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ارياة الجددانياة فاي هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي قاام  عىاى اتب ك
( طالباااو لطالبااة ماان طااة  الارقااة اللاللااة ماان  ىيااة 54تنميااة فلاليااة الااذاك  لىلاان عىااى عينااة قجام ااا  

المةمجعااااة  تاااا  تهماااايم   الااااي مةمااااجع ين(  2015-2014ال ربيااااة عةاملااااة بن ااااا لىلااااا  الةاااااملي  
( 27ةمجعااة الباااعنة    ( طالبااة  لالم18( طالباااو ل 6طالباااو لطالبااة  بجاقاا    (24)ن= ال ةريبيااة 

( طالبااة  لقااد تاا  ال حهااف ماان تكاااف، المةمااجع ين  لعااد  لدااج  21( طالباااو ل 6طالباااو لطالبااة  بجاقاا   
(  2004  لطبف عىي   مهياس فلالية الذاك  إعادا    ماال عنياة  فرلق  ال بين   قبل بدء البرنامج

 T.test اساا ادا  اب بااار  ك  ريبيااة  ل ( دىمااة تد17لبرنااامج الدراسااة  إعاادا   الباولااة(  لي كااج  ماان  
  في ملالةة البياناك اوصاميا  لقد تجصىت ن امج الدراس إلى

تجداااد فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية باااين م جساااني  ردااااك المةمجعاااة ال ةريبياااة فاااي الهيااااس  -1
الهبىي لالبلدي عىى اعلا  فلالية الذاك  تجق  الن امج لتجق  الالالية( لالدردة الكىياة  لصاال  

 لهياس البلدي.ا
تجداااد فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية باااين م جساااني  ردااااك المةمجعاااة ال ةريبياااة لالمةمجعاااة  -2

الباعنة عىى اعلا  فلالية الذاك  تجقلاك الن امج لتجقلاك الالالية( لالدردة الكىية لىمهياس 
 في الهياس البلدي  لصال  المةمجعة ال ةريبية.
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إلاااااى اللاااااال  عانااااادلرا  Self-Efficacyيردااااا  الابااااال فاااااي ي اااااجر ما اااااج  فلالياااااة الاااااذاك 
Bandura  فمن بةل نظرية ال لى  اتد ماعيSocial Learning Theory  لال ي تشير إلى

أ  تلى  الار  ي   من بةل مةوظة سىجك اآلبارين لمان ثا  أ اء هاذا الماىجك المةواا ل،تهانا   
جىج الح ميااة ال با ليااة لفياا  أىااار إلااى أ  سااىجك الااار  ي حااد  فااي  ااجء تااعاال اق اارب عاناادلرا نماا

 اللجامال الشاصاية  -Behavior Factorsتبا لي بين ثةثة عجامل لهي   اللجامال الماىج ية 

Factors   Personal-  اللجامل البيئيةEnvironmental Factors .) 
ة تااعاال هااذع اللجاماال ماا  علباا ا لبااذلن فاال  المااىجك الماا لى  أل المن ماال  نااج  محصااى

 (.  1البلض   ما ت ب  في الشنل  
 
 
 
 
 

 (Zimmerman, 1989: 330) (: منوذج احلتمية التبادلية كما اقرتحه باندورا1شكل )
إلى أ  تش مل اللجامال الماىج ية عىاى  (Zimmerman,1989: 330)ليشير ى مرما  

قف ما  بينما ت بامن اللجامال البيئياة اا لار مةمجعة من اتس ةاعاك الصا رة عن الار  في مج 
ال ي  هاج  ب اا مان ي لامال ما  الاار  ملال اآلعااء لالملىماج  لاافارا   أماا اللجامال الشاصاية ف اي 

 عبارة عن مل هداك الار  وجل قدرات  لاتةاهات .
ا لبناااء عىااى هااذا النمااجىج قااا  عاناادلرا ب لااديل عنااجا  نظريااة الاا لى  اتد ماااعي لأطىااف عىي اا

أوااد  كلبااذلن أصاابحت فلاليااة عالااذا Social Cognitive Theoryالنظريااة الملرفيااة اتد ماعيااة 
المنجناك ال امة لىنظرية الملرفياة اتد ماعياة  ف اي أواد اللجامال الشاصاية ال اي تما   إسا اما هاماا 

 المىج ية. في ال نب، عالمىجك المم هبىي لىار  ويث ت جسط ال ااعل بين اللجامل البيئية لاللجامل 
( إلاااى عاااد  لداااج  أفباااىية اي مااان اللجامااال اللةثاااة المنجناااة  1977ليشاااير عانااادلرا   

لنمجىج الح مية ال با لية في إعناء الناتج الن امي لىمىجك لأ   ل عامل من هذع اللجامل  ح جى 
 عىااى م ريااراك ملرفيااة  لماان بااين هااذع الم ريااراك ال ااي تحاادا قباال قيااا  الااار  عالمااىجك مااا  ماامى

 عوامل البيئيةال
 )التغذية الراجعة(

 العوامل الشخصية
 )فعالية الذات(

 العوامل السلوكية
 )األداء(
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 عال جقلاك أل ااونا   سجاء أكانت هذع ال جقلاك أل ااونا  باصة علدراءاك المىجك أل الناتج 
الن امي ل   لهج ما سماع عاندلرا  فلالية الذاك  لتلنى أوناا  الاار  أل تجقلاتا  عان أ اما  لىماىجك 

ة فااي فااي مجاقااف ت ماا  عااالرمج  لتاانلنق هااذع ال جقلاااك عىااى اب يااار الااار  ل نشاانة الم باامن
اا اء لالمة ااج  المبااذلل لمجاد ااة المصاااعل ل،نةااا) المااىجك.  ف حااي عبااد الحميااد لالماايد أبااج 

 (. 185  2007هاى   
( فلالياة الاذاك عان اا   رداة اع هاا  الاار  32  1998ليلرف  عزك عبد الحمياد محماد  

 في مهدرت  عىى الهيا  عالم ا  لالم اراك البحلية الم نجعة بنةاب . 
إلى أ  فلالياة الاذاك هاي عباارة عان  مل هاداك  (Bandura, 1998:53)ندلرا ليشير عا

الااااار  وااااجل قدرتاااا  عىااااى تنظااااي  لتنايااااذ مماااااراك اللماااال المنىجبااااة  ن اااااج مماااا جياك ملينااااة ماااان 
 ا نةا)اك .

( عىاى ان اا   تجقا  الاار  عهدرتا  عىاى أ اء م ماة 58  1994ليلرف ا  الميد أبج هاىا   
 س بصار الار  علمنانات  لومن اس ادام ا .محد ة لهي  ذلن تلنى ا

( عان ااا  مةمجعااة ااونااا  الصااا رة عاان الااار   290  2000ليلرف ااا  عااةء الشاالرالي  
لال ااي تلباار عاان مل هداتاا  وااجل قدرتاا  عىااى الهيااا  عمااىج ياك ملينااة  لمرلن اا  فااي ال لاماال ماا  

  .المجاقف الصلبة لالملهدة  لتحدى الصلا   لمدى ملابرت  لإلنةا)
( أ  فلالية الاذاك تشاير إلاى   ثهاة الاار  الكامناة 131  2001كما يذ ر  عا ل اللدل  

فاااي قدراتااا  باااةل المجاقاااف الةديااادة أل المجاقاااف ىاك المنالااال الكليااارة ل يااار الم لجفاااة  أل هاااي 
اع ها اك الار  في قجاع الشاصية  م  ال ر يز عىى الكااءة في تاماير الماىجك  ل  المصاا ر أل 

   اابرى لى ااؤل .ااسبا
فلالياة ىاك الملىا  عان اا  مادى  (Friedman&Kass, 2002)ليلارف فريادما  ل ااس 

إ راك الملىااا  لهدرتااا  عىاااى أ اء الم اااا  الم نياااة المنىجباااة لتنظاااي  اللةقااااك المندرداااة فاااي عمىياااة 
  لعمىياتا  تلىي  لتربية الم لىمين عا  افة إلى أ اء الم ا  ال نظيمية لأ   صب  دزء من ال نظي

 المياسية لاتد ماعية . 
( إلااى أ  فلاليااة الااذاك 187  2003ليشااير  ااة ماان  محمااد ساالج ي  محمااد البماايجني  

تلنى   قدرة الار  عىى إصدار أونا  وجل سىجك ي نىل من  الهيا  ع  في م مة مليناة  نةا)هاا 
  هبىي.    ما  منن اع بار هذع ااونا  عملاعة تجقلاك الار  عن سىج   المم
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للالالية الذاك عد  من ااعلا  ال ي ت،ثر في ا لتحد ها  لقد اس ناع عاندلرا تحديادها فاي 
 اتعلا  اللةثة اتتية   

 :   Magnitude Efficacyقدر الفعالية  -1
لهااج أوااد ااعلااا  ال ااي ل ااا تاا ثيراو لا ااحاو عىااى أ اء الااار  ف ا ىااف فلاليااة ىاك الااار  ماان 

( ان ا عبارة 186  2007م ا. ليذ ر  ف حي عبد الها ر لالميد أبج هاى   ويث مهدارها أل وة
عااااااان ممااااااا جى قاااااااجة  لافااااااا  الاااااااار  لااااااا  اء فاااااااي المةااااااااتك لالمجاقاااااااف الما ىااااااااة.  ماااااااا  شاااااااير 

( ان اااا ت حاااد  مااان باااةل مااادى صااالجبة المجاقاااف الاااذي ي لااار  لااا  الاااار   (1997:194عانااادلرا
 الصلل.لي ب  ىلن في الم ا  المرتبة من الم ل إلى 

 : Generality Efficacyعمومية الفعالية  -2

إلااى أ  هااذا البلااد ي ملاال فااي ان هااال تجقلاااك فلاليااة ىاك  (1997:194)ليشااير عاناادلرا 
الار  من مجقف ما إلى مجقف آبر مشاع  ل   ويث  م د إوماس   عالالالية إلاى ماا لراء مجقاف 

  رنة بنةاو  في أ اء م ا  مشاب ة.تلىيمي محد   فيمنن لىار  النةاب في أ اء م ا  مها

    Strength Efficacyشدة الفعالية:  -3
عانادلرا  رلت حد  ىدة الالالية في  جء الابراك المااعهة لمادى مةءم  اا لىمجقاف  لياذ 

أ  هاااذا البلاااد هاااج أهااا  ااعلاااا  ال اااي تااا،ثر فاااي تجقلااااك ىاك الاااار   وياااث  مااا ل  (1997:194)
اك البااالياة لااادى الاااار  مااان قبااال الاباااراك  يااار المدعماااة مااان الهبااااء عىاااى تجقلااااك فلالياااة الاااذ

اافرا   بينما اافرا  الذين  م ىكج  تجقلاك قجية نحاج إتهاان   لىم اا   منان   الملاابرة عشانل أقاجى 
 في مجاد ة الملجقاك ال ي تلجق أ ام  .

