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ي و أسالیب بداع االنفعالي والكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعلال نموذج بنائي
  لدى الطالب المعلم مواجهة الضغوط الدراسیة

  : مقدمة 
تركز اهتمام علماء النفس المعرفي في السنوات األخیرة  على دراسة الجانب 
االنفعالي للعملیات المعرفیة ؛ حیث أكدت النظریات  والدراسات الحدیثة  على 

رات األفراد على أهمیة االنفعاالت ودورها في الجانب المعرفي وفي تنشیط قد
التفكیر واإلبداع وحل المشكالت . وتلعب االنفعاالت االیجابیة  دورا مهما في 
الجانب المعرفي للفرد  ، حیث تجعل تفكیر الفرد أكثر تحلیال ومنطقیة، وتقلل من 
الوقوع في األخطاء ، كما تنشط االنفعاالت االیجابیة إبداعات األفراد؛ وتساعد 

،كما   (Salovey et al:1993؛وتنمي القدرة على حل المشكالتفي تنظیم المعلومات
تسهم االنفعاالت االیجابیة في تسهیل  العملیات المعرفیة مثل التفكیر اإلبداعي 

، كما تلعب  )(Langley:2000,177والتفكیر االستداللي وحل المشكالت االبداعیة 
ي یواجهها االفراد االنفعاالت دورا في التوافق مع ضغوط الحیاة الیومیة الت

)Garnefski et al: 2002 . (  
عن األفراد الذین االداء المعرفي  لالفراد  الذین لدیهم انفعاالت ایجابیة یتباین و  

، حیث تزداد قدراتهم على اكتشاف األخطاء، ولدیهم میل لدیهم انفعاالت سالبة 
على أهمیة أن  )  (Goleman: 2001لتحصیل كثیر من المعلومات ومراجعتها، ویؤكد 

  emotional ability or competencesیكون لدى الفرد كفاءات أو قدرات انفعالیة  
تؤدي إلى النجاح في الحیاة وأشار إلى أن األفراد الذین یعرفون مشاعرهم 
ویفهمونها ویتفاعلون مع مشاعر اآلخرین یتمیزون في معظم مجاالت الحیاة، 

إلى أن للعواطف واالنفعاالت دورا مهما  ) (Ivcevic,Mayer:2007ویشیر كل من  
في تحقیق عدد من الوظائف العقلیة مثل القدرة على اإلبداع ،و زیادة الكفاءة في 
العمل ، والجدیة في األداء ، األمر الذي یؤدي إلى النجاح في العمل ، بینما 

عقلیة إلى إعاقة الوظائف ال  Emotional Disordersتؤدي االضطرابات االنفعالیة 
في الحیاة ، فاالنفعاالت السلبیة القویة تلفت االنتباه بقوة وتسبب االنشغال بها 
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الى )  ( Isen:1985وتعوق التركیز على أي موضوع سواها ؛ وتشیر دراسة قام بها
أهمیة الجانب االنفعالي في التفكیر اإلبداعي، فاألفراد من ذوي االنفعاالت 

حا على اختبارات التفكیر اإلبداعي مقارنة باألفراد االیجابیة یكون أداؤهم أكثر نجا
  ذوي االنفعاالت السلبیة .

على أهمیة االنفعاالت في الناتج اإلبداعي  ؛ حیث  ) Averill: 2005,225( و یؤكد  
یرى أن االنفعاالت قد تكون وسیطا أو ناتجا لألنشطة اإلبداعیة  وان تلك العالقة 

اعیة  تتحدد من خالل مفهوم االنفعال ؛ فإذا نظرنا بین االنفعاالت واألنشطة اإلبد
لالنفعال على انه مجموعة من المشاعر واألحاسیس المصاحبة للخبرات 
المتضمنة في جمیع األنماط السلوكیة والتي تتخذ مسمیات متعددة مثل نغمات 

والمشاعر  Affective Tones      ، و نغمات الوجدان  Felling Tonesاإلحساس 
فان االنفعال یكون وسیطا لألنشطة اإلبداعیة   Background Fellingبة المصاح

  Emotional fellingوفي هذه الحالة یفضل استخدام مفهوم المشاعر االنفعالیة 
كمرادف لالنفعال ؛ إما إذا نظرنا لالنفعال على انه یشیر إلى نمط من 

لحب ؛ فان االستجابات التي تظهر في السلوك مثل الخوف ؛ والغضب ؛ وا
االنفعال یكون ناتجا لألنشطة اإلبداعیة وفي هذه الحالة یفضل استخدام مفهوم 

  كمرادف لالنفعال .   Emotional syndromeالزملة االنفعالیة 
إلى  أن التغیرات االنفعالیة یمكن اعتبارها مبتكرة إذا )   Barron:1988( وأشار 

االت تكون جدیدة إذا كونت إحساسات تمیزت بالجدة واألصالة والفاعلیة ، فاالنفع
واستجابات جدیدة أو إذا اتحدت مع االنفعاالت المألوفة في إطار جدید ولكي 
یكون االنفعال مبتكرا فان االستجابة االنفعالیة الجدیدة یجب أن تكون أصیلة 
وذات فاعلیة في اآلخرین المحیطین بالفرد . ومن هنا تغیرت  نظرة الباحثین  إلى 

ال من كونه یعوق العملیات العقلیة العلیا إلى اعتبار االنفعال  نوعا من االنفع
الذكاء أو وسیطا أو ناتجا لألنشطة اإلبداعیة  ؛  األمر الذي أدى إلى  ظهور 

 Emotional ، واإلبداع االنفعالي Emotional Intelligenceمفهوم الذكاء االنفعالي  

Creativit)   ، ي  من المفاهیم الحدیثة التي ظهرت في یعد الذكاء االنفعالحیث
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التراث السیكولوجي وقد حظي باهتمام كثیر من الباحثین وقد انقسم الباحثون 
المهتمون بدراسة الذكاء االنفعالي إلى فریقین ؛ یرى الفریق األول أن الذكاء 
االنفعالي یتكون من القدرات العقلیة ومنفصل عن سمات الشخصیة المزاجیة 

 Mayer & Salovey 1990,1997,,Hanagan et alاالتجاه كل من ویؤید هذا 

1997,Epsitein 1999  بینما یرى الفریق الثاني أن الذكاء االنفعالي یتكون من ،
مجموعة من الكفاءات الشخصیة واالجتماعیة ( الكفاءات االنفعالیة ) وغیر 

احثین مستقل عن سمات الشخصیة المزاجیة ویمثل هذا االتجاه عدد من الب
 Bar-On 1996,Goleman 1995,1998,Dulewiez & Herbert Kمثل

1996,Mareask2001,Roberts et al 2002.  ویفضل كثیر من الباحثین استخدام
بدال من مصطلح الذكاء   Emotional competence  مصطلح الكفاءة االنفعالیة 

) ،  Zeidner:2004(االنفعالي ، والبعض اآلخر یستخدم المصطلحین بالتبادل 

Corcoran & Tormey:2010)  ( .  
 ) Averill, Tomas - Knowles(على ید كل من   ظهر مفهوم اإلبداع  االنفعاليوقد  

وحتى اآلن في اإلبداع االنفعالي  من اكبر  ١٩٩١من عام   ، وتعد دراساتهم 
تطور اإلسهامات في هذا المجال . ویشیر مفهوم اإلبداع االنفعالي الى انه  نمو و 

 Averill, Tomas – Knowles(للزملة االنفعالیة یتمیز بالجدة واالصالة والفعالیة 

ان االبداع االنفعالي یتحدد في مستواه  ) ( Averill:1999b,334واقترح  )1991,270:
االدنى بالقدرة على تطبیق االنفعاالت كما هي موجودة في المجتمع بفعالیة ، وفي 

على تغییر االنفعال لتلبي حاجات الفرد والمجتمع بطریقة المستوى االوسط بالقدرة 
جیدة ، وفي المستوى االعلى بالقدرة على تغییر االنفعال في شكل جدید وذلك من 
( خالل تغییر المعتقدات والمعاییر االجتماعیة التي تشكل االنفعال . ویرى 

Averill :2005.237( نفعالي حیث تعتمد تشابه كل من الذكاء االنفعالي واالبداع اال
مقاییس الذكاء االنفعالي على مدى اتفاق االستجابة مع معاییر الجماعة اكثر من 

، اي مدى تباین االستجابة   authenticityواالصالة   noveltyاعتمادها على الجدة 
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عن معاییر الجماعة ، اال انهما یتفقان في ان كال منهما یقیس مدى فعالیة 
  االستجابة . 

  :  لبحثمشكلة ا
یعد االبداع من اكثر الموضوعات التي حظیت بالبحث واالهتمام من قبل 
الباحثین ، وتكاتفت جهود الباحثین في الكشف عن طبیعته ومكوناته واسالیب 
تنمیة االبداع لدى االفراد ، ولم تمتد دراسات االبداع في  المجال االنفعالي اال 

حیث كان االعتقاد السائد   Averill, Tomas - Knowlesمن خالل ابحاث كل من  
ان االنفعاالت ترتبط بالعملیات العقلیة الدنیا ، في حین یرتبط االبداع بالعملیات 
العقلیة العلیا ،  وقد  تغیرت  نظرة الباحثین  إلى االنفعال من كونه یعوق 

تجا العملیات العقلیة العلیا إلى اعتبار االنفعال  نوعا من الذكاء أو وسیطا أو نا
  لألنشطة اإلبداعیة  . 

وتشیر نتائج البحوث  التي اجریت حول االبداع االنفعالي الى ارتباطه ببعض 
الى ارتباط االبداع ) ( Averill.1999b  دراسة ارتمتغیرات الشخصیة حیث اش

واسالیب المواجهة ،، ومركز التحكم   سمات الشخصیة ، وتقدیر الذاتباالنفعالي 
Coping Styles وفي اطار العالقة بین االبداع االنفعالي لذكاء االنفعالي ، ، وا

ان العالقة بین االبداع االنفعالي  ) (Averill:2004 ویرى والذكاء االنفعالي ، 
على  أهمیة الكفاءة  )(Averill.1999a لیست واضحة ، كما یؤكد  والذكاء االنفعالي

حیث یرى  وجود مستویات االنفعالیة في تحدید  مستوى اإلبداع االنفعالي ،  
مختلفة من اإلبداع االنفعالي تتطلب من األفراد استجابات انفعالیة بكفاءات  
مختلفة  ، فالمستوى األدنى من اإلبداع االنفعالي یتطلب استجابات انفعالیة تكون 
فعالة فقط لمواجهة موقف معین  ، بینما المستوى المتوسط من اإلبداع االنفعالي 

لالستجابات االنفعالیة لتكون أكثر مالئمة الحتیاجات ومتطلبات یتطلب تعدیل 
الفرد  ، أما المستوى المرتفع من اإلبداع االنفعالي یتطلب تطویر أشكال جدیدة 
من االنفعاالت تعتمد على التغیر في المعتقدات والقواعد والتي تكونت من خالل 

  االنفعاالت .
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، ناصر عبد العزیز ، محمد  (Ivcevic et al :2007و تتفق نتائج  دراسات كل من  
) مع ما اكده افریل حیث توصلت هذه الدراسات  الى ٢٠٠٩عباس المغربي : 

وجود عالقة موجبة بین االبداع االنفعالي والذكاء االنفعالي ، والى اختالف 
  . مستویات االبداع االنفعالي باختالف مستویات الذكاء االنفعالي 

 عدة  اجریت ن االبداع االنفعالي والتفكیر االبداعي ،وفي اطار العالقات بی
،  ومعرفة مدى التمایز في مكونات كل منهما طبیعة هذه العالقة دراسات لمعرفة 

الى ) Holt :2002 ( فعلى الرغم من توصل دراسة ، وقد تباینت نتائج هذه الدراسات 
 اال أنه في دراسة عدم وجود عالقة بین االبداع االنفعالي واالبداع المعرفي ، 

الى وجود عالقة بین االبداع  االنفعالي ومختلف توصل   )  (Holt:2004اخرى 
إلى أن  ) (Ivcevic et al :2007مقاییس االبداع المعرفي ، وتوصلت  دراسة كل من 

متمایزان  عن بعضهما بالرغم من وجود   اإلبداع االنفعالي واإلبداع المعرفي
عوامل تمیز كل منهما عن األخر ،  في حین توصلت ارتباط بینهما ، ویوجد 
إلى وجود ارتباط قوي   ( Averill :1999, Fuchs et al  : 2007)   نتائج دراسات كل من 

 )Fuchs et al :2007( بین اإلبداع االنفعالي واإلبداع المعرفي ، كما توصلت  دراسة 
 Styles ofلیب االبداع الى  وجود ارتباط  ایجابي بین االبداع االنفعالي واسا

Creativity    وان كال من االبداع االنفعالي واالبداع المعرفي لهما نفس التكوین
  ولكنهما لیسا مترادفین 

دراسات لمعرفة تاثیر الحالة االنفعالیة على الناتج  وعلى الجانب االخر أجریت 
الى   ) Flaherty :2005,Runco:2009(  االبداعي ، حیث اشارت  دراسات كل من 

اهمیة  تأثیر االنفعاالت على  الجانب اإلبداعي ، في حین أكدت دراسات كل 
على أهمیة  كل من الجانب االنفعالي ) Monce:2005, Puccio et al :2007( من

 & Hutton( والجانب المعرفي على الناتج  اإلبداعي ،  كما توصلت دراسة

Sunder:2008  (تزید من عدد االفكار الجدیدة المتكونة  الى ان االنفعاالت االیجابیة
 & Zenasni( وینتج عنها ناتج اعلى للكفاءة االبداعیة .  في حین یشیر كل من 

Lubart:2008  ( إلى اختالف  نتائج الدراسات  التي تناولت العالقة بین الحالة
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 ١٠٠

االنفعالیة  واألداء اإلبداعي للفرد ، حیث یمكن أن تؤثر الحالة االنفعالیة  
االیجابیة أو السالبة للفرد في  تسهیل أو إعاقة  األداء اإلبداعي  كما أشارت 

 (Averill et al :1999,Ivcevic et al : 2007 ,Fuchs et al :2007)نتائج دراسات كل من 
إلى أن األفراد الذین لدیهم  مستوى عال من اإلبداع االنفعالي یساعدهم في  

ستجابات انفعالیة تتمیز بالجدة والفعالیة والتي تؤثر  تحویل حاالتهم االنفعالیة إلى ا
في السلوك اإلبداعي وانه یمكن التنبؤ باألداء اإلبداعي من خالل اإلبداع 

 & Zenasni( االنفعالي . ومن ناحیة اخرى اكدت  نتائج دراسة كل من 

Lubart:2008  (أن تأثیر الحاالت  االنفعالیة على اإلبداع یتوقف على الخصائص 
واألسالیب االنفعالیة  وعلى نوع  Alexithymia, االلكسیثمیااالنفعالیة لألفراد مثل 

  المهام اإلبداعیة المستخدمة . 
وتشیر نتائج الدراسات التي اجریت حول اسالیب مواجهة الضغوط الى ارتباطها 

  وتاثرها بالجانب االنفعالي  للفرد  ، حیث اشارت نتائج دراسة قام بها 
  )b  Averill:1999(  على  عینة من طالب الجامعة ، الى وجود عالقة موجبة بین

االبداع االنفعالي واسالیب المواجهة المتمثلة  في الضبط الذاتي ، المساندة 
االجتماعیة ، حل المشكالت ، اعادة التقدیر االیجابي ، في حین لم توجد عالقة 

نب الهروب ، كما اشارت هذه بین االبداع االنفعالي وكل من قبول المسئولیة وتج
الدراسة الى ان االفراد من ذوي االبداع االنفعالي المرتفع یستخدمون اسالیب 

 & Matthewمواجهة متنوعة في المواقف الضاغطة . واشار كل من 

Zeidner:2001) ( الى ان اسالیب المواجهة الناجحة هي محور هام في الجوانب
 Gohm , Corse)لي ، حیث توصلت دراسات كل من االنفعالیة للفرد كالذكاء االنفعا

& Dalsky :2005 , Garg & Rastogi :2009)  الى ان مكونات الذكاء االنفعالي هامة
في اختزال الضغوط ، وان الكفاءة االنفعالیة لالفراد تمكنهم من التحكم في 
االنفعاالت وتساعدهم في حل المشكالت التي تعترض حیاتهم . وتؤكد نتائج 

الى ارتباط الذكاء االنفعالي باسالیب  )(Petrides &Spencer:2002اسة كل من در 
، كما اشارت نتائج  دراسة كل من   healthy coping stylesالمواجهة الصحیة 
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 ١٠١

Shah & Thingnejan:2008 )(  الى وجود عالقة موجبة ودالة احصائیا بین الذكاء
ب الجامعة . وتوصلت دراسة كل االنفعالي واسالیب المواجهة التي یستخدمها طال

الى امكانیة التنبؤ باسالیب المواجهة من خالل )  Campbell & Ntobezi:2007( من 
) الى ٢٠٠٣الذكاء االنفعالي ، كما توصلت دراسة ( سعید عبد الغني سرور  :

وجود فروق بین مرتفعي ومنخفضي الذكاء االنفعالي في مهارات مواجهة 
  .الذكاء االنفعالي لصالح مرتفعي الضغوط 

وفي ضوء ما تم عرضه  ومن خالل  تباین نتائج الدراسات السابقة التي أجریت 
حول  اإلبداع االنفعالي  والتي تباینت نتائجها من حیث عالقة اإلبداع االنفعالي 
بالكفاءة االنفعالیة  من جهة ،  وعالقته بالتفكیر اإلبداعي من جهة أخرى، كما 

ان ت الى أهمیة الجانب االنفعالي في الناتج االبداعي ، كما أشارت تلك الدراسا
هذه الدراسات قد توصلت الى ان تلك المتغیرات ترتبط بعالقة  كل منها على 
حدة باالبداع االنفعالي ، حیث  انها تناولت تلك المتغیرات بصورة فردیة ولم 

ع االنفعالي من تأثیر الناتج االبداعي في االبداتتناول  اى من تلك الدراسات 
خالل الكفاءة االنفعالیة للفرد كجانب انفعالي یمكن أن ییسر عملیة االبداع 

اطار  االنفعالي في ظل مواقف دراسیة ضاغطة تواجه الفرد ، ولم تتناول دراسة  
عمل یضم كل المتغیرات معا في عالقتها ببعضها البعض للتعرف على اكثرها 

ومن ثم فان  البحث الحالي  یحاول دراسة اسهاما في االبداع االنفعالي ، 
بعضها البعض في اطار نموذج مسارات العالقات السببیة بین تلك المتغیرات 

هذا النموذج وجود عالقة بین االبداع االنفعالي والتفكیر  الباحث في  ویفترضبنائی
التي یمكن ان تیسر االبداع  ، االبداعي في وجود الكفاءة االنفعالیة للفرد

  نفعالي وأسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة التي قد تعوق االبداع االنفعالي اال
یسعى البحث الحالي الى االجابة عن التساؤل ومن خالل العرض السابق 

  :  الرئیسي التالي
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 ١٠٢

هل یمكن التوصل لنموذج بنائي یحكم مسار العالقات  ویحدد التاثیر المباشر 
التفكیر ، و  الكفاءة االنفعالیةوكل من وغیر المباشر بین االبداع االنفعالي 

  سالیب مواجهة الضغوط الدراسیة ؟ أو   االبداعي 
  ویتفرع منه االسئلة  التالیة : 

بین االبداع االنفعالي و كل من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر  ما العالقة -١
 االبداعي واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة ؟ 

ءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي وأسالیب كل من الكفال االسهام النسبي ما  -٢
 ؟ االبداع االنفعالي    فيمواجهة الضغوط الدراسیة 

ما النموذج البنائي  الذي  یوضح عالقات التاثیر والتاثر في اطار العالقات  -٣
القائمة بین االبداع االنفعالي وكل من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي 

 ؟  الدراسیة  الضغوط مواجهة واسالیب 

بین الطالب والطالبات ولصالح من االبداع االنفعالي توجد فروق في هل  -٤
  ؟  تعزى هذه الفروق ان وجدت 

یؤثر التفاعل بین مستویات كل من  الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي هل  -٥
 اإلبداع االنفعالي ؟  على 

یة والجنس على یؤثر التفاعل بین  مستویات كل من الكفاءة االنفعالهل  -٦
  االبداع االنفعالي ؟ 

على االبداع  التفكیر االبداعي والجنسبین مستویات   التفاعل یؤثر هل  -٧
 ؟ االنفعالي 
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هل یؤثر التفاعل بین مستویات كل من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي  -٨
 والجنس على االبداع االنفعالي ؟ 

  : أهداف البحث
والتفكیر  ،الكفاءة االنفعالیةع االنفعالي وكل من تحدید العالقة بین اإلبدا -١

 واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة ، اإلبداعي 

والتفكیر اإلبداعي  ، الكفاءة االنفعالیة   تحدید اإلسهام النسبي لكل من -٢
  واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة   في تشكیل اإلبداع االنفعالي 

عالقات بین االبداع االنفعالي التوصل الى نموذج بنائي یحكم مسار ال -٣
 والكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة . 

