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لعالقوا  السوييية يفسو  اهدف البحث إلى التحقق من إمكانية التوصل إلى نمووج  ناوا   
نوووان اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة االم انوووة المع ايوووة اقروووالات ايقووواج القووو ا   التحقاوووق هووو ا ال ووودف ق ووود 

 اج القو ا  الباحث: مقياس اكنتيا اة اكنفعالية  امقياس الم انة المع اية  امقياس قروالات ايقو

ابعوووود ي ياووووق اى اا   تووووى  ااووووة يقاووووان ا ااووووة التحقووووق موووون الق ووووا   السوووويكومت اة ى اا  
طالوووت اطالبوووة مووون طوووالل التق  وووا  العتميوووة ااى نيوووة  كتيوووة الت بيوووة   200البحوووثو قوام وووا 

طالًبوووا  587االتحقوووق مووون يووووا   سووو اط ا السووويكومت اة  يووو  ي ييق وووا  توووى  ااوووة قراروووية قوام وووا 
  التق  ا  العتمية ااى نية.اطالبة 

و اىرتول الحدرو  هوو قر و  قروالات ايقواج القو ا  1امن الاتا ج الت  يوصل إلا ا البحث: ا
و اجو  يوثيا  موجوت مباسو   اح إح وا ًيا لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  ول 2ساوً ا لدى  ااة البحث ا

  ااىرووتول اك تمووا ا  ااىرووتول موون: الم انووة المع ايووة  ااىرووتول العقالنوو   ااىرووتول الحدروو 
و  دم اجو  يوثيا  مباسو   اح إح وا ًيا لالنتيا اوة اكنفعاليوة  و  اىروتول التخايو  كيقواج 3العفوا ا
و اجووووو  يووووثيا  موجووووت مباسوووو   اح إح ووووا ًيا لتم انووووة المع ايووووة  تووووى  وووول موووون: اىرووووتول 4القوووو ا  ا

   اح إح وا ًيا لتم انوة المع ايوة  توى  ول و اجو  يثيا  رالت مباس5العقالن   ااىرتول الحدر  ا
و  وودم اجووو  يووثيا  مباسوو   اح إح ووا ًيا 6موون: اىرووتول العفوووا  ااىرووتول التخايوو  كيقوواج القوو ا  ا

و اجووو  يووثيا  موجووت ااوو  مباسوو   اح 7لتم انووة المع ايووة  تووى اىرووتول اك تمووا ا كيقوواج القوو ا  ا
ل العقالن   ااىرتول الحدر  كيقاج القو ا   يو  الم انوة إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتو 

و اجووووو  يووووثيا  رووووالت ااوووو  مباسوووو   اح إح ووووا ًيا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى اىرووووتول 8المع ايووووة ا
و ك يوجود يوثيا  ااو  مباسو   اح 9العفوا  ااىروتول التخايو  كيقواج القو ا   يو  الم انوة المع ايوة ا

و 10فعاليووة  تووى اىرووتول اك تمووا ا كيقوواج القوو ا   يوو  الم انووة المع ايووة اإح ووا ًيا لالنتيا اووة اكن
و 11يوجد   ق  اح إح ا ًيا نان الاو ان    اكنتيا اة اكنفعالية االم انوة المع ايوة ل والل الو  و  ا

 ك يقتتف التثيا ا  الياا ية السييية لتاموج  الياا   السيي  المفت ض  اختالف الاوع االتق و  لودى
 . ااة البحث  ا   ضوء ه ه الاتا ج قدم الباحث مخمو ة من التوصيا 

 .اكنتيا اة اكنفعالية  الم انة المع اية  قرالات ايقاج الق ا  :الكلمات املفتاحية
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The structural model of the causal relationships between emotional 

creativity, cognitive flexibility and decision-making styles among 

university students in the light of gender and specialization variables  

Abstract 
The current research aimed to verify the possibility of reaching to a 

constructive model of the causal relationships between emotional 
creativity and cognitive flexibility and decision-making styles. To achieve 
this goal, the researcher prepared: the emotional creativity scale, the 
cognitive flexibility scale, the decision-making styles scale, and after 
applying the instruments to a sample (verification sample of the 
psychometric conditions of the research instruments) consist of 200 male 
and female students chosen from the scientific and literary specializations 
at the College of Education, and verifying their psychometric conditions, 
they were applied to a basic sample of 587 male and female students in 
scientific and literary specialties from the same population of the study. 

The findings revealed that: (1) the intuitive style is the most 
common decision-making styles in the research sample (2) There is a 
statistically significant direct positive effect of emotional creativity on: 
cognitive flexibility, rational style, intuitive style, dependent style, and 
spontaneous style (3) There is no statistically significant direct effect of 
emotional creativity on the Avoidant style (4) There is a statistically 
significant direct positive effect of cognitive flexibility on: rational style, 
intuitive style (5) There is a statistically significant direct negative effect 
of cognitive flexibility on: Spontaneous style, Avoidant style (6) There is 
no statistically significant direct effect of cognitive flexibility on the 
dependent decision-making style (7) There is a statistically significant 
indirect positive effect of emotional creativity on rational style, and the 
intuitive style through the cognitive flexibility (8) There is a statistically 
significant indirect negative effect of emotional creativity on the 
spontaneous style, and the avoidant style through cognitive flexibility (9) 
There is no statistically significant indirect effect of emotional creativity 
on the dependent style through cognitive flexibility (10) there is a 
statistically significant difference between males and females in emotional 
creativity and cognitive flexibility in favor of males (11) The causal 
structural effects of the supposed causal constructivist model do not differ 
with the difference of gender and specialization of the research sample, In 
light of these findings, the researcher presented a set of recommendations.  

Key Words: emotional creativity, cognitive flexibility, decision-

making styles 
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لعل قن ز يحديا     نا الحوال  ق  يمتتوا اى و ا  القود ى  توى صواا القو ا  اايقواجه   ايقواج 
الق ا  قصبل مشوكتة   يسوة  و  حياياوا   و  غول متعاو ا   ديودى   ضوو نفسو ا  اجعتوو مون اموتال  

ه القد ى قمً ا حتمًيا يؤهل اى  ا  لتقيام  وث اا ه   امواج وة مشوكال  حيواي     قود ى الفو    توى صواا ه 
اايقاج الق ا  قود يعاو  مسوا  حيايو  نول احيواى مون يشوا  ون  هو ه الحيواى  اجلوا ان الًقوا مون المسو ولية 

  جاييووة  ا  الشق ووية  مووا يتقوو ه موون قوو ا ا   امووا يمتيوو  موون خ ووا   سق ووية ا مكانووا  اقوود ا
 .(371، 2011، منال عبد الخالق جاب هللا)إافاح لدا  المتعا ا  المختمعية االيا ية 

الستو  اإلنسان  ما هو إك نتيخة ق ا  يتق ه الف   قد يكو  صواً ا قا خ ًث  متثنًيوا مد اًروا ا 
اعتيو  ايقواج القو ا  ال وحيل قا متعخاًل الاد التحظة  ااعًيا قا يفتقد إلى الو     قالنًيا قا انفعالًيوا  ا 

إحدى الم ا ا  الحيايية الت  يابعو  يوا  هوا لودى اى و ا   و   ول الم احول الاما يوةأل نظوً ا ىهمات وا  و  
الحيوواى الاوميووةأل إج يابعوو   تووى الفوو   ق  يتقوو  العديوود موون القوو ا ا   وو   وول ح  ووة قا نشووا  قا رووتو  

 و  يحقاوق ال وحة الافسوية االتوا وق الافسو   و  ي د   ا    ضاًل  ن قهمية ايقاج القو ا  ال وحيل 
 (.117، 2012، عبد المنعم عبد هللا حسيب)رل المخاك  ا تى جميا اىصعدى 

اجميا الستو يا  الت  يقوم ن ا الف      قا موقف يواج    ه  نتا  التفا ول نوان القووى 
 قاصة الم حتة الخامعية   الحياى  عامة ا اواج  ال الل    اكنفعالية االمع اية    سق ات   ا 

رووووالت  يتعتووووق  المخوووواح اىرووووا يم  القوووواأ  التوووود ا  االتقوووووا  قا المخوووواح   موووون المواقووووف ا ديوووودً 
يت توت اكجتما   القاأ  التفا ل االتواصل موا الوالمالء اق ضواء ها وة التود ا   اهو ه المواقوف 

  حاوث Decision Making Styleكيقواج القو ا   المااروت ارتقدام اىرتول ما   ايقاج الق ا  
 Intuitive  االحدروو  Rational Styleيتعوود  قرووالات ايقوواج القوو ا  نووان اىرووتول: العقالنوو  

Style ااك تموووووووا ا  Dependent Style  االتخايووووووو  Avoidant Style االعفووووووووا  
Spontaneous Style اهو ه اىروالات ك يدعود مون روما  سق وية الفو   اليا وا قنموا  روتو ية  

 .مة ا ا ا  رتو يةو يظ    ادما يواج  الف   موقًفا يت تت ايقاج ق ا متعت
هو  قود ى الفو    Emotional Creativityاى  اكنتيا اة اكنفعالية ااإلنداع اكنفعال و 

 تووى التعياوو   وون اكنفعوواك  اىصوواتة االمتفوو  ى اجا  الفعاليووة االتوو  يد عوو  إلووى يوجيوو  التفياوو  
تعاموول مووا المواقووف المقتتفووة قا يد عوو  إلنتووا   عووة اى موواح اى نيووة قا    اقووة إيخانيووة  وو  ال

و  لوو ا    وو  موون المتعاوو ا  التوو  يمكوون ق  98  2009الفايووة قا العتميووة ا ووا ح رووعد يورووف  
 يتدخل    يحديد اىرتول ال ا يتبع  ال الت    ايقاج الق ا ا     نا ة التعت .
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خوواح  توو  الوواف  الت بوووا  ايحوود  موودى انتيا اووة الفوو   اهوو  موون المفووامي  الم مووة االحدي ووة  وو  م
 وو  يعامتوو  مووا جايوو  امووا ا خوو ان   مووا قن ووا يشووكل موودخاًل جديووًدا  وو  مخوواح   ارووة الشق وويةأل   وو  
يدظ وو  موودى قوود ى الفوو    تووى السووي  ى  تووى رووتو    اضووبم انفعاكيوو    مووا يتم وول  وو  قوود ى الفوو    تووى 

