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  االبداع االنفعايل عند عينة

  جامعة البصرةيفمن طلبة قسم االرشاد النفسي 

  مشكلة البحث

یعد االهتمام بالفرد المبدع القادر على حل ما یواجهه من مشكالت ضرورة حتمیة في ظل 

عصر معقد ومتغیر مثیر للمشكالت الحیاتیة واألكادیمیة في مختلف المجاالت، والشباب القادر على حل 

لمجتمع ما یواجهه من مشكالت یعد كنزًا لمجتمعه واحد عوامل رفعته ورقیه، فطلبة الجامعة هم قادة ا

ومن ثم فنحن بحاجة الى مبدعین یتمتعون بفكر متفتح قادرین على تقدیم وحجر الزاویة في عملیة التنمیة 

الحلول الجدیدة والمبدعة وتحویل انفعاالتهم السلبیة واالیجابیة الى ابداع من خالل استخدام االسالیب 

  ).٣ص، ٢٠١٤عمروزیدان، (واالجراءات الفعالة النشطة وغیر المألوفة 

ونتیجة للتغیرات والمشكالت الحیاتیة واألكادیمیة التي یمر بها المجتمع والتي تزداد یومًا بعد یوم 

والتي تجعله في حالة انفعال دائم، وتنظیم هذه االنفعاالت وجعل األمر الذي یتطلب التوافق والتأمل، 

القاتنا باآلخرین ویحافظ على حیال هذه االنفعاالت وفهمها والتصرف السلیم إزاءها بما یؤثر على ع

  ).٢ـ ص٢٠١٧العابدي، (صحتنا النفسیة 

ویؤثر االبداع االنفعالي على مستوى التحصیل الدراسي لدى األفراد، ورغبتهم في النجاح 

ان الطلبة الذین أظهروا ضعفًا في االبداع االنفعالي (Oriol, 2016)ورضاهم الذاتي، إذ توصلت دراسة 

  .)٤، ص٢٠١٤عمروزیدان، (اسة قلیلة ویعانون من ارتفاع توقع الفشل في الدراسة كانت دافعیتهم للدر 

امل لقدراته كما ان قدرة الفرد على التوافق ومواجهة الحیاة بنجاح یعتمد على التوظیف المتك

الیومیة مجموعة من التحدیات في بیئتهم الخارجیة، إذ یواجه االفراد في حیاتهم الیومیةالعقلیة واالنفعالیة، 

مما یستدعي ذلك منهم فهم طبیعة هذه التحدیات وتوظیف مختلف االمكانات المعرفیة واالنفعالیة من 

  ).١١، ص٢٠١٧العابدي، (أجل مواجهتها وحلها بطریقة تحقق لهم توجههم نحو الحیاة بصورة ایجابیة 

  :شكلة البحث الحالي بالتساؤل اآلتيومن خالل ما تقدم یمكن تحدید م

ما مستوى االبداع االنفعالي لدى طلبة قسم االرشاد النفسي والتوجیه التربوي في كلیة التربیة 

  جامعة البصرة؟/ للعلوم االنسانیة



٢

  .والبحث الحالي سیجیب عن التساؤل أعاله

  

  

  أهمیة البحث

بة إذ تلعب دورًا أساسیًا في تكوین تعد الجامعة من بیئات التفاعل االجتماعي المهمة للطل

شخصیاتهم وتحدید مستقبلهم وان دور الجامعة في هذا السیاق یعمل على تنمیة قدرات أفرادها لیدعم 

  ).٤، ص٢٠١٧العابدي، (العمل االبداعي 

فقد اهتم العدید من الباحثین منذ فترة زمنیة بعیدة بموضوع االبداع سواء في الدول الغربیة أو 

االنفعالیة والوجدانیة، حیث ركز عدد من الباحثین على ، وقد تمركز االهتمام حول الجوانب العربیة

االنفعاالت والمشاعر وعالقتها بالنواحي العقلیة وتكاملها مع الجوانب العقلیة المعرفیة، ونتج عن ذلك 

فاهیم بیئیة تاخذ بعض واالبداع االنفعالي وتعد هذه المفاهیم مظهور بعض المفاهیم مثل الذكاء الوجداني 

خصائصها من الجوانب العقلیة المعرفیة في الشخصیة والبعض اآلخر من الجوانب الوجدانیة الشخصیة  

  ).٩٤، ص٢٠٠٩خضر، (

ان االنفعاالت لیست حاالت فسیولوجیة تتوقف على النضج بل كغیرها من المظاهر السلوكیة 

ارةثوالتعلیم كما ان المواقف االجتماعیة تؤدي الى استاالنسانیة التي تتأثر الى حد كبیر بالثقافات 

دهش، (الحاالت االنفعالیة وتختلف الثقافات فیما بینها في تحدید هذه المواقف التي تستثیر االنفعاالت 

  ).٥، ص٢٠١٨

وقد حضي الجانب االنفعالي للعملیات المعرفیة في الوقت الراهن باهتمام بعض علماء النفس 

ولقد تتابعت الدراسات في هذا المجال مركزة على عملیة معرفیة أكثر من اهتمامهم بالجوانب األخرى 

ة المعرفیة التي واحدة وهي الذكاء االنفعالي، والمستقرئ لحركة علم النفس یجد انه قد سادت أفكار المدرس

