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 :ملدص

 كمتغيرات االكاديمي والطموح االبداعية الذات فاعمية عمى التعرفىدفت الدراسة إلى 
 فعالية مستوى كان اذا ما ومعرفة نجران بجامعة الطمبة لدى الحياة االكاديمية بجودة تنبؤية
 – نظري)  البكالوريوس في التخصص لمتغير تبعا يختمف االكاديمي والطموح االبداعية الذات
طالب وطالبة من جامعة ( 478، وتكونت عينة الدراسة من ) اناث( –والنوع )ذكور  ( عممي

فاعمية الذات االبداعية ، ومقياس الطموح نجران ، واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس 
، وتمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام جودة الحياة األكاديمية مقياس  االكاديمي ،

الل حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط من خ SPSSبرنامج 
مستويات متباينة وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أىميا : وجود ، واالنحدار الخطي 

ووجود عالقة ذات  ، نجران فاعمية الذات االبداعية والطموح االكاديمي لدى طمبة جامعةمن 
، وجود فروق ذات داللة  االكاديمي والطموح االبداعية الذات فاعميةداللة إحصائية بين أبعاد 

 الذات أبعاد مقياس فاعميةػهً احصائية بين متوسطي درجات الطالب الذكور واالناث 
لصالح االناث بينما لم توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات  االبداعية
ائية بين متوسطي درجات الطالب تعزو لمتخصص، كما وجدت فروق ذات داللة احص الطالب

االناث ولصالح التخصص النظري لصالح  االكاديمي أبعاد مقياس الطموح ػهً الذكور واالناث
الحياة  جودةعمى  االكاديمي والطموح االبداعية الذات لفاعميةاثر ذو داللة إحصائية وجود ، 

 . نجران لدى طمبة جامعة االكاديمية

الحياة االكاديمية، طمبة  االكاديمي ،جودة الذات ، الطموح فاعميةالكممات المفتاحية : 
 الجامعة
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Abstract 

The present study aims to identify the creative self-efficacy and the 

educational aspirations as predictive variables of the quality of academic life 

among the students of Najran University. It examines if these variables differ 

according to specialization (humanities- scientific) and gender (male-female). 

It covered a sample of (874) students at Najran University and utilized the 

scales of the creative self-efficacy, educational aspirations, and quality of 

academic life. Data were processed statistically using SPSS by estimating 

arithmetic means, standard deviations, correlation coefficients, and linear 

regression. The results revealed different levels of the creative self-efficacy and 

the educational aspirations among the students of Najran University. There was 

a statistically significant correlation between the domains of the creative self-

efficacy and educational aspirations. While there were statistically significant 

differences between the mean scores of males and females on the domains of 

the scale of the creative self-efficacy favoring the females, there were no 

statistically significant differences between the mean scores of the participants 

due to specialization. Moreover, there were statistically significant differences 

between the mean scores of the participants on the domains of the scale of the 

educational aspirations in favor of the females and humanities. There was a 

statistically significant impact of the creative self-efficacy and the educational 

aspirations on the quality of academic life among the students of Najran 

University. 

Keywords: Self-efficacy, Educational aspirations, Quality of 

academic life, University students.  
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 :  الدزاس٘ مكدم٘

الذي يرتبط بطبيعة االفراد  الحديث النفس عمم مفاىيم أىم من الذات فاعمية مفيوم يعد       
وما يمتمكون من قدرات في تحصيل المعارف والميارات ، ويعد ىذا المفيوم أحد المفاىيم 

التي تناولت خمسة أبعاد رئيسية تساعد عمى تباين سموك المحورية لنظرية التعمم االجتماعي 
، ،   Forethought والتروي،  Symbolizing  الترميزف متشابية وىي االفراد في مواق
وفاعمية ،  Self Control  الذاتية والسيطرة،  Learning Vicarious  والتعمم البديل

  فاعمية الذاتوما تركز عميو الباحثة في الدراسة الحالية ىو بعد   Efficacy self  الذات
Efficacy self   خالل من تظير فاعميتو في الفرد معتقدات أنباندورا " حيث يرى "فقط 

ن المتعددة والخبرات الشخصيةلمقدرات  المعرفي االدراك  الذاتية لفاعميتيم األفراد تصورات وا 
الخطط  أنواع في يؤثر الذاتية لفعاليتيم وان ادراك االفراد حيـاتيم اليومية فـي تأثيراً  األكثر ىي

 .(  Bandora 2007التي يضعونيا ، )
 في فعال أثر ذات معرفية أبنية ُينشئ ميةاعبالف المرتفع أن االحساس أيضا كما يضيف      
لمفعالية ، وال تعني فعالية الذات كما اشار "باندورا" الى ما يمتمكو الفرد ،  الذاتي االدراك تقوية

لفاعميتو الذاتية يؤثر عمى دراك الفرد ، كما أن اانما تعني باعتقاداتو حول ما يمكنو القيام بو 
طبيعة العمل أو اليدف الذي يسعى الفرد الى تحقيقو وعمى مقدار المبادرة والجيد والمثابرة 
 الذي سيبذلو في التصدي لمعوائق التي تعترضو وعمى اسموب تفكيره وىذا يسيل أو يعوق

تنمية القدرات سموكو، ولما كان االبداع وتنميتو من ابرز االولويات في العصر الحديث و 
 مع الذات االبداعية لمطالب من أىم أىداف التربية المعاصرة فان امتزاج مفيوم فاعمية

 -Creative Self االبداعية الذات بفاعمية يعرف عنو ما ينتج االبداعي التفكير ميارات
Efficacy ، ابداعية أفكار وتطوير ، قوتو مواطن تحديد عمى الفرد بقدرات تتحدد والتي 

 .( 48 ، 4108 ، لزعبيا)
تعكس فاعمية الذات االبداعية اعتقادات الفرد عن قدراتو االبداعية في مجال معين ، كما و     

عمى العممية االبداعية  انيا تصف اعتقادات الفرد حول قدراتو في خمق االبداع وبالتالي تؤثر
 تمثل االبداعية الذات فاعمية ان من"  Bandura ,1997"، وىذا ما سبق واشار اليو  لديو

 ضروريا شرطا واعتبرىا محددة بيئة في بنجاح االبداعي السموك اداء عمى بقدرتو الفرد اعتقاد
 Hus ,Sheng, ,& Hsuehوكذلك يؤكد  جديدة معرفة واكتشاف االبداعية لإلنتاجية
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أن االفراد الذين يشعرون بثقة أكبر ويفيمون الصعوبات كتحِد يكون لدييم مستوًى  (2011)
 مرتفع من فاعمية الذات االبداعية. 

 الفرد حياة في ميًما ليا دورا التي المتغيرات من األكاديمي الطموح مستوىولما كان      
 أىداف تحديد عمى القدرة ولديو مستقبمو، تجاه بالتفاؤل يتميز الطموح الفرد والمجتمع ألن

 اإلحباط، ويتحمل لمفشل يستسمم وال عوائق من يقابمو قد ما عمى التغمب ويستطيع حياتو،
 الفرد طموح مستوىلذا فأن ىناك تقارب بين  ، ومعناىا الحياة بقيمة يشعر فإنو وبالتالي
 قدراتو  أو كفاءتو ومستوى
 مسار إدارة عمى قادرا يكون معينة أىداف تحقيق عمى بقدرتو يؤمن الذي فالشخص       
 عمى بالسيطرة اإلحساس إلى يؤدي بدوره وىذا أكبر وبنشاط ذاتية بصورة يحدده الذي حياتو
 (. 45، 4104 الجبوري، (  تيااوتحدي البيئة

 حياة في ميًمادورا  لو األكاديمي الطموح مستوى( ان 458، 4107)ىيالت ويرى         
 ميما أساسيا تمثل عنصرا وطموحاتو الفرد أىداففإن  وبذلك .لمشخصية سمة بوصفو الفرد
 النفسية صحتو في أثر طموحاتو تحديد في إخفاقو أو الفرد لنجاح ويكون تقدير ذاتو في

 .عموما
( أن طموح الفرد ىو من اىم محاور وابعاد  45، 4105)  َىعفكما يضيف        

فالفرد عندما الشخصية والتي من خالليا يتحقق توافق الفرد وتقديره لذاتو ومستوى أدائو 
ينجح في أمر ما فان ذلك يزيد من ثقتو بنفسو ويدعم فاعمية ذاتو ويرفع من مستوى طموحو 

 في االساسية االبعاد يعد من الطموح بأن مستوى (45 ،4108 ) الزىراني ، وىذا ما أكده 
 المتغيرات أحد فيو ، عنيا التعبير مظاىر من ومظيرا سماتيا من وسمة الشخصية تركيب
  سموك. من الفرد عن يصدر فيما التأثير ذات

( أن مستوى الطموح ىو نتاج تفاعل عنصرين االول ىو 08،  4110) جابروكما يرى       
والثاني ىو قدرتو عمى تنفيذ أىدافو والتي من خالليا يشعر وعي الفرد بذاتو وتقديره ليا 

 بتقديره لذاتو وفاعميتيا .
ويشير  الطموح الميني ليشمل أنماط متعددة من الطموح فنجدالطموح  ويتسع مفيوم      

والطموح  ، الذي يتعمق مشخص معين فقطوالطموح الفردي  الى تطمعات الفرد في مينتو ،
الواحد،  المجتمع داخل الّناس من معين جيل أو معينة فئة طموح إلى يراالجتماعي والذي يش
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 أعمى إلى الوصول في العممي الشخصية ، والطموح الحياة المتمثل في العاطفي والطموح
 والطموح األكاديميالعمم  مراكز أعمى إلى الوصول في العممي ، والطموح والمراكز المناصب

 ثابتة سمةبأنو ( 445، 4105تشير اليو  نوير )وىو ما تيتم بو الدراسة الحالية والذي 
 مرغوب ىدف تحقيق نحو وموجية دافعة إيجابية طاقة لدييم تولد الطالب لدى نسبياً  ثباتاً 
 االرتقاء مدى وتعكس قدراتيم، تناسب عالى إنجاز مستوى ذات أدائية معايير بوضع فيو

 عن األكاديمى مسارىم خالل تدريجياً  لتحقيقو يسعوا الذى المستقبل في طموحيم بمستوى
 والنظرة السوية، الكمالية توافر من البد اليدف ىذا ولتحقيق المتالحقة نجاحاتيم طريق

 دافعة قوة يمثل بما المتميز واألداء المحسوبة المخاطرة عمى واإلقدام المستقبمية، اإليجابية
    .أكاديمية طموحات تحقيق نحو ليم
 والرضا بالنفس، الثقةب رتبطأن الطموح االكاديمي كما ي (4105) رى الحورانيتو         

 عمى يياإل النظر يعد والتي لم الحياة جودةفيو يرتبط أيضا بمفيوم  الذات، وفعالية الوظيفي،
في كل شئ  لمرفاىية تطمعال تعني أصبحت بل الجسم، يستر غطاء وال العيش نعمة أنيا

 مقياس فييوتعكس درجة استمتاع الفرد بحياتو من خالل التفاعل المتبادل مع المجتمع ، 
 العموم في واسع باىتمام حظيت ىميتياأل ، ونظرا  حضاريا وتقدميم واالفراد الشعوب لرفاىية
 أي الشخص، لذات ، وفقاالحياة جودة مفيوم حول النظر وجيات تختمف واإلنسانية، الطبية
 المادية اإلمكانيات وكذلك بو، تحيط التي البيئية لممتغيرات نظرا  الشخص، يدركو لما

 .آخر إلى إنسان من يختمف انسبي مفيوما نعتبره أن يمكن ولذلك ؛ والمعنوية
دارتيم التحكم بحياتيم في األفراد قدرة ىي الحياة بصفة عامة واذا كانت جودة         بما وا 
 في كبير بشكل تسيم األكاديمية الحياة جودة والشخصية  ، فإن النفسية طبيعتيم مع يتناسب
 الطالب سعي في أساسيا مكونا األكاديمية الحياة جودة وتعتبر. لمفرد  الحياة جودة تحقيق
 (.0555أىداف  ) حسن ،  من يحققو وما ينجزه ، ما  خالل من ذاتو تحقيق نحو

 المتعممين حياة في ميما متغيرا تعد الطالب أداء جودة أن Raj   (4115) ويرى       
 عمى يؤثر بدوره وىذا المتعمم التجاىات موجية اعتبرت كما التعمم، مواقف في وأيضا وآباءىم
 .التعمم مواقف في االداء وتعزيز ميكانيكية

ذا اعتبرنا أن        وىو الفرد، يدركيا كما الحياة جوانب كل يضم شامل مفيوم الحياة جودة وا 
 يحقق الذي المعنوي واالشباع  االساسية، لمحاجات المادي االشباع ليشمل يتسع مفيوم
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موضوعية  ظروف ليا الحياة جودة فإن ذلك وعمى لذاتو، تحقيقو عبر لمفرد النفسي التوافق
 التي الحديثة المفاىيم من life of Quality الحياة جودة مصطمح يعد وليذا ذاتية، ومكونات

 الحياة ( .فإن جودة4115 )العادلي، واالنسانية.  الطبيعية العموم في كبير اىتماما القت
 والنفسية والبدنية التعميمية األبعاد أيضا مثل متنوعة جوانب عمى لمطالب تشتمل األكاديمية
 واالقتصادية والترفييية الترفييية والرعاية واالجتماعية والثقافية والبحثية والسموكية
 عمى ميمة عالمة ىي الطالب حياة جودة ، الواقع في. الفردية التنمية دوأبعا والمستقبمية

 (  (Rita ; Elham ; Leili, 2019الطالب . حياة عن رضاىم درجة
تمثل دورا بارزا اذ يمكن ان تشارك في تفوق الطالب  فاعمية الذات االبداعيةولما كانت        

، االكاديمي ونمو شخصيتو االجتماعية واالنفعالية بشكل متعادل وتؤثر عمى انجازه االكاديمي 
لدى الطمبة تمقي الضوء عمى مدى التقدم الذي يطرأ عمى  فاعمية الذات االبداعيةفإن دراسة 

دراستيم الجامعية مع وعي خبراتيم واقتنائيم لمعديد شعورىم بفاعمية ذاتيم االبداعية اثناء 
عبد بعد التخرج ) من استراتيجيات التعمم والميارات التي تمكنيم من مجابية الحياة المينية

( ، وكذلك ال يمكن ان يتفوق الطالب دراسيا دون ان يكون لديو 044، 4107الحافظ ،
)الشافعي ، يد من التفوق واالمتياز مستوى مناسب من الطموح الذي يدفعو نحو تحقيق المز 

( ،  ونظرا ألىمية جودة الحياة االكاديمية والتي أصبحت من القضايا اليامة في 4104
التعميم عمى المستوى المحمي والعالمي ، فقد تناولت الباحثة في دراستيا تمك المتغيرات 

االكاديمية لدى الطالبات لمحاولة التعرف عمى درجة اسياميا النسبي في التنبؤ بجودة الحياة 
 باعتبارىا كما سبق وذكر مطمب اساسي من متطمبات العصر .

 مشهل٘ الدزاس٘ :

لقد تطور البحث في فاعمية الذات االبداعية باعتبارىا أحد الموضوعات الحديثة التي         
ذا كانت نالت اىتمام الباحثين في مجال االدب النفسي والتربوي  أحدالذات  ميةاعف ، وا 

 الفرد ينجزه بما ال تتصل التي األحكام من مجموعة عن ُتعبر والتي الميمة ، التعمم محددات
 الصعبة المواقف مع التعامل في مرونتو بو، ومدى القيام يستطيع ما عمى بالحكم ولكن فقط ،

تعكس اعتقادات الفرد عن  الذات االبداعية ميةاعلمفشل ، فإن ف مقاومتو ومقدار والمعقدة
واعتقاداتو حول  الذي يبذلو الجيد ومقدار مثابرتو ومدى قدراتو االبداعية في مجال معين
 ان إال واإلبداع الذات فاعمية بين الكامن االرتباط من الرغم قدرتو عمى خمق االبداع ، وعمى
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 ويشير الزعبي االبداع سياق في الذات فاعمية لتناول وجيت والدراسات االبحاث من القميل
 طمبة عمى اجريت والتي العامة الذات التي تناولت فاعمية الى وفرة الدراسات( 874 ،4104)

 ، العالم مستوى عمى العيد حديث االبداعية الذات موضوع في البحث زال ما انو إال الجامعة
 النفس عمم في الحديثة المفاىيم كأحد اإلبداعية الذات بفاعمية المتزايد االىتمام من وبالرغم
 مرتبطة متغيرات خالل من دراستيا إلى المنشورة الدراسات من أي تتطرق اال انو لم المعرفي،

ومتنوعة ولكن معظم الدراسات تناولتيا كمفيوم عام محاولة الكشف عن ابعادىا او الفروق 
بين الجنسين او التخصصات ولم تتعمق معظم الدراسات في تناوليا كمتغير ىام يؤثر في 

متغيرات االخرى ويرتبط بيا ويمكن من خالليا التنبؤ بالعديد من المتغيرات األخرى العديد من ال
. 

تناولت العديد من الدراسات فاعمية الذات االبداعية في عالقتيا بالعديد من كما          
 درجة عمى التعرف الى ( والتي ىدفت4107 ) الحافظ ، فميح عبد فنجد دراسة المتغيرات
 لمتغيري تبعا الجامعة طمبة لدى الفاعمية درجة في والفروق  الجامعة طمبة لدى الذات فاعمية
ناث ذكور) الجنس  طالب( 811)عمى عينة مكونة من  (انساني – عممي) والتخصص( وا 
وتوصمت نتائجيا الى ان طمبة الجامعة يتمتعون بمستوى متوسط لفاعمية الذات وطالبة 

مستوى فاعمية الذات االبداعية بين الطالب والطالبات  االبداعية ، والى وجود فروق دالة في
 .ولصالح التخصصات العممية لصالح الطالب الذكور

فاعمية الذات ( والتي ىدفت الى التعرف عمى مفيوم 4104دراسة  جبير ، )كما نجد        
لدى طمبة كمية التربية وداللة الفروق  الذات االبداعية والتعرف عمى مستوى فعالية  االبداعية

وفقا لمتغيرات النوع والتخصص ، وتكونت عينة البحث من  فاعمية الذات االبداعيةفي مستوى 
( طالب وطالبة ،وتوصمت النتائج الى عدم وجود فروق دالة احصائيا وفقا لمتغيري 011)

 الفروق عمى التعرف ى( وىدفت ال4104 )، السميع عبدو  ؛ رشوان، دراسة النوع والتخصص
 األكاديمي والتخصص( إناث/ ذكور) النوع متغيري ضوء في اإلبداعية الذات فاعمية في
بينيما وان كان ىناك تباين في نتائج تمك الدراسات من  المشتركة والتفاعالت( أدبى/ عممي)

تمتع حيث الفروق في الجنس والتخصص بالنسبة لمتغير فاعمية الذات االبداعية ومستوى 
 الذات فاعمية في إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -: إلى البحث نتائج وتوصمت الطالب بيا
حيث اشارت  بينيما المشتركة والتفاعالت والتخصص النوع متغيري الختالف راجعة اإلبداعية
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 الذات بفاعمية يتمتعون الجامعة ( الى ان طالب4107)الحافظ ، فميح  عبد نتائج دراسة
 الطمبة من االبداعية لمذات فاعمية اقل االناث الطالبات متوسطة ، وأن بدرجة االبداعية
 بينما متوسطة درجتيا االنسانية التخصصات طمبة لدى االبداعية الذات فاعمية وان الذكور،
 .المتوسط  فوق العممية التخصصات طمبة
 ;Brockhus; van der Kolkتعارضت مع تمك النتائج نتائج دراسة بينما       

Koeman, (2014) فاعمية من عالي بمستوى يتمتعون الجامعة طمبة ان والتي أشارت الى 
 والتخصص النوع متغير وفق االبداعية الذات فاعمية في فروق توجد ال وانو ، االبداعية الذات

. 
 الذات فاعمية في فروق تشير الى وجود  Chen ( 2016بينما نجد أن نتائج دراسة )      

 لصالح التخصص لمتغير ووفقا االناث لصالح الجنس لمتغير وفقا الطمبة لدى االبداعية
 ( فقد أوضحت نتائجيا ان ىناك4104)،السعدي؛ و الشمريأما دراسة  .العممي التخصص

 ىناك الذكور ، وان لمصمحة االبداعية الذات فاعمية في  واإلناث الذكور بين  معنوية فروقا
 الذات فاعمية في سانياالن التخصص وطمبة العممي التخصص طمبة بين معنوية فروقا