   (.281، 2013)كريمان عويضة منشار، قحاريس   ايقيت ا  التعامل ناخاح ما ا خ ان  مشا  ت  
الحوووا  امون يو    و  يعوالز قوود ى ال والل  توى التواصول  فعاليوة مووا ا خو ان  اقود ي    توى 

   موووا يمكوووا   مووون إ ا ى االمااقشوووة االاشوووا  الخموووا   اإلنتووواج  ااإلنووودا   االاشوووا  البح ووو  المسوووتقل
 .  المواقف  كفاءى اكنفعاك  الت  يتع ضو  ل ا خالح ه ه

 & Tarabakina, Ilaltdinova, Lebedeva, Shabanova) قود يوصوتو   اروة 

Fomina, 2015) اجووو  ا يبووا  موجووت  اح إح ووا ًيا نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة االيفوواءى  إلووى
يحقاووق اىهووداف ال  يسووة نحووو التوجوو  ال اييووة  وو  اكي وواح االتواصوول الفعوواحو االتوو  يتم وول  وو : 

 قيااء التواصل.  مشا   ا خ انيمااال القد ى  تى     ا   ا للتتواص
إلووى ق  ال ووالل م يفعوو   (Gutbezahl & Averill, 1996)رمووا يوصووتو   ارووة 

 توى حود  لفظيوةاااو  لفظيوة    و ىاكنتيا اة اكنفعالية قر   قد ى  تى التعيا   ن انفعاكي   وو 
 .يةرواء وو من ال الل ماقفض  اكنتيا اة اكنفعال

اقيًضا ي  ا اكنتيا اة اكنفعالية من مستوى  عالية ال ا  لدى ال الل  اجلوا  و  ضووء 
 إلووى ق  اكنتيا اووة اكنفعاليووة يووؤي  يووثياً ا موجًبووا االتوو  يوصووتو (Zareie, 2014)نتووا ج   ارووة 

يوا محمود   اقود قرود    اروة ا ان اًك إح ا ًيا     ل من:  عالية ال ا  االدا ا اىرا يم مباسً ا 
و جلواأل حاوث 2018محمد    اموا   واضوة ماشوا   محمود إنو امي  جوو ى  م وال محمود الوقوا   

يوصوووتو إلووووى  عاليووووة التوووود ات  توووى اكنتيا اووووة اكنفعاليووووة  وووو    وووا مسووووتوى  عاليووووة الوووو ا  لوووودى 
 ال الل  اقد ي    تى إيخا  حتوح انتيا اة لتمشكال .

الفو   قر وو  انفتاًحووا  توى القيوو ى  اقر وو  يوا ًقووا رو لا يسوو   اكنتيا اووة اكنفعاليوة  وو  جعوول 
اقيووًك اجتماعًيووا  اقر و  م ووا ى  و  اكي وواح  وا خ ان االتووثيا   وا   اجلووا  و  ضوووء موا يوصووتو 

  ااقنوووو زاووود روووعاد الشوووواق   (Averill, 1999)ا  (Lim, 1995)إليووو    اروووة  ووول مووون: 
ة اكنفعاليوووة مووون يقوووة الفووو    ووو  و. ا ووو لا يالاووود اكنتيا اووو2015و  اا سوووا  جوووت السووواد  2008

 .(Averill, 1999)قد اي   ايقدي ه ااحت ام  ل اي   اجلا    ضوء ما يوصتو إلي    ارة 
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رما قن ا يسا د ال الت  تى     اارتيعال الموقف ال ا يؤي   تى مشا  ه اانفعاكي   
موون القضووايا االمواقووف اهوو ا الف وو  المتعمووق قوود يووؤ ا  وو  إلووى الدقووة االفعاليووة  وو  مواج ووة الي اوو  

وأل حاووث إن ووا يدم ياوو  موون ارووتقدام قروووالات قا 13  2002الوجدانيووة ار امووا   واضووة ماشووا   
 إلووى ق  اى وو ا  (Averill, 1999)قنمووا  المواج ووة اإليخانيووة قا الفعالووةأل  قوود يوصووتو   ارووة 

حاوووث ا يب وووو  اإليخانيوووةأل قروووالات المواج وووةيماتوووو  إلوووى يفضوووال  م يفعوووو اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة
طتووووت الوووود     ا حوووول المشووووكال اكنتيا اووووة اكنفعاليووووة ا يباًطووووا موجًبووووا  اًك إح ووووا ًيا  كوووول موووون: 

 .يخان اإلتقاي  الا  ا ى   اكجتما  
ايؤ ا اكنتيا اة اكنفعالية  اً ا   يًسوا  و  جميوا اى عوا  المع ايوة القاصوة  ال الوت  اييسو  

بة قياوواء الد ارووةأل حاووث إن وا يدمكوون ال الووت موون   وو  جايوو  ا  وو  لت الوت ارووتقدام اكرووت اييخيا  المااروو
الموقووووف ا  وووو  ا خوووو ان  ابوووو لا اكنفتوووواح  تووووى ا خوووو ان ااإل ووووا ى موووون القيوووو ا  السووووا قة التعتيميووووة 

و   مووا يالاوود موون  فوواءى التم اوول المع  وو  لتمعتومووا   202  2016ااكجتماعيووة اصووفاء  توو  قحموود  
   اإلضوا ة إلوى قن وا يدسو   إيخانًيوا  و  و2018  ق نو  الدين محمدطا  اجلا    ضوء نتا ج   ارة ا

  ايالاود و2017  حخوا  اوان  قحموديوا ق ال الت ما الحياى الخامعية  اجلا    ضوء نتوا ج   اروة ا
 و.2018  نعيمة محمد محمدامن  فاءي  ال ايية اىرا يمية اجلا    ضوء نتا ج   ارة 

ميتيوو  انفعالًيووا يكووو : متقووباًل ل ايوو   الديوو   القووا  مخموول القوووح  وو  هوو ا السووياق ق  ال
اجتماعيووة جاووودى  وووا خ ان  الديووو  سوووعو   اكرووتقاللية ايق اووو  الم وووا   الديووو  القووود ى  توووى إ ا ى 
حياي  ا الم  المحيم  فعالية  الدي  سعو   ث  حياي  ها  ة اجا  معاوى  الديو  إحسواس  والامو 

موون  و2019  انتسووام  اضوو  هووا ااتو إليوو    ارووة االت ووو  الشق وو   اجلووا يتضوول ايمووا يوصوو
 اال  امية الافسية.  اجو  ا يبا  موجت  اح إح ا ًيا نان اإلنداع اكنفعال

 الوو ا يتبعوو  ال وواللقا يتوودخل  وو  يحديوود اىرووتول اموون المتعاوو ا  اىخوو ى التوو  قوود يووؤي  
 Cognitiveنوة المع ايوة   الم ا كيقواج القو ا  يخواه المواقوف التو  يتع ضوو  ل وا  و  نا وة الوتعت 

Flexibility أل حاث يعمل الم انة المع اية  تى يعالاال قد ى ال الل  تى التحك  االتييو  موا هو ه
 المااربة.حتوح ال يخا  ل ا  ا لتفسا ا  اليديتة المتعد ى ا    ا المواقف  ا 
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موووا   الم انوووة المع ايوووة يدعووود قووود ى  قتيوووة يسوووا د ال الوووت  توووى يعااووو  اياواوووا طووو ق التعامووول
اىمو   حست طييعت ا  من خالح يحتال صعوبت ا إلى  وامل يمكون اإلحاطوة ن وا ااإل وا ى ما وا  و  

 (.284، 2017)مروة صالح إبراهيم، إيخا  الحل قا ايقاج الق ا  الماارت 
رما قن ا قحد مظاه  معالخة المعتوما  ايتضمن يفعال ايعديل العمتيا  المع ايوة ا ًقوا 

اىرا يميووة  ايحواوول اكنتبوواه  اانتقوواء اكرووتخا ا  الماارووبة  وو  التعاموول مووا لمووا يت تبوو  الم مووة 
 (.104، 2017، السيد رمضان بريك) ااص  اليا ة اىرا يمية 

االشووق  المتسوو   الم انووة المع ايووة يسووت يا ييايوو  ارووتخانت  يبًعووا لتموقووف الوو ا يتواجوود 
لموجوووو ى  ووو  الموقوووف   موووا قنووو  يسوووت يا ايووو   ايعوووديل ناا ووو  المع  ووو  ا ًقوووا ل حووودا  االم اووو ا  ا

)آمنةة اامةم اكنفتاح  تى مقتتف ا  اء  ا ل جلا يدمكا  من يحقاق الاخاح    مقتتوف المواقوف 
 (. 130، 2018إمماعيل، ومحر محمود محمد، 

و إلووى ق  الم انووة المع ايووة يدمكوون ال الووت 2016 قوود يوصووتو   ارووة اهووان   ووؤا  روواد  
إلوووى ق   (Johnson, 2016)المااروووبة لتوووتعت    موووا يوصوووتو   اروووة  مووون اختيوووا  اإلروووت اييخية

ال الل م يفعو الم انة المع اية يمكا   ارتقدام اكرت اييخيا  اإليخانية لمواج ة المواقف م ل 
ماوا  قحمود  يود الحووا ا     ا  لا يوصتو   ارة االمواج ة المتم  الى حوح المشكتة إرت اييخية

 مع اية يتابث  قد ى الف    تى حل المشكال .إلى ق  الم انة ال و2017
اباووواًء  تووووى موووا روووويق  ثروووالات ايقوووواج القووو ا  يدعوووود  الوووة لووووبعة الق وووا   الشق ووووية 

 ث   متية  Fore III and Riser (2005, 127)االمع اية لتف    امما يؤ د جلا ما قسا  إلي  
ة التو  يالاود مون يقودي ه ااحت امو  ايقاج الق ا  يت تت ق  يمتتا الف   الم وا ا  المع ايوة االشق وي

  قا الع اقال الت  يحوح االقاو  ي  انقا  قو   اقهدا   الشق ية ااهتماماي   احتياجايل اي   ااعي  
  ا  يحقاق قهدا     ما يمكا  من ايقاج الق ا  الماارت. 