أعطیت للعقل أهمیة كبرى في نجاح الفرد في حیاته وأهملت الجانب االجتماعي ودوره في حیاة االفراد 

والشعوب، والمتأمل للتراث السایكولوجي یجد انه قد تم تناول االنفعاالت على انها استجابات أولیة 

لعملیات المعرفیة ولكن اعترفت النظریات یصدرها الفرد نتیجة استثارته فیسیولوجیا ولیس لها عالقة با

الحدیثة بأهمیة االنفعاالت ودورها في تنشیط قدرات األفراد على التفكیر واالبداع وحل المشكالت، 

وع في أخطاء لیًال ومنطقیة وتقلل من الوقفاالنفعاالت السلبیة تعمل على جعل تفكیر األفراد أكثر تح



٣

ابداعات األفراد وتساعدهم على تنظیم معلوماتهم وتنمي لدیهم المقدرة كثیرة، واالنفعاالت االیجابیة تنشط 

  ).٥، ص٢٠١٤عمر وزیدان، (على حل المشكالت 

ویشیر االبداع االنفعالي الى القدرة على االحساس بمشاعر جدیدة والتعبیر عنها بطریقة تعزز 

دا من االنجازات االبداعیة سواء التطور الشخصي والعالقات مع اآلخرین والتي تدفع الفرد الى تحقیق مزی

  . (Mayer, Salovey, 1997, P: 122)في مجال األدب والفنون أو في مجال التخصص 

كما یتمیز االفراد الموهوبون والمبدعون بمستوى مرتفع من التذكر والتعقل وطرح األسئلة وحل 

المعرفیة والدافعیة لالبداع المشكالت والرؤیة النافذة والتحصیل المرتفع والخیال الخصب والمهارات 

االنفعالي واالجتماعي، كما یتمتعون بمستویات مرتفعة من القدرة اللغویة التعبیریة والقدرة الحسابیة 

  .(Schutte, 1998, P: 171)والمنطقیة 

ان االبداع ال یمكن أن ینمو ویتطور إذا لم (Lakovieva, 2003)لقد أوضحت نتائج دراسة 

ارهم المجال االنفعالي النه یعد من المكونات االساسایة في تنمیة القدرات االبداعیة یأخذ العلماء باعتب

  ).٣، ص٢٠١٨دهش، (

الى أهمیة المجال االنفعالي وتنمیة القدرات االبداعیة، (Lsen, 1999)وتشیر دراسة 

فاالنفعاالت االیجابیة تؤدي الى زیادة أوسع في العملیات المعرفیة ویكون أداء أفرادها أكثر نجاحًا مقارنة 

  .)٥، ص٢٠١٤عمروزیدان، (مع االنفعاالت السلبیة 

أن تكون مبتكرة اذا امتازت الى ان التغیرات االنفعالیة یمكن (Barron, 1988)وقد أشار 

بالجدیة واالصالة والفعالیة، فاالنفعاالت التي تكون غیر مألوفة وجدیدة إذا تكونت من إحساسات 

واستجابات انفعالیة جدیدة أو إذا اندمجت مع انفعاالت مألوفة باطار جدید ولكي تكون االنفعاالت مبتكرة 

ذات فعالیة وأصیلة في اآلخرین المحیطین باألفراد فإن استجابتها االنفعالیة الجدیدة یجب أن تكون

  ).٤، ص٢٠١٧العابدي، (

  :وتأسیسًا على ما تقدم، یرى الباحث ان أهمیة بحثه تأتي من

  األهمیة النظریة 

.من البحوث ذات األهمیة في اثراء المكتبات.١

.اضافة معلومات مهمة الى حقل المعرفة.٢



٤

یتم تطویر طلبة الجامعة المعول بابداعاتهم أهمیة الشریحة المستهدفة في البحث وهي.٣

.المجتمعات

  

  میة التطبیقیةاأله

.أهمیة االستفادة من أداة البحث في اجراء بحوث ودراسات في المستقبل.١

.أهمیة االستفادة من أهداف البحث في بناء مقاییس جدیدة.٢

.االبداعيان االهتمام بموضوع االبداع االنفعالي یمكن الطلبة من معرفة مستواهم .٣

تساعد نتائج البحث الحالي الجامعة على توفیر المستلزمات والنشاطات العلمیة والفنیة التي تنمي .٤

.االبداع الانفعالي عند الطلبة

  أهداف البحث

  :یهدف البحث الحالي التعرف على

.االبداع االنفعالي عند أفراد عینة البحث.١

).األولى مقابل الرابعة(المرحلة الدراسیة االبداع االنفعالي عند الطلبة حسب متغیر .٢

  حدود البحث

  :یتحدد البحث الحالي بـ

.عینة من طلبة المرحلة األولى والرابعة.١

.جامعة البصرة/ كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/ قسم االرشاد النفسي والتوجیه التربوي.٢

.المیالدي٢٠١٩- ٢٠١٨العام الدراسي .٣

  تحدید المصطلحات

Emotional Creativityاالبداع االنفعالي 

  .(Averill & et al., 1999)تعریف افریل - 



٥

،نمو للزملة االنفعالیة التي تتمیز بالجدة واالنفعالیة واألصالة والتي تتحدد في ادنى مستویاتها((

بالقدرة كما هي موجودة في المجتمع بفعالیة وفي مستواها المتوسطوقدرة الفرد على توظیف انفعاالتهم 