 الذات فاعمية في معنوية فروقا ىناك ان. االنساني التخصص طمبة لمصمحة االبداعية
 .والتخصص الجنس متغيري بين التفاعمي تأثير الى تعزى االبداعية
 Hoppeويعتبر  0541وقد ظير مصطمح مستوى الطموح في الدراسات النفسية عام        

 يمثل الطموح أول من تناولو بالدراسة، وقد أشارت العديد من الدراسات الى أن مستوى
النور ،  افضل تعمم احداث اجل من اليائمة التربوية واالمكانيات الطاقات يحرك الذي الباعث

 ويعزز يبمور فيو لإلنسان النفسي البناء في وأساسيا ميما ، وباعتباره جزءا (4105)
 الضغوط من مختمفة أشكال مع التعامل عمى قادرا بكونو الفرد عند التفاؤليةاالعتقادات 

 مسار إدارة عمى قادرا يكون معينة أىداف تحقيق عمى يؤمن بقدرتو الذي فالشخص النفسية،
 عمى بالسيطرة اإلحساس إلى يؤدي بدوره أكبر، وىذا وبنشاط ذاتية بصورة يحدده الذي حياتو
 ( 4101حسين ،) .وتحدياتيا البيئة

 تفرق ثابتة سمة وتيتم الدراسة الحالية بالطموح األكاديمي لدى الطالبات باعتباره         
 بيا يمر التي والفشل النجاح خبرات حسب ويتحدد معين مستوى الى الوصول في االفراد بين

البحوث والدراسات التي تناولت متغير مستوى الطموح األكاديمي نجدىا  الفرد واذا نظرنا الى

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A++%2C++%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22
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قميمة حيث ركزت معظم الدراسات عمى مستوى الطموح بشكل عام ومنيا دراسة 
 العالقة عن الجامعة، والكشف طالبات لدى الطموح مستوى عمى التعرف إلي (4105)،عبيد
 مدى والتعرف عمى الجامعة، طالبات لدى النفسية بالسعادة والشعور الطموح مستوى بين

 لدى طالبات النفسية بالسعادة الشعور وتحسين الطموح مستوى رفع في تدريبي برنامج فعالية
 األولى والثانية السنة طالبات من طالبة(  411) من الوصفية الدراسة عينة وتكونت. الجامعة
 يقع ، الدراسة مجتمع أفراد لدى الكمية ودرجتو بأبعاده الطموح مستوى أن الدراسة نتائج ومن
 والشعور الطموح مستوى بين دالة ارتباطية عالقة وتوجد المتوسط، من أقل مستوى عند

 الشعور ارتفع الطموح مستوى ارتفع كمما أنو أي الجامعة طالبات لدى النفسية بالسعادة
 النفسية  بالسعادة
 وبمستوي المستقبل قمق عالقة لبحث والتي ىدفت (4105دراسة القممي ،)كذلك و         
 وطالبة طالًبا (041) من مكونة عينة تناولت  ،والتي الجامعة طالب لدي األكاديمي الطموح

 مستوى في فروق وجود إلى النتائج وتوصمت دمياط،  بجامعة النوعية التربية كمية طالب من
 .الدراسي او لمتخصص الجنس لمتغير وفقاً  الجامعة طالب الطموح لدي

العالقة بين التدفق النفسي ومستوى الطموح  ( 4104محمود ، ) كما تناولت دراسة        
لدى عينة من طمبة كمية التربية والتعرف عمى اثر متغيرات النوع والتخصص عمى متغيرات 

نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق  وأسفرت( طالب وطالبة 041الدراسة عمى عينة بمغت )
دالة احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينة وفقا لمنوع بينما وجدت فروق دالة احصائيا 

( بين متوسطات درجات افراد العينة وفقا لمتخصص لصالح التخصص 1.10عند مستوى )
ىرية بين ( والتي اسفرت نتائجيا عن وجود فروق جو 0551وفي دراسة خطيب ،) االدبي ،

 .الذكور واالناث في الطموح االكاديمي لصالح الذكور 
( اسفرت نتائجيا عن ان ىناك اتصاال وثيقا بين فاعمية 4114) وفي دراسة توفيق ،       

الذات االبداعية ومستوى الطموح ، حيث أن مدى ما يممك الفرد من قدرة يحدد عمى اساسو 
( الى التعرف عمى مستوى الطموح لدى 4115،) البناكما ىدفت دراسة  مستوى طموحو،

طمبة جامعة االقصى والتعرف عمى الفروق في مستوى الطموح التي تعزى لمجنس ولمتخصص 
( طالب وطالبة من جميع التخصصات ، واسفرت النتائج عن 857وتكونت عينة الدراسة من )

وتعزى لمتخصص وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح تعزى لمجنس لصالح الذكور 
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، ومع ذلك نجد قمة من الدراسات التي تناولت مفيوم الذات في لصالح التخصصات األدبية 
( تناولت العالقة بين مستوى 4114 ،) عالقتيا بمستوى الطموح حيث وجدت دراسة بركات

الطموح ومفيوم الذات لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء متغيرات النوع ، التخصص 
( طالب وطالبة وأظيرت النتائج ان 474حصيل االكاديمي لدى عينة مكونة من )، والت

مستوى مفيوم الذات والطموح لدى طمبة الجامعة متوسط وعدم وجود فروق دالة احصائيا 
 .تعزو لمتغيري النوع والتخصص 

 فيت العالقة بين الطموح االكاديمي وتقدير الذا  Fang (2016)كما تناولت دراسة        
عاما وقد  08ضوء بعض العوامل البيئية واالجتماعية لدى عينة من المراىقين بمتوسط عمر 

االجتماعي واالقتصادي المنخفض من ذوي المستوى طالب وطالبة ( 4850بمغ حجم العينة )
وتوصمت النتائج الى ان الطالب يتمتعون بمستويات عالية من الطموح االكاديمي ، وان تقدير 

( والتي 4105) العنزي،ودراسة ،  لذواتيم يؤثر تأثيرا ايجابيا عمى طموحيم األكاديميالطالب 
استيدفت الكشف عن أساليب التفكير ومستوى الطموح االكاديمي ودورىما في التنبؤ 

( طالبا واسفرت النتائج 451بالتسويف االكاديمي لدى طالب الجامعة عمى عينة مكونة من )
 .الدراسي  التخصص متغير إلى وتعز  حو الطممستوى  في إحصائيا دالة عدم وجود فروق عن

 العالقة طبيعة عن الكشف محاولة تيدف إلى (4107)  العيش، أبو بينما نجد دراسة       
 تبعاً  الفروق ومعرفة الجامعة، طمبة لدى األكاديمي الطموح ومستوى المستقبل قمق بين

أن  الدراسة نتائج وطالبة وأظيرت طالباً ( 441) العينة بمغت. والنوع التخصص: لمتغيرات
 تعزى احصائية داللة ذات فروق الطالب لدييم مستوى جيد من االحساس بالطموح ، ووجود

 داللة ذات فروق وجود وعدم ، االناث لصالح الطموح ومستوى التفاؤل في النوع ألثر
 .  التخصص ألثر تعزى احصائية
 والذي النفس عمم مجال في الحديثة المصطمحات من الحياة جودة مصطمحوباعتبار        
ولما كانت منظومة التعميم كما يرى  اإليجابي النفس بعمم يعرف ما اىتمام بؤرة يمثل

2003))Janicek , جودة  تحتاج الى ان تستند عمى مخرجات تعميم قوية لذا أصبحت
نحو تحقيقو كافة انظمة  الحياة في العصر الحالي توجو قومي لدى المجتمع وىدف تسعى

التركيز عمى تحقيق مستوى جودة افضل  المجتمع ، ولما كان من أىم أىداف التعميم الجامعي
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لحياة المتعممين لذا فقد أصبحت جودة الحياة االكاديمية من القضايا اليامة في التعميم عمى 
 المستوى المحمي والعالمي . 

وعمى الرغم من اىتمام البيئة االجنبية ببحوث جودة الحياة اال أنو ما زالت البحوث        
والدراسات التي تناولت جودة الحياة في البيئة العربية قميمة الى حد ما وال تتناسب مع ثراء 
موضوع جودة الحياة ، وىناك بعض الدراسات التي تناولت متغير جودة الحياة ولكن عمى 

 حجم عن الكشف إلى والتي ىدفت( 4105)، الحوراني غير الطالب ومنيا دراسةعينات 
 في المعممات لدى الحياة وجودة االجتماعية الميارات من وكل الذات فعالية بين العالقة
 التنبؤ في االجتماعية والميارات الذات لفعالية النسبي اإلسيام ومعرفة العام التعميم مدارس
 االجتماعية، والميارات الذات، فعالية في الفروق إلى التعرف إلى وكذلك لديين الحياة بجودة
(، الخبرة سنوات العممي المؤىل العمر ):  اآلتية الديموغرافية لممتغيرات تبعاً  الحياة؛ وجودة
 بين دالة ارتباطية عالقة وجود : الى النتائج وتوصمت معممة( 475) الدراسة عينة وبمغت
 الذات فعالية بين دالة وعالقة - وأبعادىا، االجتماعية الميارات مع وأبعادىا الذات فعالية

 وجودة وأبعادىا االجتماعية الميارات بين دالة وعالقة وأبعادىا الحياة جودة مع وأبعادىا،
 والميارات الذات فعالية خالل من الحياة بجودة التنبؤ يمكن أنو تبين ،. وأبعادىا الحياة

 االجتماعية 
( والتي ىدفت الى التعرف عمى العالقة بين جودة الحياة 4107،)حسيندراسة  وفي        

ومستوى الطموح لدى طمبة جامعة زيان عاشور بالجمفة وتوصمت نتائجيا الى وجود عالقة 
 ودراسةارتباطية موجبة قوية بين جودة الحياة ومستوى الطموح لدى طمبة الجامعة  

Bozgeyikli, (2018) لدى النفسية االحتياجات كانت اذا ما عمى التعرف الى وىدفت 
 من الدراسة عينة وتكونت ، المينية الحياة بجودة كبير بشكل تتنبأ الخاصة التربية معممي

 لمقياس الفرعية االبعاد أن عن النتائج واسفرت الخاصة التربية في ومعممة معمما( 444)
  ودراسة،  الخاصة التربية لمعممي المينية الحياة لجودة المنبئات أىم ىي النفسية االحتياجات

(Rita ; Elham ; Leili, ( 2019  لمطالب االكاديمية الحياة جودة دراسة الى وىدفت 
 من الدراسة عينة وتكونت االكاديمي والطموح االكاديمي الوعي وزيادة التعمم في ودورىا

 كبير بشكل زاد االكاديمية الحياة جودة عن الرضا ان الى النتائج وأشارت الطالب من( 418)
 إيجابي مؤشر ىو التعميمي البعد عن الرضا وكان الطالب لدى والطموح التعميمي الدافع من
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 إحصائية داللة ذات عالقة ىناك تكن لم ، ذلك إلى باإلضافة. الطالب لدى التعمم لدوافع وميم
 . الطالب لدى التعمم وتحفيز الحياة جودة عن الرضا بين

ومن السرد السابق لمدراسات نالحظ انو لم تتطرق أي من تمك الدراسات الى تناول       
متغيرات فاعمية الذات االبداعية والطموح االكاديمي وجودة الحياة مرتبطة ولم تتعرض الى 

 ، العالقة بين تمك المتغيرات والقمة من الدراسات تناولت متغيرين فقط مثل دراسة ريحان
 الذات فعالية من كل واإلناث في الذكور درجات بين الفروق عن الكشف إلي( 4105)

 درجات بين عن الفروق والكشف العامة، الثانوية طالب لدى الطموح ومستوى األكاديمية
 الذات من فعالية كل في األدبية التخصصات وذوى العميمة التخصصات ذوى الطالب

( والتي اسفرت عن وجود أثر دال 4104، دراسة االبيض ) الطموح ومستوى األكاديمية
( والتي تناولت 4104، دراسة بركيبة ، )  احصائيا لفعالية الذات في جودة الحياة وابعادىا

 مستوى الطموح واالتزان االنفعالي كمنبئات بجودة الحياة لدى طمبة االرشاد 
 شباب يمثل اذ بالمجتمع العناية يعني الجامعيين الطمبة بشريحة ولما كان االىتمام     

 ، الحياة مجاالت مختمف في التنمية عصب فيم ، المجتمع شرائح من ميمة شريحة الجامعة
 التربوية المؤسسة الجامعة تعد اذ، وانفعاليا نفسيا متوازنة فاعمة قوة دون من تنمية وال

 شخصياتيم ويؤدون ذواتيم ويحققون انفسيم الطمبة فييا يكشف التي واالجتماعية
 االجتماعية او الدراسية انجازاتيم في سواء العممية الحياة سيمارسون فيم ويدعمونيا
 (  45 ،4104 ، العزاوي) . والمينية
 طمبة عمى عبئا يشكل وازدىار تقدم من العالم اليو وصل ما وقد ارتأت الباحثة ان       
 ميارات امتالك من ليم البد اذ الميني المستقبل في ناجحين يكونوا ان ارادوا ان الجامعة

 واكتساب تمقي مرحمة من واالنتقال لدييم االبداع طاقات تنمية في تسيم واستراتيجيات
نتاج بناء مرحمة الى المعرفة  االبداعية الذات فاعمية الميارات ىذه بين ومن ، المعرفة وا 

 . الحياة بجودة لمتمتع اساسية لبنات يشكالن حيث ومستوى الطموح االكاديمي
ونظرا الختالف الدراسات السابقة في اثر بعض المتغيرات مثل النوع والتخصص عمى       

 الذات فاعمية من كال ألىمية ، ونظرامفاىيم فاعمية الذات االبداعية ومستوى الطموح 
 امعيالج الطالب وحياة عامة بصفة الفرد حياة جوانب جميع في الطموح ومستوى االبداعية
،  المجتمع نحو الجامعي بالطالب انطالقة تشكل نجران جامعة وكون ، خاصة بصفة
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قباليمواستكماال لالىتمام بتمك المتغيرات التي ليا تأثير واضح في حياة الطمبة  عمى التعمم  وا 
 الطموح مستوى عمى والتعرففقد جاءت ىذه الدراسة لتسيم في توضيح تمك المتغيرات 

 الجامعة طالب من عينة لدى الحياة بجودة وعالقتيما االبداعية الذات وفاعمية االكاديمي
 الدراسة تحاول ما وىذاعمى تمتع الطمبة بجودة الحياة االكاديمية  وأثرىاوعالقتيا ببعضيا 

 : اآلتية األسئمة خالل من عميو التعرف الحالية
 نجران؟ جامعة طالب وطالبات لدى االبداعية الذات فاعمية مستوى ما -0
 جامعة نجران ؟ طالب وطالبات لدى االكاديمي الطموح مستوى ما -4
االكاديمي  الطموحأبعاد و  االبداعية الذات فاعميةأبعاد  بين االرتباطية العالقة حجم ما -4

 ؟ لدى طالب وطالبات جامعة نجران
 جودة الحياةأبعاد و  االبداعية الذات فاعميةأبعاد  بين االرتباطية العالقة حجم ما -8

 ؟ لدى طالب وطالبات جامعة نجران االكاديمية
 جودة الحياة االكاديميةأبعاد و  االكاديمي الطموحأبعاد  بين االرتباطية العالقة حجم ما -5

 ؟ لدى طالب وطالبات جامعة نجران
ىل يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع )ذكور واناث( والتخصص )  -5

 . مقياس فاعمية الذات االبداعية نظري وعممي( في االداء عمى
ىل يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع )ذكور واناث( والتخصص )  -7

 . نظري وعممي( في االداء عمى مقياس الطموح االكاديمي
 في التنبؤ االكاديمي والطموح االبداعية الذات ما درجة االسيام النسبي لفاعمية -4

 ؟ لدى طالب وطالبات جامعة نجرانالحياة االكاديمية  بجودة
 :الدزاس٘ أٍداف

 االكاديمي والطموح االبداعية الذات فاعمية عمى التعرف الحالية الدراسة استيدفت -0
 اذا ما ومعرفة نجران بجامعة لطمبةا لدى الحياة االكاديمية بجودة تنبؤية كمتغيرات

 التخصص لمتغير تبعا يختمف االكاديمي والطموح االبداعية الذات فعالية مستوى كان
 اناث(. –والنوع )ذكور ( يممع – نظري)  البكالوريوس في

 .الدراسة متغيرات بين االرتباطية العالقة حجم عن الكشف -4
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 –نظري) لمتخصص وفقا الثالثة المتغيرات في الطالبات بين الفروق عن الكشف -4
 اناث(. –والنوع )ذكور  (يممع

 في االكاديمي والطموح االبداعية الذات لفاعمية التنبؤية القدرة الدراسة عن تكشف -8
 . الحياة االكاديمية جودة

 : الدزاس٘ أٍنٔ٘

 : اليظسٓ٘ االٍنٔ٘ 

 المجتمع في ميمة شريحة تتناول كونيا من النظرية أىميتيا الحالية الدراسة تستمد -0
 . ذواتيم وتقدير الطمبة طموح فييا يتحقق التي المرحمة وىي الجامعة طمبة وىم

 أىم من باعتبارىم االكاديمي والطموح االبداعية الذات فاعمية يمتغير  دراسة أىمية -4
والتي  اإلنساني السموك محددات وأحد الجامعة طمبة تميز التي الشخصية سمات
 .المبذول والجيد السموكية مأنشطتي امضوئي في تتحدد

 الطمبة وتمتع االكاديمية ،الحياة  بجودة تتعمق كونيا ىامة الدراسة ىذه ُتعتبر قد -4
 ليا يتعرضوا التي الصعاب لمواجية والعزيمة القوة االكاديمية تمنحيم الحياة بجودة
 االبداعية الذات االكاديمية بفعالية الحياة جودة تأثر ومدى الحياتية المواقف في

 . االكاديمي والطموح
 والطموح االبداعية الذات يةاعمبف تيتم التي والدراسات البحوث إلجراء المجال فتح -8

 .الطالب االكاديمية لدى الحياة بجودة تتنبأ التي والمتغيرات االكاديمي
 االكاديمي الطالب مستقبل تحديد في كبيرا دورا االكاديمية الحياة جودة أبعاد تمعب -5

 .والميني
 : التطبٔكٔ٘ االٍنٔ٘

 تشجع التي المناسبة البيئة توفير عمى التدريس ىيئة واعضاء االمور أولياء مساعدة -0
 . صحيح بشكل االبداعية وذواتيم طموحيم نمو عمى الطالب وتساعد

 نتائج من واالستفادة الجامعة طالب لدى االكاديمي الطموح عن سيامق تقديم  -4
                                . بعمق الدراسة مفاىيم عن الكشف في يسيم بما واألجنبية العربية الدراسات
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 مصطلحات الدزاس٘ :

عمى أنيا معتقدات الفرد حول  Abbott,( 2010يعرفيا )فاعمية الذات االبداعية :  
 .قدراتو االبداعية وقدرتو عمى تفعيل ميارات تفكيره االبداعي ومعتقداتو حول أدائو االبداعي 

المقاييس الفرعية الطالبات عمى الطالب و عمييا  وتعرف اجرائيا بالدرجات التي حصل     
 .في الدراسةية الذات االبداعية المستخدم اعمفألبعاد مقياس 

 يطمح الذي واألكاديمي العممي المستقبل بأنو  ( 4105)القممي ، يعرفو:  األكاديمي الطموح
 ، حسين) ، بينما عرفو قبمو من مبذولة مثابرةو  جيد خالل من تحقيقو إلى لموصول الفرد

 واألكاديمي العممي المستوى تحقيق أجل من الطالب يبذلو الذي الجيد بأنو مستوى( 4101
 . مستقبمو تحقيق في إليو يطمح الذي
وتعرفو الباحثة بأنو المستقبل العممي واالكاديمي الذي يطمح الطالب والطالبة  الى       

تحقيقو من خالل الجيد الذي يبذلو والمثابرة لموصول الى أىدافو وقدرتو عمى تخطيط 
االىداف وتنفيذىا وتجاوز العقبات االكاديمية وتحممو لإلحباطات التي تواجيو في حياتو 

 االكاديمية. 
 مإجابتي خالل من الطالباتالطالب و  عمييا يحصل التي بالدرجة اجرائيا ةالباحث عرفوتو       

 .الدراسة في المستخدم األكاديمي الطموح مقياس أبعاد عمي
 بالخبرات الطالب معرفة بأنيا( 4108 ) ، العتيبي يعرفيا:  االكاديمية الحياة جودة 