لت حاااد  فلالياااة الاااذاك فاااي  اااجء  مل هداتااا  واااجل  ااءتااا  الشاصاااية لقدرتااا  عىاااى أ اء 
م ا  المنىجبة( لالاذي  نىاف عىيا  عانادلرا تجقا  الالالياة  ل ااوناا  الااصاة عالن اامج المح مىاة ال

  (Bandura, 1998:52-53)من سىج يات ( لالذي  نىف عىي  عاندلرا تجق  الناتج.  
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 :  Efficacy Expectencyتوقعات الفعالية  -4
 ي  إنةا)ع عنااءة. لهي مل هداك الار  وجل قدرت  عىى ا نةا)  أل عما  م ن

 :  Outcome Expectencyتوقعات النتائج  -5
لهااي عبااارة عاان تهااديراك باصااة  لني ااا الااار  لناماا  عاان النااجاتج المر جبااة ال ااي  ماالى 

 إلي ا لهذع الن امج قد تكج  ما  ة أل اد ماعية أل تهجيمية ىاتية. 
ك فلاليااة الااذاك ( أ  هناااك فاارق  بياار بااين تجقلااا58  1994لي، ااد  الماايد أبااج هاىاا   

 لتجقلاك الار  لىن امج لأ   ةهما  مارسا  ت ثيرا قجيا عىى المىجك ا نماني. 
(  أن   منان فاي  اجء  ى اا ال جقلااك ال نبا، 91-90  1997كما تذ ر  فاطمة وميدة  

عمىجك الار  ويث  ا ر  عاندلرا أ  الشاص ىل ال جقلاك المرتالة في البلدين تكج  اسا ةاب   
ا ةابيااة  أمااا الشاااص الااذي ترتااا  تجقلاتاا  لىالاليااة لتاانااض تجقلاتاا  لىن ااامج ن جقاا  أ  م، اادة ل 

 نااج  د اادع منلااف  بينمااا الشاااص ىل ال جقلاااك المناابااة لكاال ماان الالاليااة لالن ااامج فمااجف 
 ي جقف عن بذل الة د إىا ل  ت حهف ل  الن امج المردجة.

لية الذاتياة تمابف تجقلااك الاار  ( أ  تجقلاك فلا374  1990ليشير  ومدي الارمالى  
عان نااتج الماىجك  ل،ىا  اناات تجقلااك الماردااك ت حااد  فاي  اجء المااىجك فاا  تجقلااك الالاليااة 
الذاتية ت حاد  فاي  اجء المباا أة لالملاابرة عىاى مجاصاىة هاذا الماىجك لمان ثا  تانلنق فاي النشاا  

 الة)  لالمة ج  الم نىل لىمىجك. 
الااارلق الار  ااة بااين اافاارا  ويااث تىلاال  لراو رميمااياو فااي  تلااد فلاليااة الااذاك أوااد مصااا ر

تامير الهجة ا نمانية لما ل ا من ت ثير عىى أنما  ال اكير لالشلجر لا ثارة الجددانية لدى الاار   
فماان ناويااة ال اكياار فاايمنن أ  تكااج  ملينااة أل ملجقااة لاا  ويااث ياا، ى ارتااااع فلاليااة الااذاك إلااى 

  اتكااا  ميلاا اء فااي المجاقااف الما ىاااة ل،صاادار الهااراراك لا نةااا)  تيمااير اللمىياااك الملرفيااة 
لماااان ناويااااة الشاااالجر فباااالف مل هااااداك فلاليااااة الااااذاك تةلاااال الااااار   شاااالر عاتك ئااااا  لالهىااااف 
لا وماس عاللةز  ل لف تهدير الذاك لاافكار ال شاؤمية وجل الهدرة عىى ا نةا)  بينما من 

فلالياة الاذاك المرتالاة الدافلياة لادى الاار  فيميال الاار  إلاى اب باار  ناوية ا ثارة الجددانياة ف لاز)
الم ا  ااكلر تحد ا ليبذل د دا  بيرا في أعمال  ليهال  الاشل  ليب  لنام  أهدافا عالية  ملى 

 عااااا ل اللاااادل   (Bandura, 1982:122-123) (Bandura, 1989:1175) ل حهيه ااااا.
2001  127) 
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عحاااا ال ااي قااا  ب ااا عاناادلرا ل)مااةءع لدااد أ  لالاليااة الااذاك لفااي  ااجء  اا   بياار ماان اا
ت ثيراك عديادة عىاى عاد  مان اا اءاك لالمةااتك الما ىااة  وياث تارتبط فلالياة الاذاك المرتالاة 
عممااا جى الناقااااة لالملااااابرة فااااي اانشاااانة الصااالبة لالم ااااد ة  لال ريااااراك المااااىج ية المجدبااااة أثناااااء 

 (447  1990لية  لباض مم جي الهىف.  دابر عبد الحميد  اللةج  لنهص اتس لارة اتنالا
كما تل بر فلالية الذاك من أه  مينانزماك الهجى الشاصية لما ل ا من ت ثير فلال عىى 
مم جي  افلية الار  لىهيا  ع ي عمل أل نشا   ل ردة ملابرت  عىى أ اء الم ا  الما ىاة  لمهدار 

  الحيااااة الما ىااااة ال اااي ي لااار  ل اااا   ماااا أ  هنااااك الة اااد الاااذي يبذلااا   ل رداااة تحمىااا  لبااارج 
ارتباطاو  بياراو باين ساىجك الاار  لمما جي فلالياة ىاتا  فايمنن تهماي  الادلاف  الكامناة لراء أي ساىجك 
 هااج  عاا  الااار  فااي  ااجء فلاليااة ىاتاا   ممااا  ةلى ااا ماان أهاا  اللجاماال المماااهمة فااي تشاانيل سااىجك 

 (2011الار .  رانيا سال   
اتب كارية الجددانياة مناناة لا احة باين البااولين فاي مةاال عىا  الاناق  لماا لقد او ىت 

ل ااا ماان أهميااة لا ااحة لاساا اماك فلالااة فااي نةاااب وياااة الااار   لماان ثاا  رفاا  مماا جى فلاليااة ىاك 
الار   تجق  الالالية لتجق  الناتج(  لقد أكد ىلن اللديد من الدراساك لالبحجا ال ي ادريات واجل 

 دانية.اتب كارية الجد
إلاى الادلر ال اا  الاذي تىلبا  اتب كارياة الجددانياة  (Lim, 1995)لقد أىارك  راساة لاي  

فااااي ال اااا ثير عىااااى سااااماك ىاصااااية اتفاااارا   ف ىااااارك إلااااى لدااااج  عةقااااة ارتباطيااااة مجدبااااة بااااين 
اتب كاريااة الجددانيااة لاتسااىج  الشاصااي المنااا   فااي ال لاماال ماا  اآلباارين  ويااث  مياال اتفاارا  

 كاريااااة الجددانيااااة المرتالااااة إلااااى تبنااااي اتسااااىج  الشاصااااي المنااااا   فااااي ال لاماااال ماااا  ىلي اتب
اآلبرين  فيملج  إلى اته ما  لال جاصل عاآلبر ل،قامة عةقاك ديدع فلال  مل   عا  افة إلى 

 قدرت   عىي الحن  الذاتي اتد ماعي.
لنااة  أ  ا  (Gutbezahl& Aveill, 1996)كمااا أل ااحت  راسااة دي بزيااا لأفرياال

المب كرين لددانيا ه  افبل لأم ر في ال لبير عان انالااتت   مان الناة  منااباي اتب كارياة 
الجددانياااة  مماااا  ةلااال لةب كارياااة الجددانياااة  لرا هاماااا فاااي اتاواااة الارصاااة لىناااة  لى لبيااار عااان 

 انالاتت   ببراعة.
ة في رفا  مما جي  لر اتب كارية الجدداني (Averill, 1999)فهد أل حت  راسة افريل 

تهدير الذاك لفلالية الذاك لادي الاار    ماا تما   فاي دلال الاار   ميال إلاى اتنا ااب عىاى الابارة 
لالهبجل اتد ماعي لاتنبمااطية  مامة ىاصاية  لتلمال عىاى رفا  مما جي تهادير الاذاك لفلالياة 
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هبااجل اتد ماااعي الاذاك لاادي الااار    مااا تماا   فااي دلاال الاار   مياال إلااى اتنا اااب عىااى الاباارة لال
 لاتنبماطية  ممة ىاصية. 

ليل باااار ما ااااج  اتب كاريااااة الجددانيااااة  ما ااااج  نامااااياو دديااااداو  ظ اااار النمااااج فااااي الةجاناااال 
الجددانية عصجرة اب كارية تحد  رقي مم جي ال لامل الجدداني بين اافرا  لتهىل قدر ا منا  من 

 (39  2002ة الحماسية النامية في المجاقف الما ىاة  كريما  عجيب
( إلاى أ  لةب كارياة الجددانياة  لرا هامااو 2003لأىارك  راسة  محماد مصاناي محماد  

فااي ال اا ثير عىااى مماا جي ال حصاايل الدراسااي لىم لىمااين  ويااث لدااد عةقااة ارتباطيااة مجدبااة بااين 
 ال حصيل الدراسي لا بداع اتنالالي  فكا  مم جي ال حصيل الدراسي لىنة  المبادعين انالالياا
أفبل من  يره  منااباي اتباداع اتنالاالي   ماا أمنان ال نبا، بادرداك الناة  فاي ال حصايل 

 الدراسي من بةل  ردات   في ا بداع اتنالالي. 
( إلى أ  اتبداع اتنالالي  هىال مان  ارج  2007كما أىارك  راسة  عجاطف صال   

ة  شالر الاار  المبادع انالالياا عالحاداة ال هيي  الاااردي الهاام  عىاى انظماة المنافا ة لالمنافمااك فا
ماان اداال تهااجي  دااج ة الناااتج اتبااداعي لفاعىي اا  ماان لد ااة نظاار اتباارين ماان ىلي   إلااى ال هيااي

الاباارة فاااي ناااق المةاااال  بااال  شاالر عالحاداااة إلاااى عجاماال  ابىياااة ملااال وماان ات اء فاااي اللمااال 
 صاف عاال ار  لال مياز لاتصاالة اتبداعي من ادل تحهيف الذاك لاثباك لدج  ة الار  فاي  جنا  ي

فااي اللماال ا بااداعي  ليل باار اتبااداع اتنالااالي المينااانز  ااساسااي لى حصاايل الملرفااي لاك مااا  
 الهدرة عىى ول المشنةك لال انيط لاتااى الهرار. 

إلااي لدااج  عةقااة ارتباطياا   (Fuchs, et al, 2007)لأىااارك  راسااة فااج ق لآباارين 
نالاليااة لااساااليل اتب كاريااة فااي الحياااع اليجميااة  لدااج  عةقااة ارتباطياا  مجدباة بااين اتب كاريااة ات

سااالبة بااين اتب كاريااة اتنالاليااة لاتلكماايليما  لهااي عااد  قاادرة الااار  عىااي ف اا  لملرفااة مشاااعرع(. 
 مما  شير إلى أهمية اتب كارية الجددانية في باض نمبة اتلكميليما.