الكشف عن تأثیر التفاعالت بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر  -٤
 االبداعي والجنس على االبداع االنفعالي 

  :  أهمیة البحث
  بارات أهمها : یستمد البحث الحالي أهمیته من عدة اعت

وهو اإلبداع االنفعالي الحدیثة نسبیا یتناول البحث الحالي احد المفاهیم  - ١
ومحاولة كشف عالقته ببعض المتغیرات االنفعالیة متمثلة في ( الكفاءة 
االنفعالیة ) ،  والمتغیرات المعرفیة متمثلة في  ( التفكیر االبداعي ) ، واحد 

یب مواجهة الضغوط الدراسیة)   ومن متغیرات الشخصیة متمثال في  (أسال
ثم یسهم البحث الحالي في تحدید موقع اإلبداع االنفعالي في المجال المعرفي 

  أم في المجال االنفعالي من الشخصیة .
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و عالقته  ،لت اإلبداع  االنفعالي بصفة عامةقلة الدراسات التي تناو  - ٢
تنبؤ باإلبداع  ومدى إمكانیة ال  -بصفة خاصة  –بمتغیرات البحث الحالي 

االنفعالي من خالل الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي وأسالیب مواجهة 
 الضغوط الدراسیة .

یقدم البحث الحالي اطارا نظریا ، یوضح عالقات التاثیر والتاثر بین متغیرات  - ٣
البحث الحالي  ،كما یقدم مجموعة من االدوات الموضوعیة لقیاس متغیرات 

 لتي یمكن استخدامها في البحوث التكمیلیة لهذا البحث .البحث الحالي وا

یتصل البحث الحالي بالتنظیم المعرفي االنفعالي للفرد ومحاولة الكشف عن  - ٤
عالقة عملیات هذا التنظیم یبعضها والتحقق من مدى قدرة الطالب على 
الوعي بعملیاتهم المعرفیة االنفعالیة حتى یمكن تلبیة حاجاتهم إلى البرامج 

 رشادیة  .اإل

یتناول البحث الحالي عینة من طالب كلیة التربیة الذین یمثلون معلمو  - ٥
المستقبل حیث یتعرض المعلم بصفة عامة إلى كثیر من المواقف الضاغطة 
في عمله ومن ثم فان االهتمام بدراسة اإلبداع  االنفعالي للطالب المعلم في 

بداعي ،واسالیب المواجهة  عالقته بكل من الكفاءة االنفعالیة  والتفكیر اإل
یمكن أن یساعد في إلقاء الضوء على الجانب االنفعالي للمعلم وعالقته 
بالجانب المعرفي ،  والشخصي  ومساعدته في التعایش مع ضغوط  

 ومتطلبات مهنة التدریس في المستقبل .

  :   مصطلحات البحث
   Emotional Creativityاإلبداع االنفعالي : - ١
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 ١٠٥

اإلبداع االنفعالي بأنه قدرة الفرد على إظهار انفعاالته  ) Averill : 2004(یعرف
بصورة تتسم باالستعداد والجدة والفعالیة  واألصالة االنفعالیة  ویقاس اإلبداع 
االنفعالي إجرائیا في البحث الحالي بالدرجة التي یحصل علیها الفرد على 

  قائمة افریل لإلبداع االنفعالي . 

  Emotional Competencyیة :الكفاءة االنفعال - ٢

تعرف الكفاءة االنفعالیة في البحث الحالي بانها مجموعة من المهارات المرتبطة  
فیما بینها ( الوعي بالذات ، تنظیم الذات ، دافعیة الذات ، الوعي االجتماعي، 
المهارات االجتماعیة ) والتي تستخدم في ادراك وتنظیم المعلومات االنفعالیة تجاه 

ت واالخرین . وتقاس اجرائیا بالدرجة التي یحصل علیها الفرد في مقیاس الذا
  .المستخدم في البحث الحالي الكفاءة االنفعالیة 

    Creative Thinkingالتفكیر اإلبداعي : - ٣
یعرف التفكیر اإلبداعي في البحث الحالي بأنه عبارة عن مجموعة من الوظائف 

وعة من المشكالت المرتبطة بالتفكیر العقلیة التي تعبر عن نفسها في مجم
التباعدى بهدف الوصول إلى إنتاج جدید ویتكون  من القدرات التالیة :الطالقة ، 

، ویقاس التفكیر االبداعي إجرائیا   التحسین ( التطویر) االصالة ، المرونة ، 
المستخدم في بالدرجة التي یحصل علیها الفرد في اختبار التفكیر االبداعي 

  .الحالي  البحث
   Coping Stylesاسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة : - ٤
هي مجموعة من االسالیب  المعرفیة واالنفعالیة  التي یستخدمها الفرد عندما  

یواجه موقفا ضاغطا من المواقف الدراسیة ، وتشمل اسالیب التوجه النشط نحو 
المشكلة والتوجه  المشكلة ، التوجه النشط نحو االنفعال ، التوجه السلبي نحو

السلبي نحو االنفعال ، وتقاس إجرائیا في البحث الحالي بالدرجة التي یحصل 
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المستخدم في البحث علیها الفرد في مقیاس اسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة 
  .الحالي 

  االطار النظري للبحث : 
تطلب تحقیق اهداف البحث الحالي القیام بعمل مراجعة الدبیات المجال ، 

لدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي من اجل بلورة وتكوین االطار وا
  النظري الذي یمكن ان یعتمد علیه البحث الحالي وذلك على النحو الحالي : 

  اوال : االبداع االنفعالي 
یعد مفهوم االبداع االنفعالي من المفاهیم الحدیثة نسبیا وقد ظهر هذا المفهوم 

الباحثین حول االنفعاالت وتاثیرها على العملیات المعرفیة ،  نتیجة تغیر نظرة
إلى أن مفهوم اإلبداع  ) Averill & Tomas-Knowles:1991,269( ویشیر كل من 

االنفعالي مفهوم غامض ومتناقض لدى الكثیر، ویرجع ذلك إلى أن  بعض 
بالثبات  نظریات االنفعال تشیر إلى االنفعال على انه استجابات بیولوجیة تتمیز

النسبي ویصعب التحكم فیها في حین یشیر اإلبداع إلى المرونة والتجدید 
  واالنفتاح . 

ویعد مفهوم اإلبداع االنفعالي امتدادا لوجهة النظر البنائیة االجتماعیة لنمو 
 -فقط تنظم -وتطور االنفعاالت لدى الفرد التي ترى أن االنفعاالت تتكون ولیس

وجهة نظر )  (Averill:1980ییر االجتماعیة ، حیث یقدممن خالل القواعد والمعا
  تركیبیة حول االنفعاالت والتي ارتكزت على ثالثة افتراضات أساسیة هي :  

أن االنفعاالت أنماطا معقدة من االستجابات أو من مجموعة أعراض ممیزة 
syndrome  ثارة ، واالنفعاالت  لیس لها  مكون واحد  مثل تعبیرات الوجه أو االست

الفسیولوجیة أو الخبرة الذاتیة ، یكون كافیا لعزو االنفعاالت إلیه ، كما تمثل 
المبادئ األساسیة لمجموعة األعراض االنفعالیة المنتظمة   القواعد االجتماعیة

 & Averillولیست العوامل الوراثیة ، ومن خالل هذه االفتراضات أضاف كل من  

Tomes- Knowles:1991,274)   (  مجموعة األعراض االنفعالیة تتشابه مع األدوار أن
االجتماعیة االنتقالیة أو ما أطلق علیها باألدوار االجتماعیة قصیرة المدى، 
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وتختلف وجهة النظر هذه مع معظم نظریات االنفعال التي تشیر إلى أن 
االنفعاالت تنتظم من خالل القواعد االجتماعیة بحیث یتم التعبیر عنها بطریقة 

مة وذات فعالیة ووفقا لهذه النظریات فان االنفعال استجابة مباشرة ناتجة عن مالئ
  طاقة بیولوجیة یتم تنظیمها من خالل القواعد االجتماعیة  . 

على تغیر االنفعاالت طبقا لتغیر  )(Gnthezahl& Averill:1996,328ویؤكد كل من  
المظهر الخارجي  القواعد والمعاییر االجتماعیة ویكون تغیر االنفعاالت في

والبنیة الضمنیة لالنفعال ،وعن عالقة العملیة  ، السلوك الظاهري والمدرك 
الى أن االنفعاالت  )Averill et al : 2001(اإلبداعیة باالنفعاالت ، فقد أشار كل من 

غالبا ما ینظر إلیها على أنها تلك االستجابات األولیة البیولوجیة التي تتصف 
القصدي، في حین یتمثل اإلبداع في الترتیب بین عملیات التفكیر والتفكیر  بالتأن 

القصدیة وانه یوجد خط واصل بین اإلبداع واالنفعال ، ویمكن أن تنتج االنفعاالت 
اإلبداع ، فاالنفعاالت هي موضوعات للمحاوالت اإلبداعیة ، ومصطلح اإلبداع 

با ما یعتبر تلخیصا االنفعالي یبدو كاجتماع لفظین متناقضین ، فاإلبداع غال
للتعبیر الحر وهو من عملیات التفكیر العلیا ، وعلى النقیض فان االنفعاالت 
غالبا ما تمثل حاالت القوة لالستثارة التي تحفظ األفراد وتسمح لهم بحریة قلیلة 
أثناء االستجابة ، فاالنفعاالت تدرك كمقدمات لإلبداع بخصوص اضطرابات 

ف االبداع االنفعالي بانه القدرة على الفهم والتعبیر عن الجانب االنفعالي ،  ویعر 
 مجموعة من االنفعاالت األصیلة بطریقة فریدة وغیر مألوفة وذات فعالیة ، 

  -ویتضمن االبداع االنفعالي المحكات التالیة  : 
حیث یمثل  Emotional Preparednessاالستعداد او التهیؤ  االنفعالي  -

ر التحضیري للعملیة االبداعیة المعرفیة  حیث یتم االستعداد او التهیؤ الطو 
فیها ومن وخاللها تجمیع المعلومات المتعلقة بالمشكلة ثم هضم هذه 
المعلومات واستیعابها وتمثیلها وادراك العالقات والمتعلقات بینها وتحلیل 
المشكلة والبحث عن امكانیة توظیف المعلومات المتاحة والمشتقة لحلها 
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انه یوجد  )( Averill:1999b:335 ) ، ویرى٥١٥، ١٩٩٥ت :(مصطفى الزیا
في مرحلة   Cognitive creativityتشابه بین االبداع االنفعالي واالبداع المعرفي 

االستعداد او التهیؤ وقد تكون هذه المرحلة طویلة المدى او قصیرة المدى 
رتفعة واكثر ویتوقف ذلك على قدرة ااالفراد ،  فاالفراد الذین لدیهم حساسیة م

اهتماما وفهما النفعاالتهم وانفعاالت االخرین یكونون اكثر كفاءة في 
االستعداد او التهیؤ االنفعالي والبحث عن امكانیة توظیف االنفعاالت 
والمشاعر ومن ثم فان االستعداد او التهیؤ االنفعالي یشیر الى القدرة على 

نفعاالت و امكانیة توظیفها تجمیع واستیعاب وفهم المعلومات المستمدة من اال
 في توجیه التفكیر واالفعال . 

وتعد الجدة من اكثر مؤشرات االستجابة  Emotion Noveltyالجدة االنفعالیة   -
االبداعیة انتشارا حیث تشیر الى القدرة على انتاج استجابات جدیدة وغیر 

رنة االستجابة مالوفة وتتحدد الجدة من خالل احد المعاییر الثالثة التالیة : مقا
الراهنة للفرد باستجاباته الماضیة (المعیار الشخصي) ، او مقارنة استجابة 
الفرد باستجابات اقرانه ( معیار جماعة الرفاق) ، او مقارنة استجابة الفرد 
باالستجابات السائدة في المجتمع (معیار المجتمع) وتتحدد الجدة كمؤشر 

تجابات الفرد باالستجابات السائدة في لالبداع االنفعالي من خالل مقارنة اس
، وتشیر )  (Averill:1999bالمجتمع باعتباره اكثر المعاییر مالءمة للقیاس 

الجدة الى قدرة الفرد على انتاج استجابات انفعالیة في سیاق اجتماعي جدید 
وغیر مالوف عن السیاق االجتماعي النمطي المرتبط باالستجابة او السائد 

 في المجتمع .
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كل استجابة جدیدة ومختلفة   Emotional Effectivenessالفعالیة االنفعالیة:  -
لكي تكون ابداعیة یجب ان تكون ذات قیمة وفائدة للفرد والمجتمع  وهذا هو 
المقصود بالفعالیة ، ومعظم االنفعاالت ترتبط بطرق لحل مشكلة او موقف ما 

قد یرتبط باستجابة  فمثال الغضب قد یرتبط باستجابة لتصحیح خطا والخوف
هروب من موقف خطر وهكذا ، والفعالیة مفهوم نسبي فاالستجابة قد تكون 
فعالة في سیاق وغیر فعالة في سیاق اخر وقد تكون فعالة في المدى القریب 
وضارة على المدى البعید ولذا فان فعالیة االستجابة االنفعالیة تتحدد من 

س من خالل التاثیرات اللحظیة خالل تاثیراتها على المدى البعید ولی
  (Averill & Tomas-Knowles:1991,276) لالستجابة 

 ,Averill:1999) یرى كل من   Authenticity Emotionalاألصالة االنفعالیة   -

Averill: 2005, Tomas-Knowles:1991 )   ان كل استجابة جدیدة ومختلفة وغیر
انه یصعب ) Averill: 2005(مالوفة لیست بالضرورة استجابة اصیلة ویؤكد 

التمییز بین الجدة واالصالة اذا اعتمدنا في تقییم االبداع على االطار 
المرجعي للفرد في حین یسهل التمییز بینهما اذا كان االطار المرجعي 

االستجابة االصیلة بانها  )(Averill: 2005 للمجتمع محكا لالبداع ، ویعرف
دقة اراء ومعتقدات واتجاهات وقیم الفرد القدرة على انتاج استجابة تعكس ب

 نحو المجتمع وتعبر بصدق عما یدور بداخل الفرد . 

على وجود اإلبداع االنفعالي لدى األفراد من  )   (Averill ,2001,2005ویدلل 
خالل االختالف في المظاهر االنفعالیة عبر الثقافات المختلفة آو داخل الثقافة 

عض الدراسات إلى اختالف الزملة االنفعالیة من ثقافة الواحدة فقد أشارت نتائج ب
إلى أخرى فإذا كانت تعبیرات الوجه تكاد تكون عامة في بعض االنفعاالت 
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األساسیة فان التعبیرات اللفظیة وردود األفعال تختلف من ثقافة إلى أخرى 
ود والسلوك اللفظي وردود األفعال مكونان أساسیان للزملة االنفعالیة ، وكذا وج

الفروق بین األفراد في القدرة على إدراك وفهم واستیعاب المشاعر سواء الخاصة 
بالفرد أو اآلخرین والقدرة على التعبیر عن االنفعاالت النادرة والقدرة على إدارة 

  االنفعال وتغییر االنفعاالت ونموها لدى األفراد بمرور الوقت . 
ملیات المعرفیة االنفعالیة من على وجود الع ) ,Matsumata:2001( كما یؤكد 

خالل التباینات الثقافیة في األعراض االنفعالیة بین األفراد داخل المجتمع الواحد 
أو بین المجتمعات المختلفة ، وتتكون الخطط االنفعالیة من التداخل الذي یحدث 
بین القواعد والمعتقدات المناسبة ، وهذا التداخل یكون غیر متكامل وفقا 

  ات في شخصیة األفراد وفي وضعهم في المجتمع . لالختالف
أن اإلبداع یرتبط بعدد من السمات  )Ivcevic,Mayer:2007,203(ویشیر  كل من 

  Creative accomplishmentاالنفعالیة فعلى سبیل المثال یرتبط االنجاز اإلبداعي 
لرئیسي في الفنون باالضطرابات االنفعالیة ، وقد أشارت عدة دراسات أن السبب ا

للعالقة بین االضطرابات الوجدانیة واإلبداع قد یكون المرور بانفعاالت ایجابیة 
قویة وهي تزید من الوعي وتحسن مرونة وسعة التفكیر  ، كما یبدي األفراد الذین 
یمرون بمزاج ایجابي طالقة وأصالة لغویة أكثر ویكون أداؤهم على اختبارات 

  د الذین یمرون بحاالت مزاجیة سلبیة أو محایدة التفكیر اإلبداعي أفضل من األفرا
  :  ة ثانیا : الكفاءة االنفعالی

بدال من  ) EI( یفضل كثیر من الباحثین استخدام مصطلح الكفاءة االنفعالیة 
ویرجع ذلك إلى سببین األول  : أن )   (Zeidner et al :2004الذكاء االنفعالي   

یؤكد على أن المهارات االنفعالیة قابلة استخدام مصطلح الكفاءة االنفعالیة  
للتعدیل ومن ثم فان الكفاءة االنفعالیة یمكن تطویرها ، والثاني أن غالبیة  مقاییس 
الذكاء االنفعالي والتي تعتمد على التقریر الذاتي ال تقیس أقصى أداء في السلوك 

) ( Zeidner et al :2004باعتبار أن الذكاء ینتمي لمقاییس األداء األقصى .ویشیر 

إلى أن هناك  أوجه تشابه بین الذكاء االنفعالي والكفاءة االنفعالیة ، تتمثل في 
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تشابه وتطابق  المكونات األساسیة لكل منهما ، وكذا العملیات المرتبطة بكل 
، وتنظیم   emotion awarenessمنهما ، وهذه المكونات  هي الوعي باالنفعاالت 

  تجاه الذات واآلخرین .  emotion regulationاالنفعاالت 
إلى أن الكفاءة االنفعالیة تعد بعدا شدید )  (Wei,Zhang:2006,2ویشیر كل من   

األهمیة في تطور الفرد حیث تؤثر في تطور ادراكات الفرد ودافعیته للتعلم 
على  (Goleman :2001,Saarni : 1999,Coetzee et al :2006)ویؤكد كل من ، واإلبداع 
الكفاءة االنفعالیة بالقدرة على االبداع واالتقان والتوافق مع التغیرات ارتباط 

االجتماعیة والثقافیة وتقدیر الذات . وقد عرف الباحثون الكفاءة االنفعالیة 
الكفاءة االنفعالیة بأنها  ) ( Cherniss :2000, 3 بتعریفات متعددة  ، حیث عرف 

ي تستخدم إلدراك وفهم وتنظیم مجموعة مترابطة من المهارات  المتعلمة الت
المعلومات االنفعالیة تجاه الذات واآلخرین ،وترتبط الكفاءة االنفعالیة بمستوى 

  معین من الذكاء االنفعالي الضروري لتعلمها . 
بة بأنها قدرة الفرد على مراق)   (Mayer & Salovey :1990,189وعرفها كل من 

بینهما، واستخدام المعلومات االنفعالیة  في والتمییز  انفعاالته وانفعاالت اآلخرین 
بانها قدرة متعلمة تعتمد  )  ( Goleman :1998توجیه التفكیر واألفعال  ، كما عرفها 

 Cherniss)  (على الذكاء االنفعالي وتظهر نتائجها بوضوح في االداء، وعرفها 

هم وتنظیم بانها مجموعة من المهارات المرتبطة التي تستخدم في ادراك وف 2000:
الكفاءة  ) ( Denham :2006المعلومات االنفعالیة تجاه الذات واالخرین ، ویرى  

 Emotionاالنفعالیة تتكون من ثالث مكونات اساسیة هي معرفة االنفعاالت 

Knowledge    التعبیر عن االنفعاالت ،Eemotion Expression    وتنظیم
 ) ( Griffiths& Scarantin:2009من  ، ویرى كل  Emotion Regulationاالنفعاالت 

أن الكفاءة االنفعالیة للفرد تتولد داخل سیاق من الخبرات الثقافیة واالجتماعیة 
  وتتأثر بالعوامل الداخلیة والخارجیة . 

