميارات إدارة الذات لدل المعمـ كما يدركيا تالميذ المرحمة اإلعدادية 4119دينا معكض )
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 عالقتيا بفاعمية الذات لدييـ. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنصكرة.ك 
إدارة الذات كعالقتيا باإلبداع اإلدارم لدل مديرات كمساعدات كمعممات مدارس ،. 4101رجكة اليذلي )

 لقرل.المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة مف كجية نظرىف. رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة أـ ا
دارة الذات كأثر ذلؾ عمى الدافعية لإلنجاز عند عينة 4119زياد بركات ) ،. سيككلكجية التخطيط لمحياة كا 

 .704-455، 74مف مدرسي جامعة القدس المفتكحة. اتحاد الجامعات العربية، 
العممي في ،. إدارة الذات كالفاعمية االكاديمية لدل طالب الجامعة. مجمة البحث 4107سمر السيد )

 .99-55،، 4)01التربية، مصر، 
،. العالقات بيف المساندة االجتماعية ككؿ مف مظاىر االكتئاب 4110شعباف رضكاف، عادؿ ىريدم )

 .019-54،، 79كتقدير الذات كالرضا عف الحياة. مجمة عمـ النفس، العدد )
 ار أسامة لمنشر كالتكزيع.،. إدارة الكقت كمدارس الفكر اإلدارم. عماف: د4111شكقي عبداهلل )
،. تحميؿ المسار لمعالقة بيف مككنات القدرة عمى حؿ المشكالت االجتماعية ككالن 4110عادؿ العدؿ )

-040، 0، ج47مف فاعمية الذات كاالتجاه نحك المخاطرة، مجمة كمية التربية جامعة عيف شمس، )
059. 

غط العمؿ كعالقة كؿ منيما برضا المعمـ عف ،. المساندة االجتماعية كض0991عزت عبدالحميد حسف )
 العمؿ. رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.

دارة الذات لمتعمـ في 4119عمى أبكحمداف ) ،. أثر برنامج تدريبي في تنمية ميارات الذكاء الناجح كا 
 الجامعة األردنية. مكاقؼ حياتية لدل طمبة الصؼ العاشر. رسالة دكتكراه، كمية الدراسات العميا،

،. المساندة االجتماعية كتطبيقاتيا العممية في حياتنا اليكمية. القاىرة: مكتبة 4117عمى عبدالسالـ )
 االنجمك المصرية.

،. المساندة االجتماعية كأحداث الحياة الضاغطة كعالقتيما بالتكافؽ مع 4111عمى عبدالسالـ عمى )
لمقيميف مع أسرىـ كالمقيميف في المدف الجامعية. مجمة عمـ النفس، الحياة الجامعة لدل طالب الجامعة ا

 .44-1، ، 04، السنة 72الييئة المصرية لمكتاب، العدد 
 ، الككيت: دار الحديث.2،. ضغكط الحياة كأساليب مكاجيتيا. ط4112عمى عسكر )

الفاعمية الذاتية لدل طالب ،. التفكير الناقد كعالقتو بالمراقبة الذاتية ك 4102عمراف محمد بني يكنس )
 جامعة اليرمكؾ في ضكء بعض المتغيرات. رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة اليرمكؾ، األردف.

،. إدارة الذات كعالقتو بالتعمـ المكجو ذاتيان لدل معممي المدرسة المتكسطة بالككيت. 4119عيسى جابر )
 .477-444العدد الرابع عشر، مجمة بحكث التربية النكعية، جامعة المنصكرة، 

،. قمؽ المستقبؿ كعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات كمستكل الطمكح لدل عينة مف 4119غالب المشيخي )
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 طالب الجامعة. رسالة دكتكراه، جامعة أـ القرل، السعكدية.
الجامعييف في دكلة ،. العالقة بيف القمؽ كمفيـك الذات كمستكل الطمكح لدل الطمبة 4112فايز األسكد )