 -اج و  اهاا  متعا ا  قخ ى قد يؤي     اىرتول ال ا يتبع  ال الت    ايقاج ق ا ه   الاوع
 ق ن وأل   ما متعا ا  يدحديا    بع ما يباين    الستو . -إنا و  االتق   الد ار  ا تم 

ا توووى جلوووا  البحوووث الحوووال  يدعووود محاالوووة لتتوصووول إلوووى نمووووج  ناوووا   يفسووو  العالقوووا  
 السييية نان اكنتيا اة اكنفعالية االم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا .
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نبعو ه ه المشكتة من خالح احتيوا  الباحوث ايعامتو  الودا   موا ال والل  كتيوة الت بيوة  خوالح 
التووود ا  قا الاوووداا  قا المتتقيوووا  الوغيييوووة التووو  يدشووو ف  توووى ياظيم وووا  اليتيوووة   قووود اجووو  ال وووالل ووووو 

التوو  يتعتووق اقخوو  طووالل الف قووة ال ا عووة الوو ين هوو   تووى اسووا التقوو   وووو لتباحووث العديوود موون اىروو تة 
 .  تت الا ل      ا  من اىمو  اخاصة يتا الت  يتعتق  مستقيت   الم ا  االد ار   عد التق  

اقد كحظ الباحث ق   دً ا  ياوً ا جوًدا موا   يخود صوعوبة  و  ايقواج القو ا   و    او  مون 
   موا   مون ه ه اىمو   اقن   يفتق ا  إلى اىروالات الما قيوة العقالنيوة كيقواج القو ا  ال وحيل

يعتموود  تووى   اء ا خوو ان موون اىهوول قا اىروواي ى قا الووالمالء  وو  ايقوواج ق ا ايوو   ااخعوول مسووتقيت  
 هوون قوو ا ا  يتقوو ها ا خوو ا  لوو   امووا   موون يعتموود  تووى التقتاوود اى مووى لعاوو ه  ا  ا وو  ن ايوو  

اإل جوواء ا مكانايو  ا ا  ا وو   مووا يقتضووي  الواقووا ايف ضوو  الظو اف  امووا   موون  ووا  التسوووا  ا 
قرتوب أل حاث يتخات ايقاج الق ا   تما قمكن     حان ق  هاا  قر  اة ما    انو يتق  ق ا اي ا 

 نااًء  تى  اطفت ا اسعو ها  اك يياح يخاه ه ا الق ا .
وو دف قر وو   ا وو  ضوووء مووا روويق يتضوول الخانووت اىاح موون مشووكتة البحووث متموو اًل  وو : ي ع 

 الل  كتية الت بية.قرالات ايقاج الق ا  ساوً ا نان ال 
اى  م ووا ا  ايقوواج القوو ا  يدعوود موون الم ووا ا  الحياييووة الم مووة التوو  يابعوو  يوا  هووا لوودى 
ال ووالل قا اى وو ا    ووفة  امووةأل  حيوواى الفوو   مووا هوو  إك رتسووتة موون القوو ا ا  التوو  يتوقووف  تا ووا 

وو دف المتعاوو ا  قا العواموول التوو   مسووا  حيايوو  احيوواى موون يشووا  ون  هوو ه الحيوواى   ووا  كنوود موون ي ع 
يؤي     اختيا  ال الت ىرالات ايقاج الق ا   ايتسيت    إحدا  الف اق الف  ية قا التباين    

   جة امتال  ه ه اىرالات نان ال الل.
ل ا قام الباحث نتتبوا المتعاو ا  التو  يمكون ق  يو يبم  ثروالات ايقواج القو ا  ايو    اروت ا 

لقوو ا  يمكوون ق  يوو يبم نووو: قرووالات التفياوو  امحموود حسووانان موون قيوول  ايضوول ق  قرووالات ايقوواج ا
و  اقوووى السووي  ى المع ايووة االتوا ووق الد اروو  امحموود 2008أل قحموود حسوون محموود  2007محموود  

و  اارووووت اييخيا  المواج ووووة اىرا يميووووة ااكرووووتقالح اال وووومو  2017 يوووود العالاووووال نووووو  الوووودين  
ل المع  ووووو  امحمووووود حسوووووانان محمووووود  و  ااىروووووتو 2017اىروووووا يم  ارمووووواح إروووووما ال   يوووووة  

و  اياظوووي  الووو ا  ا   وووا  2011و  اال وووال ة اىرا يميوووة انياتوووة  يووود الووو  اف سووو ال  2007
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و  االعوامووول القمسوووة الييووو ى لتشق وووية اال وووال ة الافسوووية ااإلحسووواس 2013صوووالح سوووعبا   
ي  الوود ي   و  ارووتو  التسوووا  امحموود   وو2012 اليفوواءى ال اييووة ا يوود الموواع   يوود   حسووات  

و  االيماليووووة ايحموووول العموووووض اماوووواح  يوووود القووووالق جووووال    2018روووواد  يوووود   العخموووو   
و  ام ووا ا  2011و  ااكرووتق ا  اىروو ا ازااووت محموود  يوود ال وومد  نووو ه مسووف    يووة  2011

و  2010و  ايقووودي  الوو ا  اخالووود قحموود جوووالح  2013إ ا ى المع  ووة ارووت ا  االوووت الووديحان   
 .(Siebert, Kunz & Rolf, 2020)الحياى  اال ضا  ن

الين هاا  متعا ا  قخ ى ل  يت    ارت ا  شكل  اف من حاث  القت وا  ثروالات ايقواج 
القو ا   م ول: اكنتيا اوة اكنفعاليوة  االم انوة المع ايوة   توى الو ا  مون قهميوة هو ه المتعاو ا   و  

التو  يااالوو هو ين المتعاو ان  ادجود قن موا  يعالاال قد ى ال الت  تى ايقاج الق ا    يتتبا الد ارا 
يمكوون ق  يكونووا ل مووا  القووة  ثرووالات ايقوواج القوو ا   اجلووا موون خووالح  القت مووا  متعاوو ا  قخوو ى 

 ييدا جا   القة  ثرالات ايقاج الق ا .
إلوى اجوو   و2014  حسوا  ز  اوا السواد ييما يتعتق  اكنتيا اة اكنفعالية  قود يوصوتو   اروة ا

باسوو   اح إح ووا ًيا لعنووداع اكنفعووال   وو  م ووا ا  ايقوواج القوو ا  ا  وو  المشووكتة ايحديوودها  يووثي  موجووت م
جمووا المعتومووا   وون المشووكتة  يحديوود اليوودا ل الماارووبة لحوول المشووكتة  اختيووا  اليووديل اى ضوول ايافاوو ه 

ى و إلوو2019امتا عتوو و  ا وو لا يوصووتو   ارووة اياوواء  يوود الووو ا   يوود الحووا ظ  نضوواح مووالاح   سوواد  
اجو  ا يبا  موجت  اح إح ا ًيا نان اإلنداع اكنفعال  اجو ى ايقاج الق ا    موا يوصوتو   اروة ا تيواء 

م ووا ا  و إلووى اجووو  ا يبووا  موجووت  اح إح ووا ًيا نووان اإلنووداع اكنفعووال  ا 2016 ووا ح  يوود الوو حمن  
  اختيوا  اليوديلو  ا و لا ايقاج الق ا  االت  سمتو م ا ى:     المشوكتة  جموا المعتوموا   يحديود اليودا ل

إلوووى اجوووو  ا يبوووا  موجوووت  اح إح وووا ًيا نوووان  و2018  إرووو اء  ووواطف  يووود ال وووا اايوصوووتو   اروووة 
 اإلنداع اكنفعال  ارتو  حل المشكال  االتوج  العام  ااختيا  اليدا ل  االتقاي و  

اليووة  اموون خووالح العوو ض السووانق لتبحووو  االد ارووا  السووا قة القاصووة  اكنتيا اووة اكنفع
يتضووول قنووو  ك يوجووود ووووو  ووو  حووودا  اطال وووا  الباحوووث ووووو  حوووو  يااالوووو العالقوووة نوووان اكنتيا اوووة 
اكنفعاليووة اقرووالات ايقوواج القوو ا  موضووا البحووث  اليوون نتووا ج يتووا الد ارووا  يشووا  إلووى إمكانيووة 

 اجو   القة نان ه ين المتعا ان.
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إلوى  و2018  د  تو  ال واللمحموقموا ايموا يتعتوق  الم انوة المع ايوة  قود يوصوتو   اروة ا
اجو  ا يبا  موجت  اح إح ا ًيا نوان الم انوة الافسوية االقود ى  توى ايقواج القو ا   عامول  وام   موا 

و إلووى  عاليووة ن نووامج يوود اي  قووا    تووى نظ اووة 2018يوصووتو   ارووة اقحموود  يوود ال ووا ا ضووي   
: يحديووود المشوووكتة  طووو ح الم انوووة المع ايوووة  ووو  يحسوووان م وووا ا  ايقووواج القووو ا  االتووو  سووومتو م وووا ى

اليوودا ل  يقاووي  اليوودا ل  اختيووا  اليووديل اى ضوول  يقاووي  نتووا ج ايقوواج القوو ا   ا وو لا يوصووتو   ارووة 
و إلوووى قنووو  يمكووون التايوووؤ  القووود ى  توووى حووول المشوووكال  االتوجووو  2017ماوووا  قحمووود  يووود الحووووا ا   ا

 .خالح الم انة المع اية العام  يع ا  المشكتة  يولاد اليدا ل  ايقاج الق ا   التقاي و من
و يااالوو قروالات 2018االخدي   ال       ه ا السياق ق    ارة احسا  ز  اوا السواد  

 ايقاج الق ا  االم انة المع اية مًعا      ارة ااحدى  ليا ا ل  يت  ق لتعالقة ناا ما. 
  يتضول قنو  امن خالح الع ض السانق لتبحوو  االد اروا  السوا قة القاصوة  الم انوة المع ايوة

ك يوجوود وووو  وو  حوودا  اطال ووا  الباحووث وووو  حووو  يااالووو العالقووة نووان الم انووة المع ايووة اقرووالات ايقوواج 
 الق ا  موضا البحث  الين نتا ج يتا الد ارا  يشا  إلى إمكانية اجو   القة نان ه ين المتعا ان.