مستویاتها بالقدرة على على تعدیل المعاییر الخاصة باالنفعال لتلبیة حاجات الفرد والمجتمع وفي أعلى 

تعدیل االنفعاالت ودفعها في شكل جدید وذلك بتغییر المعتقدات والمعاییر االجتماعیة التي تشكل 

  .(Averill, & et al., 1999, P: 334))) االنفعاالت

  )٢٠٠٨(تعریف سعید -

فعاالت األصیلة نبأنه الحساسیة لالنفعاالت والقدرة على الفهم والتعبیر عن مجموعة من اال(( 

))ؤ والجدة واالصالةیاألعداد أو الته(ات حدد االبداع االنفعالي بثالث محكبطریقة فریدة وذات فعالیة ویت

  ).٤٤، ص٢٠٠٨سعید، (

  التعریف النظري

  .)لالبداع االنفعالي وذلك لتبنیة نظریتهAverill, 1999یتبنى الباحث تعریف افریل (

  التعریف االجرائي

یتمثل باستجابات أفراد عینة البحث على المقیاس معبرًا عنها بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها (

.)المستجیب على فقرات المقیاس

  اطار نظري

  )٨٤، ص٢٠٠٨المعجم الوسیط، ) (المبتكر(جمع أبداع : الِبْدع

  :النظریات التي فسرت االبداع االنفعالي

  :نظریة التحلیل النفسي: أوال

ترى نظریة التحلیل النفسي ان الغرائز تبدو بصورة حاجات فسیولوجیة ونفسیة ویصاحب ظهور 

هذه الحاجات نوع من االنفعال یكون بین اللذة واأللم تبعًا لما یتوقعه الفرد من إشباع وٕاحباط، ویرى 

ان االنفعال رد فعل طبیعي یصدر عن الفرد بأسره لمواجهة الطوارئ وٕاعداد الفرد ) Cannonكانن، (

  .للهرب أو القتال، فوظیفة االنفعال هي تعبئة طاقة الفرد لتحقیق التوافق بینه وبین البیئة
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ان الفن في المقام األول نشاط هروبي یقوم على خیال غیر ) ١٩٣٩- ١٨٥٦فروید (لقد عّد 

اإلبداع تسامیًا یعلو بالمبدع فوق مكبوتاته الالشعوریة عن طریق ما یقدمه من أعمال واقعي، ووجد في 

إبداعیة تستحوذ على رضا اآلخرین، وهذا التسامي شرط ضروري لالبداع عند فروید، ذلك ان المبدع 

یسیر على الحافة ملتصقًا بذاته، تنطوي شخصیته على مكبوتات ورغبات مستهجنة قابعة في الالوعي، 

یبدو انه یستطیع أن یخرج من ذاته ویعلو فوق رغباته ومكبوتاته ویتسامى علیها االبداع، وهكذا یؤكد ان 

في الالشعور هو مبدأ ومنبع االبداع ومن ثم كانت دعوته ودعوة تالمیذه التخلي عن الدوافع الخارجیة 

ابة العقل الواعي فالعقل الباطن تفسیر االبداع، والتركیز على الواقع الباطني للفرد، والحد من تدخل ورق

  ).٢٦- ٢٥، ص٢٠١٧العابدي، (هو موطن الصدق ومنبع الحقیقة 

  النظریة السلوكیة: ثانیاً 

یرى أصحاب هذه النظریة ان التفكیر التباعدي عند الفرد قد یؤدي الى اصدار استجابات انفعالیة 

یرى بعض السلوكیین ان االستجابات ممیزة من خالل عملیات التعزیز بالمكافئات المنتظمة، في حین 

أو غیر المقصودة قد تكون افضل من االستجابات االبداعیة المرتبطة بالتعزیز الفعلي االنفعالیة العارضة

لزیادة مستوى االبداع االنفعالي أو االبداع العلمي ویظهر في التفكیر التباعدي الذي یؤدي الى أنشطة 

,.Pretz, & Et al)ابداعیة متفردة  2003, P: 704-711).  

  :النظریة االنسانیة: ثالثاً 

ان األفراد جمیعًا یملكون القدرة على االبداع، ) ماسلو، روجرز(یرى أصحاب هذه النظریة ومنهم 

وتحقیق هذه القدرة یتوقف على المناخ االجتماعي الذي یعیشه الفرد، فإذا كان المناخ صالحًا یخلو من 

مسایرة اآلخرین فإنه سیحقق مستوى عال من االبتكار الذي عن طریقه الضغوط التي تحكم الفرد على 

ویتمتع بصحة نفسیة جیدة، وان الفروق الفردیة في اإلبداع ما هي إال اختالفات في الدرجة یحقق ذاته 

ولیست في النوع، وترى هذه النظریة ان الشخص المبدع هو ذلك االنسان الذي یستطیع أن یحقق ذاته 

  ).٢٧، ص٢٠١٧العابدي، (

  )فریدریكسون(نظریة االنفعاالت االیجابیة : رابعا

نظریتها عن االنفعاالت االیجابیة وهي االنفعاالت التي تعمل ) فرید ریكسون(قدمت عالمة النفس 

على زیادة وعینا وتشجعنا على االبتكار والتنوع في األفكار واالنفعال واالكتشاف، التي تزودنا بمرور 