لدج  عةقة ارتباطي   (Ivcevic, et al, 2007)لأل حت  راسة إ ف سياين لآبرل  
 ال  اوصاميا بين اتب كارية الجددانياة لساماك الشاصاية   ماا اسا مت اتب كارياة الجددانياة فاي 

 ال نب، عالمىجك اتب كاري.
لت ااي  اتب كاريااة اتنالاليااة الارصااة لىبحااث عاان ا ثااارة لتكااجين عةقاااك اد ماعيااة ماا  

ياااة لطاقاااة لاهاااداف محاااد ة  لتحمااال الممااا،لية  لتةلااال الاااار  أكلااار اتبااارين  لاك ماااا  ارا ة قج 
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وماسية لىةمال لول الملرفة  لقا ر عىى  بط الناق لال ممن عالابيىة.  أباج )ياد الشاجيهي  
2008  78) 

ليمااااعد اتباااداع اتنالاااالي الاااار  عىاااى ال لبيااار عااان اتنالااااتك ااصاااىية لالم اااار ة ىاك 
كيار عنريهاة إ ةابياة فاي ال لامال ما  المجاقاف الما ىااة أل تدفلا  إلاى الالالية ال ي تدفل  إلاى ال ا

إن اااج علااض اتعمااال اا بيااة أل اللىميااة أل الانيااة لال ااي تل مااد عىااى اماا ةك الااار  لةساا لدا اك 
 (204  2010ا بداعية ال ي ت صف عالةدة لالالالية لااصالة.  ىرين  سجقي  

ىااى واال المشاانةك لتبمااين ا لال جداا  إلااى المصاادر ليماااعد اتبااداع اتنالااالي اتفاارا  ع
اتساسااي لىمشاانىة ال البحااث عاان مصااا ر المشاانىة الاارديااة   مااا تمناان   ماان تريياار اتةاهااات   
اتنالالية عند مجاد ة المجاقف الباا نة لترييار اتنالاال ليناج  ا ةابياا.  ساليد سارلر لعاا ل 

 (   163  2010المنشالي  
دانيااة فااي تجييااف الةاناال اتنالااالي لالمشاااعر للااةج اللديااد ماان لتماا   اتب كاريااة الجد

 ( 366  2012الهبا ا ال ي ت   الار  لاتسرة لالمة م .  محمد البحيري  
لتماا   اتب كاريااة الجددانيااة فااي دلاال الااار  قااا را عىااى ال لاماال ماا  أنااجاع الهىااف الما ىاااة 

ية إلى وااتك إ ةابياة مان باةل ا ةاا  ال ي ي لر  ل ا عشنل ديد  لتحجيل واتك الهىف المىب
وىجل دديادة ل يار مل اا ة  لتمننا  مان وال المشانةك الما ىااة ال اي ي لار  ل اا لال لامال ما  

 (161  2012المجاقف الما ىاة عشنل ديد لفلال.  ري ا  عنا   
( سالى مان بةل اا إلاى إداراء نماجىج بناامي 2014لفي  راسة قا  ب ا  وماني النةاار  

بااين اتبااداع اتنالااالي لفلاليااة الااذاك لم اااراك اتااااى الهاارار لاادى طااة  الةاملااة  لال ااي لىلةقااة 
( لمجدباة 01 0تجصل من بةل ا إلى لدج  عةقة ارتباطياة  الاة إوصااميا عناد مما جى  تلاة  

ااصاااالة -الالالياااة اتنالالياااة-الةااادة اتنالالياااة-باااين اعلاااا  اتباااداع اتنالاااالي  ال  يااا، اتنالاااالي
 نالالية( لالدردة الكىية لىمهياس لفلالية الذاك.ات

( إلاى ال حهاف مان فاعىياة الاذاك ا بداعياة لادى 2014كما هدفت  راسة  أوماد الزعباي  
لىنىباة  ةالنىبة المجهجبين لملىمي   في اار    لتجصىت إلى أ  مما جى فاعىياة الاذاك ا بداعيا

 المجهجبين لملىمي    ا  مرتالا.
عر اا  ي باا  أ  لةب كاريااة الجددانيااة أهميااة  بياار فااي رفاا  مماا جى فااي  ااجء مااا ساابف 

 فلالية ىاك الار  لما ل ا من  لرا فلال في ال  ثير عىى ما ىف دجانل ويات  ويث 
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  تماااعد الااار  عىااى ف اا  ل، راك لتنظااي  انالاتتاا  عصااجرة دياادع تماام  لاا  عحماان ال صاارف فااي
 المجاقف الما ىاة.

 اتسااا ةاعاك الما ىااااة لاصااادار اتسااا ةاعاك اتنالالياااة ال اااي  تمنااان الاااار  مااان اتن هااااء باااين
 ت ناسل م  المجقف اتنالالي الذي ي لر  ل .

 .ت ي  ل  فرصة النةاب في إقامة عةقاك اد ماعية نادحة م  اتبر 

  ل ا  لر فلال فاي إكماا  الاار  الهادرة عىاى تكاجين بنياة ملرفياة تمااعدع عىاى اتاااى الهاراراك
 المناسبة.

  الااار   ردااة ماان المرلنااة ال ااي تماااعدع عىااى واال المشاانةك اتنالاليااة الما ىاااة ال ااي تكماال
ي لر  ل ا في ويات   ليم ني  اصادار وىاجل انالالياة مب كارة تما   فاي وال المشانىة ال اي 

 ي لر  ل ا عااعىية.

  تماعد الم لى  عىاى قياما  عااعماال المدرساية عناااءة لسا جل  مماا  مااعد عىاي رفا  مما جي
 حصيل الدراسي لد  .ال 

 .تكمل الار  قدر مناسل من اللهة في الذاك 
لباااذلن تااارتبط فلالياااة ىاك الاااار  عممااا جى اتب كارياااة الجددانياااة لااا   وياااث تمااا   فاااي رفااا  
مماا جى تجقاا  الااار  ا اماا   تجقاا  الالاليااة( لتجقاا  الااار  لناااتج اا اء  تجقاا  الناااتج(  لبااذلن رفاا  

 مم جى فلالية ىاك الار .
 ارك عد  من الدراساك لالبحجا الماعهة إلى إمنانية تنمية فلالية الذاك  لقد أى

( فلاليااااة البرنااااامج فااااي تنميااااة فاعىيااااة الااااذاك 2011 راسااااة  نماااارين وىااااج   فهااااد تجصااااىت 
 .عينة الدراسة ال ةريبية أفرا لانااا  مم جى اللدلا  لدى 

ة الااذاك فااي  ااجء إلااى إمنانيااة تنميااة فلالياا( 2013 راسااة  عااا ل ىجىااا   لقااد أىااارك 
فاي تنمياة م ااراك مااا البرناامج عان أثاار  ت الدراساة شاابرناامج قاام  عىاى الا لى  ال لااالني  وياث 

 .لراء ال اكير لفاعىية الذاك اتكا  مية لدى تةميذ الحىهة ا عدا  ة
( فلاليااااااااااة برنااااااااااامج قااااااااااام  عىااااااااااى علااااااااااض 2013 راسااااااااااة  منااااااااااى رىاااااااااايدى لأل ااااااااااحت 

تنميااااة علااااض الم اااااراك اتد ماعيااااة لفاعىيااااة الااااذاك لاااادى اساااا راتيةياك الاااا لى  ال لااااالني عىااااى 
 .تةميذ الصف الاامق اتب دامي



  ، أ/ رانيا حممدحممد د/ مهاب، أ.م. أ.م.د/ حممد إبراهيم، أ.د/ كرميان عويضة 
 

 428 

فاعىياااة برناااامج إرىاااا ي ساااىج ي فاااي تنمياااة إلاااى ( 2014 راساااة  ن اااى ىااالت  لتجصاااىت 
 .الااعىية الذاتية لدى عينة من المراههين

 يمي ال الي تحديد مشنىة الدراسة الحالية في ال ماؤل الرم
ما مدي فلالية برنامج تدريبي قام  عىى اتب كارية الجددانية في تنمية فلالية الذاك لادي 

 عينة من طة  الةاملة؟
 ليندرج من  ال ماؤتك الارعية ال الية 

تجدد فرلق ىاك  تلة إوصاامية باين م جساني  ردااك المةمجعاة ال ةريبياة فاي الهيااس هل  -1
 ؟  فلالية الذاك لالدردة الكىيةالهبىي لالبلدي عىى اعلا

تجدد فرلق ىاك  تلة إوصاامية باين م جساني  ردااك المةمجعاة ال ةريبياة لالمةمجعاة هل  -2
 ؟الباعنة عىى اعلا  فلالية الذاك لالدردة الكىية في الهياس البلدي

 الكشف عن اللةقة بين اتب كارية الجددانية لفلالية الذاك.  -1

فاي تنمياة فلالياة الاذاك لادي  اتب كارياة الجددانياة قاام  عىاىبرناامج تادريبي  أثرن ع لكشفا -2
 .طة  الةاملة

لادي  في تنمية فلالياة الاذاك   لالكشف عن  لرها الالالاتب كارية الجددانيةته ما  عما ج  ا -1
 الم لىمين.

 فلالية الذاك. تجفير بىاية نظرية عن -2

 لدي الم لىمين.  فلالية الذاكدي  نظر الهاممين عىى ال ربية إلى  رلرة تنمية تج  -3
 لدي النة  لمجاد ة الحياة اليجمية. فلالية الذاكإبرا) أهمية تنمية  -4

لااات نظاار الهاااممين عىااى اللمىيااة ال لىيميااة إلااى  اارلرة تااجفير ياارلف تربجيااة مةممااة لنمااج  -5
 .فلالية الذاك

 .ك دف من أهدافنا ال ربجية فلالية الذاكال لىيمية المم ادمة في تنمية  تج ي  مدي ت ثير اانشنة -6

 الربنامج التدرييب:
 هصد عالبرناامج ال ادريبي الحاالي هاج مةمجعاة اانشانة ال دريبياة الملادة ب ادف تنمياة فلالياة 

 لة عمشار ة النة .الذاك لدي طة   ىية ال ربية  لال ي ت   في صجرة دىماك تهج  ب ا الباو
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 Self-Efficacyفعالية الذات: 
ليشااير عاناادلرا إلااى أ  فلاليااة الااذاك هااي عبااارة عاان  مل هااداك الااار  وااجل قدرتاا  عىااى 

 تنظي  لتنايذ مماراك اللمل المنىجبة  ن اج مم جياك ملينة من ا نةا)اك . 
 لت حد  اعلا ها في اآلتي 

لهاااي مل هاااداك الاااار  واااجل قدرتااا  عىاااى  :Efficacy Expectencyتوقعاااال عالعاا ااا   -1
 ا نةا)  أل عما  م ني  إنةا)ع عنااءة. 