 فمسطيف. رسالة ماجستير، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.
،. ميارات إدارة الكقت لدل طالب الجامعة كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي كالقدرة عمى 4114فكقية راضي )

 .29-2،، 49التفكير االبتكارم كالضغكط النفسية. مجمة كمية التربية، جامعة المنصكرة، ع)
،. فاعمية الذات كعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدل طالب كمية التربية 4111كم )كماؿ النشا

النكعية. مؤتمر التعميـ النكعي كدكره في التنمية البشرية في عصر العكلمة، كمية التربية النكعية جامعة 
 .711-419، 02/4/4111-04المنصكرة، 

ؿ عبدالقادر يكنس،، سمسمة عالـ المعرفة، ،. سيككلكجية السعادة. )ترجمة: فيص0992مايكؿ ارجايؿ )
 ،، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت.057العدد )

،. فاعمية الذات كعالقتيا بمستكل الطمكح كدافعية االنجاز عند طالب 4114محمد إبراىيـ تكفيؽ )
 لتربكية، جامعة القاىرة.الثانكم العاـ كالثانكم الفني. رسالة ماجستير، معيد الدراسات كالبحكث ا

،. عمـ النفس التربكم كتطبيقاتو. العيف: 4111محمد البسيمي، عبدالقادر العماكم، أحمد الصماكم )
 مكتبة الفالح.

،. المساندة االجتماعية كالمساندة األكاديمية كفاعمية الذات األكاديمية 4114محمد السيد عبدالمعطي )
يؿ الدراسي لدل طالب الصؼ األكؿ بالتعميـ الثانكم العاـ. في ضكء مستكيات متباينة مف التحص

 .410-459،، 01)4دراسات تربكية كاجتماعية، 
المساندة االجتماعية كالصحة النفسية: مراجعة نظرية  ،.0994محمد الشناكم، محمد عبدالرحمف )

 كدراسات تطبيقية. القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.
 كأنماط التعمـ النكع ضكء في الجامعة طالب لدل اإلبداعية الذات فاعمية،. 4100محمد حسيف سعيد )

-441، 4،، ج01الدماغية. مجمة كمية التربية جامعة بني سكيؼ، عدد) بالسيطرة المرتبطة كالتفكير
219. 

 ،. دراسات في الصحة النفسية. االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.4110محمكد أبكالنيؿ )
،. عادات العقؿ كالتفكير عالي الرتبة كعالقتيما بالفاعمية الذاتية لدل 4104كمحمد حسيف ) ناجي النكاب

طمبة كميات التربية. مجمة العمـك االنسانية، عدد خاص بالمؤتمر العممي الرابع لكمية التربية لمعمـك 
 .054-049اإلنسانية، 

دارة الذات  –األسئمة الذاتية  ،. أثر تنمية ما كراء اإلدارؾ بالتدريب عمى4101ناجي حسف ) في الفيـ كا 
 .040-015،، 2)24لطالب الجامعة. مجمة كمية التربية جامعة عيف شمس، 
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،. أحداث الحياة الضاغطة كالشعكر بالكحدة النفسية لدل 4104ىشاـ جاد الرب، عرفات شعباف )
كسيطة. المجمة التربكية، الطالب المكفكفيف: دكر فاعمية الذات كالمساندة االجتماعية كمتغيرات 

45(017 ،،252-441. 
دارة الذات كعالقتيما بالصحة النفسية كالنجاح األكاديمي في ،4104ىكيدة محمكد ) . الصالبة النفسية كا 

،، 2)22ضكء بعض المتغيرات لدل طالب الدبمـك المينية بكمية التربية. دراسات عربية في عمـ النفس، 
740-109. 

،. إدارة الذات كعالقتيا بالذكاء االجتماعي في ضكء األنظمة التمثيمية كبعض 4107ياسرة أبكىدركس )
،، 0)01المتغيرات لدل عينة مف الطالبات المتفكقات في جامعة األقصى. مجمة العمـك التربكية كالنفسية، 

219-415. 
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