نفعاالت السلبیة وهي الوقت بتوسعة وبناء مهاراتنا وذخیرتنا ومصادرنا السلوكیة االنفعالیة، أما اال
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حیوانًا عندما یواجهك (ضروریة لبقاء الفرد واستمرار حیاته والدفاع عنه وقت الخطر، على سبیل المثال 

دود األفعال خطیرًا فإنك تشعر بالخوف وقد تتولد لدیك الرغبة في الهرب أو القتال فضًال عن استثارة ر 

دافع عن نفسك ووجودك ة الالزمةـ وحینها تستطیع أن تطاققوة العضالت وتجهیزها بالاألولیة مثل زیادة 

على (بالقول ) فرید ریكسون(وهكذا تذهب ). في الحیاة وتحاول أن تتخلص من الخطر الذي یواجهك

الرغم من ان بعض االنفعاالت االیجابیة منفصلة أي لها انفعاالتها وتعبیراتها الخاصة، إال انها تشترك

ء مواردهم الشخصیة بشكل دائم بدءًا من الموارد والقوى الجسمیة والعقلیة الى في توسیع خبرات الفرد وبنا

بایجابیة االنفعاالت فإنها تعمل على توسیع مداركنا الفكریة االجتماعیة والنفسیة، فعندما تشعرالموارد 

  ).٢٨، ص٢٠١٧العابدي، (وتشجعنا على تولید الكثیر من العملیات العقلیة 

  البنائیة–جتماعیة النظریة اال: خامساً 

  :”Averill“نظریة أفریل 

إذ یفسر فكر االبداع االنفعالي على انه امتداد للنمو الفردي وتأسیسًا على ذلك فإن االنفعاالت 

التي تتكون وتنمو ولیس فقط تنظم بالتوقعات والقواعد االجتماعیة والى المدى التي تكون فیه االنفعاالت 

موضوع للتحول االنفعالي بشكل أساسي لدى الفرد، والتحول االنفعالي هو مكونات اجتماعیة، فهي تصبح 

  .دلیل قوي على المستوى االجتماعي الواسع

  :ویشیر أفریل الى ان االبداع االنفعالي یمر من خالل عدة مراحل تتضمن

تتم في هذه المرحلة تحدید المشكلة وتجمیع المعلومات حولها وتفحص من جمیع : االستعداد.١

.جوانبها من خالل القراءات ذات العالقة ومن المهارات والخبرة من الذاكرة

تصبح واضحة في ذهن تتم في هذه المرحلة التركیز على الفكرة، أو المشكلة بحیث:االحتضان.٢

.المبتكر وهي مرحلة ترتیب األفكار وتنظیمها

.مختلفةتتم في هذه المرحلة ادراك الفرد العالقة بي األجزاء ال:اإللهام.٣

تتم في هذه المرحلة اختیار وتقویم الفرد ألفكاره وهي مرحلة التجریب للفكرة :التحقق والثبات.٤

.الجدیدة الفكرة المبدعة، ویعید النظر فیها، ویتم تقییم االستجابة االبداعیة

الى وتعد هذه المراحل معاییر االبداع حیث تبدأ بالتدرج المبكر للحداثة والتأثر واألصالة وصوالً 

  .(Averill, 1999, P: 343)المرحلة األخیرة من عملیة التحقق والثبات 

  .لكونها واضحة وشاملة ومنسجمة مع بحثه(Averill)یتبنى الباحث نظریة أفریل 
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  دراسات سابقة

  :Jennifer & James, (1996)دراسة جنیفر وجیمس 

  .)في الكلمات والصورالفروق الفردیة في االبداع االنفعالي والتي تظهر (بعنوان

  .هدفت على التعرف على الفروق بین الذكور واالناث في االبداع االنفعالي: األهداف/ أوال

  .طالب وطالبة من طلبة علم النفس بالفرقة االولى من جامعة مینسوتا) ١٧٠(تكونت من : العینة/ ثانیاً 

  .مقیاس االبداع االنفعالي: األداة/ ثالثا

  .الثالثيالوسط الحسابي، الوسط الفرضي، االختبار التائي، تحلیل التباین : الوسائل االحصائیة/ رابعا

أشارت النتائج الى ان الذكور أظهروا مستوى مرتفع من االبداع االنفعالي مقارنة باالناث : النتائج/ خامسا

ل تعبیرات الوجه أو بطریقة عبیر عن مشاعرهم من خالل الكلمات والصور وكذلك من خالتوذلك عند ال

  .لفظیة

  )٢٠٠٧(دراسة حسین 

  )االبداع االنفعالي وعالقته بالمهارات المعرفیة والحاجة للتقییم لدى الشباب الجامعي(بعنوان 

هدفت الى دراسة االبداع االنفعالي وعالقته بالمهارات المعرفیة والحاجة الى التقییم لدى : األهداف/ أوال

  .الفروق بین األقسام العلمیة واألدبیة وبین الذكور واالناثالشباب الجامعي و 

  .من الطلبة في جامعة الزقازیق) ٢٢٥: (العینة/ ثانیاً 

  .مقیاس المهارات المعرفیة. ٢. مقیاس االبداع االنفعالي. ١: األداة/ ثالثا

  .ليمعامل ارتباط بیرسون، االختبار التائي، التحلیل العام: الوسائل االحصائیة/ رابعا

وجود عالقة موجبة دالة احصائیًا بین جوانب االبداع االنفعالي والمهارات المعرفیة مثل : النتائج/ خامسا