  وامتالكو حياتو تطوير في يساىم مفيد شيء  إلنتاج واستعداداتو قدرتو وتفاعل والميارات
 في الشاممة الجودة لتحقيق التعميمية بيئتو مع التكيف من تمكنو سموكية وأنماط لصفات
 .تخصصو مجال
 مإجابتي خالل من الطالباتالطالب و  عمييا يحصل التي بالدرجة اجرائيا ةالباحث اعرفيتو       
 .الدراسة في المستخدم االكاديميةجودة الحياة  مقياس فقرات عمي

 حدّد الدزاس٘ ّذلدداتَا :

 اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود والمحددات التالية :  
 الحدود المكانية : جامعة نجران  -0
 ىـ 0880/  0881الحدود الزمانية : الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  -4
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ذات االبداعية والطموح االكاديمي الحدود الموضوعية : تمثمت بدراسة فعالية ال -4
 .االكاديمية كمتغيرات تنبؤية بجودة الحياة

 جامعة نجرانبالطالبات الطالب و الحدود البشرية :  -8
كما تحددت الدراسة باألدوات المستخدمة والمتمثمة في مقياس فاعمية الذات  -5

، اضافة  االكاديمية االبداعية ، مقياس الطموح االكاديمي ، مقياس جودة الحياة
الى االساليب االحصائية المستخدمة في تفسير النتائج والتحقق من صحة 

 الفروض. 
 أدبٔات الدزاس٘ ّاإلطاز اليظسٖ :

 تناولت الباحثة االطار النظري في ثالث محاور رئيسية كالتالي :   
 احملْز االّل : فاعلٔ٘ الرات االبداعٔ٘ :

 التقدير قياس خالليا يتم دافعية حالة بأنيا الذات يةاعمف ,Bandura (2007) صفي      
 يمتمك بما الذات فعالية ُتعَنى وال أىدافو، بعض لتحقيق معينة أعمال تنفيذ عمى لمفرد الذاتي
ويرى ،  لمعمميات. المعرفي المحور وتمثل بو، القيام يمكنو ما حول باعتقاداتو تعنى بل الفرد،

بسبب  آخر إلى فرد من يختمف نسبي متغير الذاتية الفاعميةأن ( 4104) العيسي ؛ الرقاص
 اختالف في أساسياً  عنصرا يمثل االختالف وىذا والتربوية، االجتماعية البيئة اختالف

 الفرد من تتطمب التي االجتماعية ومنيا الموقف المتشابية، المواقف االفراد في استجابات
( ان 4107)، ىيالترى يوكذلك  .مجتمعو بناء في االجتماعية، والمساىمة المسؤولية تحمل

فاعمية الذات تعني ثقة الشخص في قدرتو عمى انجاز السموك بعيدا عن شروط التعزيز ، 
 لشعور السوية لمشخصية اليامة الصفات من الذات فاعمية أنالى  (4105يوسف ، )وتشير 
 المؤسسة نحو أو األسرة، نحو مسؤولية كانت سواء شتى مجاالتيا، في بالمسؤولية الفرد
 أو بيم، يختمط الذين الناس من وغيرىم وجيرانو زمالئو وأصدقائو نحو أو فييا، يعمل التي
 .بأسرىا اإلنسانية أو عامة، المجتمع نحو

وتعمل فاعمية الذات عمى دعم دافعية الفرد او عرقمتو حسب درجة ونوع فاعميتو الذاتية       
فاألفراد الذين يتمتعون بفاعمية ذاتية عالية لدييم دافعية أعمى ويختمفون في صفاتيم عن 
أولئك الذين يتمتعون بفاعمية ذاتية منخفضة ويتصف االفراد الذين لدييم فاعمية ذات مرتفعة 

 نيم :بأ
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الذين لدييم دافعية ذات منخفضة ، كما  من وأدق أسرع االستجابات ويؤدون يتعممون     
المسؤولية والتخطيط الجيد قبل العمل وبذل  وتحمل شئ كل في بحماس انيم يتميزون بالعمل

أقصى ما في وسعيم أثناء أدائيم لمميام ، واقعيون فيما يتعمق بقدراتيم وبالفرص التي يمكن 
استغالليا، الوصول إلى أفضل مستوى لألداء بأقل جيد وأكبر سرعة واستقاللية عن الغير. ) 

 (45، 4104وعثمان ، شعبان 
 ةمن الدراسات عمى وجود عوامل مؤثرة في فاعمية الذات ومنيا دراسوقد اتفقت العديد       

وفقا لمتكوين  ( ولخصت الباحثة تمك العوامل4105الحوراني ، ؛  4105كل من )يوسف ،
 :في  النظري الذي وضعو "باندورا"

عمميات ما ،  المعرفة المكتسبة( وتشمل : التأثيرات الشخصية) المجموعة االولى •
 .المؤثرات الذاتية ،  االىداف،  وراء المعرفة

،  الحكم عمى الذات،  مالحظة الذات( وتشمل : التأثيرات السموكية) المجموعة الثانية •
 .رد فعل الذات

 . التنوع في النموذج،  خاصية التشابو( وتشمل : التأثيرات البيئية)المجموعة الثالثة  •
تتباين بتباين عوامل متعددة منيا فاعمية الذات لدى االفراد وكما سبق وُذكر أن        

مستوى االبداع والميارة ومستوى الدقة ، ونتيجة المتزاج مفيوم فاعمية الذات مع ميارات 
أحد  باعتباره بوبدء االىتمام التفكير االبداعي نتج مصطمح فاعمية الذات االبداعية والذي 

منذ مطمع  الموضوعات الحديثة التي نالت اىتمام الباحثين في مجال االدب النفسي والتربوي
ضرورية لألفراد ولمطالب خاصة لما ليا من تأثير  فاعمية الذات االبداعيةف القرن الحالي ،

عمى سموكيم وداوفعيم في المواقف التعميمية المتنوعة ينعكس عمى تفعيل ما يمتمكونو من 
 .ات بشكل سميم وتحقيق النجاح في كافة المجاالتر قد
انو لم يوضح طبيعة  إاليعد من أوائل من تناولوا مفيوم فاعمية الذات  ومع أن "باندورا"       

لذلك بدأ ىذا المفيوم في النمو واالنتشار بعيدا عن  ىذا المفيوم بصورة كافية في ابحاثو
ابحاث "باندورا" ، وبدأ االىتمام بمفيوم فاعمية الذات االبداعية من قبل عدد كبير من الباحثين 

بمفيوم يختمف عن فاعمية الذات العامة ، فيرى والذين تناولوا فاعمية الذات االبداعية 
Chen; eden and gaiiy, ( 2001)  عمية الذات العامة تتضمن معتقدات الفرد أن فا

حول قدراتو العامة وعبر مجموعة متنوعة من المجاالت أما فاعمية الذات االبداعية فيي 
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مشابية لمفاىيم اعتقادات القدرة االبداعية وصور الذات االبداعية كما انيا تنطوي عمى حكم 
  محدد بشأن القدرة عمى العمل االبداعي.

الى أن مفيوم الذات   (Karwowski , 2016 ; Chen ,2016)ويشير كل من       
والمتغيرات االخرى المرتبطة بالعممية  باألبداعاالبداعي يعد من المتغيرات الميمة الرتباطو 

ويتميز ىذا المفيوم بعدة خصائص تبرزىا الباحثة فيما يمي كما جاءت في االبداعية ، 
 عبد ثناء ، الحافظ عبد ؛  Karwowski, 2016؛  4107دراسات كل من ) كبشار ، 

 :( 4107كاظم ، غدير ، فميح ؛ الودود
   ويشجعيم عمى المشاركة في االنشطة  ،يعزز امكانات المتعممين االبداعية

 .االبداعية
   يعمل كآلية لتنظيم جميع ، و يسيم في زيادة مستوى سموكيات االفراد االبداعية

 زيادة الدافعية لدى الطالب .قوم بيا الفرد  ، التي يأنواع النشاط االبداعي 
( الى أن فاعمية الذات االبداعية تعد من القدرات التي  8، 4105)وتشير ابو قورة ،        

الميام المستحدثة المتباينة ،  تحدد مدى اعتقاد الفرد في استطاعتو وقدرتو واجتياده التمام
كما تشير الى انيا ليست مجرد مشاعر عامة ولكنيا تقدير الفرد لذاتو وما يمكنو القيام بو 

ىيالت ، وىذا ما اشار اليو وكيفية تعاممو مع المواقف المبيمة وعالقاتو االجتماعية 
عبير االبداعي اال عمى الرغم من أن القدرة االبداعية ضرورية لمت( من انو 458 ،4107)،

انيا ليست كافية ألن تخرج نتاجا ابداعيا ، فالتعبير االبداعي يتأثر بأحكام الفرد الذاتية حول 
قدرتو عمى توليد االفكار االبداعية والجديدة وىذه االحكام الذاتية تشير الى فعالية الذات 

 . االبداعية
ة الذات االبداعية وىما فاعمية مجالين رئيسين لفاعمي  Abbott , (2010)وقد حدد      

الذات في التفكير االبداعي والذي يمثل فاعمية الحالة العقمية الداخمية كالتعبير عن االبداع 
من خالل ميارات التفكير االبداعي والتي تمكن الفرد من انتاج االفكار الجديدة والمناسبة 

فاعمية الحالة والذي يمثل والمجال اآلخر ىو مجال فاعمية الذات في االداء االبداعي 
االجتماعية الخارجية كالتعبير عن االبداع من خالل انظمة الفرد الداخمية والخارجية والتي 

(  Abbott , 2010، والتقسيم الذي أشار اليو )تتفاعل مع بعضيا اثناء االداء االبداعي 
ويعتمد ىذا البناء عمى .االبعاد وليست بعد واحد  متعدد بناء االبداعية الذات يوضح أن فاعمية
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الى توقعاتو الذاتية حول  باإلضافةمستوى الكفاءة الذاتية لدى الفرد ، ومدى ثقتو بقدراتو ، 
 .نتائج االعمال االبداعية التي تقع ضمن طموحاتو المستقبمية

ىي تقييم ذاتي يقوم بو الشخص أن فاعمية الذات االبداعية  (4108الزعبي ، )ويرى        
االبداعية التي يؤمن بوجودىا في نفسو ، حيث يرى نفسو من  بإمكانياتوبوضع تقييم خاص 

 خالليا بأنو رائع في حل المشكالت بطريقة ابداعية ولديو المقدرة بتوليد أفكار جديدة .
ان فاعمية الذات االبداعية  في (850، 4110)الزيات ،مع  (4104) جبير، يتفقو        

تختمف من فرد آلخر حسب طبيعة نظرة الشخص لقدرتو أوال ثم طبيعة أحاديثو مع ذاتو 
االخرين واالقناع  تأثيرالداخمية اضافة الى استعداده ودافعيتو العالية لمنجاح وكذلك فان 

نا لتطوير انفسنا ، لمستثمرة ويدفعالمفظي من قبميم لو دور في اكتشاف ذواتنا وقدراتنا غير ا
أن قدرة الفاعمية لدى االفراد تتباين بتباين عوامل عديدة أىميا مستوى االبداع أو الميارة ، و 

 .ة واإلنتاجية ، ومدى تحمل الضغوطومدى تحمل االجياد ومستوى الدق
 تعكٔب الباحج٘ علٙ احملْز األّل :

 من خالل العرض السابق يتضح لمباحثة ما يمي :
أن مفيوم الذات بصفة عامة ىو تكوين نظري وضعو "باندورا" وانو اشتق اساسًا من        

النظرية المعرفية لباندورا ، ان فاعمية الذات االبداعية تختمف من فرد آلخر حسب طبيعة نظرة 
الشخص لقدرتو أوال ثم طبيعة أحاديثو مع ذاتو الداخمية اضافة الى استعداده ودافعيتو العالية 
لمنجاح ، كما أن فعالية الذات االبداعية تتمتع بخصائص معينة خاصة بإمكانات المتعممين 

 .وامل الشخصية والسموكية والبيئيةومستوى سموكياتيم ، كما انيا تتأثر بعوامل ثالثة وىي الع
 احملْز الجاىٕ : الطنْح األنادميٕ :

 مفَْو الطنْح : 

( بأنو 4110 )حيث يعرفو  محمود ، األكاديمي الطموح تناولت التى المفاىيم تعددت         
ىدف ذو مستوى محدد يتطمع الفرد الى تحقيقو في جانب من جوانب حياتو عمى اسا تقديره 
مكاناتو واستعداداتو سواء كان ىذا الجانب اسريا أو اكاديميا أو مينيا أو  لمستوى قدراتو وا 

ر المرجعي لمفرد في حدود خبرات النجاح عاما كما يتحدد مستوى ىذا اليدف في ضوء االطا
( بأنو 50، 4115والفشل التي مر بيا عبر مراحل نموه المختمفة ، ويعرفو المشيخي )

مستوى التفوق والنجاح الذي يرغب الفرد أن يصل اليو في أي مجال يرغبو من خالل معرفتو 
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( بأنو اىداف ذات 4104المكاناتو وقدراتو واالستفادة من خبراتو ، كما تعرفو الشافعي )
مستوى محدد يضعيا الفرد النجاز نشاط معين سواء أكانت ىذه االىداف في المدى القريب 
او البعيد ويتطمع الفرد الى تحقيقيا وفقا لعوامل ذاتية او خارجية وسمات شخصيتو وخبرات 

  .نجاحو او فشمو وعمى أساس تقديره لمستوى قدراتو وامكاناتو واستعدادتو
( عمى أنو مستوى يسعى الفرد الى تحقيقو أو بموغو 4110)محمود،كما يعرفو        

ومستوى عممي يطمح الفرد النجازه ويتمثل في تحقيق الفرد جوانب حياتية مختمفة ، يتم من 
 خاللو مواجية االحباط بالتفاؤل ويختمف درجة وجوده من فرد آلخر.

 بمثابة يعتبر الذي الطموح ىو االخر عن فرد أي تميز أن يمكن التي السمات أىم ومن      
 الفرد يضعيا التي االىداف تحقيق حجم ويعتمد ، يريد ما الى الوصول من يمكنو الذي الدافع
 الفشل او النجاح اما يكون ىنا ومن االىداف تمك لتحقيق لمسعي واصراره طموحو مدى عمى
 (058 ،4107 عمر،.) بذاتو ثقتو ومدى وقدراتو ، كفاءتو مدى عمى يعتمد وىذا

( أن ىناك فرق بين الطموح ومستوى الطموح حيث 55،  4100ويوضح )الصافي ،        
أن الطموح كمعنى يختمف عن مستوى الطموح كشئ يقيس ، فالطموح ىو تصور قبمي ، أما 

 الفرد بو يحكم معيار الطموح مستوى الطموح فيو نتاج بعدي لقياس كمي ، وكأنمستوى 
 ومستوى ، غايات من تحقيقو يستيدف وفيما اعمال من بو يقوم فيما فشمو أو نجاحو عمى
 باحترام الظفر في ورغبتو االجتماعية وبمكانتو نفسو عن الفرد بفكرة الصمة وثيق الفرد طموح

  (075، 4118) شعمة ،  فييا. يعيش التي الجماعة
 ويعزز يبمور فيو لإلنسان النفسي البناء في وأساسيا ميما جزءا الطموح مستوى ويعد      

 الضغوط من تمفةمخ أشكال مع التعامل عمى قادرا و بكون الفرد عند االعتقادات التفاؤلية
 البيئة عمى بالسيطرة اإلحساس إلى يؤدي بدوره يؤمن وىذا الذي فالشخص النفسية،

 (445،  4101وتحدياتيا ) حسين ، 
 فيرى لمشخصية الدينامي بالتكوين اىتمت الطموح لمستوى اخرى تعريفات ظيرت وقد      
 الى الوصول في االفراد بين تفرق نسبيا ثابتو سمة بأنو الطموح مستوى الباحثين بعض
 انو عمى البعض يعرفو كما ، المرجعي واطاره لمفرد النفسي والتكوين يتفق معين مستوى
 وامكانياتو قدراتو لمستوى تقديره أساس عمى اليو يصل ان الفرد يتوقع الذي المستوى

 (0555الدسوقي ، .)
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 :  االنادميٕ العْامل املؤثسٗ يف الطنْح

 اإلنسان مستقبل يتحدد أساسو فعل اإلنسان؛ حياة في ىاما دورا الطموح مستوى يمعب     
 وفي استغاللو، كيفية في ولكن فقط، الطموح مستوى وجود في األىمية تكمن وال وآمالو،
مكانياتو الفرد لقدرات مناسبتو مدى  ( 048، 4108باقادر ، ) .وا 
؛ النور  4118اباظة ،ومنيا ) المختمفة الدراسات من الكثير إلييا أشارت ما وىذا     

 مستوى عمى تؤثر العوامل من عددا ىناك أن عمى أكدت والتي( 4107عمر ،؛ 4105،
 : منيا الطموح

والضبط الذاتي لمفرد والقدرة عمى التحدي ، القدرة عمى التعمم والنضج المعرفي واالنفعاالت 
والمنافسة مع اآلخرين ومع الذات ، واالقدام عمى المخاطرة لدى الفرد من حيث مواجية 
النجاح والفشل ، مستوى االداء والتحصيل الدراسي ، مستوى الرضا الذاتي ، الذكاء ، مفيوم 

 الذات ، الدافعية ، جماعة الرفاق .
 لدى الطمبة الطموح مستوىت تمك الدراسات عمى أن من العوامل المؤثرة عمى ايضا أكد     
 التعمم دوافع أىم أحد االجتماعي العام الجو يكون وقد االجتماعي، والتفاعل األسري المناخ
نتاجو الطالب نشاط من يزيد ومما الطمبة؛ لدى  الطالب بين العالقة توتر يكون قد وبالعكس وا 

 .لديو طموحو مستوى انخفاض في سببا ومدرسية
 السمات اىم من انو اذ ، الطمبة حياة في ميم دور من الطموح لمستوى لما ونظرا      

 ففكرة ، ومجتمعو بيئتو ومع نفسو مع الطالب تعامل طريقة يوضح مؤشرا يعد وانو الشخصية
) . االكاديمي طموحو مستوى في كبيرة اىمية لو وقدراتو امكاناتو وعن نفسو عن الطالب
 (855،  4105النور ، 
( أن الطموحات تتنوع وتختمف فيناك الطموحات 54، 0555وتضيف ) الدسوقي ،      

السمبية التي تتجنب الفشل في الوصول الى اليدف ، والطموحات االيجابية والتي تتجو نحو 
لقريبة ويقصد تحقيق النجاح لموصول الى اليدف وىي أكثر قوة وثباتا ، وىناك الطموحات ا

بيا رغبات الفرد المباشرة التي ترتبط بحاضره ، اما الطموحات البعيدة فيي االىداف 
المستقبمية البعيدة المدى ، وايضا ىناك الطموحات الواقعية والتي تمثل قناعة الفرد بتوقعو 
تحقيق االىداف التي يصبو الييا وىي تعتمد عمى قدرة الفرد الحقيقية ، بينما تشير 

 طموحات غير الواقعية الى تخمين لرغبات الفرد وليس لقدراتو الفعمية .ال
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 تعكٔب الباحج٘ علٙ احملْز الجاىٕ :

 من خالل العرض السابق يتضح لمباحثة ما يمي :
أن الطموح طاقة ايجابية دافعة وموجية نحو تحقيق ىدف مرغوب فيو ولتحقيق ىذا           

بذاتو وبقدراتو ، أن مستوى الطموح يتأثر بعوامل خاصة اليدف البد أن يكون الفرد واثقا 
لعوامل اصبح تحقيق بالفرد ذاتو ، وعوامل خاصة بالبيئة المحيطة بو فاذا توافرت جميع ا

الطموح  الطموح ممكنًا، كما يالحظ مما سبق أن معظم الدراسات التعريفات تناولت مفيوم
وحات مثل الطموح الميني والطموح العممي العام والذي ينبثق منو األنواع االخرى من الطم

 والطموح االكاديمي .
 احملْز الجالح : دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ : 

 مفَْو دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ : 

 ثم ، العشرين القرن من الستينات منتصف فيمفيوم جودة الحياة بصفة عامة ظير        
 كافة في الفرد برفاىية االىتمام عمى الدالة المؤشرات كأحد المختمفة الدراسات في شاع

،  والتقني العممي والتقدم االقتصادي والرخاء ، اإلنتاج زيادة عمى التركيز خالل من المجاالت
كما حظي ىذا المفيوم باىتمام كبير في مجاالت الطب وعمم االجتماع وحديثا في مجال عمم 

 جميع في األخيرة السنوات في واسعة بصورة الجودة مفيوم استخدامات وتعددتالنفس ، 
 وجودة العمر، آخر وجودة الزواج، وجودة الخدمات، وجودة الحياة، جودة : مثل المجاالت،
 ( 045،  4110. ) ىاشم ،  المستقبل