مصطلح الكفاءات االنفعالیة التي تركز على    )(Saarni :1999 وقد استخدمت 
كفء من خالل المواقف بدال من  المعارف التي یكتسبها الفرد لیتصرف بشكل
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التركیز على مسالة الذكاء االنفعالي األصعب تقییما ،  وتشیر إلى  أن الذكاء 
االنفعالي یستبعد التأثیرات الموقفیة والثقافیة من صیاغته ، وبالتالي فان أفضل 
تعریف له بأنه مجموعة مهارات لمعالجة المعلومات تشمل إدراك وفهم وتحكم في 

االنفعالي ، وتعتبر الكفاءة االنفعالیة مكونا یفترض انه یحمل المساهمة السلوك 
الهامة لتاریخ العالقة التطوریة للفرد والتعقد اإلدراكي التطوري للفرد ونظام القیم 
والمعتقدات الذي  یحیا فیه الفرد والسیاق الدینامیكي المحیط الذي تثار فیه 

موذجا للكفاءة االنفعالیة حیث أشارت إلى  ن) Saarni :1999(االنفعاالت . وقدمت  
 Emotionalأن مصطلح الكفاءة االنفعالیة یتكافأ مع مصطلح  النضج االنفعالي  

Maturation  ویعكس مفهوم الكفاءة االنفعالیة عملیات نمائیة تحدث للفرد عندما ،
ة لها ،  یتعلم تنظیم انفعاالته وانفعاالت االخرین وتفسیرها واستخدامها واالستجاب

وعرفت الكفاءة االنفعالیة في إطار تحدید األبعاد األساسیة المكونة لها التي تتمثل 
  : ما یلي فی
وعي الفرد بحالته االنفعالیة بما فیها احتمال شعور الفرد بعدة مشاعر وعلى   -

 مستویات أكثر نضجا 

 قدرة الفرد على التعرف على انفعاالت اآلخرین على أساس أدلة تعبیریة  -
 وموقفیة لها درجة إجماع فیما یتعلق بمعناها االنفعالي 

قدرة الفرد على استخدام مفردات االنفعاالت أو ألفاظها  ومصطلحات   -
 التعبیر االنفعالي الشائعة في البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها 

قدرة الفرد على التوحد االیجابي مع أو التعاطف مع الخبرات االنفعالیة مع  -
ن ، وقدرته  على إدراك انه لیس من الضروري في كل األحوال أن اآلخری

 تتطابق التعبیرات االنفعالیة الخارجیة مع الحالة االنفعالیة له  
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القدرة على التوافق السوي مع االنفعاالت المنفرة من خالل استراتیجیات تنظیم  -
طلقت الذات التي تخفف من شدة أو من مدة مثل هذه الحاالت االنفعالیة وأ

 على هذه القدرة الصالبة النفسیة 

إدراك الفرد أن جودة العالقات االجتماعیة المتبادلة مع اآلخرین دالة في جزء  -
كبیر منها على جودة التواصل االنفعالي معهم ، تفهم الوظیفة االجتماعیة 
لالنفعاالت والمشاعر بمعني فهم الفرد لكیفیة تنظیم التعبیر االنفعالي 

 .جتماعیة المتبادلة للعالقات اال

نموذجا في الكفاءة االنفعالیة وقد   Mayer& Salovey : 2004) ( كما قدم كل من 
 Emotionalاقترحا اربعة أبعاد للكفاءة االنفعالیة هي : الوعي االنفعالي بالذات : 

Self - Awareness  ومعالجة االنفعاالتHandling emotion:  و دافعیة الذات ،Self- 

motivation:  والتعاطف ،Empathy  او النفاذ نحو االخر  
نموذجا للكفاءة االنفعالیة حیث أكدا    ) Boyatzis&   Goleman: 2002(وقدم كل من 

على أهمیة أن یكون لدى الفرد كفاءات أو قدرات انفعالیة  ، حیث یؤدي ذلك إلى 
النفعالیة وقد رفع قدراتهم على النجاح في الحیاة ، وقدم  نموذجا في الكفاءة ا

عرفت الكفاءة االنفعالیة "  بأنها قدرة متعلمة تعتمد على الذكاء االنفعالي  وتؤدي 
إلى مستوى متمیز في األداء "  ، ویتمثل جوهرها في عنصرین اولهما : التعاطف 

بین   Golemanویعني قراءة مشاعر اآلخرین ، وثانیهما إدارة االنفعاالت ،  ومیز 
والكفاءة االنفعالیة ، حیث یرى ان  الذكاء االنفعالي یتكون من  الذكاء االنفعالي

مجموعة من القدرات االنفعالیة التي تساعد األفراد في تعلم المهارات االنفعالیة ،  
بینما  تعد الكفاءة االنفعالیة قدرات متعلمة ، واعتبر الذكاء االنفعالي ضروریا 

ن ارتفاع الذكاء االنفعالي ال یعني أن للكفاءة االنفعالیة ولكنه غیر كاف ، حیث أ
  الفرد لدیه كفاءة انفعالیة  
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نموذجا للكفاءة االنفعالیة یعكس  كیفیة قیام األفراد    ) Jayan :2006(  وقدم  
دارة ذواتهم ووعیهم االجتماعي وترجمة إدارة  بتنظیم مهارات الوعي الذاتي لدیهم وإ

شتمل هذا النموذج  على خمسة أبعاد  عالقاتهم إلى نجاحات في محیط أعمالهم وی
 Self- Regulation، وتنظیم الذات    Self- Awarenessأساسیة هي : الوعي بالذات  

  Social - Awareness، والوعي االجتماعي   Self- Motivation،  ودافعیة الذات    
ا ، وقد اعتمد البحث الحالي على هذ Social skills، والمهارات االجتماعیة  

  النموذج في  بناء مقیاس الكفاءة االنفعالیة  
أن  الكفاءة االنفعالیة  مصطلح عام مركب یدخل )  ( Riding:2006,41-42ویرى    

في بنیته نوعان من الكفاءات األول یتعلق  بالكفاءات الشخصیة وتشمل : الوعي 
ت یعرفون بالذات ،القدرة على تقییم الذات ،  فاألشخاص الذین لدیهم وعي بالذا

بدقة االنفعاالت التي یشعرون بها وأسبابها ویدركون االرتباط بین انفعاالتهم 
ومشاعرهم وبین ما یفكرون فیه وما یقولونه أو یفعلونه والتقییم الدقیق للذات 
مفتاح معرفة الشخص إلمكاناته وقدراته ، والثاني یتعلق بالكفاءات االجتماعیة 

لمتعلقة بكیف یدرك األفراد بعضهم البعض وكیف وتشمل  الكفاءات االنفعالیة ا
یتوافقون مع بیئتهم ، كما تشیر إلى القدرة على إظهار التعاطف مع اآلخرین 
بمستوى من الوعي بمشاعر واهتمامات اآلخرین ومن ثم فان التعاطف مكون هام 

ن في الكفاءة االنفعالیة ویتطلب أن یكون الفرد قادرا على قراءة انفعاالت اآلخری
والحساسیة والتجاوب مع المشاعر واالهتمامات غیر المنطوقة لهؤالء اآلخرین كما 
یتطلب أیضا فهم األسباب الكامنة وراء مشاعر اآلخرین لیصبح التعاطف هو 
حجر األساس في كل الكفاءات االجتماعیة في مختلف مواقف التفاعل 

  االجتماعي للفرد. 
فاءة االنفعالیة قدرة متعلمة تتكون من ونخلص من الطرح  السابق إلى أن  الك 

باآلخرین ، یتعلق  ،والثاني ذاته بعدین أساسیین ،  البعد األول یتعلق بالشخص 
الكفاءة الشخصیة ، والكفاءة االجتماعیة ویندرج تحت   Ridingكما أطلق علیها 

كل مكون من هذین المكونین مجموعة من الكفاءات مثل الوعي باالنفعاالت ، 
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یر الذاتي ؛ التعاطف  ؛ كما یالحظ على النماذج التي تم عرضها على التقد
  اتفاقها على اإلطار العام الذي تتكون منه الكفاءة االنفعالیة 

ویتبنى البحث الحالي نموذج جولمان للكفاءة االنفعالیة وفي ضوئه  تعرف الكفاءة 
ها والقدرة على التعبیر االنفعالیة بأنها : " قدرة الفرد على معرفة انفعاالته وأسباب

عنها ، وقدرة الفرد على ربط مشاعره بما یفكر فیه أو یقوله ، وقدرته على تقدیر 
ذاته باكتشاف جوانب القوة والضعف فیها ، وتقدیره الدقیق النفعاالته وعواطفه ، 
مكاناتها وقدرته على التحكم وضبط انفعاالته بسرعة وسهولة  والثقة في ذاته وإ

الظروف ، وقدرته على تنظیم حالته االنفعالیة والتكیف والتجدید  عندما تتغیر
واالبتكار لمواجهة متطلبات الحیاة وقدرته على تحمل الضغوط واإلحباط النجاز 
األعمال والتفاؤل والرغبة في التفوق ،وقدرته في معرفة واكتشاف انفعاالت 

تماع إلى مشاكلهم ومشاعر اآلخرین الظاهرة وغیر الظاهرة والتوحد معهم واالس
والسعي إلى حلها ، والقدرة على تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین 
وفهمهم واالتصال بهم ، والقدرة على التأثیر في اآلخرین بتطویر بعض سلوكیاتهم 
وتدعیم قدراتهم وحل الخالفات والصراعات بینهم من خالل اإلقناع والتفاوض 

قیادیة بنجاح والعمل بصورة فاعلة مع فریق عمل والقدرة على أداء األدوار ال
  متمیز " 

    : Creative Thinkingثالثا : التفكیر االبداعي  
یعد التفكیر االبداعي  واحدا من انواع التفكیر المهمة ومن ارقى االنشطة التي 
یمتلكها االفراد ، وقد اهتم كثیر من الباحثین بدراسة طبیعة االبداع ومكوناته 

تنمیته لدى االفراد ، ویتفق كثیر من الباحثین مثل  ( عبد السالم عبد وكیفیة 
)  ٧٨-٧٦،  ٢٠٠٢، فتحي مصطفى الزیات : ١٣٥-١٢٤، ١٩٩٧الغفار :

)  4Psعلى ان تعریفات التفكیر االبداعي تدور حول اربعة محاور اساسیة ( 
ریف التفكیر ، تع creative processوهي  تعریف التفكیر االبداعي كعملیة ابداعیة 

، ومن خالل الناتج   creative personاالبداعي من خالل سمات الشخص المبدع 
    creative pressومن خالل البیئة االبداعیة   creative productاالبداعي 
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ویعتمد البحث الحالي الى النظر الى التفكیر االبداعي كعملیة ابداعیة ، وفي 
االبداعي بانه مجموعة من العملیات والقدرات ضوء هذا التوجه ینظر الى التفكیر 

العقلیة التي یمكن التعرف علیها وقیاسها بواسطة اختبارات معدة لذلك ، وقد اتفق 
، صالح  ٢٣٨- ٢٣٧،  ١٩٩٠كثیر من الباحثین  (محمود عبد الحلیم منسي :

،   ٢٣، ١٩٩٠، احمد قندیل : ٤٥٦ -٤٥٥،  ٢٠٠٦الدین محمود عالم : 
:2006  Friedel & Rudd ( على ان  قدرات التفكیر االبداعي تتمثل في كل من

وهي القدرة على انتاج او تولید افكار جدیدة وهي تكون عبارة   Fluencyالطالقة 
عن طالقة لفظیة ، طالقة اشكال ، طالقة الفكر ( السیمانتي )  ، والمرونة 

Flexibility    األصالة وتشیر الى القدرة على تولید افكار متنوعة ، وOriginality   
وهي   Elaborationوتشیر الى انتاج فكرة متمیزة ومتفردة ،  وادراك  التفاصیل 
التفكیر   Williamsالقدرة على اضافة تفاصیل جدیدة لالفكار المعطاه  ، ویعرف 

االبداعي بانه مجموعة من المواهب والقدرات والمهارات المعرفیة وهي موجودة 
وتختلف في الدرجة ،  ومكونات التفكیر االبداعي عند لدى جمیع االفراد 

Williams   وادراك التفصیالت . هي : الطالقة ، واالصالة ، والمرونة  
وقد اجریت عدة دراسات لمعرفة العالقة بین التفكیر االبداعي والذكاء االنفعالي  

،    Mayer et al :2001    Landan &Weissler;1998) , Guastelio & Case:2004(  مثل 
،  رشاد موسى ٢٠٠١، إ محسن محمد احمد : ٢٠٠١:فوقیة محمد راضي 

، ابتسام حامد : ٢٠٠٤، احمد عبد المنعم الدردیر :  ٢٠٠٣وسهام الخطاب : 
) واشارت نتائج هذه الدراسات في مجملها الى وجود عالقة موجبة ودالة  ٢٠٠٧

یتطلب ،  وان التفكیر االبداعي  احصائیا بین التفكیر االبداعي والذكاء االنفعالي
كما توصلت دراسة كل من ، قدرا من الذكاء االنفعالي

Fuchs,Kumar&Porter:2007   الى  وجود عالقة موجبة بین اإلبداع االنفعالي
  وأسالیب اإلبداع في الحیاة الیومیة

    : Coping Stylesرابعا : اسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة 
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استهم الجامعیة لكثیرا من انواع الضغوط  الدراسیة حیث یتعرض الطالب في در 
الى ان البیئة التعلیمیة تتضمن العدید من مسببات الضغوط ) (Evans :2000یشیر 

) الى ان المشكالت الدراسیة ثمثل اهم واكثر ٢٠٠٤النفسیة ، وتشیر نوال محمد (
 & Folkman  مصادر الضغوط بصفة عامة للطالب ، ویعرف  كل من 

Moskovitz:2004)     ( المواجهةcoping    بانها تشیر الى االستجابات المعرفیة
والوجدانیة التي یستخدمها االفراد الدارة الموافف الضاغطة ، كما یعرف كل من 

Austenfeld & Stanton:2004) (  المواجهة بشكل عام بانها تلك المجهودات
ت الحیاة وهو مصطلح متعدد المستخدمة من جانب االفراد للتعامل مع متطلبا

  Coping Stylesاالبعاد یتضمن على االقل فئتین عریضتین هما اسالیب المواجهة 
بین )   Moneta et al :2007 (ویمیز  .  Coping Strategiesواستراتیجیات المواجهة 

اسالیب المواجهة واستراتیجیات المواجهة حیث یرى ان اسالیب المواجهة تشیر 
ادات واالنماط المستقرة  او الثابتة الستجابات االفراد في التعامل مع الى االستعد

الصعوبات او المشكالت المختلفة في حین ترتبط استراتیجیة المواجهة بموقف 
نوعي معین او عوامل بعینها تدفع الى الضغط النفسي ، فاالفراد في المواقف 

سلوب المواجهة اذن عبارة المختلفة یستخدمون استراتیجیات مختلفة للمواجهة . فا
عن توجه او میل  او نزعة نحو استخدام فنیة بعینها من فنیات المواجهة وهو 

     یمثل نمطا ثابتا مستقرا في الشخصیة  حیث اكد ذلك نتائج  دراسات كل من 
( Aldwin 1994,Costa ,Somerfield & MC Croe:1996)  ولذلك یتبنى البحث الحالي ،

بار اسالیب المواجهة معبرا عن  احد جوانب الشخصیة للفرد  هذا المنحى باعت
 & Campbell( التي یستخدمها في مواجهة الضغوط. ویعرف كل من 

Ntobedzi:2007 (  اسالیب مواجهة الضغوط بانها الطرق التي یستخدمها الفرد الدارة
ثارات في انفعاالته وتنظیم تفكیره وتوجیه سلوكه والتحكم االلي في االفعال واالست

البیئة االجتماعیة وغیر االجتماعیة ؛ من اجل تقلیل مصادر الضغوط،   في 
اسالیب المواجهة بانها )  Flokman & Moskwitz :2004( حین یرى كل من  

  االستجابات المعرفیة واالنفعالیة التي یستخدمها الفرد الدارة الضغوط . 
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تلفة ،  فقد صنف كل  وقد صنف الباحثون اسالیب المواجهة تصنیفات مخ 
Lazarus & Folkman:  اسالیب المواجهة الى فئتین هما : اسالیب المواجهة القائمة

وتعبر عن االفعال والخطوات التي یقوم   Problem – Focus Copingعلى المشكلة 
بها الفرد وتتجه مباشرة نحو تغییر مسببات الضغوط البیئیة والتغلب على 

جه مباشرة نحو تغییر الذات من خالل وضع معاییر مصادرها واسبابها او تت
جدیدة وصیاغة او توظیف المهارات والخبرات السایقة في محاولة  لتحقیق 

التوافق مع مسببات الضغط النفسي ،  واسالیب المواجهة القائمة على االنفعال  
Emotion – Focus Coping  حیث توظف اسالیب المواجهة في زیادة الخبرات

لیة المرتبطة بالموقف المشكل ،وهذه االسالیب لیست منفصلة عن بعضها االنفعا
 )Lin & Chen:2010( كما قسم كل من .   ) Khosia :2006( ولكنها تستخدم معا 

االسالیب التي یستخدمها طالب الجامعة في مواجهة الضغوط الدراسیة الى اربعة 
،  Active problem -coping  التعایش النشط  مع المشكالت اسالیب هي : 

والتعایش السلبي ،    Active emotional – coping  التعایش النشط مع االنفعاالت و 
  والتعایش السلبي مع االنفعاالت   Passive problem coping مع المشكالت 

Passive emotional coping   ویعتمد البحث الحالي على هذا التصنیف  السالیب ،
  . لیب المواجهة التي یستخدمها طالب الجامعة المواجهة في قیاس اسا

وتشیر نتائج الدراسات التي اجریت حول اسالیب مواجهة الضغوط الى ارتباطها 
،  )Averill:1999b(وتاثرها بالجانب االنفعالي  للفرد  ، حیث اشارت نتائج دراسة 

مواجهة الى وجود عالقة موجبة ودالة احصائیا بین االبداع االنفعالي واسالیب ال
المتمثلة  في الضبط الذاتي ، المساندة االجتماعیة ، وحل المشكالت ، واعادة 

االنفعالي وكل من قبول التقدیر االیجابي ، في حین لم توجد عالقة بین االبداع 
  وتجنب الهروب .  المسئولیة

الى ان اسالیب المواجهة الناجحة  )(Matthew & Zeidner:2001وقد اشار كل من  
ور هام في الجوانب االنفعالیة للفرد كالذكاء االنفعالي ، حیث توصلت هي مح
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) الى  ان (Gohm , Corse & Dalsky :2005 , Garg & Rastogi :2009دراسات  كل من 
مكونات الذكاء االنفعالي هامة في اختزال الضغوط ، وان الكفاءة االنفعالیة 

هم في حل المشكالت التي لالفراد تمكنهم من التحكم في االنفعاالت وتساعد
الى  )(Petrides &Spencer:2002تعترض حیاتهم . وتؤكد نتائج دراسة كل من 

ارتباط الذكاء االنفعالي باسالیب المواجهة الصحیة ، كما اشارت نتائج  دراسة كل 
الى وجود عالقة موجبة ودالة احصائیا بین ) ( Shah & Thingnejan:2008من 

لیب المواجهة التي یستخدمها طالب الجامعة . وتوصلت الذكاء االنفعالي واسا
الى امكانیة التنبؤ باسالیب المواجهة )  Campbell & Ntobezi:2007( دراسة كل من 

من خالل الذكاء االنفعالي ، كما توصلت دراسة ( سعید عبد الغني سرور  
عالي ) الى وجود فروق دالة احصائیا بین مرتفعي ومنخفضي الذكاء االنف٢٠٠٣:

  لصالح مرتفعي الذكاء االنفعالي .  في مهارات مواجهة الضغوط
  الدراسات السابقة: 

ثمة مجموعة من الدراسات التي اجریت حول االبداع االنفعالي  في 
عالقته ببعض المتغیرات ذات الصلة بموضوع البحث الحالي حیث امكن 

اغة فروضه وكذا االستفادة منها في بلورة االطار النظري للبحث الحالي وصی
  االستفادة من نتائجها في تفسیر نتائج البحث الحالي وهي كما یلي : 

بعنوان " الفروق الفردیة في االبداع  ) (Gathezahl & Averill:1996دراسة  -
االنفعالي من خالل الكلمات والصور  " وهدفت الى التعرف على الفروق 

م الكلمات والصور وتكونت الفردیة في االبداع االنفعالي كناتج من استخدا
طالبا وطالبة من طالب الجامعة ، وطلب من افراد العینة  ٥١العینة من 

كتابة تقاریر عن ثالثة احداث انفعالیة ، ورسم صور لخمسة انفعاالت هي 
الغضب ، الضحك ، الكبت ، االمل ، الخجل وتوصلت هذه الدراسة الى 

االنفعالي لصالح الطالبات في وجود فروق بین الجنسین على قائمة االبداع 
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كتابة التقاریر ، والى ارتباط االبداع االنفعالي بالسلوك االبداعي المتمثل في 
كتابة التقاریر ،  واتصف االفراد  ذوو القدرة العالیة على االبداع االنفعالي 
بان لدیهم قدرة تعبیریة وابداعیة في استخدام االلوان والفراغات ولدیهم المقدرة 

استخدام التمثیل الرمزي لالنفعاالت ، في حین اتصف االفراد ذو القدرة  على
المنخفضة على االبداع االنفعالي بان لدیهم قدرة تصویریة وابداعیة في 

 االشكال ولدیهم القدرة على ربط القصة بالصورة . 