التكرار والتكامل واالنجاز وتوظیف الوقت واالسلوب العمیق واالسلوب السطحي والتخطیط، كما توصلت 

حصائیًا بین االقسام العلمیة ي وعدم وجود فروق دالة االى وجود مستوى منخفض من االبداع االنفعال

  .واألدبیة وبین الذكور واالناث في االبداع االنفعالي والمهارات المعرفیة والحاجة للتقییم
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  الموازنة بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة

 ,Jennifer & Jamesدراسة   الموازنة

1996
  الدراسة الحالية  )٢٠٠٧حسين، (دراسة 

االنفعالي عالفردية في االبدا الفروق   العنوان

  والتي تظهر في الكلمات والصور

االبداع االنفعالي وعالقته بالمهارات 

المعرفية والحاجة للتقييم لدى الشباب 

  الجامعي

االبداع االنفعالي عند عينة من طلبة قسم 

  جامعة البصرة/ االرشاد النفسي

التعرف على الفروق بين الذكور   األهداف

  االبداع االنفعاليواالناث في 

االبداع االنفعالي وعالقته بالمهارات 

المعرفية والحاجة للتقييم بين األقسام 

  العلمية واألدبية وبين الذكور واالناث

التعرف على االبداع االنفعالي عند أفراد عينة 

البحث، الفروق بين المرحلة األولى والرابعة في 

  االبداع االنفعالي

  ٤٠طلبة جامعة عددهم   ٢٢٥طلبة جامعة عددهم   ١٧٠همدطلبة جامعة عد  العينة

مقياس المهارات –مقياس االبداع االنفعالي   مقياس االبداع االنفعالي  االداة

  المعرفية

  ٢٠١٧تبّني مقياس االبداع االنفعالي للعابدي 

الوسائل 

  االحصائية

تحليل التباين –االختبار التائي 

–سط الحسابي الو –الثالثي 

  رضيالفالوسط

–االختبار التائي –معامل ارتباط بيرسون 

  التحليل العاملي

النسبة المئوية، معامل ارتباط بيرسون، االختبار 

  التائي

مستوى االبداع االنفعالي عند   النتائج

  من االناثالذكور أعلى 

وجود عالقة موجبة دالة احصائيًا بين 

جوانب االبداع االنفعالي والمهارات 

  المعرفية

يتطلع الباحث الى معرفة االبداع االنفعالي عند 

جامعة / عينة من طلبة قسم االرشاد النفسي

البصرة وداللة الفروق االحصائية تبعًا لمتغير 

  )األولى مقابل الرابعة(المرحلة الدراسية

  

  : مجتمع البحث

قسم اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي في كلیة یتألف مجتمع البحث األصلي من طالب وطالبات        

سكرتاریة طالبًا وطالبة بحسب إحصائیات ) ٥٢٦(، وقد بلغ عدد طلبة الكلي التربیة ،جامعة البصرة 

  .یوضح ذلك) ١(موزعین على المراحل االربعة وجدول) ٢٠١٩- ٢٠١٨(للعام الدراسي القسم

  )١(جدول

  مجتمع البحث



١٠

    العدد  المرحلة

  اناث  ذكور  مجموعال

  ١٤٥  ١١٢  ٣٣  االولى

  ١١٥  ٧٥  ٤٠  الثانیة

  ١٢٧  ٨٣  ٤٤  الثالثة

  ١٣٩  ١٠٦  ٣٣  الرابعة

  ٥٢٦  ٣٧٦  ١٥٠  المجموع

  عینة البحث

طالب ) ٢٠(طالب وطالبة من المرحلة االولى ) ٢٠(ة ،طالب وطالب)٤٠(تتكون عینة البحث من 

  .یوضح ذلك) ٢(وطالبة من المرحلة الرابعة، والجدول

  )٢(جدول

  عینة البحث

  المرحلة
  العدد

  المجموع
  اناث  ذكور

  ٢٠  ١٠  ١٠  االولى

  ٢٠  ١٠  ١٠  الثانیة

  ٤٠  ٢٠  ٢٠  المجموع

  

  : أداة البحث

األدبیات والدراسات السابقة والتي ساعدت بعضها الباحث علىابعد اإلطالع والمراجعة التي أجر      

وكان )*(، وعرضه على مجموعة من األساتذة المحكمین)٢٠١٧العابدي،(مقیاس على تبنيالباحث 

انفعاالتي تحسینأعمل على (لتصبح ) ٢(بعد إجراء تعدیل على الفقرة %) ١٠٠(االتفاق على المقیاس 

  ).لتتالئم مع المواقف المختلفةانفعاالتيتطویرأعمل على (بدًال من ) لتتالئم مع المواقف المختلفة 

  ): الصدق الظاهري(حیة الفقرات صال

لغرض التعرف على مدى صالحیة الفقرات التي تقیس الظاهرة النفسیة المدروسة والتي تتجسد في      

مشكلة البحث الحالي للحصول على الصدق الظاهري للمقیاس فقد تم عرضه بعد صیاغته األولیة على 

االبداع (رمجموعة من المحكمین ذوي االختصاصات النفسیة والمقاییس التربویة مع التعریف بالمتغی