ية  ت  يقا نان يدا الباحث وو اايما يتعتق  العالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية االم انة المع ا
 و  حوودا  اطال ايوو  وووو قيووة   ارووة رووا قة يشووا  إلوى طييعووة هوو ه العالقووة  اممووا روويق يتضوول الخانووت 
ووو دف طييعوووة العالقوووة نوووان  ووول مووون: اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة   ال ووان  مووون مشوووكتة البحوووث متمووو اًل  ووو  ي ع 

 االم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا .
متمو اًل  و  التحقوق مون   الثلمشكتة البحث يتضل الخانت ال ان  نت: الامن خالح الخا

لتعالقوا  السوييية نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة ارمتعاو  مسوتقلو االم انوة  المفتو ض الاموج  الياا  
 المع اية ارمتعا  اريمو اقرالات ايقاج الق ا  ارمتعا  يا او.

توصول إلوى نمووج  ناوا   يفسو  العالقوا  ا تى جلا  البحث الحال  يدعد محاالوة قالوى لت
السييية نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة االم انوة المع ايوة اقروالات ايقواج القو ا   خاصوة اق  الد اروا  

نوان هو ه المتعاو ا   نول لو  ي وت   لو  ي وت   البحوث  و  التوثيا ا  الياا يوة السوييية لتعالقوا السا قة 
 ناا ا.البسي ة  ا اك يباطحتى ند ارة 

اى  الفوووو اق نووووان اى وووو ا  قا المخمو ووووا   وووو  اكنتيا اووووة اكنفعاليووووة االم انووووة المع ايووووة 
اقروالات ايقواج القوو ا  يوؤ ا  اً ا م ًمووا  و  مواج ووة الضوعو  ايحقاوق التوا ووق  لو ا  ووا  كنود موون 
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  ا ووو لا التحقوووق مووون  كلوووة الفووو ق نوووان التحقوووق مووون  كلوووة الفووو ق نوووان الاوووو ان اج وووو   إنوووا و
االعتموو   اى نوو و  وو   وول موون: اكنتيا اووة اكنفعاليووة  االم انووة المع ايووة  اقرووالات التق  ووان 

ايقاج الق ا   اخاصة    غل يباين نتا ج الد ارا  السوا قة التو  يااالوو هو ه المتعاو ا   اام ول 
 .من مشكتة البحث ل ا االخانت اجلا 

د روووعاد الشوووواق   اقنوووو زاووو يوصوووتو   اروووة  ووول مووون: فبالنسةةةبة لالبرياريةةةة اية عاليةةةة
 ,Trnka)ا  و2014  حسووووا  ز  اووووا السووووادا  او2012رووووامل قحموووود رووووعا ى  اا و 2008

Zahradnik & Kuška, 2016)  و  ا2017  ااحخوا  اوان  قحمود(Martsksvishvili, 

Abuladze, Sordia & Neubauer, 2017)ووالء   ااو2018  نعيموة محمود محمود  اا 
  و2019  انتسوووام  اضووو  هوووا ا  ااو2018  اووود العوووالامالووودين محمووود  ياووودا   معووواج  يووود المخ

نوان  ق  اح إح وا ًيا و  إلوى اجوو  و 2019ايااء  يد الو ا   يد الحا ظ  نضواح موالاح   سواد  ا
 و 2003 ول مون: امحمود  تو  م و فى   نااما يوصتو   ارة  ل الل اإلنا  ال  و  ااإلنا 

اقحووالم محمووود   او2016  محمووودا ووواء  يوود الوو حمن او  ا2016اا تيوواء  ووا ح  يووود الوو حمن  
 .ا مانا اح إح ا ًيا إلى  دم اجو    ق  و2017حمو   

امن حاث الف ق نان التق  ان العتم  ااى ن     اكنتيا اة اكنفعالية يوصوتو   اروة 
  اح  ودم اجوو   و ق  إلوى (Trnka et al., 2016)  او2015اإروالم قنوو   يود العاو   رول مون: 
و  2003 وول موون: امحموود  توو  م وو فى   يوصووتو   ارووة   وو  حووان ننووان التق  وواإح ووا ًيا 

و إلوى 2019  اايااء  يد الو ا   يد الحا ظ  نضاح مالاح   سواد  و2014  حسا  ز  اا الساداا
 .اجو    ق  اح إح ا ًيا ناا ما ل الل التق   اى ن 

 ,Martin & Rubin)  وول موون:   ارووة   قوود يوصووتو وبالنسةةبة لرمروةةةة المعرفيةةة

اا يووود  و 2016  مديحوووة  امووول  ووووضو  اا2011  صوووالح سووو ا   يووود الوهوووال  اا(1995
إلووى  ووودم  و2018و  ااحسوووا  ز  اووا السووواد  2018اليوو ا  اووال  محسووون   خوو  حسوووان  وواغ   

    الم انة المع اية. ااإلنا  نان ال  و   اح إح ا ًيا اجو    ق 
اروووالمة  قاووول و  ا2015 ووو  حوووان يوصوووتو   اروووة  ووول مووون: امووو اى مقتوووا   عووودا ا  

إلووى اجووو   وو ق  اح  و2018   فوواف متعووت قحمووداا و 2016رووالمة   يوود الفتوواح  وو ح ضووو  
  و2015  عيسوووى روووت ا  روووالمةإح وووا ًيا ل وووالل اإلنوووا   نااموووا يوصوووتو   اروووة  ووول مووون: ا

  اانودى و2018 ماة قارو  إروما ال  اروح  محموو  محمود  و  اا2017اام اى صالح إن امي   
 إلى اجو    ق  اح إح ا ًيا ل الل ال  و .و 2018صباح عباس  
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اموون حاووث الفوو ق نووان التق  ووان العتموو  ااى نوو   وو  الم انووة المع ايووة   قوود يوصووتو 
و  ا يود اليو ا  اوال  2016  هان   ؤا  روادو  اا2015  ارة  ل من: ام اى مقتا   عدا ا  

لتق  ووان   وو  و إلووى  وودم اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان ا2018محسوون   خوو  حسووان  وواغ   
و  اارووالمة  قاوول رووالمة  2011  صووالح سوو ا   يوود الوهووالحووان يوصووتو   ارووة  وول موون: ا

و  اانوووودى صووووباح عبوووواس  2017و  ااموووو اى صووووالح إنوووو امي   2016 يوووود الفتوووواح  وووو ح ضووووو  
 و إلى اجو    ق  اح إح ا ًيا ل الل العتم .2018و  ااحسا  ز  اا الساد  2018

و 2013   قود يوصوتو   اروة ا   وا  صوالح سوعبا   اروبالنسةبة سمةاليب ااخةال ال ةر 
إلوووى اجوووو   ووو ق  اح إح وووا ًيا ل وووالل الووو  و   ووو  اىروووتول: العقالنووو   االحدرووو   االتتقوووا    

محمووود   وووي  ال ووالل اإلنوووا   ووو  اىروووتول: اك تموووا ا  االتخايووو    ووو  حوووان يوصوووتو   اروووة ا
ح ووووا ًيا ل ووووالل اإلنووووا   وووو  إلووووى اجووووو   وووو ق  اح إ و2018  الوووود ي   روووواد  يوووود   العخموووو 

اىرووووتوبان اك تمووووا ا  االتتقووووا   االحوووو   الالا وووودو  ا وووودم اجووووو   وووو ق  اح إح ووووا ًيا ناا مووووا  وووو  
ا يوود الموواع   يوود   اىرووتوبان العقالنوو  االحوو  و االتخايوو  االمماطتووةو  ناامووا يوصووتو   ارووة 

ا و ق  اح العقالنو    ل الل ال  و   و  اىروتول إلى اجو    ق  اح إح ا ًياو 2012حسات  
 ووووو  اىروووووتول: ناا موووووا ل وووووالل اإلنوووووا   ووووو  اىروووووتول الحدرووووو   ا ووووودم اجوووووو   ووووو ق  إح وووووا ًيا

و إلى  دم 2018     حان يوصتو   ارة احسا  ز  اا الساد  اك تما ا  االتتقا    االتخاي 
االحدرو   اجو    ق  اح إح ا ًيا نان الاو ان  و  اىروتول: العقالنو   ااك تموا ا  االتتقوا   

 نااما يوجد   ق  اح إح ا ًيا ناا ما    اىرتول التخاي .
امن حاث الف ق نان التق  ان العتم  ااى ن     قرالات ايقاج الق ا    قد يوصتو 

 وو  قرووالات ايقوواج التق  ووان  وودم اجووو   وو ق نووان إلووى و 2008اقحموود حسوون محموود    ارووة 
 و2018حان يوصتو   ارة احسا  ز  اا السواد       الق ا : اك تما ا  االحدر   االعقالن 

إلووووى اجووووو   وووو ق نووووان التق  ووووان  وووو  جميووووا اىرووووالات: العقالنوووو   ااك تمووووا ا  االتتقووووا    
 االحدر   االتخاي  ل الل التق   العتم .

 اإلضووا ة إلووى جلووا   ووا  نوود ى البحووو  التوو  يااالووو اكنتيا اووة اكنفعاليووةأل ليون ووا متعاوو  
  اقيًضووا نوود ى البحووو  التوو  يااالووو قرووالات ايقوواج القوو ا  خاصووة  تووى صووعاد حووديث الع وود نسوويًيا

البحوث الت بوووا الع بو أل  عالييووة البحوو  يااالووو م ووا ا  ايقواج القوو ا  ايحديود المشووكتة ايحتات ووا  
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االبحث  ن ندا ل الحل قا اكختيا ا   ايقاي  اليدا ل اصوًك ى ضت ا  ااختيا  اليوديل المااروت 
الماارت  ايافا  ه ا الق ا و قا القد ى  تى ايقاج الق ا   عامل  ام  ا  لا  ودم اجوو  قا الق ا  

  ارا  را قة   بية قا قجايية وو    حدا  اطال وا  الباحوث ووو يااالوو موضووع البحوث الحوال   
 ه ه اىمو   ا  من سثن ا إج اء الباحث ل  ا البحث. 