 حياة في الحادث التكامل عن يعبر مفيوم الحياة جودة أن (4114(العزيز عبد ويرى     
 .الحياة في والرضا السعادة إلى بو يؤدي والذي والمعنوي منيا المادي اإلنسان

 من قدر ويشمل أكبر األبعاد متعدد مفيوم الحياة جودة ( أن4108ويرى العتيبي )     
 مثل جودة الحياة مقومات تحدد كثيرة عوامل ىناك وأن والمعنوية، المادية الحياة جوانب
 واتخاذ القرارات التفكير عمى والقدرة النفسية والصحة العقمية والصحة الجسمية الصحة
 والتفاؤل والطموحات الحاجات وتحقيق الحياة عن والرضا المعيشية واألحوال والدراسة والتعميم

 الفرد يحدد عمييا والتي واالقتصادية المالية واألوضاع الثقافية والقيم والمعتقدات بالمستقبل
دارة بالسعادة شعوره  .المناسب بالشكل الوقت وا 
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وتسيم جودة الحياة االكاديمية بشكل كبير في تحقيق جودة الحياة بصفة عامة لمفرد     
 يحققو وما ، ينجزه ما خالل من ذاتو تحقيق نحو الطالب سعي في أساسيا مكوناوىي تعتبر 

 .أىداف من
 ألن كبيرة أىميةتمثل  الجامعات في األكاديمية الحياة( ان جودة 4104ويرى يوسفي )     

 جميع منسوبي الجامعة والذين عمى الكبيرة انعكاساتيا ليا السمب أو باإليجاب سواء حصيمتيا
 كبيرة بما فييم الطالب واعضاء ىيئة التدريس  منظومة ظل في يعممون
 والميارات بالخبرات الطالب معرفة بأنيا جودة الحياة األكاديمية (4108) العتيبي يعرف      
 لصفات  وامتالكو حياتو تطوير في يساىم مفيد شيء  إلنتاج واستعداداتو قدرتو وتفاعل
 مجال في الشاممة الجودة لتحقيق التعميمية بيئتو مع التكيف من تمكنو سموكية وأنماط

 .تخصصو
ا مفيوم يتضمن تصورات وجوانب متعددة منيا يعمى أن (4114)حين يعرفيا عزب  يف     

رتبط منب التعميمي وىو اللجايره لذاتو، وكفاءتو كمعمم، واتصورات الفرد عن قدراتو وتقد
لتوقعات با رتبطمستقبمي وىو المانب الجالرضا عن التخصص وما يفضي إليو من مينة والب
مارسات مالنواحي الروحانية والبانب العقائدي وىو ما يرتبط جيرجوىا الفرد وال تيستقبمية المال

وانب تتضمن جالصحية العامة لمفرد. وىذه ال بالحالةانب الصحي وىو ما يرتبط جالدينية، وال
 .حياة الفردبالفرد وتقييما موضوعيا لو مؤشرات ومظاىر بتقييما ذاتيا لو صمة 

 لمطالب ىي حسن توظيفمية يكادأل ا لحياةأن جودة االى   Ahangr,(2010) كما يشير    
ثراء وجدانو لتحقيق واإلبداعية تو العقمية اإمكان ، كما انيا تعد متغيرا االىداف المنشودة ، وا 

ميما في حياة الطالب وفي مواقف التعمم الخاصة بيم حيث تعتبر موجية التجاىات المتعمم 
 .والتي بدورىا تؤثر عمى االداء

 اجلامعات : يف األنادمئ٘ احلٔاٗ ظْدٗ االٍتناو مزآا

فيي  من العديد تحقيق إلى يؤدي الجامعات في األكاديمية الحياة بجودة االىتمام إن     
 قدرة زيادة، و  البحثي المجال أو التدريس في سواء لمطمبة المقدمة الخدمات نحست

 ، اضافة الى طويمة لمدة عمييا والحفاظ ليا تنافسية ميزة تنمية عمى الجامعية المؤسسات
  (044، 4104،) يوسفي  .        الذات عن التعبير حرية زيادة

  



 .............................. فاعلية الذات االبداعية والطموح االكاديمي متغيرات تنبؤيه بجودة الحياة االكاديمية

- 575 - 

 أبعاد دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ : 

وتنوعت في تناوليا لتمك تعددت الدراسات التي تناولت ابعاد جودة الحياة االكاديمية       
( أبعاد جودة الحياة االكاديمية في كفاءة الذات االكاديمية ، 4104عمي )فقد حدد االبعاد 

المساندة االكاديمية ، التقدم في تحقيق االىداف االكاديمية ، الرضا االكاديمي ، بينما في 
( نجد أن جودة الحياة االكاديمية تشمل اربعة أبعاد وىي 45، 4104جميل ، وعبد الوىاب )

اتي واقامة عالقات ايجابية مع االخرين ، الحرص عمى االىتمام الحرص عمى التقدير الذ
باألنشطة المختمفة ، االىتمام بالتحكم في االنفعال االيجابي اثناء المذاكرة ، تنظيم وقت االداء 

ديمية في اربعة أبعاد رئيسية جودة الحياة االكا (4108)  تناول العتيبيكما االكاديمي،  
 :وىي

 الطالب بالخبرات والميارات التي يكتسبيا خالل عممية التعمم .: المام المعرفة  -0
: تفاعل عدد من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية تؤدي الى  البراعة -4

 انتاج اصيل وجديد  يساىم في تطور المعارف االكاديمية لمطالب .
 : البناء الخاص لصفات الطالب وانماط سموكو .الشخصية  -4
 تدابير التي يقوم بيا الطالب لمرفع من جودة حياتو االكاديمية .: جميع ال الحكمة -8

 تعكٔب الباحج٘ علٙ احملْز الجالح :

 من خالل العرض السابق يتضح لمباحثة ما يمي :
أن جودة الحياة االكاديمية مفيوم متعدد ونسبي يختمف من شخص آلخر سواء من       

الناحية النظرية او الناحية التطبيقية وفق المعايير التي يعتمدىا االفراد لتقويم حياتيم 
متغيرات جودة الحياة االكاديمية ومطالبيا والتي تتأثر بعوامل كثيرة تتحكم في تحديد 

الدراسات ركزت عمى تأثير عدد من المتغيرات عمى جودة الحياة  االكاديمية، وان معظم
االكاديمية مثل متغير النوع والتخصص ، كما يتضح أن جودة الحياة االكاديمية ليا ابعاد 
متنوعة تناولتيا الدراسات بطرق مختمفة وتناولتيا الدراسة الحالية في اربعة أبعاد رئيسية 

 ية ، والحكمة(.  وىي ) المعرفة ، البراعة ، الشخص
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 فسّض الدزاس٘ :

  .بداعيةاال اتالذ فاعمية مرتفع من مستوىجامعة نجران ب طالب وطالبات يتميز -0
 . االكاديمي الطموحجامعة نجران بمستوى مرتفع  طالب وطالبات يتميز -4
 الطموحأبعاد و  االبداعية الذات فاعميةابعاد  بين دالة احصائيا ارتباطية عالقةتوجد  -4

 . االكاديمي لدى طالب وطالبات جامعة نجران
جودة الحياة أبعاد و  االبداعية الذات فاعميةأبعاد  بين دالة احصائيا ارتباطية عالقةتوجد  -8

 . لدى طالب وطالبات جامعة نجران االكاديمية
جودة الحياة أبعاد و  االكاديمي الطموحأبعاد  بين دالة احصائيا ارتباطية عالقةتوجد  -5

 . لدى طالب وطالبات جامعة نجران االكاديمية
يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع )ذكور واناث( والتخصص ) نظري  -5

 . وعممي( في االداء عمى مقياس فاعمية الذات االبداعية
يوجد تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع )ذكور واناث( والتخصص ) نظري  -7

 . االداء عمى مقياس الطموح االكاديميوعممي( في 
لدى الحياة االكاديمية  جودةب في التنبؤ االكاديمي والطموح االبداعية الذات فاعميةتسيم  -4

 . طالب وطالبات جامعة نجران
  ميَج الدزاس٘ :

لقدرتو عمى تحميل ظاىرة الدراسة  االرتباطيتعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي  
 ووصف العالقة بين متغيرات الدراسة وتفسير وتحميل نتائجيا .

   دلتنع ّعٔي٘ الدزاس٘ :

وتكونــت العينــة مــن  جامعــة نجــران ،طالبــات طــالب و اشــتقت عينــة الدراســة مــن بــين  
ــب و ( 748) ــات مختمفــة طالبــة مــن طال ــة واألدبيــة لمعــام كمي الدراســي مــن التخصصــات العممي

( سـنة ، وانحـراف معيــاري 41.5، بمتوسـط عمـري ) ثـانيىــ الفصـل الدراسـي ال0881/0880
 ذينالـ مبة( وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية بعد استبعاد أفراد العينة االستطالعية والط0.4)

وفقـــا  اإلجابــة عمـــى أدوات الدراســة والجـــدول التــالي يوضـــح توزيــع أفـــراد العينــة والــم يســـتكمم
 : متغيري النوع والتخصصل
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 ( 1جذول سقى )

 دغت انُىع وانزخصض َىضخ رىصَغ أفشاد انؼُُخ

 انُغجخ انًئىَخ انؼذد  انًزغُش

 انزخصض
 %56 433 اَغبٍَ( ) َظشٌ

 %44 345 ػهًٍ

 %111 744 انًجًىع

 انجُظ
 %41 317 ركىس

 %61 467 اَبس

 %111 744 انًجًىع

   املشتددم٘ :االسالٔب االحصأٜ٘ 

معامـل المتوسـطات واالنحرافـات المعياريـة ،  األساليب اإلحصائية اآلتيـة :استخدام تم  
 .)ت( لداللة الفروق بين المتوسطاتاختبار  ، اسموب تحميل التباين الثنائي، ارتباط بيرسون 

  أدّات الدزاس٘ :

 الباحثة/ تعريب    (Abbott, 2010- a) تأليف  مقياس فاعمية الذات االبداعية
( مفردة موزعة عمى مجالين رئيسيين لفاعمية الذات االبداعية 40تكون القياس من )ي      

وفاعمية الذات في األداء ( مفردة 04وىما فاعمية الذات في التفكير االبداعي بعدد مفردات )
قدير وفقا ويتم تقدير استجابات الطالب عمى مقياس خماسي الت( مفردات 5االبداعي بعدد )
 .لنظام ليكرت 

 :  صدم املكٔاض
قام معد المقياس بالتحقق من خصائصو السيكومترية عن طريق حساب معامالت  

 Self-Efficacy (BCSE ) ومقياس االرتباط بين مقياس فاعمية الذات االبداعية 
Beghetto's Creativeكما قام معد المقياس  لقياس فاعمية الذات االبداعية كمحك خارجي

بالتحقق من صدقو ايضا باستخدام التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي باستخدام اسموب 
تحميل المسار وتوصل الى ان جميع مفردات المقياس يتشبع بيا عاممين اساسيين ىما 

من صدق  فاعمية الذات في التفكير االبداعي ، وفاعمية الذات في األداء االبداعي وتم التحقق
المقياس في الدراسة الحالية عن طريق االتساق الداخمي بين كل مفردة والدرجة الكمية وبين 

 والجداول التالية يوضح النتائج :ل مفردة والبعد الذي تنتمي اليو ك
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 (  2جذول ) 

 َىضخ يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم يفشدح وانذسجخ انكهُخ نًقُبط فبػهُخ انزاد االثذاػُخ

 انًفشدح
يؼبيم 

 االسرجبط
 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبط
 يؼبيم االسرجبط انًفشدح

1 12326** 4 12153* 15 12165* 

2 12233** 3 12154* 16 12312** 

3 12334** 11 12213** 17 12173* 

4 12242** 11 12246** 14 12136** 

5 12234** 12 12174* 13 12315** 

6 12215** 13 12312** 21 12133** 

7 12176* 14 12164* 21 12234** 

 1215* دانخ ػُذ يغزىي دالنخ                   1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ            

 (  3جذول ) 

 نهجؼذ انًُزًُخ انُهَىضخ يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم يفشدح وانذسجخ انكهُخ 

 األداء االثذاػٍ فبػهُخ انزاد فٍ فبػهُخ انزاد فٍ انزفكُش االثذاػٍ 

يؼبيم  انًفشدح

 االسرجبط

يؼبيم  انًفشدح

 االسرجبط

يؼبيم  انًفشدح

 االسرجبط

يؼبيم  انًفشدح

 االسرجبط

1 12254** 7 12133** 13 12444** 14 12234** 

2 12152* 4 12141** 14 12213** 13 12251** 

3 12413** 3 12131** 15 12176* 21 12133** 

4 12264** 11 12153* 16 12325** 21 12274** 

5 12172* 11 12231** 17 12171*   

6 12211** 12 12231**     

 1215* دانخ ػُذ يغزىي دالنخ                   1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ            

،  1.10 مستوى عند دالة االرتباط معامالت قيم أن ( 4( ، )4) ولاجد من يتضح     
 المقياس مفردات جميع وأن الصدق من عالية بدرجة يتمتع المقياس أن يعنى وىذا 1.15
 .ككل لممقياس داخمياً  اتساقاً  ىناك أن عمى يدل مما لممقياس الكمية بالدرجة ترتبط

 ثبات املكٔاض :

 Compositeقام معد المقياس بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة   
Reliability  1.58الى  1.51قيم الثبات بين  وتراوحت .(Abbott, 2010-a: 145 
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وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس فاعمية الذات االبداعية من      
خالل طريقة حساب معامل الفا كرونباخ ، ويوضح الجدول التالي معامل الثبات لممقياس ككل 

 ولمجالي المقياس.
 ( 4جذول ) 

 انضجبد ثطشَقخ انفب كشوَجبر نًقُبط فبػهُخ انزاد االثذاػُخَىضخ يؼبيم 

 يؼبيم انفب كشوَجبر انًزغُش

 12737 فبػهُخ انزاد فٍ انزفكُش االثذاػٍ

 12436 فبػهُخ انزاد فٍ األداء االثذاػٍ

 12312 انذسجخ انكهُخ نهًقُبط

قيم معامالت الثبات لمجاالت مقياس فاعمية الذات االبداعية  ( أن 8جدول ) يتضح من     
 مما يجعل ىناك ثقة في استخدام المقياس .والدرجة الكمية لممقياس قيم مرتفعة 

 ةإعداد الباحث                         مكٔاض الطنْح االنادميٕ -0
لبات جامعة اليدف من المقياس : التعرف عمى مستوى الطموح االكاديمي لدى طالب وطا

 نجران .
 النيائية صورتو إلى وصل حتى خطوات بعدة المقياس ىذا بناء مر:  المقياس بناء خطوات
 : التالي النحو عمى وىى
والطموح  عامة بصفة الطموح بأبعاد العالقة ذات والدراسات التعريفات عمى االطالع -0

 . خاصة بصفة األكاديمي
 .الجامعة طمبة لدى االكاديمي الطموح مستوى أبعاد تحديد -4
 :  ومنيا بالطموح االكاديمي الخاصة واألجنبية العربية المقاييس بعض عمى االطالع  -4

  Sandra,C.; Mantak Y. 2012 إعداد    مقاييس الطموح األكاديمي * 
   John  H.,   Lisa G.,&  Julie B.,  2009  إعداد     األكاديمية مقياس التطمعات* 
  م0575 ابراىيم قشقوش إعداد      األكاديميالطموح  مقياس* 
 4104محمد الجبوري ،   إعداد      الطموح األكاديمي مقياس* 
 4101عمي مظموم حسين ،  إعداد      الطموح األكاديمي مقياس* 

 موضوع)  الطموح األكاديمي أبعاد إلى التوصل الخطوة ىذه نتيجة من كان وقد 
النظرة الى الذات  – االعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية:   في تتمثل والتي(  الدراسة
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تجاوز العقبات االكاديمية  -االجتياد والمثابرة  -تخطيط االىداف وتنفيذىا  – والثقة بالنفس
 . تحمل االحباط -
 بناء تمالطموح األكاديمي  تناولت التي السابقة الدراسات عمى الباحثة اطالع خالل من -8

 .لممقياس األولية الصورة وىى عبارة( 41) بمغت التي المقياس
 في المتخصصين األساتذة السادة من عدد عمى األولية صورتو في المقياس عرض تم -5

 .  النفس وعمم التربية مجال
 أفرادىا عدد بمغ والتي االستطالعية العينة عمى األولية صورتو في المقياس تطبيق تم -5

 من اختيارىم تم والذين الدراسة لعينة األصمي المجتمع أفراد طالب وطالبة من( 074)
 .  لممقياس والثبات الصدق حساب بغرض وذلك ، نجران كميات جامعة

 سيل بأسموب المقياس فقرات بصياغة الباحثة قامت:    المقياس عبارات صياغة -7
وفقا لنظام ليكرت .   متدرج خماسي مقياس وفق عنيا اإلجابة تتم حيث وشامل وبسيط
 ،( بشدة موافق غير -غير موافق  – ما حد إلى – موافق -موافق بشدة )  لمموافقة

 حساب تم وقد. ،( لمعبارة السمبية 5-0( لمعبارة االيجابية ومن )0 – 5والدرجات من )
 من درجاتو تراوحت والذي الفقرات جميع في الدرجات بجمع المقياس عمى الكمية الدرجة

 الطموح األكاديمي المرتفع . عمى المرتفعة الدرجة تدل حيث ، ( 051 -41) 
 :الطنْح األنادميٕ ملكٔاض الشٔهْمرتٓ٘ اخلصاٜص

 الصدم الظاٍسٖ ) صدم احملهنني (:   -أ  أّاًل : الصدم:  

تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من األساتذة المتخصصـين فـي       
 مجال التربية وعمم النفس وذلك إلبداء الرأي حول العناصر اآلتية :

مــدى مناســبة العبــارة لمبعــد الــذي تنتمــي إليــو ، مــدى مالئمــة الصــياغة المغويــة لمعبــارات ، 
وتــم االتفــاق عمــى جميــع مفــردات ات المقيــاس وجــود تعــديل بالحــذف أو اإلضــافة لــبعض عبــار 

 .  المقياس ولم يتم حذف أي مفردة 
 ( : التنٔٔزٖ الصدم)  الطسفٔ٘ املكازى٘ صدم  -ب

 الطمــوح لمقيــاس التمييزيــة القــدرة مــن لمتحقــق وذلــك الطرفيــة المقارنــة صــدق حســاب تــم 
 والمسـتوى القـوى الميزانـي المسـتوى بـين( فارقـاً  تمييزاً ) يميز المقياس كان إذا وما األكاديمي ،

 :التالية الخطوات بإجراء الباحثة قامت ومنيا ، الضعيف، الميزاني
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 .تنازلياً  ترتيباً  طالب وطالبة( 074) وعددىم االستطالعية العينة أفراد درجات ترتيب 
 آخـره، ومـن التنـازلي الترتيـب أول مـن لمدرجات الكمى العدد من األدنى االرباعي تحديد 

 ، المرتفـع الميزانـي المسـتوى كأفراد الترتيب من طالب وطالبة( 84) أول تحديد تم أي
 .المنخفض الميزاني المستوى كأفراد الترتيب من طالب وطالبة( 84) وآخر

عـن طريـق  الميـزانينمستوي  فيدرجات األفراد  متوسطيحساب داللة الفرق بين تم   
 :التاليالجدول  فيلمعينات المستقمة ، وتتضح النتائج  "ت " استخدام اختبار 

 (  5جذول ) 

 نذالنخ انفشوق ثٍُ يجًىػخ انًُضاٌ انًشرفغ وانًُخفض نًقُبط انطًىح األكبدًٍَ ”د“قًُخ 

 انقُى اإلدصبئُخ      

 انًزغُشاد

انًزىعط 

 انذغبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

قًُخ 

 "د"

يغزىي انذالنخ 

 اإلدصبئُخ

 52,2 51,113 انًُخفضانًُضاٌ 
11,27 

ػُذ يغزىي  دانخ

 46,1 51,126 انًشرفغانًُضاٌ  1211

أن الفـــرق بـــين الميـــزانين المرتفـــع والمـــنخفض دال إحصـــائيًا عنـــد ( 5)جـــدول يتضـــح مـــن    
بصـــدق  المقيـــاس( وفـــى اتجـــاه المســتوى الميزانـــي المرتفـــع ممـــا يعنــي تمتـــع 1.10مســتوى )
 قوى. تمييزي
 حشاب طسٓل عً الداخلٕ االتشام قٔن٘ عشاب الباحج٘ قامتاالتشام الداخلٕ للنكٔاض : ثاىٔا :