بعنوان " العالقة بین االبداع االنفعالي واالداء  )  Averill: 1999b( دراسة  -
طالبا وطالبة وتم  ٨٩كادیمي واسالیب المواجهة " وتكونت العینة من اال

تطبیق قائمة االبداع االنفعالي وتوصلت النتائج الى وجود عالقة ارتباطیة 
موجبة بین االبداع االنفعالي واسالیب  المواجهة المتمثلة في الضبط الذاتي ، 

الیجابي في حین لم المساندة االجتماعیة ، حل المشكالت ، اعادة التقدیر ا
توجد عالقة بین االبداع االنفعالي واسالیب  المواجهة المتمثلة في قبول 
المسئولیة وتجنب الهروب كما اشارت الدراسة الى وجود فروق بین الجنسین 

 في االبداع االنفعالي لصالح الطالبات . 

بعنوان " االبداع االنفعالي  )  Fuchs,Kumar&Porter:2007( دراسة  -
، واستهدفت  styles of creativityواسالیب االبداع   Alexithymia,اللكسیثیمیا وا

في الحیاة الیومیة   معرفة العالقة بین اإلبداع  االنفعالي وأسالیب اإلبداع
،واالتكسیثیمیا  ( صعوبة التعبیر عن المشاعر) ،  وأجریت على عینة من 

خدام قائمة اإلبداع طالبا وطالبة وتم است ٣٢٢طالب الجامعة قوامها 
االنفعالي الفریل، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة  بین اإلبداع 
االنفعالي وأسالیب اإلبداع في الحیاة الیومیة ، ووجود عالقة سالبة بین 
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االبداع االنفعالي و االتكسیثیمیا ، كما اشارت النتائج الى ان كل من االبداع 
 كل منهما تكوین اوبناء مستقل عن االخر  . االنفعالي واالبداع المعرفي ل

بعنوان  " االبداع االنفعالي والذكاء االنفعالي  ) Ivcevic et al :2007( دراسة  -
"  والتي استهدفت تحدید طبیعة العالقة بین اإلبداع االنفعالي  وكل من 
الذكاء االنفعالي ، و التفكیر االبداعي وسمات الشخصیة والسلوك االبداعي  

وامكانیة التنبؤ بالسلوك االبداعي من خالل كل من االبداع االنفعالي ، 
طالبا وطالبة من طالب  ١٠٧والذكاء االنفعالي ، وتكونت العینة من 

الجامعة، وخلصت الدراسة إلى  وجود عالقة ارتباطیة غیر دالة إحصائیا بین 
حصائیا بین الذكاء االنفعالي واإلبداع االنفعالي ، والى وجود عالقة دالة إ

اإلبداع االنفعالي وسمات الشخصیة  والتفكیر االبداعي والسلوك االبداعي ،  
 اإلبداع المعرفي  مكونات اإلبداع  االنفعالي عن  مكونات والى تمایز 

بعنوان " االبتكاریة االنفعالیة لدى  ) ٢٠٠٨دراسة (  أبو زید الشربیني:  -
لكسیثمیا والعوامل الخمسة عینة من طالب الجامعة وعالقتها بكل من اال

الكبرى في الشخصیة " واستهدفت الكشف عن البنیة العاملیة لالبتكاریة 
االنفعالیة والتعرف على طبیعة العالقة بین االبتكاریة االنفعالیة   ، 
االلكسیثمیا ، والعوامل الخمس الكبرى في الشخصیة وكذلك طبیعة الفروق 

 ٣٩٦االنفعالیة وتكونت عینة الدراسة من ( بین الذكور واإلناث في االبتكاریة
) طالبا  وطالبة من طالب الدبلوم العام بكلیة التربیة جامعة طنطا منهم 

من اإلناث وأشارت النتائج إلى  وجود بناء عاملي  ١٩٧من الذكور ،  ١٩٩
ذات أربعة عوامل هي اإلعداد أو التهیؤ ، الجدة ، الفعالیة ، األصالة تشبعت 

هو االبتكاریة االنفعالیة ،   والى وجود عالقة موجبة بین  بعامل كامن
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االبتكاریة االنفعالیة والعوامل الخمس الكبرى في الشخصیة ( االنبساطیة  ، 
االنفتاح على الخبرة ، المقبولیة االجتماعیة ، الضمیر الحي ) ما عدا العالقة 

ة ،وكذا  وجود فروق بین االبتكاریة االنفعالیة والعصابیة كانت سالبة وغیر دال
  دالة إحصائیا بین الجنسین في االبتكاریة االنفعالیة لصالح اإلناث 

  )٢٠٠٩دراسة (ناصر عبد العزیز العسعوسي ، محمد عباس المغربي :  -
وعنوانها"  المحددات االنفعالیة لبعض العملیات المعرفیة لطالب كلیة التربیة 

عرفة العالقة بین االبداع  االساسیة بدولة الكویت " والتي استهدفت م
االنفعالي وكل من الذكاء االنفعالي واالستعداد االنفعالي، ومعرفة مدى تمایز 
العملیات المعرفیة االنفعالیة عن محدداتها االنفعالیة ، وأجریت الدراسة على 

) طالبا وطالبة من كلیة التربیة األساسیة بالكویت ، وخلصت  الدراسة ٤٠٠(
بین االبداع  االنفعالي وكل من الذكاء االنفعالي  موجبة إلى وجود عالقة 

واالستعداد االنفعالي ، واختالف مستویات االبداع االنفعالي باختالف 
مستویات كل من الذكاء االنفعالي واالستدالل االنفعالي ،واختالف ااالبداع 

 االنفعالي باختالف الجنس حیث كانت الفروق لصالح الطالبات  

 :  الدراسات السابقةتعقیب على 

یتضح من عرض الدراسات السابقة التي تناولت االبداع االنفعالي  في عالقته 
  -بعدد من المتغیرات المرتبطة بالبحث الحالي الى ما یلي : 

اشارت نتائج الدراسات السابقة الى ارتباط االبداع االنفعالي بمتغیرات معرفیة  -
االبداعي  ، وتمایز التكوین العاملي متمثلة في االبداع المعرفي او السلوك 

لكل من االبداع االنفعالي واالبداع المعرفي ،  وكذا ارتباط االبداع االنفعالي 
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ببعض متغیرات الشخصیة متمثلة في العوامل الخمسة في الشخصیة واسالیب 
 مواجهة الضغوط 

 تباین نتائج الدراسات التي تناولت كشف العالقة بین االبداع االنفعالي -
الى عدم  ) Ivcevic et al :2007( والذكاء االنفعالي حیث اشارت نتائج دراسة 

وجود عالقة بین االبداع االنفعالي والذكاء االنفعالي في حیث اشارت نتائج 
)  ٢٠٠٩:  دراسة (  ناصر عبد العزیز العسعوسي ، محمد عباس المغربي

 عالي الى وجود عالقة بین االبداع االنفعالي والذكاء االنف

تناولت الدراسات السابقة االبداع االنفعالي في عالقته بالمتغیرات مثل الذكاء  -
االنفعالي او التفكیر االبداعي او سمات الشخصیة او اسالیب المواجهة ، كل 
على حدة ولم یتوصل الباحث الى دراسة تناولت متغیرات البحث الحالي 

یرات البحث الحالي ،  مجتمعة ، والوصول الى معادلة بنائیة تحكم متغ
اضافة الى قلة الدراسات في البیئة العربیة التي تناولت متغیرات البحث 

 الحالي 

وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة ومن خالل االطار النظري الذي تم عرضه 
یمكن تصور النموذج الذي یربط متغیرات البحث الحالي من خالل الشكل 

  التالي : 

  

  

  

 االبداع االنفعالي 

الكفاءة 
 االنفعالیة 

أسالیب 
مواجھة 
 الضغوط 

التفكیر 
 االبداعي 
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 البنائي لمتغیرات البحث) النموذج ١شكل (

  فروض البحث :
في ضوء االطار النظري للبحث ونتائج الدراسات السابقة یمكن صیاغة  

  :  فروض البحث الحالي على النحو التالي
الكفاءة كل من توجد عالقات ارتباطیة دالة احصائیا بین االبداع االنفعالي و  - ١

 وط الدراسیة االنفعالیة والتفكیر االبداعي واسالیب مواجهة الضغ

یمكن التنبؤ باالبداع االنفعالي من خالل الكفاءة االنفعالیة ( الوعي بالذات ،  - ٢
تنظیم الذات ، دافعیة الذات ، الوعي االجتماعي ، المهارات االجتماعیة ) 
والتفكیر االبداعي ( الطالقة ، المرونة ، االصالة ، التحسین ،  االبداع 

التعایش ،  التعایش النشط مع المشكالت اللفظي ) ، واسالیب المواجهة ( 
التعایش السلبي ،  التعایش السلبي مع المشكالت ،  النشط مع االنفعاالت 

 )  مع االنفعاالت 

یوضح عالقات التاثیر المباشر وغیر  بنائيیمكن التوصل إلى نموذج  - ٣
م المباشر بین االبداع االنفعالي والكفاءة االنفعالیة  ( الوعي بالذات ، تنظی

الذات ، دافعیة الذات ، الوعي االجتماعي ، المهارات االجتماعیة ) والتفكیر 
 االبداعي  ( الطالقة ، االصالة ، المرونة ، التحسین ، االبداع اللفظي )

التعایش االیجابي  مع المشكالت ،   (وأسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة 
مع المشكالت ، التعایش  التعایش االیجابي مع االنفعاالت ، التعایش السلبي

             ) السلبي مع االنفعاالت  
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االبداع  مكونات في  الطالب والطالبات بین توجد فروق دالة احصائیا  - ٤
 االنفعالي

مستویات ت الثنائیة بین االبداع االنفعالي باختالف التفاعالمكونات ختلف ت - ٥
 الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي  كل من 

 مستویاتت الثنائیة بین االبداع االنفعالي باختالف التفاعالكونات مختلف ت - ٦
 الكفاءة االنفعالیة والجنس  كل من 

 مستویاتت الثنائیة بین االبداع االنفعالي باختالف التفاعالمكونات ختلف ت - ٧
 التفكیر االبداعي والجنس كل من 

 كل من  اتبین مستوی الثالثي  یختلف االبداع االنفعالي باختالف التفاعل - ٨
 الكفاءة االنفعالیة ومستویات التفكیر االبداعي والجنس 

  :   اجراءات البحث
:  تكون مجتمع البحث الحالي من طلبة كلیة التربیة  اوال : عینة البحث

بدمنهور ، وتم اختیار عینة البحث الحالي عشوائیا من  بینهم  وقد بلغ حجم 
 ٩٠  السیكومترسیة للمقاییس التي استخدمت للتحقق من الخصائص العینة  

وتكونت العینة االساسیة للبحث ، طالبة )  ٥٥طالب ، ٣٥طالب وطالبة (
والمقیدین في العام من طلبة الفرقة الرابعة طالب وطالبة  ٣٠٠الحالي من 

عاما  ١٩و٤٥وبلغ متوسط العمر الزمنى للعینة ، م ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 
  عاما   ٢و٥٢بانحراف معیاري قدره 

  : نیا : أدوات البحثثا
إعداد    Emotional Creativity Inventory ( ECI)قائمة اإلبداع االنفعالي :  -١

 )Averill:1999 (  سعید عبد الغني ، عادل المنشاوي تعریب وتقنین 
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مفردة وأمام كل مفردة خمسة اختیارات  ٣٠االنفعالي من  االبداع تتكون قائمة 
أكثر  –إلى حد ما كثیر  –نفسه  –ما اقل  إلى حد –هي : اقل من ذلك بكثیر 

، وتقیس قائمة اإلبداع االنفعالي  ٥ -١من ذلك بكثیر ؛ وتقدر بالدرجات من 
  األبعاد األربعة التالیة : 

ویشیر إلى قدرة الفرد  Emotional Preparednessاالنفعالي أو التأهب االستعداد  -
ن امكانیة توظیف المعلومات على فهم انفعاالته وانفعاالت االخرین والبحث ع

  مفردات) ٧المستمدة من االنفعاالت في توجیه التفكیر واالفعال  (
وتشیر إلى قدرة الفرد على إنتاج   Emotional Noveltyالجدة االنفعالیة  -

استجابات انفعالیة في سیاق اجتماعي جدید بالمقارنة بالسیاق االجتماعي النمطي 
  مفردة) ١٤باالستجابة االنفعالیة  ( السائد في المجتمع والمرتبط

وتشیر إلى قدرة الفرد على إصدار  Emotional Effectivenessالفعالیة االنفعالیة  -
استجابات انفعالیة مالئمة ومناسبة للموقف وتساعد على حل المشكلة ولها أثار 

  ت )مفردا ٥ایجابیة قیمة وذات فائدة بالنسبة للفرد والمجتمع على المدى البعید (
وتشیر إلى القدرة على إصدار  Emotional authenticityاألصالة االنفعالیة  -

  مفردات) ٤استجابات انفعالیة تعكس بدقة آراء ومتقدات وتوجهات الفرد  (
  الخصائص السیكومتریة للقائمة :  

  :  في البیئة االجنبیة -١
ام التحلیل : قام معد القائمة بحساب صدق القائمة باستخد  صدق القائمة -

العاملي االستكشافي على عینة من طالب الجامعة وأسفرت نتائج  التحلیل 
العاملي عن وجود أربعة عوامل هي االستعداد االنفعالي ؛ الجدة االنفعالیة ؛ 

  الفعالیة االنفعالیة ؛ األصالة االنفعالیة 
القائمة  : تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ ألبعاد ثبات القائمة-

. على ٨٣ ،. ٨٤ ،.٨٢ ،. ٩االستعداد ؛ الجدة ؛ الفعالیة ؛ األصالة والذي بلغ
الترتیب كما تم حساب الثبات عن طریق إعادة التطبیق وكان معامل التبات 

   ٠و٩١
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  :  البحث الحالي التحقق من صالحیة المقیاس في  -٢
إلى  اللغة  جلیزیةمن اللغة االن الصدق :  قام الباحث بترجمة المقیاسحساب -

العربیة ؛ وتم حساب الصدق  عن طریق التحلیل العاملي التوكیدي باستخدام 
طالبا وطالبة  ٩٠؛ حیث تم تطبیق القائمة على  LISRELبرنامج لیزرل 

  ) نتائج التحلیل العاملي التوكیدي ٢طالبة)  ویوضح جدول ( ٥٥طالب ؛ ٣٥(
  التوكیدي لقائمة اإلبداع االنفعالي ) نتائج التحلیل العاملي١جدول (         
التشبع على العامل   األبعاد

  الكامن الواحد
الخطأ المعیاري 

  لتقدیر التشبع
معامل   قیمة "  ت "

 R2الثبات 

  .٦٢١  *٤,٥٤١  .٣٤٥  .٧٨٦  االستعداد االنفعالي 
  .٧٥٥  *٦,٦٥١  .٤٢١  .٨٥٨  الجدة االنفعالیة 

  .٥٩٨  * ٥,٢٦٢  .٣٥٦  .٧٤٣  الفعالیة االنفعالیة 
  .٥٩٤  * ٤,٥٩٤  .٣٨٦  .٦٧٨  األصالة االنفعالیة 

   ٠و٠١*قیمة ت دالة إحصائیا عند 
) إلى ما یلي : حاز نموذج العامل الكامن على قیم جیدة ١وتشیر نتائج جدول ( 

غیر دالة إحصائیا )  وان معامالت  ٢لمؤشرات حسن المطابقة (حیث كانت كا 
الكامن الواحد ) دالة إحصائیا عند مستوى الصدق األربعة ( التشبع على العامل 

ویالحظ أن بعد  الجدة االنفعالیة هو أفضل مؤشر صدق للمتغیر الكامن  ،. ٠١
یلیه االستعداد االنفعالي ثم الفعالیة االنفعالیة  ٠و٨٥٨حیث بلغ معامل الصدق 

تي قام ویلیها  األصالة االنفعالیة ؛ وتتفق نتائج هذا التحلیل مع نتائج الدراسات ال
االنفعالي  االبداع والتي أشارت إلى أن   Averill:1991,1995,2005بها معد القائمة 

  یتكون من العوامل األربعة السابقة 
الثبات  : تم حساب ثبات قائمة اإلبداع  االنفعالي بأبعادها األربعة ( االستعداد -

االنفعالیة ) والقائمة  االنفعالي ، الجدة االنفعالیة، الفعالیة االنفعالیة ، األصالة
. على  ٧٧.، ٧٥.، ٧٩. ،٧٨ككل وذلك  باستخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغ 

. ، وعن طریق إعادة التطبیق ٨٩الترتیب وللقائمة ككل بلغ معامل الثبات 
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. ، ٧٥بفاصل زمني قدره ثالثة أسابیع حیث بلغت معامالت الثبات ألبعاد القائمة 
.  وتشیر هذه النتائج   إلى ارتفاع معامالت ٨٨ل . وللقائمة كك٧٦.، ٧٤.، ٨١

والقائمة ككل ، ومن ثم یمكن الوثوق في ثبات قائمة  ، الثبات ألبعاد القائمة
  اإلبداع االنفعالي بدرجة مناسبة 

 )  اعداد سعید عبد الغني ، عادل المنشاوي( مقیاس الكفاءة االنفعالیة  - ٢

أدبیات المجال،  وقد اعتمد الباحثان   تم بناء مقیاس الكفاءة االنفعالیة في ضوء
  على األبعاد التي حددها جولمان في قیاس الكفاءة االنفعالیة وهي : 

: ویشیر إلى معرفة واكتشاف الفرد النفعاالته وقدرته على  الوعي بالذات -
التعبیر عنها ومعرفة أسبابها ومعانیها، وقدرة الفرد على تقدیر ذاته من خالل 

لقوة والضعف فیها، وتقدیره الدقیق النفعاالته ، والقدرة على ربط تحدید نواحي ا
  االنفعاالت بما یفكر فیه الفرد ویقوله والثقة في ذلته ، 

: ویشیر الى  قدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتحكم فیها،   تنظیم الذات -
 وقدرته على تغییر حالته المزاجیة عندما تتغیر الظروف، وقدرته على تنظیم

انفعاالته وتولید انفعاالت وأفكار جدیدة تساعده على التفكیر الجید والقدرة على 
التكیف مع األحداث الجاریة والقدرة على االتزان والهدوء حتى في الظروف 
الصعبة والقدرة على التغییر والتجدید لمواجهة متطلبات الحیاة وقدرة الفرد  على 

 أن یكون جدیرا بثقة اآلخرین  
:  وتشتمل على دافعیة الفرد لالنجاز ، وتحمل الضغوط    ة الذاتدافعی-

والمخاطرة المحسوبة والتزامه  واإلحباط في سبیل انجاز األعمال ، والتفاؤل 
 بالوعود والتعهدات مع اآلخرین والتركیز في العمل حتى في المواقف الضاغطة  

یة الفرد في :  ویتضمن التعاطف الذي یشیر إلى حساس الوعي االجتماعي-
اكتشاف ومعرفة وفهم انفعاالت اآلخرین الظاهرة والدفینة والتوحد معهم، وتقدیم 
المساعدات  لألفراد ومساعدتهم والفاعلیة في حل مشكالتهم ومتابعة أخبارهم ، 

 والتطور مع اآلخرین  
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:  وتتضمن قدرة الفرد في تكوین عالقات اجتماعیة  المهارات االجتماعیة-
آلخرین والتأثیر في األفراد ، واالتصال والتعاون مع األفراد  والقدرة ناجحة مع ا

على حل الصراعات واألزمات  ، والقدرة على أداء األدوار القیادیة  بنجاح 
والكفاءة في إدارة المناقشات االجتماعیة والتوكیدیة ، والعمل بصورة فاعلة مع 

اد والكفاءات المتضمنة فیه فریق عمل متمیز، وبعد تعریف كل بعد من هذه األبع
، وتحدید مفهوم الكفاءة االنفعالیة ، تم صیاغة مجموعة من المفردات لكل بعد 
من هذه األبعاد وتم صیاغتها بطریقة دوریة وبلغت عدد المفردات للصورة األولیة 

 مفردة  ٤٦للمقیاس 
: تم استخدام مقیاس لیكرت خماسي التقدیر وذلك بوضع  تصحیح المقیاس

تنطبق  –تنطبق كثیرا  –اختیارات أمام كل مفردة هي : تنطبق تماما  خمس
، وتتراوح  ١الى  ٥ال تنطبق إطالقا وتقدر بالدرجات من  –تنطبق قلیال  –أحیانا 

وتتراوح الدرجة الكلیة على المقیاس من  ٤٠ - ٥درجة كل بعد من األبعاد من 
 االنفعالیة للفرد وتشیر الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع الكفاءة  ٢٠٠ -٤٠