  لهي عبارة عن تهديراك باصة  لني ا الار  Outcome Expectencyتوقعال عانتائج  -2
لناماا  عاان النااجاتج المر جبااة ال ااي  ماالى إلي ااا لهااذع الن ااامج قااد تكااج  ما  ااة أل اد ماعيااة أل 

 (Bandura, 1998:53)تهجيمية ىاتية. 

 تا بر الدراسة الحالية الارل  ال الية 
ت تجدااد فاارلق ىاك  تلااة إوصااامية بااين م جسااني  رداااك المةمجعااة ال ةريبيااة فااي الهياااس  -1

الهبىي لالهياس البلادي عىاى اعلاا  فلالياة الاذاك  تجقلااك الن اامج لتجقلااك الالالياة( لالدرداة 
 الكىية لىمهياس.

تجدااد فاارلق ىاك  تلااة إوصااامية بااين م جسااني  رداااك المةمجعااة ال ةريبيااة لالمةمجعااة ت  -2
الباعنة عىى اعلا  فلالية الذاك  تجقلاك الن امج لتجقلاك الالالية( لالدردة الكىية لىمهياس 

 في الهياس البلدي.

 املنهج املستخدم يف الدراسة:
ال ةريباااي ىي ىاااب   المااان ج ىعىااالى حهاااف مااان فااارل  الدراساااة الحالياااة اع مااادك الباولاااة 
 المةمجعاااااة-ال ةريبياااااة  المةمجعاااااةالمةماااااجع ين  وياااااث يااااا   اسااااا ادا  مةماااااجع ين مااااان اتفااااارا  

ال اادريبي(   البرنااامجليةااري عىي مااا الهياااس الهبىااي  ثاا  ياا   إ بااال الم رياار المماا هل   الباااعنة(
 لناق المةمجع ين. إدراء الهياس البلدي ث المةمجعة ال ةريبية فهط   عىى

 ة:ـــــدراســـة الـــــعين
( طالبا لطالبة من طة  الارقة اللاللاة مان  ىياة ال ربياة 200تكجنت عينة الدراسة من  

( طالباة مان ىالبة الىراة 81( طالباا  ل 9(  بجاقا   2015-2014عةاملة بن ا لىلا  الةااملي  
( 21-20  نماااا باااي( طالباااة مااان ىااالبة ال ااااريع  لت ااارالب أعمااااره  94( طالباااا  ل 16اللربياااة ل 
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(  لطبف عىي   مهياس 54 0( عانحراف ملياري قدرع  57 20عاما  ويث بىغ م جسط أعماره   
فلالية الذاك  لت  ترتيب   تنا)لياو بناءو عىى  ردات   عىى اتب بار  لوماا  اترباعيااك  لقامات 

 عنة(  اتتي  المةمجعة البا-الباولة عان هاء مةمجع ي الدراسة لهي  المةمجعة ال ةريبية

 انتقاء اجملموعتني التجريبية والضابطة:
( 54اباااذ اتربااااعي اا ناااى ليملىاااجا المنااباااين فاااي فلالياااة الاااذاك  لال اااي بىاااغ عاااد ه   

مةمجعة  اعنة(  لقد  –طالباو لطالبة  ت  تهميم   الي مةمجع ين عال مالي  مةمجعة تةريبية 
الزمنااي لمماا جي فلاليااة الااذاك  لعااد  لدااج  تاا  ال حهااف ماان تكاااف، المةمااجع ين ماان ويااث اللماار 

 ( يج   مدي ال ةانق بين المةمجع ين  اتتي 1فرلق  ال بين   قبل بدء البرنامج  لالةدلل  
 ( نتائج التحقق من التجانس يف القياس القبلي بني اجملموعتني التجريبية والضابطة.1جدول )

 متغريات التجانس
قيمة  بطةاجملموعة الضا اجملموعة التجريبية

 )ف(
قيمة 

 )ت(
مستوي 
 ع م ن ع م ن الداللة

 غري دالة 0.99 1.39 0.50 20.5 27 0.59 20.7 27 العمر الزمين
 غري دالة 0.00 *1 17.7 1.28 27 17.7 1.28 27 فعالية الذات

 (.2.66= 0.01( عند مستوي دالا  )24*ق م  ف عاجدوا   بدرجال حري  )

 تي ( ات1ي ب  من الةدلل  
 –ت يجدااد فاارلق ىاك  تلااة إوصااامية بااين م جسااني اللماار الزمنااي لىمةمااجع ين  ال ةريبيااة  -1

 الباعنة(.

 –اس الهبىي لىمةمجع ين  ال ةريبيةت يجدد فرلق ىاك  تلة إوصامية بين تباين  رداك الهي -2
 الباعنة( في اللمر الزمني لمم جي فلالية الذاك عما  حهف ال ةانق بين ما.

رلق ىاك  تلاااااااااااة إوصاااااااااااامية باااااااااااين م جساااااااااااني  ردااااااااااااك الهيااااااااااااس الهبىاااااااااااي ت يجداااااااااااد فااااااااااا -3
الباااااااااعنة( فااااااااي مماااااااا جي فلاليااااااااة الااااااااذاك  ممااااااااا  لنااااااااق ا   –المةمااااااااجع ين  ال ةريبيااااااااة 

 مم جي ا اء المةمجع ين لاود.
ماااا سااابف اطم نااات الباولاااة مااان مااادي ال ةاااانق باااين المةماااجع ين ال ةريبياااة  ءفاااي  اااج 

برنااااامج الااااااس عالدراسااااة الحاليااااة  لعنااااد تنبيااااف لالباااااعنة ممااااا  ةلى ااااا قااااا رة عىااااى تنبيااااف ال
البرنامج قدمت طالب ا  اع اذارا للاد  قادرت ن عىاى اتن ظاا  فاي دىمااك البرناامج لقامات الباولاة 
عهبااجل عاازه  لاساا بلا ه  ماان اللينااة ال ةريبيااة   مااا قاماات الباولااة عاساا بلا  طالباااو ماان المةمجعااة 
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برنااامج  لبااذلن أصااب  اللااد  الن ااامي لىمةمجعااة ال ةريبيااة للااد  ان ظاماا  فااي وبااجر دىماااك ال
( طالبااة   مااا أصااب  اللااد  الن ااامي 18( طالباااو ل 6( طالباااو لطالبااة  بجاقاا   24ال ةريبيااة     

 ( طالبة.21( طالباو ل 6( طالباو لطالبة  بجاق   27لىمةمجعة الباعنة    

 ة:  ـــــدراســـــأدوات ال
 ة ات لاك ال الية اس ادمت الباولة في الدراسة الحالي

 (2004مهياس فلالية الذاك.        إعدا   كمال إسماعيل عنية   -1

  إعدا   الباولة(    البرنامج ال دريبي ل نمية اتب كارية الجددانية -2
 لفيما يىي تاصيل لكل ا اة من هذع ات لاك لبنجاك إعدا ها 

 (2004إعداد )كمال إسماعيل عطية،   .فعالية الذاتمقياس  -1

( 18ي اادف المهياااس الحااالي إلااى ال لاارف عىااى مماا جي فلاليااة ىاك الااار   لي كااج  ماان  
(  لتجقلاااك الناااتج 18-10عبااارة مج)عااة عىااى علاادين همااا  تجقلاااك الالاليااة لتهيماا  اللباااراك  

-تننباف أويانااا-تننبااف-(  لت ارالب باادامل ا داعاة مااا باين  تننبااف تماماا9-1لتهيما  اللباااراك  
( لفهااو لمادي 5-1ب مان  تننباف(  لتهادر الدرداة عىاى  ال عباارة فاي مادى ي ارال  ت-تننبف نا راو 
 اتننباق.

( 375تحهف صااول المهيااس مان صادق  عنريهاة الصادق ال كاجيني عىاى عيناة قجام اا  
طالباو من طة  الةاملة  عاس ادا  ال حىيل اللامىي  طريهاة المنجنااك ااساساية(  لىلان ب ادف 

جناااة لتشااابلات ا   ماااا تحهاااف مااان ثبااااك المهيااااس  فهاااد بىاااغ ملامااال ألااااا الكشاااف عااان اللجامااال المن
(  لبىغ ملامال 84 0(  للبلد تجق  الالالية  86 0(  للبلد تجقلاك الن امج  9 0لىمهياس  نل  

(  للبلااد 82 0(  للبلااد تجقلاااك الن ااامج  75 0اللباااك عنريهااة ال ةزمااة النصاااية لىمهياااس  ناال  
 ج   هذع الن امج أ  المهياس ي م   بدردة عالية من الصدق لاللباك.(  لت81 0تجق  الالالية  

( ماان صاادق المهياااس عاساا ادا  2010كمااا تحههاات الباولااة  أمياارة عبااد الملنااي أومااد  
( طالباو لطالبة  عنريهة المنجنااك الرميماية 422ال حىيل اللامىي اتس كشافي عىى عينة قجام ا  

  ماا  واااذف Varimaxالم لامااد عنريهاااة الااريماااكق    مااا  ال اادليرKaiserلفااف محاان  ااايزر 
( لىكشاف عان ال كااجين اللاامىي لىمهيااس  لقاد أساار ال حىيال اللااامىي 3 0الماار اك تحات تشاب   

-14-15عاان لدااج  عااامىين همااا  اللاماال االل  تجقلاااك الالاليااة  لتشاابلت عىياا  المااار اك  
(  لتظ اار 1-3-5-6ياا  المااار اك  (  اللاماال اللاااني  تجقلاااك الن ااامج  لتشاابلت عى11-12-2
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ن ااامج ال حىياال اللااامىي أ  المهياااس ي م اا  بدردااة صاادق مهبجلااة   مااا قاماات الباولااة عااال حهف ماان 
( طالباو لطالبة  لقد بىغ ملامل ثباك 51ثباك المهياس عنريهة إعا ة ال نبيف عىى عينة قجام ا  

 ردة ثباك ديدة.(  لتشير هذع الن امج أ  المهياس ي م   بد77 0المهياس  
( عال حهف من صدق المهياس عاسا ادا  ال حىيال 2011لقد قا  الباوث  سام  ومن ور   

( طالبااو لطالباة  عنريهاة المنجنااك ااساساية لال ادلير الم لاماد  لقاد 182اللامىي عىى عيناة قجام اا  
لتشااابلت عىيااا  اتبااا  تشاااب  عبااااراك المهيااااس عىاااى عاااامىين هماااا  اللامااال االل  تجقلااااك الالالياااة  

(  لاللاماال اللاااني  تجقلاااك الناااتج  لتشاابلت 18-17-16-15-14-13-12-11-10المااار اك  
(  لقاد أل احت ن اامج ال حىيال اللاامىي تم ا  المهياااس 9-8-7-6-5-4-3-2-1عىيا  الماار اك  

بدرداااة عالياااة مااان الصااادق   ماااا تااا  ال حهاااف مااان ثبااااك المهيااااس فهاااد بىاااغ ملامااال ألااااا لىمهيااااس  نااال 
(  لبىااغ ملاماال اللباااك عنريهااة 82 0(  للبلااد تجقاا  الالاليااة  83 0(  للبلااد تجقلاااك الن ااامج  87 0 

(  للبلااد تجقلاااك الن ااامج 67 0باارال   لىمهياااس  ناال  -ال ةزمااة النصاااية عاساا ادا  ملا لااة  ساابيرما 
   (   مااااا بىراااات ملااااامةك اللباااااك عاساااا ادا  ملا لااااة  د مااااا86 0(  للبلااااد تجقاااا  الالاليااااة  89 0 

(  لتج اا  هااذع 86 0(  للبلااد تجقاا  الالاليااة  88 0(  للبلااد تجقلاااك الن ااامج  67 0لىمهياااس  ناال  
 الن امج أ  المهياس ي م   بدردة عالية من اللباك.