 : اليتاٜج ْٓضح التالٕ ّاجلدّل للنكٔاض الهلٔ٘ ّالدزد٘ مفسدٗ نل بني االزتباط معامالت
 ( 6جذول )

 يؼبيالد االسرجبط ثٍُ دسجخ كم ػجبسح يٍ ػجبساد انًقُبط وانذسجخ انكهُخ نهًقُبط

 انؼجبسح
يؼبيم 

 االسرجبط

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط

1 12145** 7 12162* 13 12153* 13 12254** 25 12131* 

2 12241** 4 12214** 14 12133** 21 12146* 26 12144* 

3 12174** 3  12164* 15 12163* 21 12262** 27 12235** 

4 12157* 11 12161* 16 12163* 22 12142* 24 12135* 

5 12211** 11 12311** 17 12151* 23 12161* 23 12444** 

6 12171* 12 12224** 14 12313** 24 12262** 31 12344** 

 1215* دانخ ػُذ يغزىي دالنخ         1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ  

أن قـيم معـامالت االرتبـاط دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى   (5)جـدول يتضح من   
مما يشير إلـى الثقـة فـي النتـائج التـي يمكـن التوصـل إلييـا عنـد  1.15، مستوى   1.10

 تطبيق المقياس .
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، ودرجـة البعـد المنتميـة إليـو  مفردةاستخراج معامالت االرتباط بين كل كما قامت الباحثة ب
 وكانت النتائج كما يمي:

 (  7جذول ) 

 قُى يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم ػجبسح  وانجؼذ انًُزًُخ انُه

االػزًبد ػهً 

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب
 االجزهبد وانًضبثشح

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ
 االدجبط  رذًم

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط

انؼجبس

 ح

يؼبيم 

 االسرجبط
 انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبط

1 12212

** 

1 12311** 1 12571

** 

1 12364*

* 

1 12541** 1 12336

** 

2 12663

** 

2 12431** 2 12331

** 

2 12314*

* 

2 12413** 2 12637

** 

3 12414

** 

3 12613* 3 12537

* 

3 12611* 3 12227** 3 12456

* 

4 12364

** 

4 12416** 4 12311

** 

4 12564*

* 

4 12336** 4 12527

** 

5 12577

** 

5 12414** 5 12173

* 

 5 12514**  

  6 12432

** 

6 12321** 

    1215* دانخ ػُذ يغزىي     1211** دانخ ػُذ يغزىي 

داللة  أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى (7)يتضح من جدول      
 ممالألبعاد المنتمية الييا   الكمية بالدرجة ترتبط المقياس مفردات جميع وأن 1.15 ،1.10
صدق االتساق الداخمي لبنود مما يدل عمى ككل  لممقياس داخمياً  اتساقاً  ىناك أن عمى يدل

 ..المقياس
 ثالجا : ثبات املكٔاض : 

قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لممقياس بحساب قيمة معامل ألفا والتجزئة   
 النصفية ألبعاد المقياس ولمدرجة الكمية والجدول التالي يوضح النتائج:

  



 .............................. فاعلية الذات االبداعية والطموح االكاديمي متغيرات تنبؤيه بجودة الحياة االكاديمية

- 547 - 

 (  4جذول ) 

 (31صجبد انفب كشوَجبر  ألثؼبد انًقُبط ونهذسجخ انكهُخ )ػذد انؼجبساد =   َىضخ يؼبيم

 االثؼبد
قًُخ يؼبيم انفب 

 كشوَجبر

 انزجضئخ انُصفُخ

 جزًبٌ عجُشيبٌ ثشاوٌ

االػزًبد ػهً انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ
12712 12715 12712 

انُظشح انً انزاد  وانضقخ 

 ثبنُفظ
12642 12656 12643 

 12714 12713 12711 االهذاف ورُفُزهبرخطُط 

 12711 12714 12723 االجزهبد وانًضبثشح

 12712 12714 12711 رجبوص انؼقجبد  االكبدًَُخ

 12653 12664 12614 االدجبط  رذًم

 12715 12717 12724 انذسجخ انكهُخ

( أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس الطموح االكاديمي والدرجة  4جدول )يتضح من     
 الكمية لممقياس قيم مرتفعة مما يجعل ىناك ثقة في استخدام المقياس .

العبارة ، والجدول  حذف بعدالفا كرونباخ  كما تم حساب ثبات العبارات بحساب قيمة 
 التالي يوضح النتائج:

 (  3جذول سقى ) 

 2انؼجبسح نًقُبط انطًىح االكبدًٍَ دزف ثؼذانفب كشوَجبر  انؼجبساد ثذغبة قًُخ دغبة صجبدَىضخ 
 Cronbach's انؼجبسح 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 Cronbach's انؼجبسح 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 Cronbach's انؼجبسح 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 Cronbach's انؼجبسح 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 Cronbach's انؼجبسح 

Alpha if 

Item 

Deleted 

1 12713 11 12711 13 12635 13 12712 25 12634 

2 12721 12 12711 14 12721 21 12722 26 12723 

3 12721 7 12721 15 12724 21 12713 27 12647 

4 12725 4 12723 16 12633 22 12721 24 12656 

5 12724 3 12721 17 12714 23 12665 23 12664 

6 12724 11 12713 14 12714 24 12721 31 12711 

جميع العبارات صالحة وتبقـى بالمقيـاس وأن حـذف أي عبـارة أن  (5)جدول يتضح من     
لــن يــؤثر عمــى درجــة الثبــات وبالتــالي يــتم تطبيــق المقيــاس بكافــة عباراتــو دون حــذف أي 

 .عبارة

العبارة لكل  حذف بعدالفا كرونباخ  كما قامت الباحثة بحساب ثبات العبارات بحساب قيمة    
 بعد من أبعاد المقياس ، والجدول التالي يوضح النتائج :
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 (11جذول سقى )

 َىضخ دغبة صجبد انؼجبساد ثذغبة قًُخ انفب كشوَجبر ثؼذ دزف انؼجبسح ألثؼبد انًقُبط2 

 انؼجبسح االثؼبد

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 انؼجبسح

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 انؼجبسح

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 انؼجبسح

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 انؼجبسح

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

 انؼجبسح

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

انجؼذ 

(1  ) 1 711,1 2 647,1 3 712,1 4 711,1 5 633,1  

انجؼذ 

(2) 1 641,1 2 546,1 3 61,1 4 533,1 5 631,1  

 12634 6 12711 5 12633 4 12712 3 12647 2 634,1 1 ( 3انجؼذ)
انجؼذ 

(4) 1 667,1 2 721,1 3 722,1 4 644,1  

 716,1 6 714,1 5 713,1 4 714,1 3 713,1 2 714,1 1 ( 5انجؼذ)

  613,1 4 613,1 3 613,1 2 611,1 1 ( 6انجؼذ)

ــاس وأن حــذف أي أن  (01)جــدول يتضــح مــن      ــارات صــالحة وتبقــى بالمقي ــع العب جمي
عبارة لن يـؤثر عمـى درجـة الثبـات وبالتـالي يـتم تطبيـق المقيـاس بكافـة عباراتـو دون حـذف 

 أي عبارة .

 (4108) العتيبي ، إعداد                              مكٔاض دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ -4
المعرفة  ، البراعة ، ( مفردة موزعة عمى أربعة أبعاد وىي 45يتكون القياس من )    

ويتم تقدير استجابات الطالب عمى  لكل بعد  ات( مفرد5بعدد مفردات )الشخصية ، الحكمة 
 ) دائما ، أحيانا ، أبدًا(. ثالثي مقياس تقدير
قام معد المقياس بالتحقق من خصائصو السيكومترية عن طريق حساب  : صدم املكٔاض

 من مجموعة عمى المقياس من الصورة األولية الصدق الظاىري وصدق المحتوى وذلك بعرض
كما تم حساب قيمة االتساق الداخمي لكل مفردة من  التدريس ىيئة أعضاء من المحكمين

عمييا  يشتمل الذي البعد في لممفردات يالكم بالمجموع ارتباطيا مفردات المقياس بحساب
،  1.75، 1.55، 1.71وكذلك لألبعاد وبمغت قيمة معامل االرتباط لكل بعد عمى الترتيب 

1.74 . 
وتم التحقق من صدق المقياس في الدراسة الحالية عن طريق االتساق الداخمي بين        

مي اليو  والجداول التالية يوضح كل مفردة والدرجة الكمية وبين كل مفردة والبعد الذي تنت
 النتائج : 
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 ( 11جذول ) 

 جىدح انذُبح االكبدًَُخَىضخ يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم يفشدح وانذسجخ انكهُخ نًقُبط  

 س انؼجبسح س انؼجبسح س انؼجبسح س انؼجبسح س انؼجبسح س انؼجبسح

1 12222** 7 12163* 13 12176* 13 12131* 25 12176* 31 12264** 

2 12213** 4 12173* 14 12311** 21 12242** 26 12255** 32 12314** 

3 12241** 3 12135* 15 12343** 21 12171* 27 12265** 33 12331** 

4 12171* 11 12423** 16 12233** 22 12211** 24 1311** 34 12153* 

5 12161* 11 12274** 17 12243** 23 12314** 23 12141* 35 12131* 

6 12214** 12 12224** 14 12151* 24 12143* 31 12174* 36 12242** 

 1215* دانخ ػُذ يغزىي دالنخ         1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ   

أن قـــيم معــامالت االرتبـــاط دالــة إحصـــائيا عنــد مســـتوى  (   00) جــدول تضــح مـــن ي 
التـي يمكـن التوصـل إلييـا عنـد مما يشير إلـى الثقـة فـي النتـائج  1.15، مستوى   1.10

 تطبيق المقياس .
ودرجـة البعـد المنتميـة  مفـردةاسـتخراج معـامالت االرتبـاط بـين كـل كما قامت الباحثـة ب 

 ، وكانت النتائج كما يمي:إليو 
 (  12جذول ) 

 نهجؼذ انًُزًُخ انُهَىضخ يؼبيالد االسرجبط ثٍُ كم يفشدح وانذسجخ انكهُخ 

 ) انذكًخ(انجؼذ انشاثغ ) انشخصُخ (انجؼذ انضبنش ) انجشاػخ(انجؼذ انضبٍَ )انًؼشفخ (انجؼذ األول

انًفشد

 ح
 يؼبيم االسرجبط

انًفشد

 ح
 يؼبيم االسرجبط

انًفشد

 ح
 يؼبيم االسرجبط

انًفشد

 ح
 يؼبيم االسرجبط

1 12361** 11 12614** 13 12521** 24 12466** 

2 12236** 11 12447** 21 12231** 23 12272** 

3 12161* 12 12344** 21 12432** 31 12233** 

4 12311** 13 12441** 22 12377** 31 12523** 

5 12356** 14 12471** 23 12342** 32 12411** 

6 12323** 15 12543** 24 12454** 33 12441** 

7 12334** 16 12465** 25 12231** 34 12343** 

4 12465** 17 12333** 26 12423** 35 12354** 

3 12334** 14 12321** 27 12331** 36 12514** 

 أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى( 04)يتضح من جدول        
لألبعاد المنتمية الييا   الكمية بالدرجة ترتبط المقياس مفردات جميع وأن 1.15 ،1.10داللة 
صدق االتساق الداخمي ككل مما يدل عمى  لممقياس داخمياً  اتساقاً  ىناك أن عمى يدل مما

 ..لبنود المقياس



 .............................. فاعلية الذات االبداعية والطموح االكاديمي متغيرات تنبؤيه بجودة الحياة االكاديمية

- 551 - 

ألفا كرونباخ قام معد المقياس بالتحقق من ثبات المقياس بطريقة  ثبات املكٔاض : 
لممقياس ككل وتم حساب ثبات المفردات وذلك بحساب  )1.557وبمغت قيمة معامل الف )

 قيمة ألفا لممقياس بعد حذف .
من االكاديمية  الحياة جودةوفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس    

ألبعاد مقياس خالل طريقة حساب معامل الفا كرونباخ ، ويوضح الجدول التالي معامل الثبات 
 االكاديمية والدرجة الكمية. الحياة جودة

 (  13جذول ) 

 جىدح انذُبح االكبدًَُخ وانذسجخ انكهُخيقُبط ثؼبد َىضخ يؼبيم انضجبد ثطشَقخ انفب كشوَجبر أل

 األولانجؼذ  االثؼبد

 )انًؼشفخ (

 انجؼذ انضبٍَ

 ) انجشاػخ(

 انجؼذ انضبنش

 ) انشخصُخ (

 انجؼذ انشاثغ

 ) انذكًخ(

انذسجخ 

 انكهُخ

يؼبيم انفب 

 كشوَجبر

12711 12613 12615 12714 12722 

لمجاالت مقياس فاعمية الذات االبداعية ( أن قيم معامالت الثبات 04جدول )يتضح من     
 والدرجة الكمية لممقياس قيم مرتفعة مما يجعل ىناك ثقة في استخدام المقياس .

 ىتاٜج الدزاس٘ ّتفشريٍا :

 ّطالبات طالب ٓتنٔز أّاًل : ىتاٜج الفسض األّل للدزاس٘ : ٓيص الفسض األّل للدزاس٘ علٙ أىُ :" 

ّللتحكل مً صح٘ الفسض األّل قامت الباحج٘ ". .االبداعٔ٘ الرات فاعلٔ٘ مً مستفع مبشتْٚ جنساٌ دامع٘

مً خالل  عشاب املتْسطات ّاالحنسافات املعٔازٓ٘ لعٔي٘ الدزاس٘ علٙ مكٔاض فاعلٔ٘ الرات االبداعٔ٘

 ، ّْٓضح اجلدّل التالٕ ىتاٜج املتْسطات : SPSSالربىامج اإلحصاٜٕ 

 ( 14جذول ) 

 انزاد َىضخ انًزىعطبد واالَذشافبد انًؼُبسَخ نذسجبد افشاد انؼُُخ االعبعُخ ػهً يقُبط فبػهُخ 

 االثذاػُخ

 ع و انؼجبسح ع و انؼجبسح ع و انؼجبسح ع و انؼجبسح

1 3231 1224 7 3232 1223 12 4221 1216 17 4217 1211 

2 3246 1262 4 3267 1223 13 4213 1215 14 4213 1212 

3 4212 1217 3 4211 1216 14 4221 1214 13 3253 1234 

4 3231 1224 11 4217 1213 15 4213 1216 21 4211 1213 

5 3243 1226 11 4216 1213 16 4215 1216 21 3264 1224 

6 4214 1213  

  
  



 .............................. فاعلية الذات االبداعية والطموح االكاديمي متغيرات تنبؤيه بجودة الحياة االكاديمية

- 550 - 

 اػزًذد انجبدضخ رذذَذ انًغزىَبد كبنزبنٍ :   

 ( 15جذول  ) 

 َىضخ رىصَغ يغزىي انًزىعطبد  

1-2233 2234-3267 3264-5 

 قىٌ يزىعط ضؼُف

 

 (16وَىضخ انجذول سقى ) 

 فبػهُخ انزاد االثذاػُخانُغت انًئىَخ نزىصَغ أفشاد انؼُُخ ػهً يغزىَبد 

 انُغجخ انًئىَخ انزكشاساد انًغزىي

 %47 14 قىٌ

 %13 3 يزىعط

 1 1 ضؼُف

               

 
 ( 1شكم ) 

 َىضخ انُغت انًئىَخ نزىصَغ أفشاد انؼُُخ ػهً يغزىَبد فبػهُخ انزاد االثذاػُخ 

 فيناك فبػهُخ انزاد االثذاػُخ من متباينة مستويات وجود(  05)  جدول من ويتضح      
 يتمتعون العينة أفراد معظم أن أي  المرتفع لالتجاه االكبر النسبة كانت وان والمرتفع المتوسط
 بمغت بينما%( 47) الى نسبتيم وصمت حيث فبػهُخ انزاد االثذاػُخ من مرتفع بمستوى
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة جبير  ،%(04) متوسط بمستوى يتمتعون من نسبة

( والتي توصمت الى ان طمبة كمية التربية يتمتعون بمستوى عالي من فاعمية الذات 4104)
 .Brockhus S., . van der Kolk C,. Koeman Pاالبداعية ، نتائج دراسة 

 الذات فاعمية من عالي بمستوى يتمتعون الجامعة طمبة ان والتي أشارت الى (2014)

0

50

100

 ضعيف متوسط قوي

18 التكرارات 3 0

87 النسب المئوية  13 0

لتوزيع أفراد العينة على مستويات فاعلية الذات النسب المئوية 
   االبداعية

 التكرارات

 النسب المئوية 
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( التي 4107الحافظ ، فميح ) االبداعية ، بينما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج عبد
 وتفسرمتوسطة ،  جةبدر  االبداعية الذات بفاعمية يتمتعون الجامعة اشارت الى ان طالب

اضافة لدييم  لإلبداعالى وجود البيئة التعميمية المييئة والفاعمة والمحفزة  النتيجة ىذه الباحثة
الى اىداف الجامعة التي تركز في الدرجة االولى عمى الطالب والعمل عمى اثارة الخيال 

خالل ما تقيمو الخصب لديو واتاحة الفرص لمطالب لتنمية االبداع في كافة الجوانب من 
الجامعة من ممتقيات ومسابقات تنافسية تحفز الطالب وتني لدييم الثقة بالذات وتكسبيم 

 .Hus,M.,Sheng,T.,& Hsueh,Fما أكده  ميارات االبداع المتنوعة وىذا يتفق مع
من أن االفراد الذين يشعرون بثقة أكبر ويفيمون الصعوبات كتحِد يكون لدييم  (2011)

 يتميز ما ضوء فيأيضا  النتيجة ذهى تفسير ويمكن من فاعمية الذات االبداعية مستوًى مرتفع
 التفكير ىمع مييتمقاب في ذاتية وادراكات ابداعية قدرات من وكونميمت وما الجامعة بو طمبة
 من الكثير ىمع الحصول الجامعية دراستيم بمتتط إذ اإلبداعية، ماتيالم واداء االبداعي
 النضج يعكس بما ومتنوعة جديدة افكار عن البحث في واالستمرار وماتموالمع المعارف

  ..بكفاية مموالتع ميالف ىمع ميقدرت في ميوثقت بةمطمل يمالعق
٘  ّطالبـات  طالب ٓتنٔز : ىتاٜج الفسض الجاىٕ للدزاس٘ : ٓيص الفسض الجاىٕ للدزاس٘ علٙ أىُ :"ثاىٔا  دامعـ

ً  مستفع مبشتْٚ جنساٌ ٕ   مـ ". ّللتحكـل مـً صـح٘ الفـسض الجـاىٕ قامـت الباحجـ٘ عشـاب          . الطنـْح االنـادمي

املتْسطات ّاالحنسافات املعٔازٓ٘ لعٔي٘ الدزاس٘ علٙ مكٔاض الطنْح االنادميٕ مً خالل الربىـامج اإلحصـاٜٕ   

SPSS : ّْٓضح اجلدّل التالٕ ىتاٜج املتْسطات ، 

 (  14جذول ) 

د انؼُُخ االعبعُخ ػهً يقُبط فبػهُخ انطًىح َىضخ انًزىعطبد واالَذشافبد انًؼُبسَخ نذسجبد افشا

 االكبدًٍَ
 

 ع م العبارة ع م العبارة ع م العبارة ع م العبارة ع م العبارة
1 2..3 1..1 7 2..3 1..3 12 2.73 1.3. 1. 2..1 1.31 3. 2..3 1.17 
3 2..1 1.33 3 2..3 1.31 11 2.31 1.3. 31 2.77 1.17 33 2..7 1.37 
2 2.72 1.3. . 3.33 1.37 1. 2.11 1.1. 31 2.33 1.1. 37 2..1 1.31 
1 1.11 1.37 11 1.1. 1.13 13 2.37 1.17 33 1.17 1.13 33 1.32 1.32 
. 2.3. 1.17 11 2.33 1.33 17 2..3 1.33 32 1.31 1.3. 3. 2..3 1.13 
3 2.3. 1... 13 2.7. 1.12 13 1.13 1.11 31 1.3. 1.32 21 2.3. 1.13 
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 (13وَىضخ انجذول سقى ) 

 انُغت انًئىَخ نزىصَغ أفشاد انؼُُخ ػهً يغزىَبد انطًىح االكبدًٍَ 

 انُغجخ انًئىَخ انزكشاساد انًغزىي

 %71 21 قىٌ

 %23 7 يزىعط

 %7 2 ضؼُف

       

         
 (  2شكم ) 

 َىضخ انُغت انًئىَخ نزىصَغ أفشاد انؼُُخ ػهً يغزىَبد انطًىح االكبدًٍَ

 فيناك انطًىح االكبدًٍَ من متباينة مستويات وجود( 05) جدول من ويتضح       
 أفراد معظم أن أي المرتفع لالتجاه االكبر النسبة كانت وان والمرتفع  المتوسطالضعيف و 