  :  الخصائص السیكومتریة للمقیاس
 صدق المقیاس : تم التأكد من صدق المقیاس من خالل :  - ١

لمعرفة  *صدق المحكمین : تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین -
مدى مالئمة عبارات المقیاس لكل كفاءة من الكفاءات في ضوء تعریف كل 

 % ٩٠ -٨٠ین على العبارات من وقد تراوحت نسب اتفاق المحكممنها 
 مفردات  ٨حیث یمثل  لكل بعد ، مفردة  ٤٠  من المقیاس  ویتكون

الصدق العاملي : تم حساب الصدق عن طریق التحلیل العاملي التوكیدي  -
) نتائج التحلیل العاملي التوكیدي لمقیاس الكفاءة ٢ویوضح جدول ( 

 االنفعالیة 
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 التوكیدي لمقیاس الكفاءة االنفعالیة) نتائج التحلیل العاملي ٢جدول ( 

التشبع على العامل   األبعاد
  الكامن الواحد

الخطأ المعیاري 
  لتقدیر التشبع

معامل الثبات   قیمة "  ت "
R2 

  .٦٧٥  *٥,٣٢١  .٣٢١  .٦٧٥  الوعي بالذات 
  .٧٥٥  ٦,٤٥٦  .٤٠١  .٧٥٤  تنظیم الذات  
  ٦١٣  * ٤,٦٧٤  .٣٦٢  .٦٨٩  دافعیة الذات  
  .٧٣٢  *٤,٥٧٩  .٣٢٦  .٧٧١  اعي  الوعي االجتم

  .٦١٢  ٥,٥٦٣  .٢٣٤  .٧٤١  المهارات االجتماعیة 

 . ٠١*قیمة ت دالة عند 

) إلى ما یلي : حاز نموذج العامل الكامن على قیم جیدة  ٢وتشیر نتائج جدول (
غیر دالة إحصائیا )  وان معامالت  ٢لمؤشرات حسن المطابقة (حیث كانت كا 

لى العامل الكامن الواحد) دالة إحصائیا عند مستوى الصدق الخمسة (التشبع ع
. ؛ ویالحظ أن بعد  تنظیم الذات  هو أفضل مؤشر صدق للمتغیر الكامن ٠١

. یلیه الوعي االجتماعي  ثم المهارات االجتماعیة ٧٥٥حیث بلغ معامل الصدق 
  ،و دافعیة الذات ، والوعي الذاتي   

فاءة االنفعالیة بطریقتین األولى عن الثبات : تم التحقق من ثبات مقیاس  الك -
طریق معامل ثبات ألفا حیث تراوحت معامالت الثبات على ابعاد المقیاس ما 

.  والثانیة عن طریق التجزئة النصفیة وقد تراوحت معامالت ٧٦ –. ٦٥بین 
.  وهي معامالت ثبات مرتفعة وتشیر الى تجانس ٧٨ –. ٥٥الثبات ما بین 

  مفردات المقیاس 

اق الداخلي : تم التحقق من االتساق الداخلي لمفردات مقیاس الكفاءة االتس -
االنفعالیة على مستویین : األول یتمثل في حساب معامل االرتباط بین درجة 
كل بعد من أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس ، وقد تراوحت معامالت 
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رتباط بین .  والثاني یتمثل في حساب معامل اال٧٢ –. ٦٧االرتباط بین 
درجة كل مفردة من مفردات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه 

. وهي معامال ثبات مرتفعة ومن ثم یمكن ٦٤ –. ٤٩وتراوحت ما بین 
  الوثوق في  أن االتساق الداخلي لمقیاس الكفاءة االنفعالیة مناسبا 

ین احمد ابراهیم (تقن   Williams Frankاختبار التفكیر اإلبداعي : اعداد  -٢
التالیة تقیس في  المكونات یتكون هذا االختبار من و) ١٩٩٠قندیل :

  :  وهي مجملها القدرة على التفكیر االبداعي 

الطالقة : وتعني قدرة الفرد على التفكیر في اكبر عدد من االفكار حول قضیة -
او مشكلة معینة وتقاس بعدد االستجابات التي تتصل بطریقة مباشرة او غیر 

 مباشرة بالمشكلة او الموقف 

 االصالة : وتعني قدرة الفرد على انتاج حلول او افكار جدیدة غیر مالوفة -

رة الفرد على رؤیة المشكلة او الموقف من زوایا كثیرة المرونة : وتعني قد-
متنوعة وقدرته على اتباع اكثر من طریقة للحصول الى كل ما یحتمل من حلول 

 او افكار وتشیر الى قدرة الفرد على تغییر اتجاه تفكیره 

التحسین ( التطویر ) : وتعني قدرة الفرد على صیاغة وتعدیل االفكار التي تم -
ي شكل مقبول اكثر تمشیا مع موضوع المشكلة او الموقف وقد یتطلب انتاجها ف

 ذلك اضافة او القاء بعض االفكار 

(  ٣٦( مرونة ) +  ١١( طالقة ) + ١٢واقصى درجة على ابعاد االختبار هي 
  ١٣١=   (عنوان :ابداع لفظي ) ٣٦( تحسین ) + ٣٦اصالة ) + 

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس : 
المحك حیث تم  استخدام  باستخدام طریقة صدقساب الصدق تم ح الصدق  -

) وكان ١٩٩٠اختبار أبراهام للتفكیر االبتكاري (مجدي عبد الكریم حبیب:



  د. عادل المنشاوي غنيالبد عسعید د. نموذج بنائي لالبداع االنفعالي والكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي وأسالیب مواجهة الضغوط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ١٣٢

وهو  ٠و٧٦معامل االرتباط بین درجات الطالب الكلیة على االختبارین = 
   ٠و٠١دال احصائیا عند مستوى 

إعادة التطبیق  بعد  ة باستخدام طریق: قام الباحث بحساب الثبات  الثبات -
طالب  ٩٠یوما من التطبیق األول ، على عینة قدرها  ٢١فاصل زمني قدره 

.للمرونة ، ٦٨. للطالقة  ٧٢وطالبة وتم حساب معامالت الثبات  وبلغت 
. لالبداع اللفظي ، وبلغ معامل الثبات ٦٢. للتحسین ، ٦٩. لالصالة ، ٧٤

  فعة ویمكن الوثوق بها . وهي معامالت ثبات مرت٨٤لالختبار ككل  

معامالت حساب  : تم حساب االتساق الداخلي عن طریق  االتساق الداخلي -
االرتباط بین درجات كل بعد من ابعاد االختبار والدرجة الكلیة لالختبار 

. ولالبداع ٧٢. وللتحسین ٦٨.  واالصالة ٦٦.  والمرونة ٧١وبلغت للطالقة 
. ٠١ة ودالة احصائیا عند مستوى .  وهي معامالت ثبات مرتفع٦٥اللفظي 

 مما یشیر الى اتساق ابعاد االختبار ویمكن الوثوق في اتساق االختبار 

 Len & Chen:2010( مقیاس اسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة : اعداد  -٣

 سعید عبد الغني ، عادل المنشاوي )(  ترجمة 

وط مفردة تقیس اربعة اسالیب لمواجهة الضغ ٢٨یتكون المقیاس من 
 الدراسیة وهي : 

ویشیر الى  Active problem -coping:  مع المشكالت   االیجابي التعایش  - ١
المحاوالت التي یقوم بها الفرد للتعامل بطریقة مباشرة مع المشكلة وتتمثل 
في حل المشكلة او تبسیطها والتوجه الى المصدر االساسي للمشكلة او 
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 ١٣٣

كون سببها  المعلم او البحث عن مصادر المشكلة الخارجیة كان ی
 مفردات )  ٦(  ٢٠- ١٥االصدقاء او الكلیة وتقیسه المفردات من 

ویشیر   Active emotional – coping:  مع االنفعاالت  االیجابيالتعایش  - ٢
الى تغییر الفرد من اتجاهاته االنفعالیة عند مواجهته لموقف ضاغط 

، وتشجیع الذات   ویتطلب ذلك تغییر التفكیر واالنفعال لیكون ایجابیا
 مفردات ) ٨( ٨-١وتقیسه المفردات من 

ویشیر الى   Passive problem coping:  مع المشكالت السلبي   التعایش  - ٣
اسالیب المماطلة والمراوغة لمواجهة المشكلة كان یاخذ الفرد جانبا بعیدا 

 ٨( ٢٨-٢١عن المشكلة او االتجاه الى عمل اخر وتقیسه المفردات من 
 ) مفردات 

ویشیر   Passive emotional coping:  ت االنفعاال مع السلبي   لتعایش ا - ٤
الى االنفعاالت السلبیة التي تظهر على الفرد عند مواجهة الضغوط 
وتشمل الخضوع االنفعالي  ، والقاء اللوم على االخرین واتهام الذات ، 

ت من وفقدان التحكم  في االنفعاالت ، والغضب بسهولة وتقیسه المفردا
 مفردات ) ٦(  ١٤- ٩

 –واختیارات االجابة على المفردات تكون من بین البدائل : تنطبق تماما 
ال تنطبق مطلقا وتترواح  –تنطبق نادرا  –تنطبق احیانا  –تنطبق غالبا 

، وتشیر الدرجة المرتفعة على كل  ١الى  ٥الدرجة على المفردة من 
فرد ، بینما  تشیر الدرجة اسلوب الى زیادة معدل استخدامه من قبل ال

  المنخفضة الى قلة استخدام هذا االسلوب من قبل الفرد . 
  الخصائص السیكومتریة للمقیاس :  
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 ١٣٤

تم التحقق من صدق المقیاس في صورته االجنبیة عن طریق عرضه على    -
الخبراء ، وعن طریق التحلیل العاملي لعبارات المقیاس للتحقق من العوامل 

عن طریق معامل ثبات الفا كرونباخ حیث الثبات ا تم حساب ، كمالمكونة له 
 -.  ٨٦معامالت الثبات البعاد المقیاس االربعة هي على الترتیب   تراوحت 

 أبعاد المقیاس االرتباط بین  تمعامال وتراوحت ، . ٨٣.  وللمقیاس ككل ٨٧
 . ٥٥٩. الى ٥٥٧بین 

  :  في البحث الحالي  - ١

إلى    coping styles inventory المقیاسقام الباحث بترجمة :  الصدق -
وتم حساب الصدق عن طریق صدق المحك  باستخدام ، اللغة العربیة 

مقیاس مهارات مواجهة الضغوط اعداد  عادل السعید البنا ، سعید عبد الغني 
.  وهو معامل ٧٨، وبلغ معامل االرتباط بین المقیاسین ٢٠٠٢سرور :  

 صدق مقبول للمقیاس مما یشیر الى ارتباط  مرتفع 

: تم حساب ثبات مقیاس  اسالیب مواجهة الضغوط  بأبعاده األربعة الثبات  -
 ،  مع االنفعاالت االیجابي التعایش ،   ت مع المشكال االیجابي التعایش (

   )   التعایش السلبي  مع المشكالت ، التعایش السلبي مع االنفعاالت
. ٧٨. ، ٧٦. ،٧٥ألفا كرونباخ وبلغ والمقیاس  ككل وذلك  باستخدام معامل 

.  ، وتشیر ٧٩. ، على  الترتیب وللمقیاس  ككل بلغ معامل الثبات ٧٤، 
 معامالت ثبات مقبولة   الىهذه النتائج 

: تم عن طریق حساب معامل االرتباط بین درجات كل بعد  االتساق الداخلي -
مقیاس االربعة هي والدرجة الكلیة للمقیاس وكانمت معامالت الثبات البعاد ال
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 ١٣٥

. وهي معامالت ثبات مرتفعة ومن ثم یمكن ٦٨. ، ٧٢.  ، ٦٦. ، ٧٢: 
 الوثوق في ثبات مقیاس اسالیب مواجهة الضغوط  بدرجة مناسبة

  :   : نتائج البحث مناقشتها وتفسیرها ثالثا 
: یـنص الفــرض االول علـى توجـد عالقـات ارتباطیـة دالــة  نتـائج الفـرض االول

البـداع االنفعـالي والكفـاءة االنفعالیـة والتفكیـر االبـداعي واسـالیب احصـائیا بـین ا
مواجهـــة الضـــغوط الدراســـیة ، وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام 

ــــــرات البحــــــث ویوضــــــح جــــــدول ( ــــــین متغی ــــــاط ب مصــــــفوفة  )٣معــــــامالت االرتب
    معامالت االرتباط بین متغیرات البحث

  )٣٠٠یرات البحث (ن = ) معامالت االرتباط بین متغ٣جدول (      
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  * معامل ارتباط غیر دال احصائیا 
) وجود معامالت ارتباط  موجبة ودالة احصائیا عند مستوى ٣یتضح من جدول (

. بین االبداع االنفعالي  وابعاد كل من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي ٠١
فیما عدا لم یوجد ارتباط دال احصائیا بین  ،اسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة و 

االبداع االنفعالي واالبداع اللفظي ، ووجود معامالت ارتباط سالبة ودالة احصائیا 
بین االبداع االنفعالي وكل من اسلوبي مواجهة الضغوط الدراسیة المتمثالن في 

لسلبي نحو االنفعال ،   ومن ثم یتحقق التوجه السلبي نحو المشكلة والتوجه ا
  جزئیا صحة الفرض االول 
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 ١٣٦

:وینص على " یمكن التنبؤ باالبداع االنفعالي من خالل الثاني نتائج الفرض 
الكفاءة االنفعالیة (الوعي بالذات ، تنظیم الذات ، دافعیة الذات ، الوعي 

قة ، المرونة ، االجتماعي ، المهارات االجتماعیة) والتفكیر االبداعي (الطال
االصالة ، التحسین ،  االبداع اللفظي) ، واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة  

التعایش ،  التعایش االیجابي مع االنفعاالت ،  التعایش االیجابي مع المشكالت (
  ) ، التعایش السلبي مع االنفعاالت  السلبي  مع المشكالت 

  للمتغیرات المنبئة باالبداع االنفعالي ) نموذج تحلیل انحدار التباین٤جدول (     

 النموذج 
 الداللة قیمة "ف" متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات

 ٠,٠١ ٦٥,٦٨٨ ١٠٥٧٨,٧٠٦ ٧ ٧٤٠٥٠,٩٤١ االنحدار 

     ١٦١,٠٤٤ ٢٩٢ ٤٧٠٢٤,٧٢٦ البواقي 

       ٢٩٩ ١٢١٠٧٥,٦٦٧ الكلى

مما یعني قوة  ٠و٠١ستوى ) ان قیمة "ف" دالة عند م٤یتضح من جدول (
متغیرات النموذج في تفسیر التباین الكلي للمتغیر التابع والمتمثل في االبداع 

)  وبلغ معامل  =R. ٧٨٢االنفعالي حیث بلغت قیمة معامل االرتباط المتعدد (
) مما یؤكد على قدرة متغیرات النموذج على تفسیر ما  R2. =٦١٢التحدید (

الكلي لالبداع االنفعالي اما النسبة المتبقیة وقدرها  % من التباین٦١,٢یوازي 
% فیمكن ان تفسر من خالل متغیرات اخرى تخرج عن نطاق البحث ٣٨,٨

  ) نتائج تحلیل االنحدار ٥الحالي ویوضح جدول (
  ) تحلیل االنحدار المتعدد للمتغیرات المنبئة باالبداع االنفعالي٥جدول (

 المتغیرات
 المعیاريالخطأ  معامل االنحدار

معامل االنحدار 
 الداللة قیمة "ت" المعیاري

 ٠,٠٠١ ٣,٩٩٩-    ٧,٢٩١ ٢٩,١٥٦-  الثابت
 ٠,٠١ ٣,٠٥٨ ٠,١٩٣ ٠,٢٦١ ٠,٧٩٧ دافعیةالذات

 ٠,٠١ ٧,٦٧٣ ٠,٣٠٩ ٠,١٧٩ ١,٣٧١ أصالة
 ٠,٠١ ٤,٧٥٥ ٠,١٩١ ٠,١٤٧ ٠,٦٩٧ المهاراتالجتماعیة

 ٠,٠١ ٤,٠٤٢ ٠,١٤٩ ٠,١٩٨ ٠,٧٩٩ تحسین
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 ١٣٧

 ٠,٠١ ٣,١٥٤ ٠,١٤٥ ٠,٥٤٧ ١,٧٢٥ طالقة
 ٠,٠١ ٢,٩٥٨ ٠,١٨٩ ٠,٢٤١ ٠,٧١٢ تنظیم الذات

مع  االیجابي التعایش 
  المشكالت 

٠,٠٥ ١,٩٧٦ ٠,٠٧٧ ٠,١٥٠ ٠,٢٩٧ 

  ومن ثم یمكن كتابة معادلة االنحدار على النحو التالي : 
المهارات . ×١٩١أصالة+. ×٣٠٩دافعیة الذات +. ×١٩٣االبداع االنفعالي = 

تنظیم ×٠,١٨٩طالقة+×٠,١٤٥تحسین+×٠,١٤٩الجتماعیة +ا
  مع المشكالت االیجابي التعایش ×٠,٠٧٧الذات+

وتشیر معادلة التنبؤ الى نجاح متغیرات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي  
واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة في التنبؤ باالبداع االنفعالي وتشیر المعادلة 

من دافعیة الذات والمهارات االجتماعیة وتنظیم الذات كابعاد  الى اسهام دال لكل
% ، ٤,٧١٣%، ٣٦,٠١٧للكفاءة االنفعالیة حیث بلغت نسب االسهام  (

%) على الترتیب ،  وهذا یشیر الى ان نسبة اسهام الكفاءة االنفعالیة في ١,٢٩٢
بداعي % ، كما ظهر متغیر التفكیر اال٤٢,٠٢٢التنبؤ باالبداع االنفعالي بلغت 

متمثال  في االصالة والتحسین والطالقة في التنبؤ باالبداع االنفعالي حیث بلغت 
% ) على الترتیب  وهذا ٢,٢٠٩% ، ٢,٦٧٥% ، ١٣,٧٣٦نسب االسهام ( 

یشیر الى ان نسبة اسهام التفكیر االبداعي في التنبؤ باالبداع االنفعالي 
راسیة متمثلة في % ، في حین ظهرت اسالیب مواجهة الضغوط الد١٨,٦٢

اسلوب  المواجهة القائم على التوجه السلبي نحو المشكلة حیث بلغت نسبة 
. %  ، كما تشیر معادلة التنبؤ ان ٥١٩اسهامه في التنبؤ باالبداع االنفعالي 

اكثر المتغیرات اسهاما في التنبؤ باالبداع االنفعالي هي دافعیة الذات یلیها 
یة یلیها التحسین ثم الطالقة یلیها تنظیم الذات االصالة ثم المهارات االجتماع

واخیرا اسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة متمثال في اسلوب المواجهة القائم على 
  التعایش االیجابي مع المشكالت . 
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 ١٣٨

یوضح  بنائي :  وینص على "  یمكن التوصل الى نموذج الثالثنتائج الفرض 
ین االبداع االنفعالي والكفاءة االنفعالیة ( عالقات التاثیر المباشر وغیر المباشر  ب

الوعي بالذات ، تنظیم الذات ، دافعیة الذات ، الوعي االجتماعي ، المهارات 
االجتماعیة )  والتفكیر االبداعي ( الطالقة ، االصالة امرونة ، التحسین ، 

مع  االیجابي التعایش االبداع اللفظي ) واسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة ( 
 التعایش السلبي مع المشكالت ،  مع االنفعاالت  االیجابي التعایش  المشكالت ، 

) وللتحقق من صحة  هذا الفرض تم اجراء  التعایش السلبي مع االنفعاالت ، 
تحلیل المسار بین متغیرات البحث  باستخدام برنامج لیزرل وقد اشارت النتائج 

ة جیدة للبیانات موضع االختبار الى ان نموذج تحلیل المسار یحظى على مطابق
غیر دالة  ٢وهذا یعني ان قیمة كا ٠بدرجات حریة=  ٠= ٢حیث بلغت قیمة كا

المسار ) ٢احصائیا وتشیر الى مطابقة النموذج الجید للبیانات ،  ویوضح شكل (
التخطیطي لنموذج المعادلة البنائیة لالبداع االنفعالي ، والكفاءة االنفعالیة ، 

ویتضح من الشكل   بداعي ، وأسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة ، والتفكیر اال
وجود مسارات موجبة ودالة احصائیا بین االبداع االنفعالي والمتغیرات المستقلة 
المتمثلة في ابعاد الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي واسالیب مواجهة الضغوط 

كما هو موضح رات المستقلة الدراسیة ، كما یوجد تاثیرات متبادلة بین المتغی
   بالشكل التالي : 
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 ١٣٩