                                                            
د عیاد إسماعیل صالح  إختصاص إرشاد نفسي ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیة، جامعة .أ-١االساتذة المحكمین - *

  .الكریم غالي محسن ، إختصاص إرشاد نفسي ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیة، جامعة البصرةد عبد . م. أ- ٢.البصرة

د أمجد عبد الرزاق حبیب  إختصاص مناهج وطرائق تدریس ، كلیة التربیة للعلوم االنسانیة ، جامعة البصرة. م. أ-٣
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على ضوء أهداف البحث الحالي والتي التزم بها الباحث عند تحدید المصطلحات وذلك ) االنفعالي

متها للمقیاس الذي وضعت ءدى صالحیتها وسالمة صیاغتها ومالإلصدار حكم الخبراء علیها وبیان م

  .الموضح اعالهخبیرًا )٣(من أجله، وقد بلغ عدد الخبراء 

ومناقشاتهم وتوجیهاتهم تم اإلبقاء على جمیع الفقرات لحصولهن على  نسبه اكثر وعلى ضوء آرائهم     

  %).٨٠(من 

  

  

  : المقیاسفقراتطریقة تصحیح 

، ومن ثم جمع وص على كل فقرة من فقرات المقیاسویقصد به وضع درجة االستجابة للمفح      

الدرجة إلیجاد الدرجة الكلیة لكل استمارة من استمارات المقیاس وقد وضعت إلى یسار الفقرات خمسة 

، ال نادراً ، تنطبق علي أحیاناً ، تنطبق علي غالباً ، تنطبق علي تماماً تنطبق علي (بدائل متدرجة هي 

  ).أبداً تنطبق علي 

وتبلغ أعلى درجة على مقیاس على التوالي،)١، ٢، ٣، ٤، ٥(تسلسل الدرجات من اتتأخذ الفقر 

  ). ٨٤(ومتوسط فرضي بلغ ) ٢٨(وأقل درجة هي ) ١٤٠(یحصل علیها المستجیب االبداع االنفعالي

  : تعلیمات المقیاس

تعد تعلیمات المقیاس بمثابة الدلیل الذي یسترشد به المستجیب على فقرات المقیاس وتساعده على      

اختیار البدیل المناسب الذي یجده یعبر عن موقفه واتجاهه نحو الظاهرة النفسیة المدروسة، لذا روعي 

واستخدامها ألغراض عند إعداد المقیاس البساطة والوضوح، ولكي یطمئن المستجیب على سریة إجابته

  .علمیة بحتة، فقد طلب من المستجیب عدم ذكر اسمه والتي تصب في خدمة الهدف ونتائجه

  : العینة االستطالعیة

بعد أن وضع الباحث تعلیمات المقیاس تم إجراء دراسة استطالعیة لمعرفة مدى وضوح التعلیمات       

ومستوى الصعوبات التي قد تواجه المستجیبین والفقرات للمقیاس من حیث الصیاغة ومضمون المقیاس 

لغرض تالفیها من قبل التطبیق النهائي للمقیاس، لذا قام الباحث بتطبیق المقیاس على عینة بلغ عددها 

طالبة ، وقد تبین ) ٥(طالبًا و ) ٥(بواقع من قسم اإلرشاد النفسي والتوجیه التربويطالبًا وطالبة ) ١٠(

الفقرات واضحة ومفهومة ولیس هناك حاجة لتدخل الباحث، وقد تبین أن المعدل أن التعلیمات والبدائل و 

  . دقیقة) ١٢- ١٠(بلغاالبداع االنفعاليالحسابي الذي استغرقه أفراد العینة في استجاباتهم على مقیاس 

  الثبات-

) ٠,٨٢١(لــم یجــري الباحــث ثبــات للمقیــاس لكــون المقیــاس حــدیث ، فقــد أعتمــد علــى درجــة ثباتــه والبالغــة 

  .Test and Retestاالختبارٕاعادةوالمستخرجة بطریقة االختبار و 
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  : الوسائل اإلحصائیة

) SPSS(لقـــد تـــم  االســـتعانة بالحقیبـــة اإلحصـــائیة فـــي معالجـــة البیانـــات بواســـطة برنـــامج الحاســـوب     

  :هنتائجو البحثفاهدألتحقق 

  .النسبة المئویة- 

  معامل ارتباط بیرسون - 

  .التائي لعینة واحدةاالختبار - 

  .لعینتین مستقلتین) T-Test(االختبار التائي - 

  .عرض النتائج تبعًا ألهداف البحثسیتم:عرض النتائج وتفسیرها

  

  على االبداع االنفعالي عند افراد عینة البحثالتعرف : الهدف األول

لدى مجموع عینة البحث البالغة االبداع االنفعاليتعرف على الأشارت نتائج الهدف األول في      

) ٨٤(والمتوسط الفرضي) ١٠٠,٢٢٥٠(إذ أن متوسط درجات أفراد العینة یبلغ،طالب وطالبة)  ٤٠(

درجة، وباستخدام االختبار التائي لعینة واحدة ظهر أن ) ١١,٦٦٠٧٨(درجة وبانحراف معیاري قدره 

وهي أكبر من القیمة التائیة ) ٨,٨٠٠(وبة تساوي هناك فرق دال إحصائیًا ، إذ كانت القیمة التائیة المحس

، وبمقارنة المتوسط الحسابي )٣٩(ودرجة حریة ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٢(الجدولیة البالغة 