يمكوووون صوووووا ا ايحديوووودها  وووو   اموووون خووووالح العوووو ض السووووانق لخوانووووت مشووووكتة البحووووث
 التسا ك  التالية:

 ما ه  قرالات ايقاج الق ا  اىر   ارتقداًما قا ساوً ا نان طالل  ااة البحث؟ -1

هل يوجود ا يبوا   اح إح وا ًيا نوان  ول مون: اكنتيا اوة اكنفعاليوة  ا الم انوة المع ايوة   -2
 اقرالات ايقاج الق ا  لدى طالل  ااة البحث؟

إلووى نموووج  ناووا   يفسوو  العالقووا  السووييية نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة هوول يمكوون التوصوول  -3
 اقرالات ايقاج الق ا  االم انة المع اية؟

هل يوجد   ق  اح إح ا ًيا نوان متورو     جوا  طوالل  ااوة البحوث الو  و  ااإلنوا   -4
     ل من: اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات ايقاج الق ا ؟

جد   ق  اح إح ا ًيا نان متور     جا  طالل  ااة البحث مون التق و  العتمو  هل يو  -5
 االتق   اى ن      ل من: اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات ايقاج الق ا .

 -يقتتوووف التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية لتامووووج  الياوووا   المفتووو ض  ووواختالف الاووووع اج وووو  هووول -6
 ؟ لبحثإنا و لدى  ااة ا

يقتتوووف التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية لتامووووج  الياوووا   المفتووو ض  ووواختالف التق ووو   هووول -7
 ق ن و لدى  ااة البحث؟ -ا تم 

 ي ع  دف قر   قرالات ايقاج الق ا  ساوً ا نان ال الل. -1

الات ايقواج القو ا  ي ع  دف طييعة العالقة نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة  االم انوة المع ايوة اقرو -2
 لدى طالل الخامعة.

التحقووووق موووون موووودى إمكانيووووة التوصوووول إلووووى نموووووج  ناووووا   يفسوووو  العالقووووا  السووووييية نووووان  -3
 اكنتيا اة اكنفعالية اقرالات ايقاج الق ا  االم انة المع اية لدى طالل الخامعة.
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وو دف يووثيا   وول موون: الاوووع اج ووو  -4 : ق نوو و  وو   وول موون -إنووا و  االتق وو  ا تموو  -ي ع 
 اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات ايقاج الق ا .

اليشوووف  وووون يوووثيا   وووول مووون: الاوووووع  االتق وووو   توووى التووووثيا ا  الياا يوووة السووووييية  وووو   -5
 الاموج  الياا   المفت ض.

يقدي  مخمو ة من التوصيا  الت  قد يسا د  تى يامية قا إي اء ا   ضوء نتا ج البحوثو  -6
 فعالية االم انة المع اية ااىرالات الما قية العقالنية كيقاج الق ا .اكنتيا اة اكن

 يتضل قهمية البحث ايما يت :

 ة:ــــريــــة النظــــاألهمي

قاح   ارة وو    حدا  اطال ا  الباحث وو  تى صوعاد البحوث الت بووا الع بو  ااىجايو   -1
 يا اة اكنفعالية االم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا . ي ت  ند ارة العالقة نان اكنت

قتة الد ارا  الت  اهتمو نتاااح اكنتيا اة اكنفعالية مقا نوة  اكنتيا اوة المع ايوةأل حاوث  -2
  ال  االيية الد ارا   تى اكهتمام  الخوانت المع اية لالنتيا    تى ال ا  من قهمية 

    زا   اي  الضعو   االت  يحتا  إلى التعيا  الخوانت اكنفعالية  خاصة    غل 
  ن اكنفعاك     ق مال مة يتاارت ما طييعة المواقف المقتتفة.

يقوووودي  يثصووووياًل نظ ًاووووا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة االم انووووة المع ايووووة اقرووووالات ايقوووواج القوووو ا    -3
   الت بوا.اخاصة اكنتيا اة اكنفعالية  ون ا مف وم حديث نسيًيا    مخاح  ت  الاف

قهميوة   اروة: اكنتيا اوة اكنفعاليوة  االم انوة المع ايووة  اقروالات ايقواج القو ا     و  مون العواموول  -4
 الم مة لمواج ة التحديا  اىرا يمية ايحقاق التوا ق االاخاح اىرا يم  لدى طالل الخامعة.

العديود مون  قهمية الم حتة الخامعيةأل حاث يتحت   تى ال الل خالح هو ه الم حتوة ايقواج -5
 الق ا ا  المستقيتية الم ا اة القاصة  الحياى الم اية قا الد ارية  عد التق  . 
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 ة:ـــــة التطبقيـــــاألهمي

يقوودي  نموووج  روويي  يفسوو  العالقووا  نووان متعاوو ا  البحووث  يمكوون اإل ووا ى ماوو  ي بوًاووا  وو   -1
ة  االم انوووة المع ايوووة  ي ووومي  اليووو امج التد اييوووة ااإل سوووا ية لتاميوووة اكنتيا اوووة اكنفعاليووو

 االقد ى  تى ايقاج الق ا  ايحسان قرالاب  لدى ال الل.

يقووودي  ياليوووة مقوووايي  مقااوووة امقيووواس اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة  امقيووواس الم انوووة المع ايوووة   -2
 امقياس قرالات ايقاج الق ا و يمكن اك تما   تا        ارا  مستقيتية.

تموو  ااى نوو   ابووان الوو  و  ااإلنووا   وو  متعاوو ا  مع  ووة الفوو اق نووان طووالل التق  ووان الع -3
 البحث ال الية  يع    لياًل إ سا ًيا ليييية التعامل ما ال الل ا ًقا لمستوا  ه ين المتعا ان.

يفاوود القووا مان  تووى العمتيووة التعتيميووة  كتيووة الت بيووة  وو  يعوو ف ن ا اوول الشق ووية المماووال  -4
نفعاليووووة  االم انووووة المع ايووووة  ااىرووووالات ل ووووالل اليتيووووة ايمووووا يتعتووووق نووووو: اكنتيا اووووة اك

المفضووووتة كيقوووواج القوووو ا   ممووووا يسوووومل ل وووو   ارووووتقدام ط ا ووووق التوووود ا  اقرووووالات التقوووووا  
 المااربة  ايمكاا   من ايقاج الق ا ا  الت بواة   فة  امة.

يوعيوووووة القوووووا مان  توووووى العمتيوووووة التعتيموووووة  وووووث  اكنفعووووواك  يتشوووووكل مووووون خوووووالح المعوووووايا   -5
االتقالاد ال قااية السوا دى  و  المختموا  امون يو  يمكاوا   مون يوو ا   ا وة السويل اكجتماعية 

 اكنتيا اة اكنفعاليةإ  يامية الت  يسمل  اكنتيا     مخاح اكنفعاح قمام ال اللأل حاث 
 .يحسان جو ى التعتي  الخامع  الحديث ط ق ه  إحدى 

   حوح ه ا الموضوع.يفتل ه ا البحث المخاح لتباح ان حوح مالاد من الد ارا -6

 ة:ــــاليــــة االنفعــــاريــــاالبتك
لالنتيا اة اكنفعالية اال ا ي ى قن ا اروتعدا   Averill (1999)لقد يياى الباحث يع ا  

الفوو   لف وو  الموقووف اكنفعووال  الوو ا يموو   وو   ا  وو  انفعاكيوو  اانفعوواك  ا خوو ان ااإل ووا ى ما مووا  
 االتعيا   ن انفعاكي     اقة جديدى اا  مثلو ة يتماال  اىصالة االفا تية.

ايقوواس  الد جووة التوو  يح وول  تا ووا ال الووت  تووى مقيوواس اكنتيا اووة اكنفعاليووة  االوو ا 
 يتيو  من ق بعة محكا  لالنتيا اة اكنفعالية  ه : 

كنفعاكيوو   الفوو    وو  : ااعاوو  Emotional Preparednessايمةةرعداد اية عةةال   -1
  ما  ايوغيف ما    يوجي  رتو ياي .االتعت  مااانفعاك  ا خ ان  
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: ااعاووو  ق  ييوووو  اكروووتخا ة اكنفعاليوووة Emotional Novelty اية عاليةةةة الجةةةدة -2
 جديدى  ا  ادى  ااا  مثلو ة مقا نة  اكرتخا ا  اكنفعالية السا دى    المختما.

عا  ق  ييو  اكرتخا ة اكنفعاليوة يا : Emotional Effectivenessال اعرية اية عالية  -3
 جا   ا دى لتف   االمختما   حاث يدم ِين الف   من يحقاق قهدا   قا قهداف من حول .

عاوووو  ق  ييووووو  اكرووووتخا ة يا : Emotional Authenticityاسصةةةةالة اية عاليةةةةة  -4
   اقوووي  الفووو   معيووو ى   ووودق  ووون: الموقوووف اكنفعوووال  الووو ا يتواجووود ايووو  الفووو  اكنفعاليوووة 

 امعتقداي   اخي اي   اما يدا   اخت  قا ما يشع    . 

 ة  ـــــرفيـــــة املعـــــرونـــــامل
لتم انوة المع ايوة االو ا  Dennis and Wal (2010, 242)القود يياوى الباحوث يع او  

 .القد ى  تى التيي  ما الم ا ا  قا المواقف اليا ية المتعا ىي ى قن ا 
ة الت  يح ل  تا ا ال الت  تى مقياس الم انة المع ايوة  االو ا يتيوو  ايقاس  الد ج

 من  عدين  هما:
القوود ى  تووى إ  ا  يفسووا ا  نديتووة متعوود ى ىحوودا  الحيوواى ااعاوو   :Alternatives البةةدا ل -1

 .االستو  البش ا  االقد ى  تى إيخا  حتوح نديتة متعد ى لتمواقف ال عبة

 .إلى ي و  المواقف ال عبة  تى قن ا قانتة لتتحك المال ااعا  : Control الرحكم -2
 أماليب ااخال ال رار  -3

ىروتول ايقواج القو ا   Scotte and Bruce (1995, 820)القود يياوى الباحوث يع او  
 ثن  نمم اكرتخا ة المتعتمة  تى نحو ا تيا ا من ِقي ل الف    ادما يواج  موقًفا يت تت ق اً ا قا 

  تا ا  ادما يواج  موقًفا يت تت ما  ايقاج ق اً ا. ال  اقة الت   قل الف  
  االوو ا قرووالات ايقوواج القوو ا ايقوواس  الد جووة التوو  يح وول  تا ووا ال الووت  تووى مقيوواس 

 :  ه خمسة قرالات شملي
: ي ووت  ايوو  الفوو    التاووااح الما قوو  لتموقووف قا Rational Style اسمةةروب الع الةةة  -1

 ل اليدا ل المتاحة  ايقايم ا كيقاج الق ا .المشكتة اجما معتوما   ا ا  امع  ة  

: ي ت  اي  الف    التفاصال  ااتق  اي  الق ا  نااًء Intuitive Style اسمروب الحدم  -2
  تى    ي   امشا  ه  ااإلحساس   حة الق ا .
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: يتقوو  ايوو  الفوو   القوو ا  معتمووًدا  تووى   اء Dependent Style اسمةةروب ايعرمةةاد  -3
 ايوجا   . ا خ ان ان ا ح  

: يحوااح ايو  الفو   يخاوت قا يثجاول ايقواج القو ا  Avoidant Style اسمروب الرجنبة  -4
 رتما  ا  جلا ممكًاا. 