 بينما%( 71) الى نسبتيم وصمت حيث انطًىح االكبدًٍَ من مرتفع بمستوى يتمتعون العينة
 بمستوى يتمتعون من نسبة بمغت،%(44) متوسط بمستوى يتمتعون من نسبة بمغت

( والتي اشارت الى أن 4107مع نتائج دراسة أبو العيش ،)وتتفق ىذه الدراسة  %(7)ضعيف
والتي    Fang (2016)، ودراسة  الطالب لدييم مستوى جيد من االحساس بالطموح

الطموح ، وعمى النقيض نجد توصمت نتائجيا الى ان الطالب يتمتعون بمستويات عالية من 
 لدى الكمية ودرجتو بأبعاده الطموح مستوى ( تشير الى أن4105أن نتائج دراسة عبيد ،)

( 4114المتوسط ، وكذلك دراسة بركات ،)  من أقل مستوى عند يقع ، الدراسة مجتمع أفراد
 ىذه الباحثة وتفسروالتي أظيرت نتائجيا الى ان مستوى الطموح لدى طمبة الجامعة متوسط 

صرار  والتقدير، باالحترام وجديرة جدية، فمسفة من نجران جامعة بو تتميز ما بأن النتيجة  وا 

0

50

100

 ضعيف متوسط قوي

21 التكرارات 7 2

70 النسب المئوية  23 7

لتوزيع أفراد العينة على مستويات فاعلية النسب المئوية 
 الطموح االكاديمي

 التكرارات

 النسب المئوية 
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 التعميمية لمعممية المنظمة واالنظمة الموائح خالل من متناىية بدقة الدراسة انتظام عمى شديد
 نسبة من يزيد مما. الدراسية وبالمقررات ،وبالمناىج، بالجامعة ارتباطا أكثر الطمبة يجعل ؛

 حياتو في الطالب يحتاجيا والتي ، لمطمبة المناسبة الدراسية المناىج ، وكذلك طموحيم
 اإلنسان تيم التي الثقافات كمقررات والثقافية الدينية، المواد من مجموعة توجد حيث اليومية؛
 التي التعزيز فرص وجود وكذلك.  عام بشكل الدراسة وعمى عمييا، يقبل فتجعمو المسمم
 وتكريميم المتفوقين، لمطمبة الجامعة تمنحيا التي الدراسية، المنح خالل من الجامعة تفرضيا

 اعضاء بين الطيبة اضافة الى العالقة. وطموحيم دافعيتيم من يزيد مما الجامعة طمبة أمام
 زيادة إلى يؤدي ومما الدراسة؛ لمواصمة دافعة قوة يعطييم مما والطمبة، التدريس ىيئة

يؤدي بالطالب الى الشعور ىو ما  االحساس بالطموح االكاديمي المرتفعوىذا  طموحيم
بالنجاح والقدرة عمى التخطيط الجيد وايضا الى استبصاره بصورة اكثر فاعمية مع المعوقات 

ين يتجو لتحقيق أىدافو الفرد بقدراتو وامكانياتو ومعرفتو الى ا إلحساسوالتغمب عمييا 
حصمت عمى االعتماد األكاديمي  الجامعات من نجران جامعة كون إلى باإلضافة وطموحاتو ،

 متميزة تخصصات عمى الحصول أجل من األكاديمي الطموح يعزز فإن ىذا المؤسسي الكامل 
، وىذا يتفق مع وجيات النظر التي ترى أن مستوى الطموح لدى الطالب  الجامعة في مستقبال

 .يتأثر بالبيئة التعميمية
تْدد عالق٘ ازتباطٔ٘ دال٘ ثالجا : ىتاٜج الفسض الجالح للدزاس٘ : ٓيص الفسض الجالح للدزاس٘ علٙ أىُ :" 

 ."احصأٜا بني ابعاد فاعلٔ٘ الرات االبداعٔ٘ ّأبعاد الطنْح االنادميٕ لدٚ طالب ّطالبات دامع٘ جنساٌ 

معامل االزتباط بني الدزدات اليت حصل علَٔا أفساد  ّللتحكل مً صح٘ الفسض الجالح قامت الباحج٘ عشاب

(  20ّْٓضح ددّل ) الطنْح االنادميٕالعٔي٘ علٙ أبعاد مكٔاض فاعلٔ٘ الرات االبداعٔ٘ ّأبعاد مكٔاض 

 اليتاٜج اليت مت التْصل الَٔا :
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 ( 21جذول )

انطًىح ثذاػُخ وأثؼبد قُى يؼبيالد االسرجبط ثٍُ دسجبد أفشاد انؼُُخ ػهً أثؼبد فبػهُخ انزاد اال

  االكبدًٍَ

 
االػزًبد 

 ػهً انُفظ 

انُظشح انً 

 انزاد  

رخطُط 

 االهذاف 

االجزهبد 

 وانًضبثشح

رجبوص 

انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

  رذًم

 االدجبط

انذسجخ 

انكهُخ 

 ًقُبط هن

فبػهُخ انزاد 

فٍ انزفكُش 

 االثذاػٍ

12447** 12567** 12534** 12336** 12231** 
12217

** 
12124** 

فبػهُخ انزاد 

فٍ األداء 

 االثذاػٍ

12214** 12517** 12611** 12231** 12147** 
12221

** 
12257** 

انذسجخ انكهُخ 

نًقُبط فبػهُخ 

انزاد 

 االثذاػُخ

12167** 12135** 12137** 12143** 12161** 
12152

** 
12243** 

         1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ  

 1.10( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى 41) يتضح من جدول       
 الذات فاعمية تاالكاديمي، أي انو كمما زاد وأبعاد الطموح االبداعية الذات ابعاد فاعميةبين 

، وبالتالي تحققت الباحثة من صحة الفرض الثالث الطموح األكاديمي ارتفع مستوى  االبداعية
التي اسفرت نتائجيا عن ان ىناك  (4114مع نتائج دراسة توفيق ، ) ، وتتفق ىذه النتيجة 

اتصاال وثيقا بين فاعمية الذات االبداعية ومستوى الطموح ، حيث أن مدى ما يممك الفرد من 
( والتي اشارت الى وجود 4115ودراسة المشيخي )قدرة يحدد عمى اساسو مستوى طموحو، 

 مستوى في ودرجاتيم الذات فاعمية في الطالب درجات بين إحصائية داللة ذات موجبة عالقة
والتي توصمت الى ان تقدير الطالب لذواتيم يؤثر  Fang (2016)ونتائج دراسة الطموح 

( التي توصمت الى 4108ونتائج دراسة الزىراني )، تأثيرا ايجابيا عمى طموحيم األكاديمي 
ألكاديمي ومجال تقدير الذات وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات مستوى الطموح ا

وترجع الباحثة ىذه النتيجة الى ان فاعمية ذات الفرد وثقتو بنفسو وايمانو المتعمق بالفاعمية، 
بقدراتو االبداعية في التفكير واالداء بشكل ابداعي تجعمو يواجو التحديات االكاديمية والتكيف 

، وكما يشير  طموحو االكاديمي ويتوافق مع الجوانب الدراسية والتي تنعكس ايجابيا عمى
 أو كفاءتو ومستوى الفرد طموح مستوى بين تقارب الى ان ىناك( 4104) الجبوري، محمد
 مسار إدارة عمى قادرا يكون معينة أىداف تحقيق عمى بقدرتو يؤمن الذي فالشخص  قدراتو
وكما يؤكد "باندورا" عمى أن االفراد ذوي فاعمية  أكبر، وبنشاط ذاتية بصورة يحدده الذي حياتو

 الذات العالية يضعون اىدافا صعبة ويمتزمون بالوصول الييا أي ان لدييم طموحات عالية
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بأن الفرد بصفة عامة بناًء عمى ادراكو لفاعمية ذاتو فإن  وكذلك تفسر الباحثة ىذه النتيجة
الرجوع الى وتفسرىا أيضا ب مستوى طموحو يزداد وبالتالي يؤدي الى الشعور بالنجاح 

 حياة في ميًمادورا  لو األكاديمي الطموح مستوىتشير الى ان االدبيات واالطر النظرية التي 
 ميما أساسيا تمثل عنصرا وطموحاتو الفرد افأىدفإن  وبذلك .لمشخصية سمة بوصفو الفرد
 النفسية صحتو في أثر طموحاتو تحديد في إخفاقو أو الفرد لنجاح ويكون تقدير ذاتو في

 .عموما
دال٘  ازتباطٔ٘ زابعا : ىتاٜج الفسض السابع للدزاس٘ : ٓيص الفسض السابع للدزاس٘ علٙ أىُ :" تْدد عالق٘

لدٚ طالب ّطالبات دامع٘  ّأبعاد دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ االبداعٔ٘ الرات أبعاد فاعلٔ٘ بني احصأٜا

جنساٌ." ّللتحكل مً صح٘ الفسض السابع قامت الباحج٘ عشاب معامل االزتباط بني الدزدات اليت حصل 

ّأبعاد مكٔاض دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ ّْٓضح  االبداعٔ٘ الرات علَٔا أفساد العٔي٘ علٙ أبعاد مكٔاض فاعلٔ٘

 ( اليتاٜج اليت مت التْصل الَٔا :21ّل )دد

 (21جذول ) 

قُى يؼبيالد االسرجبط ثٍُ دسجبد أفشاد انؼُُخ ػهً أثؼبد يقُبط فبػهُخ انزاد االثذاػُخ وأثؼبد يقُبط 

 (744جىدح انذُبح االكبدًَُخ ) ٌ= 

 
 انجؼذ األول

 )انًؼشفخ (

 انجؼذ انضبٍَ

 ) انجشاػخ(

 انجؼذ انضبنش

 )انشخصُخ (

 انشاثغ انجؼذ

 ) انذكًخ(

انذسجخ انكهُخ 

نًقُبط جىدح 

 انذُبح االكبدًَُخ

فبػهُخ انزاد فٍ 

 انزفكُش االثذاػٍ

12326** 12433** 12543** 12234** 12545** 

فبػهُخ انزاد فٍ 

 األداء االثذاػٍ

12233** 12167** 12414** 12234** 12345** 

انذسجخ انكهُخ 

 ًقُبطهن

12314** 12237** 12333** 12517** 12343** 

 1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ  

( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى 40يتضح من جدول )        
 ابعاد فاعميةبين  1.10وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى بين  1.10
 االبداعية الذات كمما زادت فاعمية وأبعاد جودة الحياة االكاديمية ، أي انو االبداعية الذات

 وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحوراني ارتفع مستوى جودة الحياة االكاديمية
 جودة مع وأبعادىا، الذات فعالية دالة بين ارتباطية عالقة التي توصمت الى وجود (4105)،

تعتبر  األكاديمية الحياة جودة ( التي خمصت الى أن0555وأبعادىا ، ودراسة حسن ) الحياة
 أىداف من يحققو وما ينجزه ، ما  خالل من ذاتو تحقيق نحو الطالب سعي في أساسيا مكونا
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تمثل دورا بارزا  فاعمية الذات االبداعيةالتي خمصت الى أن  (4107، ودراسة عبد الحافظ ،)
ؤثر عمى انجازه ياذ يمكن ان تشارك في تفوق الطالب االكاديمي ونمو شخصيتو بشكل 

لدى الطمبة تمقي الضوء عمى مدى التقدم الذي  فاعمية الذات االبداعيةاالكاديمي ، وأن دراسة 
يطرأ عمى شعورىم بفاعمية ذاتيم االبداعية اثناء دراستيم الجامعية مع وعي خبراتيم واقتنائيم 

وتفسر الباحثة  اديميةلمعديد من استراتيجيات التعمم والميارات تحسن لدييم جودة الحياة االك
تمك النتيجة بأن فعالية الذات ىي المحرك الرئيسي لمسموك االيجابي لدى الطمبة وىي ميمة 

فحينما يتمتع الطالب او الطالبة بدرجات عالية من  الرتقائيم في جوانب الحياة المختمفة
يشعره بالرضا الجيد واالداء فانو يستطيع مواجية الصعاب وانجاز االمور بشكل ايجابي مما 

فاعمية الذات تمكن عن ذاتو ويرفع احساسو بجودة الحياة وبالرجوع الى االدبيات يتضح أن 
الطالب من االستمتاع بحياة أكاديمية جيدة ، حيث تمكنو من التعامل مع الضغوط الدراسية 

الميام وتنظيم وقتو وادارتو بشكل جيد ، كما تمكنو من تقييم وضبط الجيد الالزم لمتعامل مع 
الدراسية المختمفة وىو ما يزيد تحصيمو الدراسي ، اضافة الى ان تمتع الطالب بجودة الحياة 

عمى تحقيق النجاح كما  االكاديمية يعتمد عمى امتالكيم لعدد من الميارات التي تساعدىم
بو ، وكذلك ترجع الباحثة وجود العالقة  يمكنيم القيام ما تعتمد عمى اعتقاداتيم حول

االداء في المجاالت تباطية بين المتغيرين الى أن الطالب الذي يتمتع بالقدرة عمى االر 
المتنوعة ولديو قدرة عمى انجاز االىداف والتعامل مع أي ميمة بفاعمية اضافة الى قدرتو 

نجده يشعر  عمى أداء ميام محددة وضرورية ال نتاج حمول لممشكالت تتميز بالجدة واالصالة
اع بالدراسة وثقتو بقدراتو ومواجيتو لممشكالت االكاديمية ومن ثم ينعكس بالرضا واالستمت

 ذلك ايجابيا عمى جودة حياتو االكاديمية.  

 ازتباطٔ٘ خامشا : ىتاٜج الفسض اخلامص للدزاس٘ : ٓيص الفسض اخلامص للدزاس٘ علٙ أىُ :" تْدد عالق٘

لدٚ طالب ّطالبات دامع٘  احلٔاٗ االنادمئّ٘أبعاد دْدٗ  أبعاد الطنْح االنادميٕ بني دال٘ احصأٜا

جنساٌ." ّللتحكل مً صح٘ الفسض اخلامص قامت الباحج٘ عشاب معامل االزتباط بني الدزدات اليت حصل 

ّأبعاد مكٔاض دْدٗ احلٔاٗ االنادمئ٘ ّْٓضح ددّل  علَٔا أفساد العٔي٘ علٙ أبعاد مكٔاض الطنْح االنادميٕ

 تْصل الَٔا :( اليتاٜج اليت مت ال 22) 
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 (22جذول ) 

وأثؼبد جىدح انذُبح انطًىح االكبدًٍَ قُى يؼبيالد االسرجبط ثٍُ دسجبد أفشاد انؼُُخ ػهً أثؼبد  

 االكبدًَُخ 

 
 انجؼذ األول

 )انًؼشفخ (

 انجؼذ انضبٍَ

 ) انجشاػخ(

 انجؼذ انضبنش

 () انشخصُخ

انجؼذ 

 انشاثغ

 ) انذكًخ(

انذسجخ انكهُخ 

نًقُبط جىدح 

 االكبدًَُخ انذُبح

االػزًبد ػهً 

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

12626** 12533** 12442** 1213// 12116** 

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

12544** 12677** 12627** 12415** 12144** 

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

12445** 12726** 12622** 12342** 12137** 

 **12154 **12314 **12514 **12246 **12241 االجزهبد وانًضبثشح

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

12233** 12273** 12237** 12131* 12144** 

 **12331 **12364 **12221 **12277 **12145 االدجبط  رذًم

انذسجخ انكهُخ 

 نهًقُبط

12277** 12234** 12124** 12312** 12763** 

 // غُش دانخ   1215دانخ ػُذ يغزىي دالنخ *         1211** دانخ ػُذ يغزىي دالنخ  

 1.10( وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى 44يتضح من جدول )       
وأبعاد جودة الحياة االكاديمية ، أي انو كمما زاد الطموح  ابعاد الطموح االكاديميبين 

النتيجة مع دراسة  وتتفق تمك، ارتفع مستوى جودة الحياة االكاديمية االكاديمي
( والتي توصمت نتائجيا الى وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية بين جودة 4107عاشور،)

  Rita ; Elham ;  Leili, ( 2019)  الحياة ومستوى الطموح لدى طمبة الجامعة ، ودراسة
 الدافع من كبير بشكل زاد االكاديمية الحياة جودة عن الرضا ان الى نتائجيا والتي أشارت

 األكاديمية الحياة وتفسر الباحثة تمك النتيجة بأن جودةالطالب ،  لدى والطموح االكاديمي
أىداف  من يحققو وما ينجزه ، ما  خالل من ذاتو تحقيق نحو الطالب سعي في أساسيا مكونا

وأنو ال يمكن ان يتفوق الطالب دراسيا  ويكتسب المعرفة دون ان يكون لديو مستوى مناسب 
، فمستوى الطموح كما تشير الطموح الذي يدفعو نحو تحقيق المزيد من التفوق واالمتيازمن 

 تعمم احداث اجل من اليائمة التربوية واالمكانيات الطاقات يحرك الذي الباعث االدبيات يمثل
، كما أن مستوى الطموح ىو تعبير عن سعي الفرد لتحقيق ذاتو والشعور بإمكانياتو  افضل

، وتضيف  تحقيق اىدافو وكفاءة تعممو وىذا ما يمثل جودة الحياة بالنسبة لو والقدرة عمى
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الباحثة أن اعتماد الطالب عمى نفسو وتحممو المسؤولية وثقتو بنفسو وقدرتو عمى التخطيط 
الجيد لألىداف وتنفيذىا وايضا اجتياده ومثابرتو وقدرتو عمى تجاوز العقبات االكاديمية 

تواجيو اثناء الدراسة كل تمك تعد مؤشرات دالة عمى تمتعو بحياة  وتحممو لإلحباطات التي
 . أكاديمية جيدة

سادسا : ىتاٜج الفسض الشادض للدزاس٘ : ٓيص الفسض الشادض للدزاس٘ علٙ أىُ :" ْٓدد تفاعل دال 

لٔ٘ احصأٜا بني متغريٖ الدزاس٘ اليْع )ذنْز ّاىاخ( ّالتدصص ) ىظسٖ ّعنلٕ( يف االداٛ علٙ مكٔاض فاع

".ّللتحكل مً صح٘ الفسض الشادض قامت الباحج٘ باستدداو اسلْب حتلٔل التبآً الجياٜٕ  الرات االبداعٔ٘

 ، ّْٓضح اجلدّل التالٕ اليتاٜج : SPSSمً خالل الربىامج اإلحصاٜٕ 

 (23جذول )

انًزىعطبد انذغبثُخ واالَذشافبد انًؼُبسَخ نًغزىي فبػهُخ انزاد االثذاػُخ دغت يزغُشٌ انُىع   

 وانزخصض
 انؼذد االَذشاف انًؼُبسٌ انًزىعط انذغبثٍ انزخصض انُىع 

فبػهُخ انزاد فٍ 
 انزفكُش االثذاػٍ

 141 3277 46231 َظشٌ ركىس
 177 3235 47223 ػًهٍ

 317 3254 47212 يجًىع
 215 3276 47275 َظشٌ اَبس

 262 3254 47275 ػًهٍ

 467 3266 47275 يجًىع
 345 3274 47241 َظشٌ انًجًىع

 433 3243 47257 ػًهٍ

 744 3262 47251 يجًىع
فبػهُخ انزاد فٍ 
 االداء االثذاػٍ

 141 2231 36273 َظشٌ ركىس

 177 2272 37236 ػًهٍ

 317 2242 37211 يجًىع
 215 2262 34225 َظشٌ اَبس

 262 2246 34212 ػًهٍ

 467 2275 34214 يجًىع
 345 2243 37266 َظشٌ انًجًىع

 433 2243 37242 ػًهٍ
 744 2243 37275 يجًىع

 141 3236 41243 َظشٌ ركىس انذسجخ انكهُخ

 177 3211 41235 ػًهٍ
 317 3222 41215 يجًىع

 215 3211 42241 َظشٌ اَبس
 262 3231 42236 ػًهٍ

 467 3217 42234 يجًىع
 345 3224 41273 َظشٌ انًجًىع

 433 3226 41235 ػًهٍ
 744 3225 41244 يجًىع



 .............................. فاعلية الذات االبداعية والطموح االكاديمي متغيرات تنبؤيه بجودة الحياة االكاديمية

- 511 - 

 ( 24جذول )  

 رذهُم انزجبٍَ انضُبئٍ ألصش انُىع وانزخصض وانزفبػم ثُُهًب ػهً يغزىي فبػهُخ انزاد االثذاػُخ 

يصذس 
 انزجبٍَ

 انًزغُشاد انزبثؼخ
يجًىع 
 انًشثؼبد

دسجبد 
 انذشَخ

 ف انزجبٍَ
قًُخ 
 انذالنخ

 انُىع

فبػهُخ انزاد فٍ 
 انزفكُش االثذاػٍ

412127 1 
41212

7 
62115 12114 

فبػهُخ انزاد فٍ 
 االداء االثذاػٍ

2322237 1 
23222

37 
31212

7 
12111 

 1 2372523 انذسجخ انكهُخ
23725

23 
23214

4 
12111 

انزخص
 ص

فبػهُخ انزاد فٍ 
 انزفكُش االثذاػٍ

72734 1 72734 12531 12442 

فبػهُخ انزاد فٍ 
 االداء االثذاػٍ

32114 1 32114 12165 12241 

 12341 12763 72463 1 72463 انذسجخ انكهُخ

× انُىع 
انزخص
 ص

فبػهُخ انزاد فٍ 
 انزفكُش االثذاػٍ

72113 1 72113 12544 12461 

انزاد فٍ فبػهُخ 
 االداء االثذاػٍ

222641 1 
22264

1 
22327 12147 

 1 122343 انذسجخ انكهُخ
12234

3 
12217 12272 

 انخطأ

فبػهُخ انزاد فٍ 
 انزفكُش االثذاػٍ

1121724
33 

741 
13214

7 
  

فبػهُخ انزاد فٍ 
 االداء االثذاػٍ

6132273
7 

741 72734   

 انذسجخ انكهُخ
7374227

3 
741 

11222
3 

  

 انكهٍ

فبػهُخ انزاد فٍ 
 انزفكُش االثذاػٍ

1773136
21 

744    

فبػهُخ انزاد فٍ 
 االداء االثذاػٍ

1123613
21 

744    

 انذسجخ انكهُخ
1343733

21 
744    

 (   48( ، )  44يتضح من جدول )        
  تعزى ألثر النوع في   1.15،  1.10وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

فاعمية الذات في التفكير االبداعي وفاعمية الذات في االداء االبداعي كل من 
 باإلضافة الى الدرجة الكمية لممقياس لصالح االناث .