. بالمتوسط الفرضي تبین أن المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط الفرضياالبداع االنفعاليلمقیاس 

  .یوضح ذلك)٤(جدولالو 

  )٤(جدول 

عینة مع المتوسط الفرضي للمقیاس لدى إفراد االبداع االنفعاليختبار التائي للفرق بین متوسط درجات اال

  البحث

العینة
متوسط العینة 

المحسوبة

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

الفرضي

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

درجة 

الحریة

مستوى الداللة 

٠,٠٥

دال  إحصائیا٤٠١٠٠,٢٢٥٠١١,٦٦٠٧٨٨٤٨,٨٠٠٢,٠٢٣٩

ح المتوسط الحسابي ألفراد وبما إن المعالجة اإلحصائیة أظهرت وجود فرق دال إحصائیًا لصال

لدیهم  الطلبةوأن ،عالي لدى عینة البحثاالبداع االنفعالي، فإنه یمكن إن نستنتج بأن مستوى العینة

واإلجتماعیة وحل المشكالت والتعامل القدرة على التحكم والمراجعة لجمیع األنشطة المعرفیة واإلنفعالیة

  .مع اآلخرین
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المرحلة حسب متغیر الطلبةلدى االبداع االنفعاليالتعرف على :نيالهدف الثا

  ).الرابعة- االولى(الدراسیة

طالب ) ٢٠(الحسابي لدرجات أفراد العینة البالغ عددها لتحقیق هذا الهدف تم ایجاد المتوسط 

المرحلة االولىوقد بلغ متوسط عینة ،المرحلة الرابعةفيطالب وطالبة) ٢٠(وطالبة في المرحلة االولى

فقد بلغ طالب المرحلة الرابعةإما متوسط عینة ) ٧,٩٨٢٠٥(وبانحراف معیاري مقداره) ٩٥,٨٥٠٠(

والختبار الداللة اإلحصائیة تم ایجاد االختبار التائي ) ١٣,٢٣٢٣٤(معیاري،وانحراف )١٠٤,٦٠٠٠(

ودرجة حریة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٥٣٢- (لعینتین مستقلتین، وبلغت القیمة التائیة المحسوبة

  ).٥(وتبین أنها دالة إحصائیا كما مبین في جدول ) ٢,٠٢(مقارنًة بالقیمة الجدولیة ) ٣٨(

          

  )٥(جدول

  االبداع االنفعاليعلى مقیاس) الرابعة–االولى(المرحلةاالختبار التائي لعینتین مستقلتین تبعًا لمتغیر 

االنحراف المعیاريالمتوسط العددالمرحلة
القیمة التائیة 

المحسوبة

مستوى الداللة 

٠,٠٥

٢٠٩٥,٨٥٠٠٧,٩٨٢٠٥االولى

دال إحصائیا٢,٥٣٢-  ٢٠١٠٤,٦٠٠٠١٣,٢٣٢٣٤الرابعة

٤٠المجموع الكلي 

بین أفراد االبداع االنفعالي لصالح المرحلة الرابعةفروق ذات داللة إحصائیة في توجد تبین من ذلك أنه 

  .البحثعینة

  

  مناقشة النتائج وتفسیرها

ودراسة           (Jennifer & James, 1996)تتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة كل من 

وتفسر الهدف األول الذي أشارت نتائجه الى تمتع أفراد عینة البحث بمستوى من االبداع ) ٢٠٠٧حسین (

التي تشیر الى ان طلبة الجامعة یكونون بارعین في فهم ) أفریل(االنفعالي، یمكن تفسیره وفق نظریة 

اث التي یتعرضون لها في حیاتهم الیومیة، االنفعاالت المتعددة في مختلف المواقف االجتماعیة واالحد

  .(Averill, 1999, P: 331)ولدیهم مهارة التعبیر عن انفعاالتهم وفهم انفعاالت اآلخرین بصورة دقیقة 

أما نتائج الهدف الثاني الذي أشارت نتائجه الى تقدم طلبة المرحلة الرابعة في قسم االرشاد 

الى ان طلبة المرحلة الى انه قد یعودالباحث هذه النتیجةسي على طلبة المرحلة األولى، یعزوالنف
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، مما )العمر، النضج، الثقافة األكادیمیة، الخبرة في الحیاة(الرابعة یتقدمون على طلبة المرحلة األولى 

  .یجعلهم یمتلكون االبداع االنفعالي أكثر من طلبة المرحلة األولى

  االستنتاجات

.مستوى مرتفع من االبداع االنفعالي بصورة عامةیهم ان أفراد عینة البحث الحالي لد.١

.طلبة المرحلة األولى في االبداع االنفعاليیفوقون طلبة المرحلة الرابعة .٢

  التوصیات

.تصمیم برامج ارشادیة وتدریبیة تسهم في دیمومة االبداع االنفعالي عند طلبة الجامعة.١

استكشاف طاقاتهم االبداعیة وتوظیفها اقامة ندوات ومؤتمرات ونشاطات تمكن الطلبة من .٢

.باالتجاه الصحیح

  المقترحات

.اجراء دراسة مماثلة لعینات مثل تالمیذ االبتدائیة وطلبة الثانویات.١

الذكاء، المستوى (اجراء دراسة لمعرفة العالقة بین االبداع االنفعالي وبین متغیرات أخرى مثل .٢