: يتق  اي  الفو   القو ا   سو  ة قا Spontaneous Style اسمروب الع و  )الرر ا  ( -5
   و ى  و اة يتقا ية.

 ةـــاليـــالنفعة اـــاريـــأوًلا: االبتك
 ة:ـــاليـــة االنفعـــاريـــوم االبتكـــمفه -1

-Averill and Thomasي جووا الفضوول  وو  غ ووو  مف وووم اكنتيا اووة اكنفعاليووة إلووى 

Knowles (1991)  ارت    ن اكنتيا اة اكنفعالية  حاث قسا اا إلى قن  ما  اقو ق ات     
الية ي يبم ا يباًطا اييًقا  اكرت ا ى الفساولوجية البعادى را  ياظ  إلى اكنفعاح  تى قن  ارتخا ة ق

 ن العمتيا  العقتية العتيا  حاث ااو  هو ه الاظو ى مواي  اروالو   ناظو ى جديودى  االتو   وا  مون 
قي هووا غ ووو  مف وووم الوو  اء الوجوودان  الوو ا يشووا  إلووى قوود ى الفوو    تووى الووتحك   وو  إ ا ى مشووا  ه  

  اق  يسوووتقدم موووا لديووو  مووون معتوموووا   ووو  يوجيووو  ق يوووا ه  اانفعاكيووو   اانفعاكيووو   االتمااوووال ناا وووا
 و. 283, 2013اق عال  ار اما   واضة ماشا   

اكنتيا اوة اكنفعاليوة  ثن وا العمتيوة  Averill and Nunley (1992, 99)اقود  و ف 
 قصاتة.ا جديدى ا عالة  نفعالية    المواقف اكنفعاليةاكجعل ارتخا ة الف        س ِ الت  يد 

 تووى يخ بووة العواطووف الخديوودى االتعياوو  الفوو   قوود ى رمووا يشووا  اكنتيا اووة اكنفعاليووة إلووى 
 .(Lim, 1995, iv)  ا ا    ق يعالز نمو الف   الشق   ا القاي  الشق ية

 ثن وا اروتعدا  الفو   لف و  الموقوف اكنفعوال  الو ا يمو   و    Averill (1999)ا    وا قيًضوا 
فعوواك  ا خو ان ااإل ووا ى ما مووا  االتعياو   وون انفعاكيوو     اقوة جديوودى ااوو  مثلو ووة ا  و  انفعاكيوو  اان

 .يتماال  اىصالة االفا تية
و  ثن ووا الحساروووية لالنفعووواك  االقووود ى 47  2008رمووا     وووا قنوووو زاوود روووعاد الشوووواق  ا

  تى الف   االتعيا   ن مخمو ة من اكنفعاك  اىصاتة    اقة   ادى اجا   عالية.
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و  ثن وا قود ى الفو    توى التعياو   ون اكنفعواك  98  2009ا    ا  ا ح رعد يوروف ا
اىصتية االمتف  ى اجا  الفعالية االت  يد ع  إلى يوجيو  التفياو     اقوة إيخانيوة  و  التعامول موا 
المواقوووف المقتتفوووة قا يد عووو  إلنتوووا   عوووة اى مووواح اى نيوووة قا الفايوووة قا العتميوووة  ايعتمووود  توووى 

   الف   لالرتعدا ا  اإلنداعية الت  يت ف  الخدى االفعالية ااىصالة.امتال
الووداخت  العوواطف   تووى قن ووا قوود ى الشووق   تووى ي وومي  نشوواط   إلا ووا قيًضوواامكوون الاظوو  ا 

 (Tarabakina et al., 2015, 175)      ق   ادىالتعيا   اا االقا ج  ايحوات   شكل إندا   
نفعواك  جديود ا عواح مون اك موالاج ون   ودق تى التعياو  إلى قد ى الف    قيًضا شا  اي

(Martsksvishvili et al., 2017, 31). 
قا ااالحظ من خوالح العو ض السوانق لتع افوا  اكنتيا اوة اكنفعاليوة ق  جميع وا مشوتقة 

أل اقووود ي جوووا جلوووا إلوووى ق  االييوووة الووو ا يتياووواه الباحوووث Averill (1999)متسوووقة موووا يع اووو  
 .Averillا تمد   تى نموج  اكنتيا اة اكنفعالية لو  الد ارا  السا قة

 األسس التي تقوم عليها االبتكارية االنفعالية: -2
نداا ووو  يوو ى اكنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى الاظوو ى اكجتماعيووة الت  اييووة لالنفعوواح التوو  يت ووو  

يوواظ   اك يقضووا  مووا نمووو الفوو    اا يباط ووا نوج ووة الاظوو  التوو  يقوووح ق  اكنفعوواك  يدي ووو  اك
لقوا ووود ياظيميوووة قا يوقعوووا  اجتماعيوووة إلوووى الحووود الووو ا يعتيووو  ايووو  اكنفعووواح  مكوووو  اجتموووا   

 Overtخاضوووًعا إلوووى التحووووح جووو  ًاا الوووي  رووو حًيا  اهووو ا موووا يعيووو   اووو   وووالتعيا  ال ووو ال 

Expression  ا   التحووووح اكنفعوووال  يظ ووو    وووو ى ااضوووحة  توووى المسوووتوى اكجتموووا   ا ووو  
التووا اق   تووى مسووتوى يعوود  ال قا ووا  ايبايا ووا يتضوول نموواج  مقتتفووة موون انفعاليووة الفوو     الت ووو 

رموا ق   متيوة التحوووح هو ه يحود   تووى المسوتوى الفو  ا  حاووث يعتيو   ول سووق  مكوًنوا يقااًيووا 
 و.282  2013 اخل جاي  ار اما   واضة ماشا   

 ,Averill)فعوواح قا العاطفووة حوووح اكن مقتتفوان يماًموواقا مقتوو حان  قيووان ا تيو    اووا  

1999, 334; Averill, 2001, 5) : 
 توووى اىقووول موووا يسووومى  وووالعواطفنفعووواك  يحووود   شوووكل طييعووو  ووووو اك يووو ى ق  :لةةةرأ  اسولا  

يانتوة  توى  و و  الخووه ايظول يخواه اىحودا  اليا يوة    اوة  عل انفعالية      ا  وو   اىرارية
 د قا يعاا   امن ي      ليسو ماتخا  انتيا اة.  قا قن ا مدح اة ضم  الالمن اال قا ة
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 اهو الو قا اكجتموا   الياوا    االو ا يو ى ق  اكنفعواك  يدوا ظ  اياموو ايتعاو   :لرأ  الثاة ا
المشووا   يقضووا لتتعااوو  ايتشووكل نتعاوو  التوقعووا  االقوا وود االمعووايا  اكجتماعيووة  اموون يوو   

نول  و  ناات وا الضوماية  القوا ج ا مظ  هوا ق شكل قرار   لي   قم    يعيا هوا  نتيا ا اك
 .   المخاح الفي ا هو الحاح نيو  ميد ان    المشا    ما قيًضا  ل ا يخت  تااا ق  

حتى اقو ق اوت   وا  يداظو  إلوى العواطوف  توى قن وا اروتخا ا  ندا يوة مون حاوث الت وو   ا 
هو ا الو قا   يعاو اقود . العتيوا  ا ى الفسواولوجية اياف ول  ون  متيوا  التفياو روتاإل  شكل اياق  ي يبم

 ةالمع ايوو نتيا اووةنووان اك قووةالعال يضوواه  يق اًبووا نفعووال الوو  اء اك العالقووة نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة ا 
  جوة معااوة مون   انو  يت توت و  مخواح معوان قا انتيا ًاوا ميودً ا أل  تي  يكوو  اى اء اال  اء المع   

 .(Averill, 1999, 332)كنتيا  ك يضمن اء    حد جاي   ا  ال  ا ما جلا  ا ال  اء قا المومبة
 اكنتيا اة اكنفعالية اال  اء الوجدان  عبا ى  ن نموج  متيامل يخما نان جاباي   ودً ا 
موون السووما  المالاجيووة ااكجتماعيووة التوو  يووؤي   شووكل  ياوو   تووى ياوووع الخانووت الوجوودان  ل  وو ا   

تمواقف المقتتفة الت  يؤي   توى مشوا  ه  اانفعواكي    ااظ   جلا    مدى   م   اارتيعان   ل
رمووا يظ وو  جلووا  وو  ق  الف وو  المتعمووق لتمشووا   قوود يووؤ ا إلووى  قووة ا عاليووة الفوو    وو  مواج ووة 

 و.13  2002الي ا  من القضايا الوجدانية الت  يواج  ا ار اما   واضة ماشا   
و  يوووثيا  موجوووت مباسووو   اح و إلوووى اجووو2011 قووود يوصوووتو   اروووة ازااوووت  يووود العتوووي  نوووداا  

و إلوى 2012إح ا ًيا لت  اء اكنفعال     اإلنداع اكنفعال    موا يوصوتو   اروة اروامل قحمود روعا ى  
 اجو  ا يبا  موجت  اح إح ا ًيا نان اكنتيا اة اكنفعالية اال  اء اكنفعال   ااكنتيا اة المع اية.