   تعزى ألثر التخصص في   1.15عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
 أبعاد فاعمية الذات االبداعية والدرجة الكمية.
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 تعزى ألثر التفاعل بين   1.15صائية عند مستوى  عدم وجود فروق ذات داللة اح
 النوع والتخصص في أبعاد فاعمية الذات االبداعية والدرجة الكمية.

ودراسة أبو  Chen, B. B. ( 2016وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من )        
 وفقا لطمبةا لدى االبداعية الذات فاعمية ( والتي توصمت الى وجود فروق في4105قوره ) 
 االناث ،في حين تختمف تمك النتيجة مع نتائج دراسات كل من عبد لصالح الجنس لمتغير

 ,Brockhus ; van der Kolk ; Koeman( ، دراسة 4107الحافظ ، فميح ) 
 الذات فاعمية من عالي بمستوى يتمتعون الجامعة طمبة ان والتي أشارت الى (2014)
،  والتخصص النوع متغير وفق االبداعية الذات فاعمية في فروق توجد ال وانو ، االبداعية
 بين  معنوية فروقا ( التي أوضحت نتائجيا ان ىناك 4104، ) السعدي ، الشمريدراسة 
الذكور، وتفسر الباحثة تمك النتيجة في  لصالح االبداعية الذات فاعمية في  واإلناث الذكور

ضوء طبيعة الفروق بين الذكور واالناث في الخصائص العقمية والشخصية واالنفعالية حيث 
يتميز االناث عن الذكور في التواصل مع االخرين والثقة واالعتقاد بالقدرات المرتفعة لديين 

ية وضرورة منح المرأة لكافة حقوقيا اتاح اضافة الى النظرة الجديدة الى حقوق المرأة السعود
ليا الفرصة لظيور القدرات االبداعية لدييا مما أثر بشكل ايجابي عمى اعتقاداتيا حول 

 فاعميتيا الذاتية 
وكذلك يتضح من الجداول عدم وجود فروق دالة احصائيا بين التخصصات العممية        
، وتتفق تمك النتيجة مع  ن النوع والتخصصوايضا عدم وجود فروق في التفاعل بي والنظرية

 ; Brockhus ; van der Kolk(، دراسة كل من 4104نتائج دراسة كل من جبير ، )
Koeman , (2014)( ، بينما تعارضت النتيجة الحالية 4104 ،) السميع وعبد ؛ ، رشوان

 Chen, B. B. ( 2016( ، )4115( ، المشيخي )4107الحافظ ، فميح )  مع نتائج عبد
والتي أشارت نتائجيم الى وجود فروق وفقا لمتخصص لصالح التخصص العممي ودراسة 

 التخصص طمبة بين معنوية ( والتي اسفرت نتائجيا عن فروقا4104) السعدي ، الشمري
 التخصص طمبة لمصمحة االبداعية الذات فاعمية في نسانياال  التخصص وطمبة العممي

 لطالب التخصصات األكاديمية الميام االنساني ، وتفسر الباحثة تمك النتيجة بأن طبيعة
 بأفكار اإلتيان عمى قدرتيم عن إيجابية معتقدات ىناك يكون أن تتطمب والعممية األدبية

 مطمبا ُتعد التي الميام ىذه إنجاز يتم حتى وذلك اإلبداعي األداء عمى القدرة إبداعية وكذلك

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A++%2C++%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A++%2C++%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%22
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وكذلك تشابو الظروف الجامعية التي يعيشيا  .بنجاح التي يدرسونيا المقررات الجتياز رئيسا
 الطمبة سواء تخصصات عممية أو نظرية وبالتالي تتطمب منيم نفس القدرات االبداعية .  

السابع لمدراسة عمى أنو :" يوجد  سادسا : نتائج الفرض السابع لمدراسة : ينص الفرض
تفاعل دال احصائيا بين متغيري الدراسة النوع )ذكور واناث( والتخصص ) نظري وعممي( في 

".ولمتحقق من صحة الفرض السادس قامت الباحثة  االداء عمى مقياس الطموح االكاديمي
، ويوضح  SPSSباستخدام اسموب تحميل التباين الثنائي من خالل البرنامج اإلحصائي 

 الجدول التالي النتائج :
 (  25جذول )

 انًزىعطبد انذغبثُخ واالَذشافبد انًؼُبسَخ نًغزىي انطًىح االكبدًٍَ دغت يزغُشٌ انُىع وانزخصض

 انؼذد  االَذشاف انًؼُبسٌ انًزىعط انذغبثٍ انزخصض انُىع  

االػزًبد ػهً 

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

 141 1261 23233 َظشٌ ركىس

 177 1232 22231 ػًهٍ

 317 1276 23214 يجًىع

 215 1236 23234 َظشٌ اَبس

 262 1276 22241 ػًهٍ

 467 1234 22235 يجًىع

 345 1242 23236 َظشٌ انًجًىع

 433 1244 22261 ػًهٍ

 744 1247 23213 يجًىع

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

 141 1266 22231 َظشٌ ركىس

 177 1271 22212 ػًهٍ

 317 1264 22223 يجًىع

 215 1223 22247 َظشٌ اَبس

 262 1262 22211 ػًهٍ

 467 1244 22243 يجًىع

 345 1245 22265 َظشٌ انًجًىع

 433 1265 22215 ػًهٍ

 744 1257 22233 يجًىع

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

 141 1236 23237 َظشٌ ركىس

 177 1212 23245 ػًهٍ

 317 1225 23274 يجًىع

 215 1232 23257 َظشٌ اَبس

 262 1244 23234 ػًهٍ

 467 1211 23246 يجًىع

 345 1214 23262 َظشٌ انًجًىع

 433 1221 23252 ػًهٍ
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 744 1217 23254 يجًىع

 141 1233 16226 َظشٌ ركىس االجزهبد وانًضبثشح

 177 1233 16213 ػًهٍ

 317 1236 16222 يجًىع

 215 1244 16222 َظشٌ اَبس

 262 1213 15272 ػًهٍ

 467 1233 15234 يجًىع

 345 1241 16224 َظشٌ انًجًىع

 433 1223 15231 ػًهٍ

 744 1235 16216 يجًىع

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

 141 1263 23273 َظشٌ ركىس

 177 1211 23221 ػًهٍ

 317 1245 23253 يجًىع

 215 1212 23227 َظشٌ اَبس

 262 1211 23224 ػًهٍ

 467 1211 23226 يجًىع

 345 1237 23244 َظشٌ انًجًىع

 433 1211 23223 ػًهٍ

 744 1226 23237 يجًىع

 141 1251 16231 َظشٌ ركىس االدجبط  رذًم

 177 1254 16231 ػًهٍ

 317 1254 16231 يجًىع

 215 1254 16241 َظشٌ اَبس

 262 1241 15273 ػًهٍ

 467 1251 16216 يجًىع

 345 1254 16236 َظشٌ انًجًىع

 433 1243 16211 ػًهٍ

 744 1253 16216 يجًىع

 141 5215 127214 َظشٌ ركىس انذسجخ انكهُخ

 177 3255 125233 ػًهٍ

 317 4261 126233 يجًىع

 215 4214 125211 َظشٌ اَبس

 262 3252 124234 ػًهٍ

 467 3275 124233 يجًىع

 345 4234 125247 َظشٌ انًجًىع

 433 3245 125215 ػًهٍ

 744 4217 125255 يجًىع
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 (26جذول ) 

 رذهُم انزجبٍَ انضُبئٍ ألصش انُىع وانزخصض وانزفبػم ثُُهًب ػهً يغزىي انطًىح االكبدًٍَ

 يصذس

 انزجبٍَ

انًزغُشاد 

 انزبثؼخ

يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انذشَخ

 قًُخ انذالنخ ف انزجبٍَ

االػزًبد ػهً  انُىع

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

32313 1 32313 62563 12111 

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

32621 1 32621 42115 12143 

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

11264 1 11264 4211 12115 

االجزهبد 

 وانًضبثشح

11241 1 11241 62621 12111 

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

11227 1 11227 7221 12117 

 12157 32624 42274 1 42274 االدجبط  رذًم

 12111 14277 313224 1 313224 انذسجخ انكهُخ

االػزًبد ػهً  انزخصض

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

52446 1 52446 32235 12112 

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

52211 1 52211 22223 12111 

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

5222 1 5222 32323 12144 

االجزهبد 

 وانًضبثشح

14235 1 14235 42342 12114 

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

17251 1 17251 11214 12111 

 12116 72621 17241 1 17241 االدجبط  رذًم

 12113 42421 1472175 1 1472175 انذسجخ انكهُخ

× انُىع 

 انزخصض

االػزًبد ػهً 

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

32136 1 32136 52341 12121 

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

212744 1 212744 42467 12113 

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

232163 1 232163 17242 12111 

االجزهبد 

 وانًضبثشح

42754 1 42754 42314 12127 

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

14215 1 14215 3214 12113 

 12114 7216 162367 1 162367 االدجبط  رذًم
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 12113 32126 1522272 1 1522272 انذسجخ انكهُخ

االػزًبد ػهً  انخطأ

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

4632345 741 12534   

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

14242266 741 22344   

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

11362342 741 12323   

االجزهبد 

 وانًضبثشح

1331224 741 12744   

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

12212264 741 12564   

   22244 741 17412175 االدجبط  رذًم

    741 131142173 انذسجخ انكهُخ

ػهً  االػزًبد انكهٍ

انُفظ ورذًم 

 انًغؤونُخ

431113211

1 

744    

انُظشح انً انزاد  

 وانضقخ ثبنُفظ

334371211 744    

رخطُط االهذاف 

 ورُفُزهب

437117211 744    

االجزهبد 

 وانًضبثشح

213642111 744    

رجبوص انؼقجبد  

 االكبدًَُخ

423545211 744    

    744 216623211 االدجبط  رذًم

123733422 انذسجخ انكهُخ

1 

744    

 

 (   45( ، )  45يتضح من جدول )               
  تعزى ألثر النوع في   1.15،  1.10وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

كل من فاعمية الذات في التفكير االبداعي وفاعمية الذات في االداء االبداعي 
 لصالح االناث .باإلضافة الى الدرجة الكمية لممقياس 

   تعزى ألثر   1.15،  1.10وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
 التخصص في أبعاد فاعمية الذات االبداعية والدرجة الكمية لصالح التخصص النظري.

   تعزى ألثر التفاعل   1.15،  1.10وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
 الذات االبداعية والدرجة الكمية.بين النوع والتخصص في أبعاد فاعمية 



 .............................. فاعلية الذات االبداعية والطموح االكاديمي متغيرات تنبؤيه بجودة الحياة االكاديمية

- 515 - 

، بينا  (4107)  محمود العيش، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من أبو        
اختمفت مع نتائج معظم الدراسات التي تناولت الطموح االكاديمي لدى طمبة الجامعة حيث 

لى عدم وجود ،ا( 4104)( ، محمود،4105، القممي )( 4114) اشارت نتائج كل من بركات،
فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات افراد العينة وفقا لمنوع ، كما أشارت نتائج دراسة 

( الى وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح تعزى 0551، خطيب ،) (4115)، البنا
 أىداف تحديد إلى يسعين اإلناث أن لمجنس لصالح الذكور، وتفسر الباحثة تمك النتيجة الى

 ممكن أن من معين أكاديمي مستوى عمى بأن حصولين األمل، وتقوية لطموحاتين، ستقبميةم
 لديين وأن األكاديمية الناحية من طموحاً  اإلناث أكثر أن الباحثة وترى. حياتين يغّير

 مرموقة اجتماعية مكانة ويحققن يثبتن وجودىن، لكي تحقيقيا إلى يسعين كثيرة طموحات
 تواجدىن في مجتمع كان ال يعترف بين كقوة فاعمة في المجتمع ، المجتمع، وخاصة داخل

 بالتميز وييتمن مرتفع طموحين ومستوى أىدافين، في واقعيات يتحدين أنفسين وىن فاإلناث
 لمنجاح المستمر االستعداد وكذلك والتنافس الصعاب في ويبذلن الجيد أعمالين ويتقن

 البارز.  والنشاط
( ،البنا  4104مع نتائج دراسة محمود ،)  فيما يخص التخصص وتتفق ىذه النتيجة       

( والتي اسفرت نتائجيما عن وجود فروق في التخصص لصالح التخصصات 4115،)
 ( ،أبو4114النظرية واالدبية ،بينما تعارضت تمك النتيجة مع نتائج دراسة بركات ،) 

تي اسفرت نتائجيم عن وعدم وجود فروق دالة ( وال4105،العنزي ،)(4107) العيش،
احصائيا تعزو لمتغير التخصص ، وتعزو الباحثة ذلك الى أن طمبة التخصصات األدبية أو 
النظرية عمييم بذل المزيد من الجيد في تحصيل المقررات الدراسية حتي يتسنى ليم النجاح 

وترفع من مستوى طموحيم ، والتميز، وان عمييم خمق الظروف التي تتماشى مع امكاناتيم 
وانيم أكثر فيما لمنظريات االنسانية التي تنمي القدرات وتعزز وضع االىداف وتنفيذىا بما 
يتناسب مع الميارات الشخصية اضافة الى ان المقررات النظرية التي يدرسونيا تحتاج الى 

وح االكاديمي، وبالتالي الحفظ والتحميل بما ينمي لدييم المثابرة واالجتياد وىو أحد أبعاد الطم
فيم أكثر ادراكا لممثابرة والتخطيط وتنفيذ االىداف بما يتناسب مع امكانياتيم وقدراتيم 

 واستعداداتيم .  
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 الرات فاعلٔ٘ تشَهللدزاس٘ علٙ أىُ :"  جامًللدزاس٘ : ٓيص الفسض ال جامً: ىتاٜج الفسض الثاميا

 ".جنساٌ دامع٘ ّطالبات طالب لدٚ االنادمئ٘ احلٔاٗ ظْدٗ التيبؤ يف االنادميٕ ّالطنْح االبداعٔ٘

اختبازات حتلٔل االحنداز ملتغريٖ فاعلٔ٘ الرات الباحج٘  استددمت لجامًّللتحكل مً صح٘ الفسض ا

 ت اليتاٜج علٙ اليحْ التالٕ :  ّداٛ. SPSSمً خالل الربىامج اإلحصاٜٕ االبداعٔ٘ ّالطنْح االنادميٕ 

 ( 27جذول ) 

 (وانطًىح األكبدًٍَ ًزغُشاد ) جىدح انذُبح االكبدًَُخ وفبػهُخ انزاد االثذاػُخ هيؼبدنخ االَذذاس ن 

 انًزغُش

قًُخ يؼبيم االَذذاس غُش 

 انًؼُبسَخ
قًُخ يؼبيم 

االَذذاس 

انًؼُبسَخ 

(Beta) 

 انذالنخ قًُخ د
يؼبيم االَذذاس 

(B) 
 انخطأ انًؼُبسٌ

 12111 52623 12111 22224 12251 انضبثذ 

فبػهُخ انزاد 

 االثذاػُخ

12674 12122 
12711 312246 12111 

 12111 32164 12216 12121 12141 انطًىح األكبدًٍَ 

)ت( لمعامالت االنحدار دالة احصائيا عند مستوى داللة  ( أن قيمة47يوضح جدول )       
جودة الحياة االكاديمية درجات طمبة جامعة نجران عمى مقياس وعميو يمكن التنبؤ ب (1.10)

الطموح األكاديمي وان معادلة االنحدار درجات و  فعالية الذات االبداعية درجات من خالل
 بينيم دالة احصائيا .

 ×1.041فعالية الذات االبداعية +   × 1.574+ )04.15جودة الحياة االكاديمية = 
 الطموح األكاديمي (

 (  24 جذول)

 َزبئج رذهُم انزجبٍَ نًزغُشٌ فؼبنُخ انزاد االثذاػُخ وانطًىح األكبدًٍَ ػهً جىدح انذُبح االكبدًَُخ

 انًزغُش
يصذس 

 انزجبٍَ

يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجخ 

 انذشَخ

يزىعط 

 انًشثؼبد

قًُخ 

 )ف(
 انذالنخ

يؼبيم 

االسرجبط 

(R) 

انزجبٍَ 

 انًفغش

R
2

 

فؼبنُخ انزاد 

 االثذاػُخ

 1 7266237 االَذذاس
726623

7 11462

4 

1211

1 

12763 12542 

 62645 742 5224213 انجىاقٍ

  743 1243424 انًجًىع

انطًىح 

 األكبدًٍَ

 1 1436241 االَذذاس
143624

13 13427

42 

1211

1 

12343 12147 

 132623 742 11657234 انجىاقٍ

  743 12434241 انًجًىع
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بمعنى  1.15كانت أقل من مستوى الداللة ( أن الداللة االحصائية  44ويوضح جدول )      
انو يوجد أثر لفعالية الذات االبداعية والطموح األكاديمي عمى جودة الحياة االكاديمية وان 

 العالقة بينيم دالة احصائيا .
الذات فعالية  بين العالقة حجم إلى يشير المتعدد االرتباط كما يتضح من الجدول أن     

 إلى المتعدد االرتباط معامل وصل حيث االبداعية والطموح األكاديمي وجودة الحياة االكاديمية
جودة الحياة  في التباين مقدار إلى يشير االرتباط ىذا وتربيع( 1.444) ،( 1.754)

 بحوالي تسيم فعالية الذات االبداعية والتي خالل من تفسيره يمكن والذي االكاديمية
وبذلك  % (08.7) بحوالي يسيم والطموح األكاديمي والذي ، التباين حجم من% ( 54.4)

%( من 74.5يسيم كل من متغير فعالية الذات االبداعية والطموح األكاديمي معا في تفسير )
تباين المتغير التابع )الدرجات عمى مقياس جودة الحياة األكاديمية ( ، بينما النسبة المتبقية 

 لى متغيرات أخرى )البواقي( ، لم تؤخذ في االعتبار في معادلة التنبؤ .من التباين ترجع ا
وعمى ىذا تحققت صحة الفرض الثامن حيث أسيم كل من فعالية الذات االبداعية          

والطموح األكاديمي في التنبؤ بدرجات مقياس جودة الحياة االكاديمية لدى طمبة جامعة نجران 
الذات االرتباط بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ، ويؤكد أن وىذا يؤكد مرة اخرى عمى ، 

نعكس ايجابيا عمى احساسو ت الفاعمة المبدعة من خالل التفكير المبدع واالداء االبداعي
والتي ( 4105)، الحورانيوتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة بجودة الحياة االكاديمية 