  
  المسار التخطیطي لنموذج المعادلة البنائیة لالبداع االنفعالي) ٢شكل (

  
) نتائج تحلیل المسارات والتاثیرات المباشرة وغیر المباشرة  ٦ویوضح جدول ( 

  بین متغیرات البحث الحالي 
  

باشرة وغیر المباشرة  بین متغیرات ) نتائج تحلیل المسارات والتاثیرات الم٦جدول (
  البحث
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 ١٤٠

  غیر دالة  *قیم
  ) : ٦ویتضح من جدول (

الوعي بالذات ، دافعیة الذات ،  تؤثر الكفاءة االنفعالیة  كمتغیر مستقل ( - ١
الوعي االجتماعي  ) تاثیرا مباشرا  على االبداع االنفعالي ویظهر ذلك 

  بصورة واضحة في  : 

شر على االبداع االنفعالي حیث بلغت قیمة التاثیر المبا تاثیر  الوعي بالذات -
 .) ٥٤٥) ومعامل االرتباط (.٢٤٥.) وقیمة التاثیر غیر المباشر ( ٣(

معامل المسار   المتغیرات المستقلة 
( التاثیر 
  المباشر )

معامل االرتباط بین   قیمة  " ت "
االبداع االنفعالي 

  والمتغیرات المستقلة 

التاثیر غیر 
  المباشر

 ٠,٢٤٥ ٠,٥٤٥ ٤و٢ ٠,٣   A1الوعي بالذات 
 ٠,٤٠٤ ٠,٥٨٤ *٠و٥-  ٠,١٨ A2تنظیم الذات 
 ٠,٤٥٠ ٠,٦٠٠ ٢و٣٥ ٠,١٥  A3دافعیة الذات 

 ٠١٦١ ٠,٤٦١ ٢و١٧ ٠,٣ A4الوعي االجتماعي 
 ٠,١٧٤ ٠,٤٠٤ *٠و٤٩ ٠,٢٣ A5المهارات االجتماعیة 

 ٠,٣٨٧ ٠,٥٣٧ ٥و٠٤ ٠١٥ B1الطالقة 
 ٠,٢٥٣ ٠,٥٥٣ *٠و٠٠١٣  ٠و٣ B3المرونة 

 ٠و١٠٨ ٠,٢٣٨ ٧و٢٥ ٠,١٣ B4التحسین 
 ٠,٢٢-  ٠,٠٦٨ ٣و٤٢ ٠,٠٩ B5االبداع اللفظي 

مع  االیجابي التعایش 
 ٠و٠٠٠٥-  ٠,٢٩٥ ١و٩٨  ٠و٣  C1المشكالت 
مع  االیجابي التعایش 

  ٠و١٤٧-  ٠,٢٥٣ *٠و٨٧ ٠,٤ C2 االنفعاالت 
التعایش السلبي مع 

 ٠و٣٨٣-  ٠,٣١٧ *١و٧٧ ٠,٧ C3 المشكالت 
التعایش السلبي مع 

  ٠و٥٠٨-  ٠,١٩٢ *١و٧٣ ٠و٧ C4 االنفعاالت 



 ٢٠١٠) لسنة ١المجلد الثاني العدد (مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ١٤١

على االبداع االنفعالي حیث بلغت قیمة التاثیر المباشر  تاثیر  دافعیة الذات -
 .) ٦) ومعامل االرتباط (.٤٥.) وقیمة التاثیر غیر المباشر ( ١٥(

لتاثیر المباشر واالبداع االنفعالي حیث بلغت قیمة ا  تاثیر الوعي االجتماعي -
 .  ) ٤٦١) ومعامل االرتباط (.١٦١.) وقیمة التاثیر غیر المباشر ( ٣(

 )( الطالقة ، االصالة ، التحسین ، االبداع اللفظي  یؤثر التفكیر االبداعي - ٢
 تاثیرا مباشرا على االبداع االنفعالي ویظهر ذلك بصورة واضحة في  :

.) ١٥لغت قیمة التاثیر المباشر (على االبداع االنفعالي حیث ب الطالقة تاثیر -
 .) ١٤٢) ،  وقیمة معامل االرتباط (.١٤٢-٠وقیمة التاثیر غیر المباشر ( 

على االبداع االنفعالي حیث بلغت    ال یوجد تأثیر لألصالة:  تاثیر  االصالة -
 )٠قیمة التاثیر المباشر (

المباشر  على االبداع االنفعالي حیث بلغت قیمة التاثیر  تاثیر  التحسین  -
) ، وقیمة معامل االرتباط .١٠٨.) وقیمة التاثیر غیر المباشر ( ١٣(
)٢٣٨ (. 

على االبداع االنفعالي حیث بلغت قیمة التاثیر   االبداع اللفظي تاثیر -
) ، وقیمة معامل االرتباط .٢٢-.) وقیمة التاثیر غیر المباشر ( ٠٩المباشر (

)٠٦٨ ( . 

تاثیرا مباشرا على االبداع االنفعالي  اسیةتؤثر اسالیب مواجهة الضغوط الدر  - ٣
مع  االیجابي التعایش حیث توجد  معامالت مسار دالة وموجبة بین 
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 ١٤٢

.) ، وقیمة ٣واالبداع االنفعالي حیث بلغت قیم التاثیر المباشر ( المشكالت 
 ).٢٩٥وقیمة معامل االرتباط  (  . )٠٠٥-التاثیر غیر المباشر ( 

  :  بنائیة على النحو التاليویمكن كتابة المعادلة ال 
. ٣دافعیة الذات + X. ١٥الوعي بالذات +  X. ٣االبداع االنفعالي = 

X +   ١٥الوعي االجتماعي .X + ١٣الطالقة. X + ٠٩التحسین. X االبداع
  مع المشكالت االیجابي التعایش X.٣اللفظي + 

المستقلة وهذا یشیر الى ان المتغیرات  R2=0 .62وبلغ قیمة معامل التحدید 
% من التباین في المتغیر التابع " االبداع االنفعالي " وتتفق هذه ٦٢تفسر 

  النتیجة مع ما توصلت الیه معادلة االنحدار 
  :   الثامن الى الرابع من ض و نتائج الفر 

تم استخدام تحلیل التباین  للتصمیم العاملي هذه الفروض ، وللتحقق من صحة 
)٣ X ٣Xنتائج هذا التحلیل ١٠) ، (٩) ، (٨) ، (٧) وتوضح جداول  ، (٢ (  

) لدرجات االستعداد ٣X٢ X ٣) نتائج تحلیل التباین للتصمیم العاملي (٧جدول (
  االنفعالي

مجموع   مصدر التباین 
  المربعات 

درجات 
  الحریة 

متوسط 
  المربعات 

  مستوى الداللة   قیمة "ف" 

 ٠,٠١ ٧,٣١ ١٨٨,٠٨ ٢ ٣٧٦,١٧  مستویات الكفاءة االنفعالیة (أ)
 غیر دالة ٠,١٣ ٢,٠٦ ٥٢,٩٦ ٢ ١٠٥,٩٢  مستویات التفكیر االبداعي (ب) 

 ٠,٠٥ ٥,٣٣ ١٣٧,١٦ ١ ١٣٧,١٦  الجنس (ج) 
 غیر دالة٠,١٨ ١,٦٠ ٤١,٠٦ ٤ ١٦٤,٢٤  ب)   Xتفاعل (أ 
 غیر دالة٠,٦١ ٠,٤٩ ١٢,٧١ ٢ ٢٥,٤٢  ج)  Xتفاعل (أ 

 ةغیر دال٠,١٥ ١,٨٩ ٤٨,٧٣ ٢ ٩٧,٤٦  ج) Xتفاعل (ب 
 ٠,٠١ ٣,٨٤ ٩٨,٩٢ ٣ ٢٩٦,٧٧  ج)  Xب Xتفاعل ( أ 

     ٢٥,٧٣ ٢٨٣ ٧٢٨٢,٨٦  داخل المجموعات 
       ٣٠٠ ٨٤٨٥,٩٩  الكلي 
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 ١٤٣

) لدرجات الجدة ٣X٢ X ٣) نتائج تحلیل التباین للتصمیم العاملي (٨جدول (
  االنفعالیة

  
مجموع   مصدر التباین 

  المربعات 
درجات 
  الحریة 

متوسط 
  المربعات 

قیمة 
  "ف" 

  مستوى الداللة 

 غیر دال٠,٢٨ ١,٢٩ ١١٩,٤٣ ٢ ٢٣٨,٨٧  مستویات الكفاءة االنفعالیة (أ)
 ٠,٠١ ٤,٩٨ ٤٦٠,٢٩ ٢ ٩٢٠,٥٨  مستویات التفكیر االبداعي (ب) 

 ٠,٠٥ ٤,٥٦ ٤٢١,٥٦ ١ ٤٢١,٥٦  الجنس (ج) 
 غیر دال ٠,١١ ١,٨٩ ١٧٥,٠٧ ٤ ٧٠٠,٢٧  ب)   Xتفاعل (أ 
 غیر دال٠,٩٧ ٠,٠٣ ٢,٩٢ ٢ ٥,٨٥  ج)  Xتفاعل (أ 

 غیر دال ٠,٠٩ ٢,٤٣ ٢٢٤,٤٢ ٢ ٤٤٨,٨٤  ج) Xتفاعل (ب 
 غیر دال ٠,٧٦ ٠,٤٠ ٣٦,٥٥ ٣ ١٠٩,٦٤  ج)  Xب Xتفاعل ( أ 

     ٩٢,٤٨ ٢٨٣ ٢٦١٧٢,١٥  داخل المجموعات 
       ٣٠٠ ٢٩٠١٧,٧٦  الكلي 

  
اعلیة  ) لدرجات الف٣X٢ X ٣) نتائج تحلیل التباین للتصمیم العاملي (٩جدول (

  االنفعالیة
مجموع   مصدر التباین 

  المربعات 
درجات 
  الحریة 

متوسط 
  المربعات 

مستوى   قیمة "ف" 
  الداللة 

 ٠,٠١ ٥,٣٤ ٥٣,٥١ ٢ ١٠٧,٠١  مستویات الكفاءة االنفعالیة (أ)
 ٠,٠١ ٥,٤٩ ٥٥,٠٠ ٢ ١١٠,٠٠  مستویات التفكیر االبداعي (ب) 

غیر ٠,٥٧ ٠,٣٣ ٣,٣٠ ١ ٣,٣٠  الجنس (ج) 
  دال

 ٠,٠٥ ٢,٨٠ ٢٨,٠٩ ٤ ١١٢,٣٦  ب)   Xتفاعل (أ 
 ٠,٠١ ٥,٢٥ ٥٢,٦١ ٢ ١٠٥,٢٣  ج)  Xتفاعل (أ 

غیر ٠,٥٨ ٠,٥٥ ٥,٥٣ ٢ ١١,٠٦  ج) Xتفاعل (ب 
 دال 

غیر ٠,٠٦ ٢,٤٨ ٢٤,٩٠ ٣ ٧٤,٦٩  ج)  Xب Xتفاعل ( أ 
 دال 

     ١٠,٠٢ ٢٨٣ ٢٨٣٥,٧٣  داخل المجموعات 
       ٣٠٠ ٣٣٥٩,٣٩  الكلي 
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 ١٤٤

) لدرجات ٣X٢ X ٣) نتائج تحلیل التباین للتصمیم العاملي (١٠جدول (
  االصالة النفعالیة

مجموع   مصدر التباین 
  المربعات 

درجات 
  الحریة 

متوسط 
  المربعات 

مستوى   قیمة "ف" 
  الداللة 

 ٠,٠١ ١٠,٤١ ١٠٣,٠٠ ٢ ٢٠٦,٠٠  (أ)مستویات الكفاءة االنفعالیة
 ٠,٠٣ ٣,٦٥ ٣٦,٠٨ ٢ ٧٢,١٧  مستویات التفكیر االبداعي (ب) 

 ٠,٠١ ١٣,٧٥ ١٣٦,٠٦ ١ ١٣٦,٠٦  الجنس (ج) 
 ٠,٠١ ٤,٠٦ ٤٠,٢٠ ٤ ١٦٠,٨٠  ب)   Xتفاعل (أ 
 ٠,٠١ ١٠,٤٨ ١٠٣,٦٩ ٢ ٢٠٧,٣٧  ج)  Xتفاعل (أ 

 ٠,٠١ ٦,١٣ ٦٠,٦٤ ٢ ١٢١,٢٨  ج) Xتفاعل (ب 
غیر ٠,٦٠ ٠,٦٣ ٦,٢١ ٣ ١٨,٦٣  ج)  Xب Xتفاعل ( أ 

 دال 
     ٩,٩٠ ٢٨٣ ٢٨٠٠,٥٣  داخل المجموعات 

       ٣٠٠ ٣٧٢٢,٨٤  الكلي 

  ویتضح من الجداول السابقة ما یلي : 

  :  بین الطالب والطالبات مكونات االبداع االنفعالي  للفروق في بالنسبة أوال: 
) وجود فروق دالة ٧یتضح من جدول ( بالنسبة لالستعداد االنفعالي -

رجع الى اختالف الجنس . في االستعداد االنفعالي ت٠٥احصائیا عند مستوى 
 لصالح البنات 

) وجود فروق دالة احصائیا ٨یتضح من جدول ( بالنسبة للجدة االنفعالیة -
. في الجدة االنفعالیة ترجع الى اختالف الجنس لصالح ٠٥عند مستوى 

 البنات 

) عدم وجود فروق دالة ٩یتضح من جدول ( بالنسبة للفعالیة االنفعالیة -
 نفعالیة بین البنین والبنات احصائیا في الفعالیة اال
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 ١٤٥

) وجود فروق دالة ١٠یتضح من جدول ( بالنسبة لالصالة االنفعالیة -
.في االصالة االنفعالیة ترجع الى اختالف الجنس ٠١احصائیا عند مستوى 

ومن ثم فانه توجد فروق دالة احصائیا بین البنین والبنات في ، لصالح البنات 
لجدة االنفعالیة واالصالة االنفعالیة لصالح كل من االستعداد االنفعالي ، وا

البنات في حین لم توجد فروق دالة احصائیا في الفعالیة االنفعالیة بین البنین 
  والبنات . 

بین مستویات كل من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر  لتأثیر التفاعل  بالنسبةثانیا : 
  : على االبداع االنفعالي  االبداعي 

) عدم وجود تفاعل دال ٧: یتضح من جدول (  د االنفعاليبالنسبة لالستعدا -
احصائیا بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي على االستعداد 

 االنفعالي 

) وجود  اثر  دال عند ٨: یتضح من جدول ( بالنسبة للجدة االنفعالیة -
البداعي على . للتفاعل بین  مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر ا٠١مستوى 

 ) هذا التفاعل : ٣الجدة االنفعالیة ویوضح شكل (
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 ١٤٦

  
) التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي على الجدة ٣شكل (

  االنفعالیة
ویتضح من الشكل السابق ارتفاع مستوى الجدة االنفعالیة لذوي الكفاءة االنفعالیة 

ع ،  وارتفاع مستوى الجدة االنفعالیة لذوي المرتفعة و التفكیر االبداعي المرتف
الكفاءة االنفعالیة المرتفعة والتفكیر االبداعي المتوسط ، في حین تقل مستوى 
الجدة االنفعالیة لذوي  الكفاءة االنفعالیة المنخفضة والتفكیر االبداعي المنخفض ، 

فعة والمتوسطة كما تتساوى مستوى الجدة االنفعالیة لذوي الكفاءة االنفعالیة المرت
والتفكیر االبداعي المنخفض ، وتؤكد هذه النتائج  على اهمیة  تاثیر التفاعل بین 
المستوى المرتفع من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي  حیث یؤدي ذلك الى 

  ارتفاع مستوى الجدة االنفعالیة 
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 ١٤٧

عند ) وجود اثر دال ٩: یتضح من جدول ( بالنسبة للفعالیة االنفعالیة -
و للتفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي على ٠١مستوى 

  ) هذا التفاعل٤الفعالیة االنفعالیة ویوضح شكل (

) التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي على الفعالیة ٤شكل (
  االنفعالیة

نفعالیة لذوي الكفاءة االنفعالیة یتضح من الشكل السابق ارتفاع مستوى الفعالیة اال
المرتفعة والتفكیر االبداعي المرتفع وتتساوى الفعالیة االنفعالیة لذوي الكفاءة 
االنفعالیة المتوسطة والمنخفضة  والتفكیر االبداعي المتوسط والمنخفض ، وتكون 
الفعالیة االنفعالیة اقل ما یمكن لدى الكفاءة االنفعالیة المنخفضة والتفكیر 

البداعي المنخفض . وتؤكد هذه النتائج  على اهمیة  تاثیر التفاعل بین المستوى ا
المرتفع من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي  حیث یؤدي ذلك الى ارتفاع 

  مستوى الفعالیة  االنفعالیة
) وجود اثر  دال عند ١٠: یتضح من جدول ( بالنسبة لالصالة االنفعالیة -

بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي على   . للتفاعل٠١مستوى 
  ) هذا التفاعل٥االصالة االنفعالیة ویوضح شكل (
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 ١٤٨

 

) التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي على ٥شكل (
  االصالة  االنفعالیة

ة ویتضح من الشكل السابق ارتفاع مستوى االصالة االنفعالیة لذوي الكفاء
االنفعالیة المرتفعة والمنخفضة مع التفكیر االبداعي المرتفع والمنخفض ، كما 
ترتفع مستوى االصالة االنفعالیة لذوي الكفاءة االنفعالیة المتوسطة والتفكیر 
االبداعي المنخفض وتتساوى مستوى االصالة االنفعالیة لذوي الكفاءة 

عي المرتفع وتؤكد هذه النتائج  االنفعالیة المنخفضة والمتوسطة والتفكیر االبدا
على اهمیة  تاثیر التفاعل بین المستوى المرتفع من الكفاءة االنفعالیة والتفكیر 

  االبداعي  حیث یؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى االصالة االنفعالیة
على  بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والجنس  لتأثیر التفاعل  بالنسبةتالتا : 

 : ي االبداع االنفعال

) عدم وجود تفاعل دال ٧: یتضح من جدول ( بالنسبة لالستعداد االنفعالي -
 احصائیا بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والجنس على االستعداد االنفعالي 
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 ١٤٩
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) عدم وجود تفاعل دال ٨: یتضح من جدول ( بالنسبة للجدة االنفعالیة -
 لجدة االنفعالیة احصائیا بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والجنس على ا

) وجود  اثر  دال عند ٩: یتضح من جدول ( بالنسبة للفعالیة االنفعالیة -
. للتفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والجنس على الفعالیة ٠١مستوى 

 ) هذا التفاعل٦االنفعالیة ویوضح شكل (

  االنفعالیة ) التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والجنس على الفعالیة٦شكل (
  

ویتضح من الشكل السابق ارتفاع مستوى الفعالیة االنفعالیة لدى البنین  والبنات 
من ذوي الكفاءة االنفعالیة المرتفعة  ، وتتساوى الفعالیة االنفعالیة لدى البنین 
والبنات من  ذوي الكفاءة االنفعالیة المنخفضة ، في حین تتفوق البنات من ذوات 

ة المتوسطة على البنین من ذوي الكفاءة االنفعالیة المتوسطة في الكفاءة االنفعالی
  الفعالیة االنفعالیة  
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 ١٥٠

) وجود  اثر دال عند ١٠یتضح من جدول ( بالنسبة لالصالة االنفعالیة -
.للتفاعل  بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والجنس  على االصالة  ٠١مستوى  

 ) هذا التفاعل ٧االنفعالیة ویوضح شكل (

) التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة   والجنس على االصالة  ٧كل (ش
  االنفعالیة

) ان مستوى االصالة االنفعالیة عند البنین من ذوي الكفاءة ٧یتضح من شكل (
االنفعالیة المرتفعة اعلى منها من البنات من ذوات الكفاءة االنفعالیة المرتفعة  ، 

ند كل من البنین والبنات ذات الكفاءة االنفعالیة وتتساوى االصالة االنفعالیة ع
  المتوسطة والمنخفضة 

على  بین مستویات التفكیر االبداعي والجنس لتأثیر التفاعل   بالنسبةرابعا : 
 :  االبداع االنفعالي 

) عدم وجود اثر دال  ٧یتضح من جدول ( بالنسبة لالستعداد االنفعالي -
 بداعي  والجنس على االستعداد االنفعالي للتفاعل بین مستویات التفكیر اال
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 ١٥١
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) عدم وجود  اثر دال للتفاعل ٨یتضح من جدول ( بالنسبة للجدة االنفعالیة -
 بین مستویات التفكیر االبداعي  والجنس على الجدة االنفعالیة 

) عدم وجود  اثر دال ٩یتضح من جدول ( بالنسبة للفعالیة االنفعالیة -
 االبداعي  والجنس على الفعالیة االنفعالیة  للتفاعل بین مستویات التفكیر

) وجود اثر دال عند ١٠یتضح من جدول ( بالنسبة لالصالة االنفعالیة -
.  للتفاعل  بین مستویات التفكیر االبداعي والجنس على االصالة ٠١مستوى 