ابعبوا ى   ضوا قيًضوا لتتعااو  اإلنودا  العواطف ك يتعتق  ال  اء  حسوت  نول يقرما ق  
ان   حاووث يشووا    وول مووا   رووما  ا خووو    ألقخوو ى  ا اء الوو  اء االعاطفووة ااإلنووداع  هاووا  احووودى

و اكخوتالف ق: اة قا اكنفعواح  ما وا   مخاح العاطفو نتيا ما ق نظ ا اق لة يخ ايية لالاهاا  
و اكختال ووووا  ل  امووووا  العاطييووووةواالمتالز  ةيووووالعاطياكرووووتخا ا   اكجتمووووا   قا ال قووووا    وووو 
 التيوووووووان الوووووودقاق لتمتالزمووووووا  اكنفعاليووووووة و ا  اكنتيووووووا  العوووووواطف الف  يووووووة  وووووو  القوووووود ى  تووووووى 

 (Averill, 2000, 277; Averill, 2005, 234).  
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 :(Averill, 2001, 8-10)اايما يت  ه ه الم ا   ال الية ال  يسة لالنتيا اة اكنفعالية 
 Cultural Variation Inفنعا اةتتت  اال اتتتت ا ي  تتتي ااالختتت ال ااف تتت  أ( 

Emotional Syndromes: 

ا اخوول ال قا ووة الواحوودى  ممووا يوودلل  تووى  يقتتووف العواطووف  شووكل  ياوو  موون يقا ووة إلووى قخوو ى 
عووواطف   توووى المسوووتوى النوووداع نتيخوووة اخوووتالف اإل هووو ا اكخوووتالفاجوووو  اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة  اااشوووث 

اكنفعوووواك  يامووووو ايتشووووكل موووون خووووالح التوقعووووا  االمعووووايا  اكجتماعيووووة     اإلضووووا ة إلووووى ق الفوووو  ا
االتقالاد ال قاايوة  اهو ه المعوايا  االتقالاود يتعاو  ايقتتوف مون مختموا إلوى  خو  امون يقا وة إلوى قخو ى  

 .امن ي  يقتتف ايتعا  اكنفعاك  من يقا ة إلى قخ ى 
لوووووامم المووووواظ  مووووون جلوووووا ا Emotional Syndromeاادق ووووود  الالمتوووووة اكنفعاليوووووة 

اكروووتخا ا  االمشوووا    ااى يوووا   ااىحووودا و التووو  يظ ووو   ووو  السوووتو    العضوووت  االقووووف  
 .(Averill, 2005, 225)االحت  االت  يمكن ا تبا ها إنتاجا انتيا ًاا 

 Individual Differences Inفنعا اةتت  اال الب ك قةتت ااعتتق ا ااعقةةتت   تتي ا ب( 

Emotional Creativity: 

 وون ط اووق نفعوواك   اامكوون إيبووا  جلووا  تووى حوود رووواء  وو  اك يتيوو انم ى وو ا ا لووي   وول
  ا   ا  ا  و  المشوا   الخديودى نفعواك  ون اك : التعياو  ح  اكختال ا  الف  ية    القد ى  توى

 ال ايية امشا   ا خ ان  ا  ا ى اكنفعاك   ه ه الف اق يؤ د اجو  اكنتيا     مخاح اكنفعاح.
 ليوون  وو  الظوو اف  يق اًبووا  وو  ااوو  العا يووة قوود ي اوو  مشووا   جديوودى لوودى قا  لمواقف ووا
 ,Averill)  وو  قوود ي    تووى يخ بووة  واطووف جديوودى قا   اوودى  وو ا العا يووة يقتتووف اى االمواقووف

 يتعتق  الف اق    اكنتيا اة اكنفعالية. ه ه اكختال ا  الف  ية  (332 ,1999
 :The Microgenesis of Emotional Episodesافنعا ل ن ااةقةا اةاا ك ج( 

  حاووث الشووق هوو ا إنووداع  م مووا نتوو  تشووكل العاطفووة  شووكل  اموول موون  قس سووق يك 
قود من خالح التفا ل اكجتما   االقوا د االمعايا  اكجتماعية  ا يت و  العاطفة  م ا  الوقو  

 متيوووة ناووواءى  و  اهووو  اليا اوووا  الدقيقوووةالووودقاق لالنفعووواح اييووووان تيوان  وووالنسوووم  هووو ه العمتيوووة 
 يقضا لتتعاا  اإلندا    ما يت تت الوضا.
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ق  اإلنوداع العواطف  لوي    توىقد   ياو  مون اى لوة إلى اجو  يشا   نااًء  تى ما ريق  الواقا
  ق وواله ااوو  صووحيل  قيانممكًاووا  حسووت  نوول موجوووً ا  وو   وول مكووا أل ابالتووال   يخووت ق  يكووو  قحوود الوو

 .(Averill, 2001, 8) ساولوجية ق  العواطف ارتخا ا  ندا ية ال قا اىاح اال ا ي ى  واه
 ة:ــــاليــــة االنفعــــاريــــات االبتكــــمحك -3

لتحكوو   تووى اكرووتخا ا   Averill (1999) ا تموود الباحووث  تووى المحكووا  التوو  اضووع ا
ة ن الد اروا  الع بيو ود   ياو  مواكنفعالية  ثن وا انتيا اوةأل حاوث يو  التحقوق ما وا ااك تموا   تا وا  و  

و  اامحموووود  توووو  م وووو فى  2002ار امووووا   واضووووة ماشووووا     ارووووة  وووول موووون:  ااىجاييووووة  ما ووووا
  و2007  صووالل حسووان  واطووفا  ا(Ivcevic, Brackett & Mayer, 2007)و  ا2003

 ,Nezhdyan & Abdi)و  ا2009اا وا ح روعد يوروف    و2008  قنوو زاود روعاد الشوواق اا

 ,Navaei)و  ا2012و  اارووووووامل قحموووووود رووووووعا ى  2010قحموووووود     ااسووووووا ان محموووووود(2010

Hosseinaiy & Asadi, 2014)   ا  و2014  ااحسوا  ز  اوا السواد(Soroa, Gorostiaga, 

Aritzeta & Balluerka, 2015)   و  ااا وواء  يوود الوو حمن 2015  ااإرووالم قنووو   يوود العاوو
و  2016 توووووووو  قحموووووووود  و  ااصووووووووفاء 2016و  اا تيوووووووواء  ووووووووا ح  يوووووووود الوووووووو حمن  2016محمووووووود  

و  ااحخووا  اووان  قحموود  2017  ااقحووالم محموود حمووو   (Martsksvishvili et al., 2017)ا
و  ااطوووا ق نوووو  الووودين 2018و  اا وووالء الووودين محمووود  ياووودا   معووواج  يووود المخاووود العوووالام  2017
 و.2019و  ااانتسام  اض  ها ا  2018و  ااإر اء  اطف  يد ال ا ا  2018محمد  

ظ  إلى اكنفعاك  قا العواطف  اتاجا  انتيا اة إجا يوا     ا وا معوايا : الخودى  اامكن الا
االفعالية  ااىصالة  اه  نفو  المعوايا  التو  نحكو  ن وا  توى اكروتخا ا  المع ايوة الم يب وة  الو  اء 

  اايموا (Gutbezahl, 1994, 9; Averill, 1999, 333; Averill, 2009, 251) ثن ا انتيا اوة 
 ;Averill, 1999.333-335; Averill, 2002, 175-176)يوضوويل ل وو ه المعووايا   يتوو 

Averill, 2005, 231-234):  
  :تتتت اةتتتتةة االفنعاتتتتااجأ( 

المعيووووا  اىر وووو  سوووواوً ا   ايدعوووود ااوووو  العا يووووةالف اوووودى قا القوووود ى  تووووى يخ بووووة العواطووووف هوووو  
  قا االمعيوا  الشق و و مقا نًة  ستو  الف   السانققد ييو  اكرتخا ة جديدى نتيا اة اكنفعالية  ا لال

هاوا المقا نوة اىخاو ى ا  االمعيوا  المختمعو و  قد ييو  جديدى مقا نًة  الستو  المعتا     المختما  كول
 . اكنتيا اة اكنفعاليةه  اىر   صتة 
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   مونيتيوو  يدشوت   ق  كاكنفعاليوة  الحدايوةق  الخودى قا  Gutbezahl (1994, 6-9)اا ى 
مون اكروتخا ا  اكنفعاليوة المثلو وة التو  يشوكل من مخمو وة قد يتيو    الين ارتخا ة انفعالية جديدى

و اكروتخا ة اكنفعاليوة قا إجا  انو م ل الشعو   مالاج من الحت االعضت   قاق اجديدانفعال  يعيا  
الحوت   الفو   ا وا  تى اجو  ان بواع موثلوف  و  اضوا ااو   وا ا   موا هوو الحواح  اودما يشوع ي

 .   موقف قد ي ا   ا ى العضت قا القوف
ااستقت  الباحث من جلا قن  لي  يت ف اكرتخا ة اكنفعالية  الخدى  كنود ق  ييوو  

 جديدى  ا  ادى  ااا  مثلو ة مقا نة  اكرتخا ا  اكنفعالية السا دى    المختما.
  :تتت اةتتت  االفنعاتتت عاةتتتااعب( 

 عضو ا ا اوت قا  توى الو ا  مون ق   انتيا اوة الخديودىاكنفعاليوة ا  ليسو  ل اكروتخا 
يخت ق  ييو  جا   ا دى محتمتة لتف   قا  انتيا اة اكنفعالية اكرتخا ة يو  تي  ياا  مثلوف   

كال    عتوى رويال الم واح: ه  ط ق لتتعامل موا المشوقا اكنفعاك  معظ  المشا   لتمختماأل  
اموا إلوى جلوا. نان زاجوان ... حماية العالقة االعا ى ط اقة للق    ت  ال من االقوف ط اقة ل

حتووى اكنفعوواح  ا  ا اءتيووة  تووى اىقوول  تووى يحقاووق ال وودف اليووامن ا  وو  هوو ه الحوواك  يعتموود الف
يمكن التعياو   ا وا اوم ل الف ح قا الحال    اقا ا ًض  الي  ل ا هد ً ييدا غاه ًاا الت   نفعاك اك

 ادى.اا  ج قا ىجاد   اقة 
 عالة إجا  انو الستو يا  الت  ياشث ييو  العاطفة ق   Gutbezahl (1994, 9)اا ى 

إجا   قا حول  ن  قا م   الت  ي د   ا ه  يتا الت  يمكن إج ا ها اامكن ق  يفاد الشق   ا ام
  . تى حل مشكتة ماقا م ن  حول   صاحي ارانو يسا د 

ا ة اكنفعاليووة  الفا تيووة  كنوود ق  ااسووتقت  الباحووث موون جلووا قنوو  ليوو  يت ووف اكرووتخ
  ييو  جا   ا دى لتف   االمختما   حاث يدم ِين الف   من يحقاق قهدا  .