).الثقافي للوالدین

  المصادر

  ةالمصادر العربی

العربي للطباعة دار إحیاء التراث.المعجم الوسیط): ٢٠٠٨. (أحمد، نصار السید وآخرون- 

.الطبعة األولى، بیروت، لبنانوالنشر والتوزیع،

نفعالي وعالقته بالمهارات المعرفیة والحاجة الى التقییم االبداع اال ): ٢٠٠٧. (حسین، عواطف- 

.، مصر٥٦مجلة التربیة بالزقازیق، العدد .لدى الشباب الجامعي

االبداع االنفعالي وعالقته بكل من قوة السیطرة المعرفیة ): ٢٠٠٩. (خضر، عادل سعد یوسف- 

، مطابع ١٧٠مجلة التربیة القطریة، العدد .والقیم لدى عینة من طالب الصف الثالث االعدادي

.قطر الوطنیة

جامعة .داع االنفعالي لدى طلبة كلیة اآلداباالب): ٢٠١٨. (دهش، زینب كاظم وأخریات- 

.القادسیة، بحث منشور في قسم علم النفس، كلیة اآلداب، جامعة القادسیة
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وعالقتها بكل من االلكسیثیمیا والعوامل الخمسة ةاالبتكاریة االنفعالی): ٢٠٠٨(سعید، أبو زید - 

للدراسات النفسیة، العدد المجلة المصریة.الكبرى في الشخصیة لدى عینة من طالب الجامعة

.، المجلد الثامن عشر، اكتوبر، القاهرة٦١

االبداع االنفعالي وعالقته بالتوجه نحو الحیاة لدى ). ٢٠١٧(العابدي، نهلة عبد الهادي مسیر - 

.رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة القادسیةطلبة الجامعةـ

االبداع االنفعالي وعالقته ببعض المتغیرات ): ٢٠١٤(.عمر، بشرى خطاب وزیدان، ربیعة مانع- 

م، ٢٠١٤/ ، كانون الثاني١٨، العدد ٦، المجلد )مجلة علمیة محكمة(.التاریخیة والحضاریة
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  النهائیةمقیاس االبداع االنفعالي بصورته 

  الفقرات  ت
تنطبق 

  علّي تماماً 

تنطبق علّي 

  غالباً 

تنطبق علّي 

  احياناً 

تنطبق 

  علّي نادراً 

ال تنطبق 

  علّي ابداً 

            ابحث عن اسباب مشاعري  ١

            اعمل على تحسين انفعاالتي لتتالئم مع المواقف المختلفة   ٢

            احاول فهم االسباب الحقيقية لردود افعالي االنفعالية  ٣

يمكنني االستفادة من الخبرات االنفعالية السابقة لفهم المشاكل   ٤

  االنفعالية الجديدة

          

            فهمي لمشاعري يساعدني في فهم مشاعر اآلخرين  ٥

            ردود أفعالي االنفعالية مختلفة ونادرة  ٦

            أشعر أنى أنفعاالتي ال يمكن وصفها بسهوله في اللغة العادية  ٧

أميل إلى االستماع للموسيقى ومشاهدة اللوحات الفنية التي تثير   ٨

  ةلدّي ردود أفعال انفعالية جديدة وغير مألوف

          

            أمتلك خبرات أنفعالية غير اعتيادية وخارجة عن المألوف  ٩

            أميل إلى استجابة انفعالية بطريقة فريدة عند تعرضي لموقف انفعالي  ١٠

            المواقف التي تستدعي ردود افعال انفعالية غير تقليديةاتخيل   ١١

            أستطيع أن أكون مبدعاً عند استجابتي االنفعالية  ١٢

            اتمنى أن اكون شاعرًا أو روائياً لوصف أنواع انفعاالتي الفريدة  ١٣

            لدّي انفعاالت لم يجربها الناس مطلقاً   ١٤

            في ردود أفعالي االنفعالية لموقف ماأشعر بالتنوع بشكل مستمر  ١٥

أمتلك عددًا كبيرًا من االنفعاالت غير الطبيعية تجاة المواقف التي   ١٦

  اتعرض لها

          

استفاد من طرق انفعاالت اآلخرين لتطويرها إلى انفعاالت أكثر   ١٧

  مالئمة للموقف

          

            مشاكلنفعاالتي حتى لو سببت لي اأرى أني صادقاً في   ١٨

            انفعاالتي تعبير صادق الفكاري ومشاعري الحقيقية  ١٩

            مشاعري االنفعالية تعكس مشاعري الداخلية  ٢٠

            افضل الكتب واالفالم التي تصور مواقف انفعالية غير مألوفه  ٢١

            استطيع تخيل نفسي وحيدًا وسعيداً وغاضبًا في نفس الوقت  ٢٢
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            انفعاالتي الحقيقيةيمكني اخفاء  ٢٣

            عتياديةاير نفعالية غاستجاباتااشعر أن المواقف تستدعي   ٢٤

            أجيد توضيح انفعاالتي   ٢٥

            تساعدني انفعاالتي في بناء عالقات جيدة مع اآلخرين  ٢٦

            انفعاالتي في تحقيق اهدافي في الحياةساعدني ت  ٢٧

            رئيسي لمعنى حياتيأرى أن أنفعاالتي مصدر   ٢٨