لفاي  اجء ماا قااا  عا  البااولين الماااعهين لى حهاف مان صادق لثباااك المهيااس لقاد أىااارك 
ق لاللباك اطم نات الباولاة مان ساةمة المهيااس الن امج أ  المهياس ي م   بدردة عالية من الصد

 لصةوية اس ادام  في الدراسة الحالية. 

 البرنامج التدريبي لتنمية االبتكارية الوجدانية:  -2
قامت الباولاة علعادا  برناامج تادريبي قاام  عىاى اتب كارياة الجددانياة ل نمياة فلالياة الاذاك 

ال اااي اتبلااات فاااي بنااااء ل،عااادا  برناااامج الدراساااة لااادي طاااة   ىياااة ال ربياااة  لفيماااا يىاااي الاناااجاك 
الحالية  م  تج ي  أهداف  لما  ح جي  مان أنشان   لالكياياة ال اي اتبل  اا الباولاة فاي تهاد   هاذع 

 .  اتنشنة لدي عينة الدراسة  ل ياية تهجي  أ ام 
 تعريف عابرنامج عاتدريبي: 

دريبياة الملادة ب ادف تنمياة فلالياة  هصد عالبرناامج ال ادريبي الحاالي هاج مةمجعاة اانشانة ال 
 الذاك لدي طة   ىية ال ربية  لال ي ت   في صجرة دىماك تهج  ب ا الباولة عمشار ة النة .
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 أواًل: االساس النظري للربنامج التدرييب:
 أسس بناء البرنامج التدريبي:

 عاا   عشانل مةاال اتب كاار فاي الماينجلجدي ال اراا عىاى اتطةعقامات الباولاة عا

  لا بااو اللىمياة لالبحاجا الك ال مان عاد   لاتطاةع عىاى بااس عشانل اتب كارياة الجددانياة
 عشانل اتب كارياة الجددانياةل  عاا   عشنل اتب كار ل نمية المج جعة اابرى  البرامج عىى اتطةع

( )فااارو  1996( )فاادعد وبااو حآاال وامااا   اااد   1983)زيااا عاعاباادرا دروياا    باااس.
( )حسا عبد عاعا   2002( )فتحي جروعن  1999( )ونور عاشرقاوي  1998عاس د عثمان  

( )  ااري  ااوع  ا 2010( )ثااائر اباااري و ااااد وبااو  ااع ر   2005( )محمااد ريااان  2005
 (.2010و هرعذعد بدندي  

 مصادر اشتقاق البرنامج التدريبي: 

 اع مدك الباولة في بناء مح جي البرنامج الحالي من مصا ر عدة أهم ا 
اطر النظرية لالدراساك لالبحجا الماعهة وجل تنمية فلالية الذاك من بةل اتب كارية ا -1

 الجددانية.  

ااطااار النظريااااة لالدراساااااك لالبحااااجا الماااااعهة ال ااااي ت لىااااف عاللةقااااة بااااين فلاليااااة الااااذاك  -2
 لاتب كارية الجددانية.

 . اتطةع عىى علض البرامج الماعهة ال ي تناللت تنمية فلالية الذاك -3

اتطااةع عىااى علااض الدراساااك الماااعهة ال ااي تناللاات تنميااة اتب كاريااة الجددانيااة لمن ااا   -4
(  )عل اا  2009  )مجاادي حسااا  (Sundararajan, 2000)ساااندرعرعجان  درعسا 

 (.2014محمد  
 أهداف البرنامج التدريبي: 
  :اك مان باةل لي ملال ال ادف الرميماي لىبرناامج هاج تنمياة فلالياة الاذعاهدف عاعاا  البرناامج

 اتب كارية الجددانية لدي طة   ىية ال ربية.
 ليشمل البرنامج أهدافا فرعي  ت ملل في.عأل دعف عالرع   البرنامج عاتدريبي   

 . أ  يلف النالل في قدرت  عىى أ   نج  مب كرا علرا ت 

 . أ   نج  النالل ىا مم جي  افلية عالية لينج  مب كرا في انالاتت 
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  أ   ماا اد  النالاال اساا راتيةياك لتهنياااك م نجعااة لى رىاال عىااى المجقااف اتنالااالي الااذي
 ي لر  ل ا عنريهة اب كارية.  

 .  أ  يرتا  مم جى تجق  الالالية تجق  الناتج لد 

 . أ  يزل  النالل عم ارة ال لبير عن انالاتت  ببراعة لأمان 

  ة  ير لاظية.أ   لبر النالل عن انالاتت  عصجرة لاظية لبصجر 

 .أ  ي حرر النالل من أسر النظرة الجاودة في ول المشنةك الما ىاة 

 .أ   ن مل النالل قدرة تحجيل انالاتت  المىبية إلى إ ةابية 

  لل حهيف ىلن  ةل مراعاة اتتي 
  أ  تماالي الباولااة إلااى ت يئااة مناااع نامااي  شااة  عىااى ال لبياار عاان المشاااعر ماان بااةل

 قاممة عىى اتو را  م  النة .إقامة عةقة لددانية 

   اس ادا  أنشنة مم ل  لمليرة لمشجق  لت ناسل م  سن النة  مما  ماعد عىى داذ
 ان باع النة  لىبرنامج.

  الربط بين أنشانة البرناامج لالمجاقاف النبيلياة فاي ويااة الناة  لةسا اا ة مان البرناامج
  .في الحياة اليجمية ل برا) أهمية البرنامج في ويات 

  مراعااة لقاات البرنااامج أت  نااج  قصااير داادا فاة  ماا ايد ماان النااة  أل  نااج   بياار داادا
 فيمبل المىل لالا جر ل  .

  :في  جء اتنشنة ال دريبية ال ي تهد  لىنة  مان باةل دىمااك و م   عابرنامج عاتدريبي
 البرنامج ت ب  أهمية البرنامج ال دريبي في النها  ااتية 

 را ة ديدع عما ج  فلالية الذاك لأهمي  ا في ويات .  صب  النالل عىي  

 .رف  مم جى فلالية ىاك  تجق  الالالية لتجق  الناتج( النالل 

  ن ماال النالاال اللهااة فااي ناماا  عنااد تلامىاا  ماا  اآلباارين  فيصااب  قااا ر عىااي ال لاماال 
 ا.الةيد م  اآلبر ل،قامة اللةقاك الالالة مل   لت  اشى تلر   لمجقف انالالي م

  . م ني  تحجيل انالاتت  المىبية إلى انالاتك إ ةابية عم جل  

 .لبر النالل عن انالاتت  عصجرة لاظية ل ير لاظية  

  م ني  النالال إصادار اسا ةاعاك انالالياة مب كارة ل يار تهىيد اة فاي المجاقاف اتنالالياة 
 الما ىاة.
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 مسلمات البرنامج التدريبي:

   ةابيا في سىجك النة .تنمية فلالية الذاك ت،ثر إ 

  .تجفير الةانل النظري لال نبيهي في البرنامج ال دريبي 

  .تحهيف ال لال  لالحجار لالمناقشاك الةماعية ل جفير بيئة تربجية تلري عمىية ال دريل 

  تل بر فلالية الذاك عامل ما،ثر فاي ىاصاية الاار   وياث يا،ثر مما جى فلالياة ىاك  ال
مجاد  اا  لتحنماا  فااي الباارج  ال ااي تجاد اا  لالهاادرة عىااى فاار  فااي مماا جي أ اءع ل ردااة 

تماا   فااي تحديااد فااي تحديااد مماا جى ثهااة ل تحماال المشاانةك لالم ااا  الصاالبة...... الااع 
 الار  في ىات  

   ت ا ثر فلالياة الاذاك عشاصااية الاار  عصاجرة  بياارة  فاالار  الاذي ينةااز عمىا  بنةااب ترتااا
 في أ اء عمى  تنااض فلالية ىات . مم جى فلالية ىات  بينما الار  الذي  ااف 

  مماا جى قاادرة اافاارا  عىااى مجاد ااة الم ااا  الصاالبة ل ااذلن المشاانةك  الااذاكتحااد  فلاليااة
 ال ي تجاد  .

 ثانيًا: األساس التطبيقي للربنامج التدرييب:

 الفنيات التي يقوم عليها البرنامج التدريبي:

ي  ملىجماااك عاان البرنااامج للوداتاا    اساا اداماك الباولااة هااذع الانيااة ب اادف تج ااعامحاضاار  -1
 لالمااهي  ال ي  ح جي ا البرنامج ال دريبي.

  لهااااااي مااااان اتسااااا راتيةياك الالالاااااة فااااااي إثاااااارة ال اكيااااار عناااااد النىبااااااة وعامناقشااااا  عاحاااااوعر -2
لتنمي ااااااا   وياااااااث تمااااااااعد عىاااااااي تنمياااااااة اتسااااااا هةلية فاااااااي الااااااا لى   ف ااااااازل  النىباااااااة عارصاااااااة 

ومااااااال أسااااااااليب   لاسااااااا لدا ات   الااصاااااااة  الممارساااااااة عنريهاااااااة ىاتياااااااة ل حصااااااايل الملرفاااااااة 
لتنماااااااي اتو ااااااارا  لال ااعااااااال الم باااااااا ل لاللةقااااااااك ا  ةابياااااااة باااااااين الملىااااااا  لالنىباااااااة لباااااااين 
النىبااااة علباااا   علباااااو   مااااا تنمااااي ثهااااة النىبااااة ع ناماااا   لبهاااادرات   اللهىيااااة  ن اااااج اآلراء 

الدافلياااااااة لالحىااااااجل الماااااااىيمة   ماااااااا تمااااااااعد عىاااااااي تنميااااااة اتسااااااا هةلية لااااااادي    لتزياااااااد مااااااان 
لىاااااا لى   لتنمااااااي ال اكياااااار لاتوماااااااس عالمماااااائجلية لاااااادي النىبااااااة لتااااااجفر عنصاااااار ال شااااااجيف 

 (272-271  2005لتماعد عىي اتب لا  عن الامجل لالمىل.  محمد ريا   

لفي   لمل النة  ملاو  نةا) أهداف مشا ر   لهاج  شارك النالال عشانل  عاتعاوني: عاتعلم  -3
الارصة لىنة  ل با ل الملىجماك لتاميرها لتهجيم ا لتجليد  إ ةابي في عمىية ال لى   لي ي 
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اافكااار لاساا اةس الن ااامج   مااا  ماا   فااي )يااا ة اتوماااس عاللماال باارلب الاريااف  لتحمااين 
 (114  2005مم جي او را  الذاك.  محمد ريا   

لهاج أساىج  لا  أهمياة باصاة فاي عمىياة ل لىاي  لالا لى  وياث تةلال عامشكالل:  حل وسلوب -4
لماا لى  نشاااناو فااي مجاقاااف ال لىااي  لالااا لى  لينماااب  اتساا هةلية فاااي ال اكياار لتحمااال ممااائجلية ا

البحث لاللمل من أدال الجصاجل إلاى وال المشانىة ال اي تل ر ا    ماا يليار  افلي ا  لىا لى . 
 (168  2005 محمد ريا   

جى لهااي إواادى اتساا راتيةياك الالالااة ال ااي تماا   فااي رفاا  مماا  وساالوب عاع ااذ عااا  ني: -5
 فلالية ىاك النالل. 