الذي لديو فالطالب  الذات فعالية خالل من الحياة بجودة التنبؤ يمكن وأنأسفرت نتائجيا عن 
دراسة ، من جودة الحياة االكاديمية  فعالية ذات مرتفعة يكون لديو مستوى عالِ 

( والتي اسفرت عن وجود أثر دال احصائيا لفعالية الذات في جودة الحياة 4104)،االبيض
فعالية الذات العامة تمعب دور ميم في جودة الى أن في ىذا الصدد وتشير االدبيات وابعادىا، 

الحياة بصفة عامة وأن فعالية الذات كفيمة بتقميل الضغوط لدى الطالب واكسابيم الشعور 
، كما انيا تمعب دورا فعاال في تنظيم حياة الفرد بشكل سميم بالرضا عن الحياة االكاديمية

، ويمكن تفسير ذلك ايضا بأن  وتقوية النفس مما يساعد عمى تحقيق النجاح االكاديمي
فعالية الذات تساعد في التنبؤ بالدافعية وتحقيق انجاز أكاديمي مرتفع وبالتالي ترتفع جودة 

أن الطموح  ، كما تؤكد تمك النتيجة التي توصمت الييا الباحثة عمى الحياة االكاديمية لدييم
مستوى  حيث يعد ة لدى الطالب االكاديمي المرتفع ينعكس ايجابيا عمى جودة الحياة االكاديمي
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 يؤمن فالشخص الذي ، لإلنسان النفسي البناء في وأساسيا ميما جزءً  األكاديمي الطموح
 بصورة ذاتية يحدده الذي حياتو مسار إدارة عمى قادرا يكون معينة أىداف تحقيق عمى بقدرتو
فالكثير مما ينجزه  ،تجويد حياتو األكاديمية والعممية إلى يؤدي بدوره وىذا اكبر، وبنشاط

وتتفق  ، الطالب نحو التقدم والتفوق يرجع جانب كبير منو الى توفر قدر مناسب من الطموح
( والتي اشارت نتائجيا الى وجود قدرة تنبؤيو 4104تمك النتيجة مع نتيجة دراسة بركيبة ،)

ر وكذلك ترى الباحثة ان المشاعلمستوى الطموح بجودة الحياة لدى طالب الجامعة، 
المصاحبة لتحقيق الطالب لطموحاتو وأىدافو سوف يتولد عنيا درجة مرتفعة من الرضا عن 

 ويكسبيا ذاتو يحقق أن يريد الطموح الطالب بأن ذلك تفسير يمكن كما،الحياة االكاديمية 
 مع إلييا يصل أن يود عالية وغايات طموحات وضع إلى يسعى فيو مجتمعو، داخل معنى
 بذلك فيو المجتمع، في الحاصمة التطورات تمكوقدراتو لمسايرة  الشخصية إلمكاناتو إدراكو
 إلى يقوده ما وىذا قو،و تع التي التحديات لتغمب عمى الطرق وانتقاء أىدافو تحديد من يتمكن
حياتو  عن رضاه عمى بشكل عام وينعكس لذاتو، تقديره مستوى ارتفاع و غاياتو تحقيق

    .لديوتيا بجود واستمتاعو االكاديمية
 التْصٔات ّاملكرتحات :

   ضرورة اىتمام المسؤولين بتعزيز وتطوير فاعمية الذات االبداعية لدى الطالب
 .والطالبات من خالل المناىج واالنشطة الصفية والالصفية 

  عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب اعضاء وعضوات ىيئة التدريس عمى
 .ية الذاتية االبداعية لدى طالبيممستوى الفاعمالوسائل الحديثة التي من شأنيا رفع 

   استثمار عينة الدراسة التي امتازت بمستويات مرتفعة من فاعمية الذات االبداعية
 والطموح االكاديمي إلجراء دراسات اخرى لمعرفة االسباب والعوامل وراء ىذا االرتفاع.

 ي اعداد برامج ارشادية االستفادة من النتائج التي توصمت الييا الدراسة الحالية ف
لرفع مستوى وتعزيز فاعمية الذات االبداعية والطموح االكاديمي لدى الطالب 

 والطالبات.
   توجيو الباحثين الى االىتمام بدراسة فاعمية الذات االبداعية وكيفية تعزيزىا لدى

 الطالب لما ليا من انعكاسات ايجابية عمى ذواتيم وتحصيميم.
 عمى عينات مختمفة من الطالب في جميع مراحل التعميم. اجراء دارسات مماثمة 
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 املسادع

 أّاًل: املسادع العسبٔ٘: 

:  القاىرة ، والشباب المراىقين لدى الطموح مستوى مقياس( . 2004) السميع عبد أمال ، اباظة -1
 المصرية االنجمو

 الطموح بمستوى وعالقتو المستقبل من القمق .( 2017) محمود سميمان ىيا أبو العيش، -2
/  حائل جامعة في واألدبية العممية الكميات في ميدانية دراسة:  الجامعي الطالب لدى األكاديمي
 النشر مركز - البحرين جامعة ، والنفسية التربوية العموم مجمة ، السعودية العربية المممكة
 .133-97 ص ص ،( 4)ع ،( 18) مج ، العممي

 االستثارة بأنماط وعالقتيا اإلبداعية   الذات فاعمية  ( . 2019) محمد قطب كوثر ، قورة ابو -3
 العموم في الثانوية المتفوقون   مدرسة طمبة لدى( Memletics) النوع ية التعمم وأساليب   الفائقة

  والستون الثالث العدد الشيخ   كفر جامعة – التربية   كمية   التربوية المجمة( STEM) والتكنولوجيا
 م 9102 يوليو

 جودة في األكاديمية الذات وفعالية التعمم أساليب ( . أثر2018عبد المعطى ) عادل األبيض، -4
التربية ، مج  كمية - طنطا التربية ، جامعة كمية الجامعة. مجمة طالب من عينة الحياة لدى

 .340-282( ، ص ص 2( ، ع )70)
دارة النفسی التدفق بين السببية العالقة نمذجة( . 2019)  عبدالممك أحمد أحمد، -5  وجودة الذات وا 

( 66)ج ، التربية كمية - سوىاج جامعة ، التربوية ،المجمة الجامعة طالب لدى االکاديمية الحياة
 .604 – 527 ص ،ص

 الطموح األكاديمي بمستوى وعالقتو االجتماعي ( . التفاعل2014باقادر ، عبد اهلل عبد القادر ) -6
ميدانية ، عالم التربية ، المؤسسة العربية  دراسة -قرىال أم التحضيرية بجامعة السنة طمبة لدى

 .154-131( ،ص ص 46( ،ع )15لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية ، س)
(. عالقة مفيوم الذات بمستوى الطموح ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2008بركات ، زياد ) -7

 كمية التربية ، جامعة القدس .
. مستوى الطموح واالتزان االنفعالي كمنبئات بجودة الحياة لدى طمبة ( 2018بركيبة ، آسيا ) -8

ورقمة. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  –االرشاد . دراسة ميدانية بجامعة قاصدي مرباح 
 العموم االنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة.
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ضوء متغيري نوع التعميم والجنس (.الفروق في مستوى الطموح في 2005البنا ، أنور حمودة ) -9
لدى طمبة جامعة االقصى في محافظة غزة ، مجمة جامعة االقصى ،سمسمة العموم االنسانية ، 

 .177-134، ص ص   1،  9
(. فاعمية الذات وعالقتو بمستوى الطموح ودافعية االنجاز عند 2002توفيق ، محمد ابراىيم ) -10

الة ماجستير ، معيد الدراسات والبحوث التربوية . طالب الثانوي العام والثانوي الفني ، رس
 جامعة القاىرة.

(. فاعمية الذات االبداعية لدى طمبة كمية التربية ، رسالة ماجستير 2018جبير ، محمد قاسم ) -11
 غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة القادسية.

، دار 1الدراسية ،ط (. تنمية ميارات التفكير االبداعي من خالل المناىج2005جمل ، محمد ) -12
 الكتاب الجامعي ، االمارات.

 لدى األكاديمية الحياة جودة لتحسين تدريبي برنامج فعالية(. 2016) حسن حسن سالي حبيب، -13
 - والتأىيل اإلعاقة عموم كمية - الزقازيق جامعة ، الخاصة التربية مجمة ، الموىوبات الطالبات

 .263-219 ص ص ،( 16)ع ية،والبيئ والنفسية التربوية المعمومات مركز
 الضاغطة الحياة بحوادث وعالقتو األكاديمي الطموح مستوى .( 2010) مظموم عمي حسين، -14

 ص ،ص( 1)ع ،( 18) مجمد ، االنسانية العموم - بابل جامعة مجمة.  الجامعة طمبة لدى
236-248.  

طالب الجامعة ) دراسة عينة من  لدى وعالقتيا بالطموح الحياة جودة( . 2017) مريم ، حسين -15
رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية العموم االنسانية .  ميدانية في جامعة زيان عاشور الجمفة(

 .الجمفة -زيان عاشور  جامعة واالجتماعية ،
 بجودة كمتنبئات االجتماعية والميارات الذات فعالية.  (2016) محمد زكريا حياة ، الحوراني -16

 ، التربية كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة العام التعميم مدارس في المعممات لدى الحياة
 غزة. – االقصى جامعة

 األزىر جامعة لطمبة األكاديمي والطموح الميني الطموح(. 1990خطيب ، رجاء عبد الرحمن ) -17
( ،ص ص 16( ، ع)4. الييئة المصرية العامة لمكتاب ، س) مقارنة دراسة األخرى والجامعات

150- 161. 
( 2017) شبيب محمد محمود حسن، ؛ بندر محمد السيمى، ؛ محمود أحمد عبدالمنعم الدردير، -18

 جنوب جامعة.  التربوية العموم مجمة. فييا المؤثرة والعوامل المعممين لدى اإلبداعية الذات .
 . 519 – 495 ص ص ،( 30)ع.  بقنا التربية كمية - الوادي
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 التربية كميتي وطالبات لطالب األكاديمي الطموح(. 1996) سميم منصور مديحة ، الدسوقي -19
 التربية كمية مجمة ، فيصل الممك بجامعة مختمفة دراسية مستويات في واألغذية الزراعية والعموم

 .117-92 ص ص ،( 23) ع ،( 7) مج ، بنيا جامعة ،
 المدركة التعمم بيئة .( 2018) اليادي عبد محمد ، السميع عبد ؛ أحمد عبده ربيع ، رشوان -20

 البحث مجمة.  بقنا التربية كمية طالب لدى اإلبداعية الذات بفاعمية كمنبئات المعرفية والمرونة
 ص ص ،( 2) عدد ،( 30) مجمد ، المنيا جامعة ، التربية كمية ، النفس وعمم التربية في

120-195 . 
 . القيادة( 2018) سميمان بن الرحمن عبد بنت ريم ، العيسي ؛ ناىس بن خالد ، الرقاص -21

 ضوء في العام التعميم في التربويات المشرفات لدى االبداعية الذات بفعالية وعالقتيا االبداعية
 .668-649 ص ص ،( 4) العدد ،( 30) المجمد ، التربوية العموم مجمة.  المتغيرات بعض

طالب  لدى الطموح ومستوى األكاديمية الذات فعالية ( . 2012) محمد يحيى مجدي،  ريحان -22
 جامعة التربية، كمية ماجستير، رسالة .مختمفة تحصيمية مستويات من العامة الثانوية المرحمة
 .حموان

 طمبة لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتو االنفعالي الذكاء ، 2006 اهلل، عبد الرحيم عبد الزبيدي، -23
 .منشوره غير دكتوراه اطروحة ، اآلداب كمية الجامعة المستنصرية، ، الجامعة

(. فاعمية الذات االبداعية لدى الطمبة الموىوبين ومعممييم في االردن ، 2014الزعبي ، أحمد ) -24
 .488-475( ، ص ص 4( ، ع )10المجمة االردنية في العموم والتربية ، مجمد )

 الذات بتقدير وعالقتو األكاديمي الطموح مستوى .( 2014)  رافع عيدان بنت زينب ، الزىراني -25
 ، التربية كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة.  الباحة بجامعة تحصيميا المتفوقات طالباتال لدى

 . الباحة جامعة
(. البنية العاممية لمكفاءة الذاتية االكاديمية ومحدداتيا ، سمسمة عمم 2001الزيات ، فتحي ) -26

 لقاىرة .( ، مداخل ونماذج نظرية ، دار النشر لمجامعات ، ا2( ، ج)6النفس المعرفي ،)
 طالب من عينة لدى الطموح بمستوى وعالقتيا الضغوط .( 2012) ابراىيم سيير ، الشافعي -27

 .17-4 ص ص ،( 92) العدد ، ببنيا التربية كمية مجمة ، الثانوية المرحمة
 االسس التربوي النفس عمم(. 2012) الاله عبد عفاف ، عثمان ؛ فرغمي محمد ، شعبان -28

 .  والتوزيع لمنشر الرشد دار: الرياض ، والتطبيقات
 ومفيوم الطموح بمستوى وعالقتو األكاديمي اإلنجاز .(2004) السميع عبد محمد الجميل شعمة، -29

 التربية كمية مجمة.  تنبؤية دراسة المكرمة بمكة المعممين كمية طالب لدى لممعرفة والحاجة الذات
 .201-178 ص ص ،  57 ع،  14 ،مج التربية كمية - بنيا جامعة ،
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 .الحكمة(2018) عصفور العباس عبد مروة ، السعدي ؛ جريو كاظم صادق ، الشمري -30
 كمية ، االنسانية العموم مجمة.   الجامعة طمبة لدى االبداعية الذات بفاعمية وعالقتيا االختبارية

  . (2) العدد ،( 25) المجمد ، االنسانية لمعموم التربية
عبدالرازق  عادل أحمد جندي،  إبراىيم؛ أحمد سعدة شقة، أبو ؛ محمود أحمد السيد صقر، -31

 المرحمة لتالميذ االكاديمي والطموح بالنفس بالثقة وعالقتو اإليجابي التفكير .( 2019) سميمان
 ص ،( 1)ع ،( 19) مج ، التربية كمية - الشيخ كفر جامعة ، التربية كمية مجمة ، اإلعدادية

 .312 -285 ص
 لدى االبداعية الذات فاعمية .( 2017) كاظم غدير ، فميح ؛ الودود عبد ثناء ، الحافظ عبد -32

 – 128 ص ص ، أكتوبر ،( 1) العدد ، والنفسية التربوية لمعموم العربية المجمة.  الجامعة طمبة
165. 

 الصحة النفسية بمؤشرات عالقتيا في الحياة جودة . مؤشرات( 2008) فريد عصام العزيز، عبد -33
 وقضايا المجتمع لمتعميم: الثالث العربي العممي المؤتمر سوىاج جامعة طالب من عينة لدى

 .أبريل 21 – 20 سوىاج، جامعة مع باالشتراك التنمية أجل من الثقافة جمعية المعاصر،
.  الجامعة لطالب األكاديمية الحياة جودة مقياس تصميم .( 2014) ىالل محمد لفا العتيبي، -34

 .280-241 ص ص ،( 148) ع.  مصر– والمعرفة القراءة مجمة
 المعممين الحياة لدى بجودة وعالقتو االجتماعي الذكاء (.2013) ابراىيم حسين أحمد العجوري، -35

 .بغزة، فمسطين األزىر جامعة ماجستير، رسالة غزة، شمال بمحافظة والمعممات
 والطموح ةالحيا نحو بالتوجو وعالقتو النفسي الصمود .(2018) غضب كردي وسام ، العزاوي -36

 كل ، تكريت جامعة ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، الجامعة طمبة لدى االكاديمي
وتحسين جودة الحياة  (. برنامج ارشادي لخفض االكتئباية2004عزب ، حسام الدين محمود ) -37

لدى عينة من معممي المستقبل ، المؤتمر العممي السنوي الثاني عشر : التربية وآفاق جديدة في 
 .605 – 575مارس ، ص ص  29-28تعمم الفئات الميمشة في الوطن العربي ، 

 التفكير ميارات عمى قائم تدريب برنامج فاعمية( . 2013)  حسن الحسن أبو الدين حسام عمي، -38
 ، التربية مجمة ، الجامعة طالب لدى األكاديمية الحياة جودة تحسين و التفكير أساليب تنمية في

 .672-625 ص ص ،( 2)ج ،( 154) ،ع التربية كمية - األزىر جامعة
 في الذىنية والخرائط األفكار حدائق استراتيجيتي بين الدمج فعالية . (2017) حسن زيزي عمر، -39

 األكاديمي الطموح بمستوى واالرتقاء البصري التفكير ميارات لتنمية المنزلي االقتصاد تدريس
 ، العرب التربويين رابطة ، النفس وعمم التربية في في عربية دراسات.  الثانوية المرحمة لطالبات

 .229 – 191 ص ص ،( 86)ع
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 ودورىما األكاديمي الطموح ومستوى التفكير أساليب(. 2016) عبداليادي بن عبداهلل العنزي، -40
 دار ،المتخصصة الدولية التربوية المجمة ، الجامعة طالب لدى األكاديمي بالتسويف التنبؤ في

 . 134-96( ،ص ص 8)ع (،5) مج،  واألبحاث لمدراسات سمات
الشعور  لتحسين كمدخل الطموح مستوى لتنمية تدريبي (. برنامج2012)  عبيد محمد فرج فتحية -41

،  والتربية والعموم لآلداب البنات كمية ،دكتوراه  رسالة .الجامعة طالبات لدى النفسية بالسعادة
 .شمس عين جامعة

 لدي األكاديمي الطموح بمستوي وعالقتة المستقبل قمق .( 2016) السيد محمد محمد القممى، -42
 ص ، أكتوبر األول، الجزء ،( 1) ع ، والنفسية التربوية لمعموم الدولية المجمة.  الجامعة طالب
 .353-313 ص

( . فعالية التدريب عمى استراتيجية تآلف االشتات في 2017كبشار، أحمد عبد اليادي ضيف ) -43
مفيوم الذات االبداعي والدافعية العقمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية . مجمة كمية التربية ، 

 .436-369( ، ص ص 5( ، ع)17جامعة كفر الشيخ ،مج )
 الثانوي طالب لدى الطموح بمستوى وعالقتو االغتراب دراسة .( 2001) مينى شريف ، محمود -44

 .شمس عين جامعة ، القاىرة ، منشورة غير ماجستير رسالة ، والصناعي والفني العام
طالب  من عينة لدى الطموح بمستوى وعالقتو النفسى . التدفق( 2018) سامي ىبة محمود، -45

 مج ، التربية كمية - شمس عين جامعة.  النفسية العموم في التربية كمية مجمة.  التربية كمية
  .227-104 ص ص ،( 1) ع ،( 42)

 ومستوى الذات فعالية من بكل وعالقتو المستقبل قمق( : 2009) محمد غالب ، المشيخي -46
 أم جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، الطائف جامعة طالب لدى الطموح
 .القرى

ومستوى  بالنفس الثقة ضوء في األكاديمي بالتفوق التنبؤ( . 2016) يعقوب أحمد ، النور -47
 التربويين رابطة ، النفس وعمم التربية في عربية دراسات ، الثانوية المرحمة طالب لدى الطموح
 .470-453 ص ص ،( 75)ع ، العرب

 عمى قائمةزلي المن االقتصاد فى اثرائية  وحدة فاعمية (. 2016) بدير اهلل فتح ميا، نوير  -48
 لمطالبات االكاديمي الطموح بمستوي ءواالرتقا العممي الخيال ثراء إلو الموج التخيمي التعميم

 . 259-217  ، 171 عدد ، بالقاىرةالقراءة والمعرفة  مجمة . اإلعدادية بالمرحمة الموىوبات
(. جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطالب الجامعة ، 2001سامي محمد ) ىاشم ، -49

 .173-125(، ص ص 13مجمة االرشاد النفسي ، جامعة عين شمس ، ع)
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العالقة بين فعالية الذات االبداعية والتفكير فوق المعرفي  .( 2017ىيالت ، مصطفى قسيم ) -50
لدى طالبات الدبموم الميني في التدريس بجامعة أبو ظبي . المجمة الدولية لمبحوث التربوية ، 

 .279 - 246. ص ص  41جامعة االمارات ، العدد الخاص ، المجمد 
االجتماعية ، رسالة ماجستيز  يةبالمسؤول وعالقتها الذات فاعلية.  6102سهيل  يىسف ، والء -15

 .غيز منشىرة ، كلية التزبية ، جامعة دمشق 

 نظر وجية من االكاديمية الحياة جودة تحسين في الروحية القيادة دور(. 2018) كمال ، يوسفي -52
 ، االقتصادية لمدراسات المقار مجمة.  المسيمة جامعة – االقتصاد كمية في التدريس ىيئة عضو

 .144-124 ص ص ،( 2) ع
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