 ) هذا التفاعل ٨االنفعالیة ویوضح شكل (

والجنس على االصالة  ) التفاعل بین مستویات التفكیر االبداعي٨شكل (
  االنفعالیة

یتضح من الشكل السابق ارتفاع مستوى االصالة االنفعالیة لدى البنین من ذوي 
  التفكیر االبداعي المرتفع ،  في حین یقل مستوى االصالة االنفعالیة لدى البنات

من ذوات التفكیر االبداعي المرتفع بینما تزداد مستوى  االصالة االنفعالیة لدى 
ات منخفضي التفكیر االبداعي مقارنة بالبنین منخفضي التفكیر االبداعي البن
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 ١٥٢

وتتساوى مستوى االصالة االنفعالیة لدى البنین والبنات من متوسطي التفكیر 
  االبداعي 

الكفاءة االنفعالیة  كل من  مستویات نبیلتأثیر التفاعل بالنسبة خامسا : 
  : فعالي على االبداع االن التفكیر االبداعي والجنس 

) وجود  اثر  دال عند ٧یتضح من جدول ( بالنسبة لالستعداد النفعالي -
. بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي والجنس على ٠١مستوى 

 ) هذا التفاعل   ٩االستعداد االنفعالي ویوضح شكل (

والجنس  ) التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي٩شكل (
 على االستعداد االنفعالي

یتضح من الشكل السابق ان  اعلى مستوى لالستعداد االنفعالي یكون عند البنات 
من ذوات الكفاءة االنفعالیة المرتفعة والتفكیر االبداعي المتوسط  ، ویكون مستوى 
االستعداد االنفعالي مرتفع عند البنین من ذوى التفكیر االبداعي المتوسط  ، 

ساوى تقریبا مستوى االستعداد االنفعالي عند كل البنین من ذوي الكفاءة ویت
االنفعالیة المتوسطة والتفكیر االبداعي المنخفض وعند البنات من ذوات الكفاءة 
االنفعالیة المتوسطة والتفكیر االبداعي المنخفض ، كما یكون مستوى االستعداد 
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لمتوسطة والتفكیر االبداعي المرتفع عند االنفعالي مرتفعا لذوي الكفاءة االنفعالیة ا
  البنات 

) عدم وجود اثر دال للتفاعل بین ١٠) ، (٩) ،(٨كما اظهرت نتائج جداول (
مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي والجنس على كل من الجدة 

  االنفعالیة والفعالیة االنفعالیة واالصالة االنفعالیة 
  ها : مناقشة  النتائج وتفسیر 

اظهرت نتائج الدراسة وجود عالقات دالة وموجبة بین االبداع االنفعالي وكل  - ١
من ابعاد  الكفاءة االنفعالیة، والتفكیر االبداعي  واسالیب مواجهة الضغوط 
الدراسیة  فیما عدا االبداع اللفظي  لم توجد عالقة دالة احصائیا بینه وبین  

لبي نحو المشكلة والتوجه السلبي نحو االبداع االنفعالي  واسلوب التوجه الس
االنفعال كانت العالقة سالبة ودالة احصائیا ، وقد  تراوحت معامالت 

 وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة احصائیا  .  ٠و٦ – ٠و١٩االرتباط بین 

ن االنفعاالت عامل مشترك بین االبداع االنفعالي ألى إوتشیر هذه النتیجة  
( والتفكیر االبداعي وتتفق هذه النتیجة مع ما اكده كل من  والكفاءة االنفعالیة

Mayer & salovey :1993 (  على ان االنفعاالت االیجابیة  هي التي تنشط
ابداعات االفراد وتساعد في تنظیم المعلومات وتنمي لدى االفراد القدرة على 

عال  حل المشكالت ، وتؤكد هذه النتیجة ان االفراد الذین یتمیزون بمستوى
  من االبداع االنفعالي لدیهم مستوى مرتفع من الكفاءة االنفعالیة .    

 ,Gathrcain & Averill:1996وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات كل من  

Averill1999,Fuchs et al :2007.  والتي اظهرت ان االبداع االنفعالي یرتبط
ها واستیعابها ،   كما تتفق بالقدرة على تحدید االنفعاالت والتعبیر عنها وفهم

إلى ارتباط اإلبداع االنفعالي بكل )  (  Averill:2001هذه النتیجة مع ما اكده 
من الذكاء االنفعالي والذكاء المعرفي لألفراد ، حیث یشترك اإلبداع االنفعالي 
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 ١٥٤

مع الذكاء االنفعالي بدالالت كیفیة فاالنفعاالت واإلبداع یرتبطان معا في 
،كما تتفق هذه النتیجة مع ما توصلت الیه نتائج دراسة  كل  مفهوم مألوف

، ودراسات كل من  ٢٠٠٩من  ناصر عبد العزیز ، محمد عباس المغربي :
(Averill et al :1999,Ivcevic et al : 2007 ,Fuchs et al :2007  كما تتفق  ،

لة من وجود عالقة دا)   (Holt:2004هذه النتائج مع ما توصلت الیه دراسة 
وموجبة بین االبداع االنفعالي والتفكیر االبداعي ، كما اظهرت نتائج هذا 
الفرض الى وجود عالقة دالة وموجبة بین االبداع االنفعالي واسالیب مواجهة 
الضغوط الدراسیة  المتمثلة في التوجه االیجابي نحو المشكلة والتوجه 

لة احصائیا بین االیجابي نحو االنفعال في حین وجدت عالقة سالبة ودا
االبداع االنفعالي وكل من اسلوب التوجه السلبي نحو المشكلة والتوجه السلبي 

  نحو االنفعال . 
من   )b  Averill:1999( وتتفق هذه النتیجة مع ما اشارت  الیه نتائج دراسة 

ان االفراد من ذوي االبداع االنفعالي المرتفع یستخدمون اسالیب مواجهة 
 & Matthewالضاغطة الدراسیة  كما تتفق مع ما اكده متنوعة للمواقف 
Zeidner:2001)    ( من ان اسالیب المواجهة الناجحة هي محور هام في

الجوانب االنفعالیة للفرد . ویرى الباحث ان االفراد من ذوي االبداع االنفعالي 
المرتفع یكون لدیهم القدرة على حل المشكلة وتبسیطها والتوجه الى المصدر 

الساسي للمشكلة او البحث عن مصادر المشكلة الخارجیة ، كما یتمیز ا
االفراد من ذوي االبداع االنفعالي المرتفع بالقدرة على تغییر االتجاهات 
االنفعالیة عند مواجهة المواقف الضاغطة وتغییر االنفعال لیكون ایجابیا ، 

استخدام اسالیب في حین یتمیز االفراد من ذوي االبداع االنفعالي المنخفض ب
المماطلة وتجنب مواجهة المشكالت والمواقف الضاغطة والخضوع االنفعالي 

  والقاء اللوم على االخرین وفقدان التحكم في االنفعاالت 
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اظهرت المعادلة التنبؤیة لالبداع االنفعالي اسهام ابعاد الكفاءة االنفعالیة  - ٢
االجتماعیة بنسبة  المتمثلة في دافعیة الذات ، تنظیم الذات والمهارات

% من التباین الكلي لالبداع ٤٢,٠٢٢اي ان هذه االبعاد تفسر  ٤٢,٠٢٢
االنفعالي وهذا یؤكد قوة الجانب االنفعالي في التنبؤ باالبداع االنفعالي ، 
حیث تسهم هذه المتغیرات والتي تتمثل في قدرة الفرد على تحمل الضغوط 

ته وتولید انفعاالت وافكار جدیدة وانجاز االعمال وقدرته على تنظیم انفعاال
والقدرة على تغییر الحالة  او الوجهة االنفعالیة اضافة الى المهارات 
االجتماعیة التي یكتسبها الفرد من خالل التفاعل مع االخرین  حیث یتطلب 
االبداع االنفعالي سیاق اجتماعي یتم فیه ، في التنبؤ باالبداع االنفعالي للفرد 

التفكیر االبداعي متمثلة في االصالة ، التحسین ، الطالقة  ، وتاتي ابعاد
% من التباین الكلي لالبداع االنفعالي ١٨,٦٢حیث تفسر هذه االبعاد حوالي 

وتؤكد هذه النتیجة على  وجود تشابه  بین مكونات االبداع االنفعالي 
ومكونات والتفكیر االبداعي حیث یشتمل كل منهما على نفس القدرات حیث 

مل هذه القدرات في محتوى انفعالي في االبداع االنفعالي في حین تعمل تع
في محتوى معرفي في التفكیر االبداعي ،  وتتفق  هذه النتیجة مع ما ما اكده 

من ان االبداع االنفعالي یمكن ان یوصف   )  Feist & Barron :2003(  كل من 
 Fuchs et al(دراسة كشكل من اشكال القدرات المعرفیة كما تتفق مع نتائج 

من ان االبداع االنفعالي واالبداع المعرفي لهما نفس التكوین ولكنهما  )  2007:
لیسا مترادفین ،  كما اشارت النتائج الى ضعف اسهام اسالیب مواجهة 
الضغوط الدراسیة في التنبؤ باالبداع االنفعالي حیث ظهر اسلوب المواجهة 

.%  ٥١٩وبلغ نسبة االسهام  شكالت التعایش النشط مع المالقائم على 
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حیث یتطلب هذا االسلوب من الفرد القدرة على حل المشكلة وتبسیطها 
والتوجه الى المصدر االساسي للمشكلة او البحث عن مصادر المشكلة 

 الخارجیة  

اظهرت نتائج البحث ان الكفاءة االنفعالیة متمثلة في الوعي بالذات ، دافعیة  - ٣
تماعي تعد احدى محددات االبداع االنفعالي وذلك من الذات ، الوعي االج

خالل التاثیرات المباشرة وغیر المباشرة ،  ویمكن تفسیر هذه النتیجة على 
اساس التطابق بین مكونات الكفاءة االنفعالیة التي تمیز االفراد من ذوي 
االبداع االنفعالي ، والتي تتمثل في معرفة الفرد على اكتشاف انفعاالته 

تعبیر عنها ومعرفة اسبابها وتقدیره الدقیق النفعاالته والقدرة على ربط وال
انفعاالته بما یفكر فیه الفرد ، ودافعیة الفرد لالنجاز وتحمل الضغوط والتركیز 
في المواقف الضاغطة وقدرة الفرد على معرفة وفهم انفعاالت االخرین 

بداعي احد محددات والتوحد معهم ، كما اشارت النتائج الى ان التفكیر اال
االبداع االنفعالي متمثال في الطالقة والتحسین ویرى الباحث ان الطالقة 
متمثلة في قدرة الفرد على التفكیر في اكبر عدد من االفكار حول قضیة او 
مشكلة ما ، كما ان قدرة الفرد على صیاغة وتعدیل االفكار من محددات 

لي ، كما اظهرت النتائج ان اسلوب االفراد الذین یتمیزون باالبداع االنفعا
التوجه النشط نحو المشكلة كاحد اسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة من 
المتغیرات المستقلة التي تؤثر في االبداع االنفعالي ویرى الباحث ان قدرة 
الفرد على مواجهة المشكالت وتبسیطها والعمل على ایجاد حلول للمواقف 

ل البحث عن مصادر المشكلة ومواجهتها یعد الضاغطة التي تواجهه من خال
 احد المحددات الهامة لالبداع االنفعالي . 
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االبداع االنفعالي ( االستعداد ، الجدة ،  أبعاد اظهرت النتائج اختالف   - ٤
فیما عدا الطالبات وكانت الفروق لصالح  الطالب والطالبات االصالة ) بین 

بین الجنسین ،  وتتفق هذه النتیجة مع بعد الفعالیة االنفعالیة فلم توجد فروق 
، ابو زید سعید  )Averill:1999( ما توصلت الیه نتائج  دراسات كل من  

) وترجع   ٢٠٠٩، ناصر عبد العزیز ، محمد عباس المغربي :  ٢٠٠٨:
هذه النتیجة الى اختالف اسالیب التنشئة المتبعة مع البنات عن البنین حیث 

اكثر حساسیة واهتماما الطالبات بعة الى جعل تؤدي اسالیب التنشئة المت
باالنفعاالت والمشاعر في ضوء االدوار التي سوف یقمن بها في المستقبل 
ومن ثم یكن اكثر قدرة على  التعبیر عن مشاعرهن وانفعاالتهن مقارنة 

، والتي تكون اسالیب تنشئتهم تشجع على االبتعاد عن المشاعر  بالطالب 
والقدرة على تحمل الصعاب  والمواقف الحیاتیة والمسؤولیة واالهتمام بالمنطق 

لدیهن طاقات ابداعیة  الطالبات ،  كما یرجع الباحث هذه النتیجة الى  ان 
تتمثل في قدرتهن على حل المشكالت االنفعالیة حیث  الطالب اكثر من 

، ولدى  بالطالب تعتبر االنفعاالت جزء هام من تكوین البنات مقارنة 
 حساسیة اكثر النفعاالت االخرین ات الطالب

االبداع االنفعالي ( الجدة ، الفعالیة ، أبعاد اشارت النتائج الى اختالف  - ٥
االصالة ) باختالف التفاعل بین مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر 
االبداعي في حین لم یختلف بعد االستعداد االنفعالي بهذا التفاعل ،   وتشیر 

ى اهمیة تاثیر كل من  مستویات الكفاءة االنفعالیة والتفكیر هذه النتیجة ال
االبداعي على االبداع االنفعالي ، حیث اظهرت النتائج ان  مستوى االبداع 
االنفعالي لالفراد یعتمد على التاثیر المشترك للكفاءة االنفعالیة والتفكیر 
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 ١٥٨

فاءة االنفعالیة االبداعي ،  ویكون اعلى مستوى لالبداع االنفعالي في حالة الك
المرتفعة مع التفكیر االبداعي المرتفع ،  وتؤكد هذه النتائج   على اهمیة 
االنفعاالت كعامل مشترك بین  هذه المتغیرات الثالثة وتنظیم االفراد ووعیهم 
بانفعاالتهم مع وجود قدرات ابداعیة مرتفعة تؤدي الى ارتفاع االبداع 

 االنفعالي 

من ان المستوى المرتفع من   )Averill:1999a( ا اكده وتتفق هذه النتائج مع م
اإلبداع االنفعالي یتطلب مستوى مرتفعا من الكفاءة االنفعالیة بمعنى تطویر 
أشكال جدیدة من االنفعاالت والتي تعتمد على التغیر في المعتقدات والقواعد 

راسات والتي تكونت من خالل االنفعاالت ، كما تتفق هذه النتائج مع أكدته د
على أهمیة الجانب االنفعالي ) Monce:2005, Puccio et al :2007( كل من

والجانب المعرفي في دراسة اإلبداع االنفعالي .كما اشارت النتائج الى  
اختالف مكونات االبداع االنفعالي ( الفعالیة االنفعالیة ، االصالة االنفعالیة ) 

فعالیة والجنس في حین لم یختلف باختالف التفاعل بین مستویات الكفاءة االن
  بعدي االستعداد والجدة باختالف هذا التفاعل . 

وتشیر هذه النتیجة الى تاثیر تفاعل  كل من الكفاءة االنفعالیة والجنس على 
االبداع االنفعالي   في بعدي الفعالیة واالصالة االنفعالیة ، حیث تفوق البنین 

عن البنات من ذوات الكفاءة االنفعالیة من ذوي الكفاءة االنفعالیة المرتفعة 
المرتفعة في الفعالیة االنفعالیة ؛ في حین تفوقت البنات من ذوات الكفاءة 
االنفعالیة المتوسطة عن البنین من نفس مستوى الكفاءة االنفعالیة في الفعالیة 
االنفعالیة  ، وتساوى كل منهما عند الكفاءة االنفعالیة المنخفضة في الفعالیة 

النفعالیة وهذا یؤكد دور الجنس في االبداع االنفعالي  ، كما اظهرت النتائج ا
ارتفاع مستوى االصالة االنفعالیة لدى البنین من ذوي التفكیر االبداعي 
المرتفع ،  في حین یقل مستوى االصالة االنفعالیة لدى البنات من ذوات 
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 ١٥٩

االنفعالیة لدى البنات التفكیر االبداعي المرتفع ،  و تزداد مستوى  االصالة 
منخفضي التفكیر االبداعي مقارنة بالبنین منخفضي التفكیر االبداعي 
وتتساوى مستوى االصالة االنفعالیة لدى البنین والبنات من متوسطي التفكیر 

  االبداعي . 
كما اظهرت النتائج وجود اثر دال احصائیا للتفاعل الثالثي بین مستویات 

تفكیر االبداعي والجنس على االستعداد االنفعالي حیث الكفاءة االنفعالیة وال
ظهر اعلى مستوى  من االستعداد االنفعالي لدى  البنات من ذوات الكفاءة 
االنفعالیة المرتفعة والتفكیر االبداعي المتوسط  وهذا یشیر الى ان البنات 
اكثر قدرة على تنظیم االنفعاالت والتحكم فیها بحكم تكوینهن مما یتطلب 

 عهن فدر متوسط من التفكیر االبداعي م
  :  ومقترحات توصیات 

في ضوء  االطار النظري وما توصل الیه البحث الحالي من نتائج ، 
  یمكن تقدیم مجموعة من التوصیات التالیة : 

االهتمام بمساعدة الطالب في المرحلة الجامعیة بصفة عامة وطالب كلیة  - ١
فعاالتهم والتحكم فیها والقدرة على التربیة بصفة خاصة على معرفة وفهم ان

ربط االنفعاالت بالتفكیر ، اضافة الى معرفة وفهم انفعاالت االخرین ، ویمكن 
تحقیق ذلك من خالل عمل ندوات ومحاضرات ارشادیة في كیفیة ادارة 
االنفعاالت  وتنمیة الكفاءة االنفعالیة ، االمر الذي یؤدي الى تحسن االبداع 

 الب االنفعالي لدى الط

تهیئة مواقف التعلم التي تتیح للطالب  ممارسة  التفكیر االبداعي من خالل  - ٢
المحاضرات والمقررات الدراسیة والعمل على اعداد طالب كلیة التربیة طالبا 

 مبدعا لما له اهمیة كبیرة في تحسین اداؤه التدریسي  
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 ١٦٠

تدریب الطالب على كیفیة مواجهة المواقف الضاغطة خاصة في مجال  - ٣
لدراسة والتي یمكن ان تساعدهم في حل كثیر من المشكالت  ، وان یكون ا

 لدى الطالب القدرة على  استخدام عدد متنوع من اسالیب المواجهة 

التاكید على اهمیة الجانب االنفعالي في عملیة التعلم الرتباطها وتداخلها مع  - ٤
ح بتدریب الجوانب المعرفیة للمتعلم وتهیئة المواقف التعلیمیة التي تسم

 الطالب على  الفهم والتنظیم والتنوع في االستجابات االنفعالیة 

  :  البحوث المستقبلیة
نظرا الهمیة موضوع البحث الحالي سواء من الناحیة النظریة او التطبیقیة 
ونظرا للحاجة الى تكثیف البحوث المتعلقة باالبداع االنفعالي وعالقته 

حث یقترح القیام بالبحوث المستقبلیة بمتغیرات معرفیة اخرى ، فان البا
  :  التالیة

تكرار البحث الحالي على عینات اخرى في مناطق مختلفة وذات خصائص  - ١
مختلفة حتى یمكننا الخروج بتصور نظري عن طبیعة االبداع االنفعالي في 

 البیئة العربیة مدعوما بالدراسات المیدانیة 

میة االبداع االنفعالي لدى عینات اجراء بحوث تجریبیة  تتعلق بعمل برامج لتن - ٢
 من الطالب في مراحل تعلیمیة مختلفة 

اجراء بحوث تتعلق بدراسة الفروق بین الجنسین والتخصص الدراسي  في  - ٣
 االبداع االنفعالي في مراحل عمریة مختلفة 
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 ١٦١

اجراء بحوث تتعلق باالختالفات في االبداع االنفعالي والتي ترجع الى  - ٤
اء المعرفي او اسالیب التفكیر او اسالیب التعلم  ، متغیرات معرفیة كالذك

 ومتغیرات شخصیة مثل وجهة الضبط وتقدیر الذات 

   meta – creativityدراسة العالقة بین االبداع االنفعالي وما وراء االبداع  - ٥
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 ١٦٢

  المراجع المستخدمة                            
كاء الوجداني وعالقته بالتفكیر االبداعي ) : الذ٢٠٠٧ابتسام حامد السطیحة ( - ١

 –مجلة كلیة التربیة والتوافق النفسي والتحصیل الدراسي " دراسة بنائیة " . 
  ١٧٦ -٩٣، العدد الخامس ص ص  جامعة كفر الشیخ

) : االبتكاریة االنفعالیة لدى عینة من طالب ٢٠٠٨ابو زید سعید الشویقي ( - ٢
یمیا والعوامل الخمسة الكبرى في الجامعة وعالقتها بكل من االلكسیث

، المجلد الثامن عشر ،  المجلة المصریة للدراسات النفسیةالشخصیة . 
 .  ٨٤-٤٣، ص ص  ٦١العدد 

) : الفروق في بعض المتغیرات النفسیة ٢٠٠٣رشاد موسى ، سهام الخطاب ( - ٣
مجلة في ضوء متغیرى الذكاء الوجداني والجنس لدى المراهق االزهري . 