لماان بااةل هااذع اتساا راتيةية  هااج  النالاال ب هىيااد علااض ات لار ملاال  أ   هىااد اعاال عااادور:  -6
علاااض اا لار لااايلنق انالاااال ملاااين  أل يااا   عااار  قصاااة أل مجقاااف ليىلااال النالااال  لر 
صاول الهصة أل المجقاف ليحاالل اتاااى الهاراراك المناسابة لحال المشانىة ال اي ي لار  ل اا 

 ار  اتبر.ال

يااا   داااذ  ان بااااع الناااة  لأثاااارة فكاااره  مااان باااةل علاااض اتسااائىة عالثاااار  وجااا ب عالنتباااا :  -7
اتس ا اوية المرتبناة عالمج اجع الاذي يا   مناقشا   باةل الةىماة  ل اذلن مان باةل علاض 
اتنشنة ال دريبية المما ادمة فاي الةىمااك ملال  اتنشانة ال اي  لار  في اا علاض الصاجر 

 ر   لالايديج  لالهصص المليرة. عىى ىاىة الل

لهي اسا راتيةية ت ادف إلاى تادعي  لتهجياة اسا ةاعاك الناة  الصاحيحة   عاتعزيز عإليجابي: -8
لتهد   ال شةي  لال حاياز ل ا   لتادف  الناة  الريار ماجفهين فاي اسا ةاعات   إلاى باذل المزياد 

 من المة ج  لىجصجل إلى اتس ةاعاك الصحيحة.

لباولة إلاى تاجفير قادر  اافي لمناسال مان ورياة ال لبيار لادي الناة  سلت احري  عاتعب ر:  -9
كي  م ني   ل طالل أ   لبر عن أفكارع لانالاتت  عحرية تمم  عاتب كاار  لالجصاجل إلاى 

 كل ما هج دديد ل ير تهىيدي لمايد  ف نمي مم جى فلالية ىاك الار .

 المدي الزمني للبرنامج التدريبي:

( دىمااة  17( ساااعة مج)عااة عىااى  31لبرنااامج الحااالي وااجالي  اساا ررق تهااد   أنشاانة ا
( و اااااى 22/3/1015( أساااااابي   ماااااا باااااين الا ااااارة  6بجاقااااا  ثةثاااااة دىمااااااك فاااااي اتسااااابجع لمااااادة  

 28/4/2015.) 
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 تقويم البرنامج التدريبي:

  شمل البرنامج أنجاع ال هجي  اتتية 
الاذاك( لىلان قبال البادأ فاي تنبياف    لفي  تهج  الباولة ب نبيف  مهيااس فلالياةعاتقويم عاقبلي -1

 اانشنة ال دريبية  عرر  تحديد مم جي فلالية الذاك النة .

  لياا   أثناااء تنبيااف البرنااامج  لبلااد اتن  اااء ماان  اال نشااا  تاادريبي عراار  عاتقااويم عابنااائي -2
ال  كد من تحهيف  ال دىماة اهاداف ا المنشاج ة قبال اتن هاال إلاى الةىماة ال الياة  لال  كاد مان 

 مدي ف   لاس يلا  لومن م اعلة النة  لكل نشا  تدريبي لاتس اا ة من  عصجرع  بيرع.
لياا   فاااي ن ا اااة البرناااامج علااد ان  ااااء الباولاااة ماان تنبياااف دميااا  دىمااااك  عاتقاااويم عامتاااامي: -3

البرنامج المحد ة  لما تح جيا   ال دىماة مان أنشان  تدريبياة عىاى عيناة الدراساة  مان باةل 
الدراسة ال ي سبف تنبيه  قبال البادا فاي تنبياف البرناامج  مهيااس فلالياة  إعا ة تنبيف مهياس

الااذاك(  لىلاان ب اادف تحديااد مماا جي فلاليااة البرنااامج ال اادريبي فااي تنميااة فلاليااة الااذاك لاادي 
 طة  الةاملة.

 صدق البرنامج التدريبي:
ة ( محنماااا مااان اتسااااتذ22قامااات الباولاااة علااار  الصاااجرة االلياااة لىبرناااامج عىاااى عاااد   

 عى  الناق لالصحة النامية  لىلن  بداء الرأي وجل اللناصر اتتية  الم اصصين في مةال
 .برنامج ل نمية فلالية الذاكمدي مناسبة ال -1
 نىية ال ربية .ع الارقة اللاللة مة الةىماك م  عينة الدراسة   طة ءمدي مة -2

 مدي مناسبة اانشنة ل هداف المرا  تحهيه ا. -3
 . ة الىرجية لةىماك البرنامجمدي سةمة الصيا -4

 مدي ل جب إدراءاك  ل نشا . -5

 ل ا  أبر) ما داء في ن امج ال حني  عىى البرنامج في صجرت  االلية ما يىي 
أثنااي ملظاا  المحنمااين عىااى فكاارة البرنااامج لماادي مناسااب   ل نميااة فلاليااة الااذاك  للكاان 

 كانت هناك علض ال لىيهاك لمن ا 

   رلرة اس بدال علض الصجر اتنالالية  انات لليناة أصارر أىار علض المحنمين إلى
 في المن عصجر ابري مناسبة لمن لىلينة  لقد قامت الباولة عاس بدال الصجر.
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  رأي علض المحنمين وذف علض الصجر اتنالالياة للاد  ل اجو ا  لقاد قامات الباولاة
 عالالل عحذف ا.

  بدال ا ع نشاانة ابااري  لقااد اق اارب علااض المحنمااين عحااذف علااض اتنشاانة ل كرارهااا لاساا
 قامت الباولة عالالل عاس بدال هذع اتنشنة.

 أواًل: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  

 عرض نتائج الفرض األول:  -1

ياانص الااار  اتلل لىدراسااة الحاليااة عىااى    ت تجدااد فاارلق ىاك  تلااة إوصااامية بااين 
ال ةريبية في الهياس الهبىي لالهياس البلدي عىى اعلا  فلالياة الاذاك م جسني  رداك المةمجعة 

 تجقااا  الن اااامج لتجقااا  الالالياااة( لالدرداااة الكىياااة  . للى حهاااف مااان صاااحة هاااذا الاااار  تااا  اسااا ادا  
 ( يج   ىلن.2  لالةدلل  T.test اب بار  ك  

 لي والبعدي(: قيمة "ت" متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف القياس القب2جدول )
 (.24)ن=  ة.ــــــاد فعالية الذات )توقعات النتائج وتوقعات الفعالية( والدرجة الكليــــــعلى ابع 

 مستوي الداللة قيمة "ت" د.ح ع م القياس االبعاد

 توقعات النتائج
 4.97 32.9 القبلي

23 4.4 0.001 
 4.67 39.12 البعدي

 توقعات الفعالية
 5.23 30.45 القبلي

23 5.9 0.001 
 5.66 38.66 البعدي

 فعالية الذات
 9.15 63.37 القبلي

23 5.6 0.001 
 10.09 77.79 البعدي

 (:2رتضح ما عاجدو  )
( باااين م جساااني  ردااااك 001 0عناااد ممااا جي  تلاااة   لداااج  فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية -1

هيااااس البلااادي  لصاااال  المةمجعاااة ال ةريبياااة فاااي علاااد تجقلااااك الن اااامج فاااي الهيااااس الهبىاااي لال
 الهياس البلدي.
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( باااين م جساااني  ردااااك 001 0عناااد ممااا جي  تلاااة   لداااج  فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية -2
المةمجعااة ال ةريبيااة فااي علااد تجقلاااك الالاليااة فااي الهياااس الهبىااي لالهياااس البلاادي  لصااال  

 الهياس البلدي.

 جساااني  ردااااك ( باااين م001 0عناااد ممااا جي  تلاااة   لداااج  فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية -3
المةمجعاااة ال ةريبياااة فاااي الدرداااة الكىياااة لمهيااااس فلالياااة الاااذاك فاااي الهيااااس الهبىاااي لالهيااااس 

 البلدي  لصال  الهياس البلدي.

( إلااى عااد  تحهااف الااار  اتلل لىدراسااة الحاليااة لبااذلن ياارفض 2تشااير ن ااامج الةاادلل  
ج ال ااادريبي الهاااام  عىاااى الاااار  الصااااري ليهبااال الاااار  الباااديل  مماااا  شاااير إلاااى فلالياااة البرناااام

 اتب كارية الجددانية في تنمية فلالية الذاك لدي النة . 

 عرض نتائج الفرض الثاني:   -2

ياانص الااار  اللاااني لىدراسااة الحاليااة عىااى    ت تجدااد فاارلق ىاك  تلااة إوصااامية بااين 
جقلاااك م جسااني  رداااك المةمجعااة ال ةريبيااة لالمةمجعااة الباااعنة عىااى اعلااا  فلاليااة الااذاك  ت

الن امج لتجقلااك الالالياة( لالدرداة الكىياة لىمهيااس فاي الهيااس البلادي . للى حهاف مان صاحة هاذا 
 ( يج   ىلن.3  لالةدلل  T.test الار  ت  اس ادا  اب بار  ك  

(: قيمة "ت" متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة على ابعاد فعالية الذات 3جدول )
 ائج وتوقعات الفعالية( والدرجة الكلية للمقياس يف القياس البعدي.)توقعات النت

 مستوي الداللة قيمة "ت" د.ح ع م ن اجملموعة االبعاد

 توقعات النتائج
 4.67 39.12 24 التجريبية

49 5.41 0.001 
 4.78 32.29 27 الضابطة

 توقعات الفعالية
 5.66 38.66 24 التجريبية

49 5.65 0.001 
 4.96 30.25 27 طةالضاب

 فعالية الذات
 10.09 77.79 24 التجريبية

49 5.80 0.001 
 8.63 62.55 27 الضابطة

 (:3رتضح ما عاجدو  )
م جساااني  ردااااك  ( باااين001 0عناااد ممااا جي  تلاااة   لداااج  فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية -1

اس البلدي  لصال  المةمجعة ال ةريبية لالمةمجعة الباعنة في علد تجقلاك الن امج في الهي
 المةمجعة ال ةريبية.
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م جساااني  ردااااك  ( باااين001 0عناااد ممااا جي  تلاااة   لداااج  فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية -2
المةمجعاااة ال ةريبياااة لالمةمجعاااة البااااعنة فاااي علاااد تجقلااااك الالالياااة فاااي الهيااااس البلااادي  

 لصال  المةمجعة ال ةريبية.

م جساااني  ردااااك  ( باااين001 0عناااد ممااا جي  تلاااة   لداااج  فااارلق ىاك  تلاااة إوصاااامية -3
المةمجعااااة ال ةريبيااااة لالمةمجعااااة الباااااعنة فااااي الدردااااة الكىيااااة لالاليااااة الااااذاك فااااي الهياااااس 

 البلدي  لصال  المةمجعة ال ةريبية.
( عاااد  تحهاااف الاااار  اللااااني لىدراساااة الحالياااة  لباااذلن يااارفض 3تج ااا  ن اااامج الةااادلل  

البرناامج ال ادريبي الهاام  عىاى اتب كارياة الار  الصاري ليهبل الاار  الباديل  مماا ي، اد فلالياة 
 الجددانية في تنمية فلالية الذاك لدي النة .

 مناقشة عامة وتفسري نتائج الدراسة:
( لدااااج  فااااارلق ىاك  تلااااة إوصااااامية بااااين م جسااااني  ردااااااك 2ي باااا  ماااان الةاااادلل  

لن ااامج لتجقاا  المةمجعااة ال ةريبيااة فااي الهياااس الهبىااي لالبلاادي عىااى اعلااا  فلاليااة الااذاك  تجقاا  ا
 الالالية( لالدردة الكىية  لصال  الهياس البلدي.

( لدااج  فاارلق ىاك  تلااة إوصااامية بااين م جسااني  رداااك 3كمااا ي باا  ماان الةاادلل  
المةمجعااة ال ةريبيااة لالمةمجعااة الباااعنة عىااى اعلاااا  فلاليااة الااذاك  تجقلاااك الن ااامج لتجقلااااك 

 لبلدي  لصال  المةمجعة ال ةريبية.الالالية( لالدردة الكىية لىمهياس في الهياس ا
مما ي، د فلالية البرنامج ال دريبي الهام  عىى اتب كارية الجددانية في تنمية فلالية الذاك 

 لدي النة .
فاي  راسا   إلاى  لر اتب كارياة الجددانياة فاي رفا   (Averill, 1999)لقاد أىاار افريال 

تم   فاي دلال الاار   ميال إلاى اتنا ااب عىاى  مم جي تهدير الذاك لفلالية الذاك لدي الار    ما
 الابرة لالهبجل اتد ماعي لاتنبماطية  ممة ىاصية.

( أ  اتبداع اتنالالي  لمال عىاى ال هىيال 184  2007كما أل حت  عجاطف صال   
مااان  ااارج  ال هياااي  الاااااردي الهاااام  عىاااى انظماااة المنافااا ة لالمنافمااااك فاااة  شااالر الاااار  المبااادع 

مااان ادااال تهاااجي  داااج ة النااااتج اتباااداعي لفاعىي ااا  مااان لد اااة نظااار   لحاداااة إلاااى ال هيااايانالالياااا عا
اتباارين ماان ىلي الاباارة فااي ناااق المةااال  باال  شاالر عالحادااة إلااى عجاماال  ابىيااة ملاال وماان 



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 441 

ات اء في اللمل اتبداعي من ادل تحهياف الاذاك لاثبااك لدج  اة الاار  فاي  جنا  ي صاف عاال ار  
 اللمل اتبداعي. لال ميز لاتصالة في 

( إلااى لدااج  عةقااة ارتباطيااة  الااة إوصاااميا 2014لقااد تجصااىت  راسااة  ومااني النةااار  
الةاااادة -( لمجدبااااة بااااين اعلااااا  اتبااااداع اتنالااااالي  ال  ياااا، اتنالااااالي01 0عنااااد مماااا جى  تلااااة  

 ذاك.ااصالة اتنالالية( لالدردة الكىية لىمهياس لفلالية ال-الالالية اتنالالية-اتنالالية
لقااد  ااا  ل ااذ البرنااامج الاادلر الالااال فااي تاادريل النااة  عىااى  يايااة مجاد ااة المشاانةك 
اتنالالية في ويات   اليجمية  فهد أكد النة  عىى أ  لدي   صلجباك في ال لامل م  ملل هذع 
المشنةك لاللمل عىى وى ا  للكن من بةل هذع دىماك البرنامج لما ي بمن  من انشنة فهد 

 اءهاا  فااي ال لاماال ماا  هااذع المشاانةك  لالجصااجل إلااى وىااجل مب كاارع لى رىاال عىي ااا ممااا تحماان ا
  ماعد عىى إكماب   اللهة في أنام   فيرف  من مم جى فلالية الذاك لدي  .

لاسا ادمت الباولاة اساىج  ال لزياز ما  النااة  أثنااء الةىمااك  ساجاء  اا  فاي صااجرت  
عي  اسا ةاعاك الناة  الصاحيحة لتلبيات الملىجمااك الملنجية أل الما  اة  لالاذي سااعد عىاى تاد

ف رة أطجل في اىهان    لعمل عىى واز النالل  اليف المما جي عىاى باذل مزياد مان المة اج  
عنااد تىهااي   اتنشاانة لىحصااجل عىااى ال لزيااز  ف صااب  عملاعااة عاماال واااز قااجي يزيااد ماان  افليااة 

 مم جي فلالية ىات  .النة  لىمشار ة في انشنة البرنامج  مما ساعد عىى رف  
كماااا راعااات الباولاااة ال ناااجع فاااي اسااا ادا  اسااااليل ال لزياااز ماااا باااين ال لزياااز الماااا ي ملااال 

البمااانجك...(  لال لزيااااز الملناااجي ساااجاء  اااا  لاظيااااو ملاااال -اللصاااامر-ات لاك المن بياااة- النهاااج 
تداعااة مم ااا) ....(  أل  ياار لاظياااو ملاال  تلبيااراك الجداا   اتب مااامة عاان تىهااي ا-اوماانت- ديااد

من النالل  ور ة الرأس  ساجاء عل مااءاك تلبار عان الهباجل أل الارفض  ور اة الةما   اتق ارا  
 من النالل أثناء طرب إداب    دليل عىى ر بة الباولة لةس ماع لما  هجل (.

لساه  اسىج  الا لى  ال لاالني فاي تحهياف هاذع الاارل  لماا لا  مان أثار فلاال فاي تنمياة 
بداعي لم اراك وال المشانةك  وياث ي ادر  الناة  عىاى  ياياة ال لامال ما  ال اكير الناقد لات

علبااا   الااابلض لال لاااال  ملاااا لىجصاااجل ل فبااال  فمااان باااةل هاااذع الانياااة يبااادأ  ااال طالااال فاااي 
ال لال  م  )ميى  لىجصجل إلى الحىجل اتب كارياة لىمشانةك  لالجصاجل إلاى  ال ماا هاج الةدياد  

ج   حهف ا ثارة لال شجيف  ليماعد عىى إطةق الايال   ماا ل ل ما هج  ير ىام   ف ذا اتسى
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 ماااعد عىااي تبااا ل الملىجماااك ل ماار وااادز الاةاال بااين النااة   ل ااا  ل ااذا ااثاار الالااال فااي 
 تنمية فلالية الذاك لدي النة .

كما ي ي  الارصة لىنالل ا   ليش في دج اد ماعي  ماعدع في اك شاف نام  لي منن 
راءع  لتجليااد اللهااة بناماا    مااا ا  هااذا اتسااىج   اىااجا ماان ال ىهااين لاتلهاااء باال ماان طاارب أفكااارع لأ

  م ند إلى اته ما  بدلر الم لى  الالال  مما ساعد عىى رف  مم جي فلالية ىات  .
لقااد  ااا  لنريهاااة عاار  البرناااامج اتثاار الالاااال فااي نةااااب هااذا البرناااامج ال اادريبي  فهاااد 

فااااي دىماااااك البرناااامج ال اااادريبي فااااي الدراسااااة الحاليااااة  ملاااال  اسااا ادمت الباولااااة لسااااامل لا لاك 
الصاجر المىجناة  الهصااص  الاياديج ...............  ل ااا  ل اذع ات لاك ااثار الالااال فاي دااذ  
ان باع النة  لتشجيه   لىلمل في أنشنة البرناامج لرفا  مما جي  افليا    لوماسا    لىلان  اا  

 يف أهداف  ويث ساعد في تحهيف فرل  الدراسة الحالية.ل   لراو ها  في نةاب البرنامج لتحه
سلت الباولة إلي الربط بين ما ي   ال دريل عىي  لالبيئة الااردية  فاي  ل دىمة تحث 
النة  عىي  رلرة اتس اا ة من  ل ماا ي لىماجع  ابال الةىمااك لتنبيها  فاي وياات   اليجمياة  

ذا ال دريل في ويات   اليجمياة   ماا ورصاة عىاي لتملي إلي تدريب   عىي  ياية اتس اا ة من ه
اساا ادا  انشاانة ماان الحياااع اليجميااة  ااي تشاالره  ع هميااة مااا ي اادربج  عىياا   اباال الةىماااك  لقااد 
ساعد ىلن عىي رف  مم جي تااعل النة  م  انشنة البرنامج  ابل الةىماك  لتنمياة الشالجر 

  المشااار ين فااي البرنااامج ر بااة قجيااة فااي الاادابىي لاادي   ع هميااة مااا ي اادربج  عىياا   ل ااا  لىنااة
 اتى راك في البرنامج  ل افلية ديدة لىمشار ة في أنشنة البرنامج  لر ب    في تحمين أ ام  .