) ، ص ص ٢، الجزء ( ٢٧، العدد  ربیة ، جامعة عین شمسكلیة الت
١٩١ -١٥٣ .  

) : مهارات مواجهة الضغوط في عالقتها ٢٠٠٣سعید عبد الغني سرور ( - ٤
،  المجلد  مستقبل التربیة العربیةبكل من الذكاء الوجداني ومركز التحكم ، 

  ٦٣ -٩ص ص  ٢٩التاسع ، العدد 

یاس والتقویم التربوي والنفسي . ) : الق٢٠٠٦صالح الدین محمود عالم ( - ٥
 أساسیاته وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة . القاهرة ، دار الفكر العربي . 

) : مقیاس مهارات ٢٠٠٢عادل السعید البنا ، سعید عبد الغني سرور ( - ٦
 مواجهة الضغوط ، االسكندریة ، الدار المصریة للنشر والتوزیع 
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وق العقلي واالبتكار . القاهرة ، دار ) : التف١٩٩٧عبد السالم عبد الغفار ( - ٧
 النهضة العربیة . 

) : الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغیرات ٢٠٠٨عبد العظیم المصدر ( - ٨
، المجلد السادس االسالمیة  مجلة الجامعة. االنفعالیة  لدى طالب الجامعة 

  . ٦٣٢- ٥٨٧عشر ، العدد االول ص ص 

دراسات معاصرة في علم النفس ) : ٢٠٠٤عبد المنعم احمد الدردیر ( - ٩
 المعرفي ، القاهرة ، عالم الكتب 

) : االحصاء المتقدم للعلوم ٢٠٠٨عزت عبد الحمید محمد حسن ( -١٠
التربویة والنفسیة واالجتماعیة . تطبیقات باستخدام برنامج لیزرل ، بنها ن 

 دار المصطفى للطباعة والنشر . 

ة للتكوین العقلي ) : االسس المعرفی١٩٩٥فتحي مصطفى الزیات ( -١١
 وتجهیز المعلومات ، المنصورة ، دار الوفاء للطباعة والنشر . 

) : المتفوقون عقلیا ذوو صعوبات التعلم . ٢٠٠٢فتحي مصطفى الزیات( -١٢
 قضایا التعریف والتشخیص والعالج . القاهرة ، دار الجامعات للنشر 

یل ) : الذكاء الوجداني وعالقته بالتحص٢٠٠١فوقیة محمد راضي ( -١٣
الدراسي والقدرة على التفكیر االبتكاري لدى طالب الجامعة . مجلة كلیة 

 ٢٠٤- ١٧٣التربیة ، المنصورة ، العدد الخامس واالربعین ، ص ص 

) : العالقات التفاعلیة بین الذكاء ٢٠٠١محسن محمد احمد عبد النبي ( -١٤
سیة مجلة البحوث النفاالنفعالي والتفكیر االبتكاري والتحصیل الدراسي . 



  د. عادل المنشاوي غنيالبد عسعید د. نموذج بنائي لالبداع االنفعالي والكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي وأسالیب مواجهة الضغوط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
   

 ١٦٤

 -١٢٩، العدد الثالث ص ص والتربویة كلیة التربیة ، جامعة المنوفیة 
١٦٥  . 

) : علم النفس التربوي للمعلمین . ١٩٩٠محمود عبد الحلیم منسي ( -١٥
 االسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة . 

) : اختبار ابراهام للتفكیر االبتكاري . ١٩٩٠مجدي عبد الكریم حبیب ( -١٦
 ة العربیة القاهرة ، دار النهض

) : ٢٠٠٩ناصر عبد العزیز العسعوسي ، محمد محمد عباس المغربي( -١٧
المحددات االنفعالیة لبعض العملیات المعرفیة لطالب كلیة التربیة االساسیة 

، المجلد التاسع عشر ،  المجلة المصریة للدراسات النفسیةبدولة الكویت . 
  ٣١٧ -٢٦١ص ص  ٦٣العدد 

عالیة برنامج لتنمیة استراتیجیات مواجهة ) : ف٢٠٠٤نوال سید محمد ( -١٨
الضغوط المدرسیة المدركة لدى الطالبات في مرحلة التعلیم الثانوي . دكتوراه 

 جامعة عین شمس  –معهد الدراسات العلیا للطفولة  –غیر منشورة 

) : اختبارات ولیامز للقدرات والمشاعر االبتكاریة . ١٩٨٠ولیامز فرانك ( -١٩
  ) المنصورة ، دار الوفاء للطباعة والنشر ١٩٩٠یم قندیل :( ترجمة احمد ابراه
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بداع االنفعالي والكفاءة االنفعالیة والتفكیر االبداعي و أسالیب لال نموذج بنائي
  لدى الطالب المعلم  مواجهة الضغوط الدراسیة

  (ملخص البحث ) 
بـــین  التـــأثریهـــدف البحـــث الـــى التوصـــل لنمـــوذج بنـــائي یوضـــح عالقـــات التـــأثیر و 

الي وكل من الكفاءة االنفعالیـة ، والتفكیـر االبـداعي وأسـالیب مواجهـة االبداع االنفع
ــغوط الدراســـــیة ، وكـــــذا امكانیـــــة التنبـــــؤ باالبـــــداع االنفعـــــالي مـــــن خـــــالل  هـــــذه الضـــ

، وتكونــت عینــة البحــث الحــالي مــن طلبــة  الفرقــة الرابعــة بكلیــة التربیــة المتغیــرات 
  ن األدوات تمثلت في : طالب وطالبة ، وتم استخدام عددا م ٣٠٠وبلغ حجمها 

   انقائمة االبداع االنفعالي  ترجمة الباحث -

   انمقیاس الكفاءة االنفعالیة    اعداد الباحث -

 )  ابراهیم قندیل (أحمد  اختبار التفكیر االبداعي  ترجمة  -

   انمقیاس أسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة   ترجمة الباحث -

  یلي :  ومن أهم النتائج التي توصل الیها البحث ما
ــــــذات ، المهــــــارات  - ــــــة ال ــــــي دافعی ــــــة  المتمثلــــــة ف ــــــاءة االنفعالی تســــــهم أبعــــــاد الكف

االجتماعیة ، وتنظیم الـذات ، وأبعـاد التفكیـر االبـداعي  المتمثلـة فـي األصـالة، 
والطالقــــة ، والتحســـــین ، وأســـــالیب مواجهـــــة الضـــــغوط الدراســـــیة المتمثلـــــة فـــــي 

 البداع االنفعالي التعایش االیجابي مع المشكالت في  التنبؤ با

وجـــود تــــاثیرات مباشــــرة وغیـــر مباشــــرة بــــین أبعــــاد كـــل مــــن الكفــــاءة االنفعالیــــة،  -
 والتفكیر االبداعي ، وأسالیب مواجهة الضغوط الدراسیة واالبداع االنفعالي 

وجود فروق دالة احصـائیا بـین الطـالب والطالبـات فـي أبعـاد االبـداع االنفعـالي  -
 لصالح الطالبات . 

دال احصـــائیا للتفـــاعالت الثنائیـــة بـــین المتغیـــرات المســـتقلة علــــى  وجـــود تـــأثیر -
أبعـــاد االبـــداع االنفعـــالي ، وكـــذلك وجـــود تـــأثیر دال احصـــائیا للتفاعـــل الثالثـــي 

  بین الكفاءة االنفعالیة ، والتفكیر االبداعي والجنس على االبداع االنفعالي .
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   Emotional Creativity (EC)مقیاس االبداع االنفعالي 
  )  ( Averill :1999اعداد 

  سعید عبد الغني ، د/ عادل محمود المنشاوي ترجمة د / 
  

  العمر الزمني :                     االسم :
  الجنس:                    الفرقة الدراسیة :

  
  

  تعلیمات : 
  عزیزي الطالب / الطالبة 

ة تجاه ك االنفعالی ي تصف ردود افعال ارات الت ن العب ف  امامك مجموعة م المواق
ع  ة م ن خالل المقارن ك م ا علی دى انطباقھ ر م ة وتخی ارة بدق واالفراد اقرا كل عب

  الشخص العادي وامامك خمسة اختیارات ھي : 
،  ٤، الى حد ما اكثر = ٣، نفسھ =  ٢، الى حد ما اقل من ذلك = ١اقل بكثیر =

   ٥اكثر من ذلك بكثیر =
  عبارة بدون اجابة  ال توجد اجابة صحیحة واخرى خاطئة ، ال تترك

  
  
  
  

  ونشكركم على حسن تعاونكم
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  مقارنة مع الشخص العادي
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  العبارات  م 
            ردود افعالي االنفعالیة مختلفة وفریدة   -١
            ابحث عن اسباب ردود افعالي االنفعالیة القویة   -٢
            ي ذلك مشكلة احاول ان اكون صادقا لردود افعالي االنفعالیة حتى ولو سبب ل  -٣
            استجیب بشكل جید في الحاالت التي تتطلب استجابات انفعالیة جدیدة وغیر تقلیدیة   -٤
            اعتقد ان االفراد یجب ان تعمل على تحسین انفعاالتھا مثل تحسین الجوانب العقلیة   -٥
            یمكنني ان اتصور نفسي وحیدا وغاضبا ومبتھجا في نفس الوقت   -٦
            افكر واحاول في فھم ردود افعالي االنفعالیة   -٧
            استطیع ان اعبر عن انفعاالتي ومشاعري التي ال یمكن وصفھا باللغة   -٨
            اجید التعبیر عن انفعاالتي ومشاعري   -٩

            اشعر بانفعاالت متعددة والتي من المحتمل ان ال تتواجد عند اشخاص اخرین   - ١٠
            ت مھتما بصفة خاصة بالجوانب االنفعالیة في حیاتي انا لس  - ١١
            تساعدني الطریقة التي اعبر بھا عن انفعاالتي في عالقاتي مع االخرین   - ١٢
            انفعاالتي ھي تعبیر اصیل عن افكاري ومشاعري الحقیقیة   - ١٣
            جدیدة وغیر تقلیدیة احب الموسیقى والغناء واللوحات التي تثیر ردود افعال انفعالیة   - ١٤
            اعتقد ان خبراتي االنفعالیة السابقة ساعدتني في مواجھة المشكالت االنفعالیة   - ١٥
            لدي الخبرات االنفعالیة التي تعتبر غیر عادیة او خارجة عن المالوف   - ١٦
            تساعدني انفعاالتي في انجاز اھدافي في الحیاة   - ١٧
            اقف االنفعالیة الى االستجابة بطریقو فریدة امیل في المو  - ١٨
            احب ان اتخیل المواقف التي تستدعي ردود افعال انفعالیة غیر عادیة وغیر مالوفة   - ١٩
            بعد تجربة شدیدة االنفعال احاول التوقف واختبر ردود افعالي االنفعالیة   - ٢٠
            رة وجدیدة افضل ان تكون استجاباتي االنفعالیة مبتك  - ٢١
            تعكس انفعاالتي الخارجیة انفعاالتي الداخلیة بدقة   - ٢٢
اود ان اكون شاعرا او روائیا لوصف انواع من االنفعاالت اشعر بھا احیانا بانھا   - ٢٣

  فریدة من نوعھا 
          

            استطیع ان اعبر بانفعاالت مختلفة في نفس الوقت   - ٢٤
            الرئیسي لمعنى حیاتي وبدونھا حیاتي لیس لھا معنى  انفعاالتي ھي المصدر  - ٢٥
            افضل االفالم والكتب التي تصور حاالت انفعالیة معقدة   - ٢٦
            اركز انتباھي النفعاالت االخرین حتى اتمكن من فھم افضل لمشاعري الخاصة   - ٢٧
            ف ما اشعر بھ تنوع واختالف ردود افعالي االنفعالیة یزید من قدرتي على وص  - ٢٨
            احاول اخفاء وتمویھ انفعاالتي   - ٢٩
            لدى القدرة على تجربة عدد مختلف من االنفعاالت   - ٣٠
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 ١٧٢

   مقیاس الكفاءة االنفعالیة
Emotional Competency ( EC)  

 
  عادل محمود المنشاوي سعید عبد الغني سرور ، د/ إعداد د / 

  العمر :                  االسم                    
  الكلیة :                                   التخصص :

  النوع : ذكر / أنثى  
  تعلیمات : 

  عزیزي الطالب / الطالبة 
ة  ف المختلف ي المواق ة ف ك االنفعالی أمامك مجموعة من العبارات التي تقیس  كفاءت

دة وفي عالقاتك مع اآلخرین ، اقرأ كل منھا بعنایة واج ة واح ب عنھا باختیار إجاب
ھ  وم ب ا تق ة عم ر اإلجاب ث تعب ردة بحی ام كل مف من اإلجابات الخمس الموضحة أم
ارة دون  فعال ،  علما بأنھ ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة وال تترك اى عب

  االجابة علیھا 
  
  

  ونشكركم لحسن تعاونكم
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 ١٧٣

تنطبق   العبارات  م
  تماما 

تنطبق 
  كثیرا 

نطبق ت
  أحیانا 

تنطبق 
  قلیال 

ال تنطبق 
  إطالقا 

            استطیع فھم  انفعاالتي   -١
            یمكنني التحكم في انفعاالتي   -٢
            أفضل انجاز األعمال التي تتطلب جھد كبیر   -٣
            لدى القدرة على فھم انفعاالت اآلخرین   -٤
            أفضل أن أكون قائدا لزمالئي   -٥
            لتعبیر عن انفعاالتي استطیع ا  -٦
            استطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروف   -٧
            اشعر بالتفاؤل في حیاتي   -٨
            اتاثر بالحالة االنفعالیة للمحیطین بي    -٩

            اشعر بقدرتي في إدارة المناقشات الجماعیة   - ١٠
            استطیع معرفة أسباب انفعاالتي   - ١١
            استطیع التأقلم مع األحداث الجاریة   - ١٢
            اركز في العمل عندما اتعرض لمواقف ضلغطة    - ١٣
            أساعد زمالئي عند تعرضھم لمشكلة   - ١٤
            أحاول حل المشكالت التي تنشا بین زمالئي   - ١٥
            اشعر بالثقة في نفسي في كثیر من المواقف   - ١٦
            في انفعاالتي تحت أي ظرف  یمكنني التحكم  - ١٧
            أفضل تحقیق األھداف ذات التحدي لقدراتي   - ١٨
            اشعر بالضیق عند رؤیة شخص غاضبا   - ١٩
            أحاول حل المشكالت التي تنشا بین زمالئي   - ٢٠
            یمكنني تحدید نقاط القوة والضعف في ذاتي   - ٢١
            ارتكبتھا في الماضي  اشعر بالذنب تجاه األخطاء التي  - ٢٢
            أفضل انجاز األعمال الصعبة   - ٢٣
یمكنني معرفة وفھم مشاعر اآلخرین من خالل   - ٢٤

  تعبیرات الوجھ 
          

            یمكنني تغییر وجھة نظر زمالئي نحو موضوع معین   - ٢٥
            اشعر بالرضا عن ذاتي    - ٢٦
            واقف الصعبة استطیع السیطرة على انفعاالتي بعد الم  - ٢٧
            استطیع أداء األعمال لفترة طویلة دون ملل   - ٢٨
            استمع إلى مشكالت زمالئي واسعي إلى حلھا   - ٢٩
            أتعاون مع زمالئي دائما   - ٣٠
یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على الموقف   - ٣١

  الصعبة 
          

            ولھ استطیع ربط انفعاالتي  بما أفكر فیھ وأق  - ٣٢
            التزم بوعودي مع زمالئي   - ٣٣
            استطیع اكتشاف المشاعر الدفینة لآلخرین   - ٣٤
            غالبا ما یأخذ زمالئي بوجھة نظري   - ٣٥
            اشعر بالثقة في ذاتي طوال الوقت   - ٣٦
            ال تؤثر انفعاالتي في اتخاذ قراراتي   - ٣٧
            ھدافيال توقفني الصعاب عن تحقیق أ  - ٣٨
            أبادر بتقدیم العون لمن یحتاجھ  - ٣٩
            احرص على تكوین عالقات ناجحة مع زمالئي   - ٤٠
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 ١٧٤

  اسالیب مواجھة الضغوط الدراسیة لطالب الجامعة مقیاس 
 Stress coping style inventory  

  )  ( Lin & chen ,2010اعداد : 
  ترجمة 

  مود المنشاويد / سعید عبد الغني سرور ، د/ عادل مح
  االسم ( اختیاري )  :                       العمر الزمني : 

  الفرقة الدراسیة :                           التخصص الدراسي : 
  النوع : 

  تعلیمات : 
  عزیزي الطالب / الطالبة 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
دما  تخدمھا عن ي تس الیب الت اس االس ذه المقی یس ھ ن یق اغط م ف ض ك موق یواجھ

ي  ة الت ار االجاب ة وان تخت ارة بدق راءة كل عب المواقف الدراسیة والمطلوب منك ق
ة ( ك بوضع عالم ف وذل ا  Xتعبر عن ما تقوم بھ في الموق ق تمام  –) اسفل تنطب

یس  –تنطبق نادرا  –تنطبق احیانا  -تنطبق غالبا   ھ ل م بان ع العل ا م ال تنطبق مطلق
ن حاول  ھناك اجابات صحیحة ة  ولك دد لالجاب واخرى خاطئة وال یوجد وقت مح

  ان تجیب بسرعة وعلى كل موقف وال تضع عالمتین امام كل موقف واحد 
  

  ونشكر لكم حسن تعاونكم
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 ١٧٥

  : عندما یواجھني موقفا ضاغطا في الدراسة فانني
  

تنطبق   المفردات  م
  تماما

تنطبق 
  غالبا

تنطبق 
  احیانا

تنطبق 
  نادرا

ال 
تنطبق 
  مطلقا 

احاول القیام او التفكیر في بعض االمور التي من شانھا ان تجعلني اشعر   -١
  بالسعادة واسمح لنفسي باالسترخاء 

          

            احاول التاقلم مع المشكلة واسمح لنفسي ان اكون اكثر سعادة   -٢
            اتحدث مع زمالئي واصدقائي او البحث عن اصدقاء على االنترنت   -٣
            اسمح لنفسي بالھدوء اوال ، ثم افكر في التغلب على االنفعاالت السلبیة   -٤
            اقوم بالكل والمتعة اوال لتقلیل الضغوط   -٥
            اعتبر مواجھة المواقف الضاغطة نوع من التحدي الذاتي   -٦
ان اشاھد التلیفزیون او اقرا او استمع الى الموسیقى او انام واخرج لنسی  -٧

  المواقف الضاغطة 
          

            اقول لنفسي كن مثابرا   -٨
            اتخلى عن النوم وادعو هللا عندما اواجھ الضغوط   -٩

            اشعر بضیق من استفزازات زمالئیغیر المریحة   - ١٠
            ال افعل شیئا حینما اغضب من زمالئي   - ١١
            اصب غضبي وانفعاالتي على االخرین   - ١٢
            الوم نفسي واتراجع واتوارى بعیدا عندما اواجھ مشكلة   - ١٣
            اعترف بانني سيء الحظ كلما واجھتني مشكلة   - ١٤
            ابحث عن المعلومات ذات الصلة بالمشكلة من المكتبة او االنترنت   - ١٥
            اناقش المشكلة مع اساتذتي ، االسرة ، االصدقاء واطلب ارائھم   - ١٦
            بالتنظیم والتخطیط اوال  اقوم  - ١٧
            اقوم بتبسیط المشكلة لكي یسھل حلھا   - ١٨
            اكون ھادئا ومتفائال في التفكیر في مواجھة الموقف الضاغط   - ١٩
            اظل استذكر دروسي حتى منتصف اللیل   - ٢٠
            اترك المشكلة جانبا   - ٢١
            لطبیعي اترك المشكلة او الموقف تاخذ مجراھا ا  - ٢٢
            تعودت ترك المشكلة جانبا وعدم التعامل معھا في الوقت الراھن   - ٢٣
            اھمل على تغییر  اھدافي ومحاولة البحث عن اھداف جدیدة یمكنني تحقیقھا   - ٢٤
            اتجھ الى هللا واالمل لراحة نفسي من الضغوط   - ٢٥
            الجا الى النوم   - ٢٦
            دخین او تناول المخدرات الجا الى الت  - ٢٧
            ادرس المشكلة بطریقة افضل   - ٢٨

  
 