لقااد تاا  تاادريل النااة  عىااي  يايااة ال لبياار عاان انالاااتت   الدابىيااة عصااجرة  ياار لاظيااة 
ك ال ي ي نالل في ا  ل طىل لىلن من بةل علض اتنشنة الااصة ملل  اس اد  نشا  الكرل 

كاارك من ااج  فياا  انالااال مااا لينىاال ماان مناا  تملياال هااذا اتنالااال عصااجرة  ياار لاظيااة عاساا ادا  
إ مااءاك الجدا   لكاي ي اادر  النالال عىاي  يايااة ال لبيار عان انالاتتا  عصااجرة  يار لاظياة  لقااد 

ض الاةال ماان لدادك الباولاة علااض الناة  لاادي   صالجبة فااي ال لبيار الريار لاظااي عمابل علاا
اتبر  لعد  اللهة في ىات    مما  فل ا إلي وازه  ل)يا ة  افلي    لىلمل لتشةيل   عىي الهيا  
عملاال هااذع اتنشاانة  ل ماار وااادز الاةاال لاادي    لقااد اساا ناعت الباولااة عالالاال تحهيااف هاادف ا  

 ويث ابدي ه،تء النة  ا اء مم ا) لمب كر عالالل بةل دىماك البرنامج.
ت الباولة النة  عىى ال لبير عن انالاتت   بجاسنة نشا  الرسا  لهاي طريهاة كما ول

 ياار لاظيااة فلالااة  ماا ني  النالاال ماان بةل ااا ال لبياار عاان انالاتتاا   لىااةل    عىااى إطااةق 
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مااا  لنااق انالاتتاا  الدابىيااة ال ااي  شاالر ب ااا ملاال  الماالا ة  الحااز   ءبيااال   ليرساا  صااجرع لشااي
 نالاتك........ ل يرها من ات

لقاماات الباولااة ب اادريل النااة  عىااى  يايااة ال لبياار عاان انالاااتت   عصااجرة لاظيااة  ماان 
بااةل علااض اتنشاانة ملاال  إعنااام   انالاااتك ملينااة لينىاال ماان   أ   لباارلا عن ااا عاساا ادا  

 علض اللباراك الىاظية  لاى ر ت الباولة مل   في إصدار اس ةاعاك انالالية لاظية.
ا  أسااىج  الحااجار لالمناقشااة  لراو هااا  فااي تحهيااف هااذع الااارل  ويااث لقااد  ااا  تساا اد

عماال عىااي واااز الناااة  ل)يااا ة  افلياا    لإلقبااال عىاااي اانشاانة الااصااة عالبرنااامج ال ااادريبي  
ل،ثااارة تاكيااره   ل،تاوااة الارصااة ل اا  لى لبياار عاان أفكاااره  لانالاااتت   عحريااة  ممااا  ةلاال مجقااف 

ي رفااا  ممااا جي  اااااءت   لثهااا    فاااي أنامااا   لفاااي انالااااتت   الناااة  أكلااار فاعىياااة  لسااااعد عىااا
لتاكيااره   لنمااي لاادي   رلب الةماعااة لاللماال  اريااف لعااد  ال لصاال ترام اا  لمه روااات    لللاال 
هذا اتسىج  الدلر الالال فاي تباا ل الملىجمااك لاافكاار  مماا سام  بزياا ة الملىجمااك  لاعناي 

لالاكرية لدي النة   فماه  ىلن في تنمية فلالية ىاك  مماوة لاسلة لظ جر النةقة الجددانية
 النة .

ليل بر اسىج  ول المشنةك إودى الانياك ال ي  ا  ل ا ااثار الالاال فاي تحهياف هاذع 
الارل   فهد سااعد أساىج  وال المشانةك فاي دلال تاكيار الناة  أكلار عمهااو  لقاا رين عىاى 

 ية فلالية الذاك لدى النة .ول المشنةك اتنالالية  مما ساعد عىى تنم
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. اتب كارياة اتنالالياة لادي طاة  الةاملاة لعةق  اا عنال (2008وبو زيد سع د عاشاويقي ) -1
عامجلاااا  عام ااااري  الدرعسااااال مااان اتلكماااايليميا لاللجاماااال الاممااااة الكباااارى فااااي الشاصااااية  

 .53-33(  س س 18(  المةىد  61  اللد   عانلس  

. فلالياة الاذاك ا بداعياة لادى النىباة المجهاجبين لملىماي   فاي (2014حمد عازابي )وحمد م -2
-475(  س س 10(  المةىااد  4اللااد   عامجلاا  عألردن اا  فااي عاعلااو  عاتر وياا    اار   
488. 

الرداااء   راسااة نظريااة تحىيىيااة امبريهياا   رسااالة  (.2010وم اار  وحمااد عبااد عامعآااي وحمااد ) -3
   داملة عين ىمق.   جراع   ىية ال ربية

عاجااازل عاثااااني  عألنجلاااو عام اااري   اتب كااار لتنبيهاتااا    (.1999وناااور محماااد عاشااارقاوي) -4
 عاقا ر .

  (. عاقدرعل عاعقل   با ا عاا ءال وعإلبادع 2010ثائر وحمد اباري و ااد محمد وبو  ع ر  ) -5
 من بة المة م  اللربي لىنشر لال ج)ي   عما .

ال عاشم     عابنال  عادرنام ال  عانمو  طار  عابحا   (. نظري1990جابر عبد عاحم د ) -6
  ار الن بة اللربية  الهاهرة. عاتقويم 

  ار الاكر  الهاهرة. (. عاتر    عإلبدعع   ضرور  وجود 2005حسا إبرع  م عبد عاعا  ) -7
النمجىج البنامي لىلةقة بين ا بداع اتنالاالي لفلالياة (. 2014حسني زءريا عاس د عانجار ) -8

  داملااة مجلاا  ءل اا  عاتر  اا ذاك اتنالاليااة لم اااراك اتااااى الهاارار لاادي طااة  الةاملااة  الاا
 . 144-101(  س س 98(  اللد   25بن ا  المةىد  

تجقلاااك الالاليااة الذاتيااة لسااماك الشاصااية لاادى طااة   (.1990حماادي علااف عالرماااو  ) -9
(  يجلياج  س س 2زء  (  الةا14  اللاد   مجل  ءل ا  عاتر  ا   جامعا  عامن اور الةاملة  

371-408. 

(. حاال عامشااكالل خاسااتمدع  2010  ااري ساال مان  ااوع  ا و ااهرزعد  ااااح بدناادي ) -10
     ار المميرة لىنشر لال ج)ي  لالنباعة  عما .عاتلك ر عإلبدععي

 لر علااض الم ريااراك الملرفيااة ل ياار الملرفيااة فااي (. 2011رعن ااا محمااد محمااد ساااام ) -11
  دريق  رسالة مادم ير   ىية ال ربية  داملة بن ا.ال نب، ع سىج  الملى  في ال
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اتب كارياة الملرفياة لالجددانياة لاتد ماعياة  (.2012ريها  م آلي عبد عاعاطي عنان ) -12
لاااادي طااااة  الةاملااااة لعةق  ااااا عهىااااف المماااا هبل  رسااااالة    ااااجراع   ىيااااة ال ربيااااة  داملااااة 

 المنصجرة.

    ار الملارف  الهاهرة.نهج وتآب قه(. تنم   عإلبدع : م1983زيا عاعابدرا دروي  ) -13
. فلالياااة الاااذاك لأساااىج  اللااازل لالردااااء لااادى (2011ساااامح حساااا ساااعد عاااادرا حااارب ) -14

 الم اجقين  راسياو لاللا يين   راسة عامىي   رسالة مادم ير   ىية ال ربية  داملة بن ا.
 نماااجىج بناااامي لإلباااداع (.2010ساااع د عباااد عاوناااي سااارور وعااااد  محماااود عامنشااااوي ) -15

اتنالااالي لالكااااءة اتنالاليااة لال اكياار اتبااداعي لأساااليل مجاد ااة الباارج  الدراسااية لاادي 
(  س س 2المةىااد    داملاة اتسانندريةمجلا  ءل ا  عاتر  اا  بادمنهور  النالال الملىا   

103-187. 
رسااااا  أثااار ال رذ اااة الرادلاااة عىاااى فاعىياااة الاااذاك  (. 1994عاسااا د محماااد عباااو  ا ااام ) -16

 .شور   ءل   عاتر     جامع  عازقازيقماج ست ر ا ر من
البنااء اللاامىي لإلباداع اتنالاالي لعةق ا  عنال مان (. 2010 ريا محمد وحمد دسوقي ) -17

مجلاا  ءل اا  قااجة المااينرة الملرفيااة لالهااي  لاادي عينااة ماان طااة  الصااف اللالااث ا عاادا ي  
 .212-169(  س س 82(  اللد  21داملة بن ا  المةىد  عاتر    

الا لى  ال لاالني فاي تنمياة  عىاىأثار برناامج قاام  (. 2013)  و اانعاد  إبرع  م مرعجع  -18
  رسااالة اتكا  ميااة لاادى تةميااذ الحىهااة ا عدا  ااة لفاعىيااة الااذاكم اااراك مااا لراء ال اكياار 

 مادم ير  مل د الدراساك لالبحجا ال ربجية  داملة الهاهرة.
جناك الهادرة عىاى وال تحىيل الممار لىلةقة بين من (.2001عاد  محمد محمود عاعد  ) -19

  مجل  ءل   عاتر    المشنةك اتد ماعية ل ل من فاعىية الذاك لاتتةاع نحج المااطرة 
 .171-121(  س س 25  اللد   جامع  ع ا  مس

. فاعىياة الاذاك لعةق  اا علاض الم رياراك الدافلياة لادى (2000عالل محماود عاشاعرعوي) -20
(  س س 44  اللااد   جامعاا  عامن ااور    مجلاا  ءل اا  عاتر  ااطااة  المروىااة اللانجيااة  

288-323. 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84+%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9+%d8%b4%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86&criteria1=2.
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. أثاار برنااامج تاادريبي لىبرمةااة الىرجيااة اللصاابية فااي (2014عل اا  عبااد عااارحما محمااد ) -21
تنمية ا بداع اتنالاالي لالاذ اء الرلواي لادي عيناة مان تةمياذ الصاف الماا س اتب ادامي  

 رسالة    جراع   ىية ال ربية  داملة الزقا)يف.
اتباداع اتنالاالي لعةق ا  عالم ااراك الملرفياة لالحاداة  (.2007ااح )عوعطذ حس ا  ا -22

(  س س 56اللاااد    مجلااا  ءل ااا  عاتر  ااا  خاازقاااازيق لى هياااي  لااادي الشااابا  الةااااملي  
143-201. 
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Abstract 

The impact of a training program based on the emotional 

innovation on the self-efficacy development among a 

sample of university students 

The current study targets at revealing the impact of a training 

program based on the emotional innovation, on the self-efficacy 

development for a sample of fifty four students (male and females) of the 

third grade at the faculty of education, Banha University (2014-2015). 

The whole sample is divided into two groups: the experimental group 

(n=24) of both sexes, six male students and 18 female students. On the 

other hand, the control group (n=27) of both sexes, six male students and 

twenty-one female students. Before the start of the program, the parity of 

both groups has been verified,  verifying that there is no significance 

difference between them, and adding the self-efficacy measure (prepared 

by: Kamal Attia, 2004), as well as the study program (prepared by the 

researcher) consisting of 17 training sessions, in addition to using 

(T.test) so that data could be processed statistically. Thus, the study has 

reached to the following conclusions: 

1- There is a statistical difference between the average score of the 

experimental group in terms of pre and post measurement of the 

self-efficacy dimensions (efficacy and outputs' predictions), as 

well as the total score, in favor of the post measurement. 

2- There is a significance difference between the average score of the 

experimental group and the control group in terms of the 

dimensions of self-efficacy (efficacy and conclusions' predictions) 

and the total score of the measurement at the dimensional 

measurement, in favor of the experimental group. 