  :تتت اةتتت  االفنعاتتت اتتتاألصج( 

يعكوو     اقووة قا  ووثخ ى قووي  الفوو   امعتقدايوو أل قا  يعيوو  اكنفعاليووة اكرووتخا ةايعاوو  ق  
 Averillالتوضويل جلوا يسووق لاوا   ون الو ا . صا ًقا ايعيا ً  قا ق  اكرتخا ة اكنفعالية ييو  

قديمووة  رووم ا طالًبوا موهوًبووا  اًيوا لتعايووة يقووم ناسوو  لوحوة  اووايقات هوو ا الم وواح  لوو (333 ,1999)
   اموا جلواقود يتحقوق يماًموا تا متشوان ق  التووحتان   ضوية قحد ال رامان مون قودي  الالموا    وا  
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األ ىن ووا جسوود  ااقع ووا حووان جا   ا يوو     وودق حًقوونتيا ًاووا إنتاًجووا ا قووم التوحووة القديمووة عتيوو  ي
يفتقوو  إلووى قن ووا    قوود نقوووحالخديوودى التوو   رووم ا الشووال الموهووول الاسووقة وون جا  صوواحي ا  قمووا 

 .معالالة  ن م د  حاوات ا نسقة قا  ا اكايا أل ىن ا اىصالة
ة  كنوود ق  ييووو  ااسووتقت  الباحووث موون جلووا قنوو  ليوو  يت ووف اكرووتخا ة اكنفعاليووة  اىصووال

امعيوو ى  وون الموقووف اكنفعووال  الوو ا يتواجوود ايوو  الفوو    امعيوو ى  وون الفوو   جايوو   وو  قيموو  امعتقدايوو  حيووة 
 توى العكو  مون جلوا   وا  اكروتخا ة اخي اي  اما يدا   اخت    والف   الميتيو  انفعالًيوا ك يكوو  مقتوًدا  ا 

االموقووف اكنفعووال   حاوات ووا الووة  وون م وود معال  اكنفعاليووة ااوو  اىصوواتة هوو  اكرووتخا ة التوو  ييووو  
 .ال ا نشث  اي و  اك يعي   ن جا  صاحي ا

 ي:تتت اتتتاالفنعا ةاةتتتاالس اة( 

 م ووووو محووووود    توووووى المووووودى ال واووووول ىالقيووووو  قا  الت اوووووؤ اكروووووتعدا  قاق   Averillيووووو ى 
عواح قا العاطفوةأل اكنفمخواح ه ا اىم   تى  اكنتيا اة المع اية. ااا يقلالختال ا  الف  ية    

 ووو  مشوووا  ه   ا ًموووا يفيووو ا    اق  العواطوووف جوووالء م ووو  مووون حيووواي  اى ووو ا  يعتيووو   عوووة حاوووث 
هوؤكء ا    حسارو  لمشا   ا خو ان  ااتعتمو  من خي اي   اكنفعالية   ما قنااحاالو    م ا  

 .ق ضل ارتعداً ا  اطيًيا من نظ ا    اا  المبالان   ا اى
الف   كنفعاكي  اانفعاك      لا ق  اكرتعدا  اكنفعال  يعا  ااستقت  الباحث من ج

  ما  ايوغيف ما    يوجي  رتو ياي . االتعت  ماا خ ان  
امن خالح المحكا  السا قة يو ى الباحوث ق   ول  محوا يعود سو ًطا ضو ا ًاا الياو  ااو  

نفعالية الف اودى اااو  المثلو وة راف لتحك   تى اكرتخا ة اكنفعالية  ثن ا انتيا اة   اكرتخا ة اك
ليوو  ييووو  انتيا اووة كنوود ق  ييووو  جا   ا وودى لتفوو   االمختمووا  اق  يعيوو    وودق  وون قووي  الفوو   

 امعتقداي  اما يدا   اخت   اق  يكو  لدى الف   الو   اليامل ن ا االقد ى  تى اإل ا ى ما ا.
 ة:ـــاليـــة االنفعـــاريـــاس االبتكـــقي -4

 خووالء موون قط احووة الماجسووتا  نواروو ة  اكنتيا اووة اكنفعاليووةالياوواء اىالوو  لمقيوواس  يوو  إجوو اء
 عووة   يوو  حوو ف Averill وون ط اووق   وو  موو اجعتان كحقتووان لتمقيوواسا و  1989رووا اح يوموواس ا

التوو  نوقشوووو  اكنتيا اووة اكنفعاليووةلووتعك   شووكل ق ضوول جوانوووت ة  عضووو ا   ا  ووا ى صوويااالمفوو  ا 
إلوى  توى المقيواس التعاا ا  اإلضااية ه ه ق     اقد تية  ااىصالةو الخدى  االفاق اله ااكرتعدا   ا 

قا موة اكنتيا اوة اكنفعاليوة  يشكل الاسقة اىخا ى مون مف  ى 30 يتيو  منإصدا   ا ا من المقياس  
Emotional creativity Inventory (ECI)  وو  المقووام اىاح  اكرووتعدا   مفوو  ا  7يتعتووق 

 .(Averill, 1999, 336) اىصالة  4ا  تية الفامف  ا    5ا مف  ى  الخدى  14ا  العاطف 
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 ة:ــاليــة االنفعــاريــات االبتكــويــمست -5
 ما يت :اي اكنتيا اة اكنفعاليةمستواا   Averill (1999, 334)حد  

رموووووا هووووو   قا اكنفعووووواك  الت ياوووووق الفعووووواح لتعواطوووووف تضووووومناا :ةفنتتتتت اا ستتتتت    األأ( 
  اخل المختما.و ى موج

لتتييووووة احتياجوووا  الفوووو   قا المخمو ووووة  اكنفعووواحيعووووديل : ااتضووومن األ ستتتت  ستتتت    ااب( 
 . شكل ق ضل

ناووواًء  توووى يعااووو   ووو   نفعووواحي ووووا  سوووكل جديووود مووون اك: ااتضووومن   األعاتتت اا ستتت  ج( 
 اكنفعاح. الت  يت  من خالل ا ييوان االتقالاد ال قااية المعتقدا  االقوا د 

 ا:ـــالًيـــن انفعـــريـــات المبتكـــسم -6
أل 78  2008يمكن إجماح قه  رما  الميتيو ان انفعالًيوا ايموا يتو  اقنوو زاود روعاد الشوواق   

Averill, 1999, 366-367 ;Tarabakina et al., 2015, 179و: 
 مشوووا    ا ووو لا يمااوووال العاطييوووة ال اييوووة   ووو  ايمااوووال المشوووا   االتخوووا لالقووود ى  توووى  وق 

 . لتفا ل العاطف     المواقف المعقدىا  ا ن قيااء التواصلا خ ا
 .الم انة حتى ك ياق ا  متية التواصلاليفاءى ال ايية    التواصل ما ا خ ان  ا  ول 

امعاماليووو    ااووو  ي وووا م  ا يمق اطووو   ووو  روووتو الميتيووو  انفعالًيوووا  سوووق  الشوووق   و  
  اال و ا ا  اال يماوة لتخاوت العوداا  اقا    تى ي ووا   متيوة اكي واح    اقوة ناواءى

 ال ا مة ااك تما   تى ا خ ان.

 ااإل ا ى القواة  االقد ى  تى يحمل المس ولية  اضبم الاف  االتمسا  الفضاتة.ال قة  الاف   و  

 .الحوا  االمااقشة االاشا  الخما   اإلنتاج  ااإلندا   االاشا  البح   المستقلالقد ى  تى  وه 

 Cognitive Flexibilityة ـــفيرـــة املعـــرونـــثانًيا: امل

 ة:ـــرفيـــة المعـــرونـــوم المـــمفه -1
اليفوواءى  وو   المع ايووة هوو الم انووة  ق  Martin and Rubin (1995, 623)يوو ى 

اكروتعدا    ا الوو   نيودا ل اكي واح قا التواصل الفعاح ما ا خ ان  اجلا من خوالح: اكي اح
 .ى ال ايية    الم انةاليفاءال عبة  ا  قفالتتيي  ما المو 
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 تووى ييايوو  ارووت اييخيا  المعالخووة المع ايووة مووا الظوو اف  قوود ى الفوو   رمووا يدعوو ف  تووى قن ووا
 ;Canas, Antoli, Fajardo & Salmeron, 2005, 95) الخديودى اااو  المتوقعوة  و  اليا وة

Canas, Fajardo & Salmerón, 2006, 296). 
و  ثن وا يعااو  الوج وة ال هايوة قا التاووع 24  2011ا صالح س ا   يد الوهالا    ا 

 ووو  اى يووووا  ااووو  المتوقعووووة ايولاووودها ايوجا  ووووا ايحواووول مسووووا ها   موووا يتاارووووت موووا الم اوووو  قا 
 مت تبا  الموقف ما رالرة التفيا  ا دم الخمو  الفي ا.

ا وووو لا يدعوووو ف  ثن ووووا القوووود ى  تووووى يياوووو  ايعااوووو  اكرووووت اييخيا  المع ايووووة المسووووتقدمة لحوووول 
 و. 1067  2015  امعالخة المواقف ال ا  ة ااا  المتوقعة ام اى مقتا   عدا ا  المشكال

و  ثن ووا القوود ى 90-89  2018رمووا    ت ووا  ماووة قاروو  إرووما ال  ارووح  محمووو  محموود ا
 تى التيي  ما مواقف الحياى المتاو ة االخديدى  ن ط اق يعااو  اىروالات التو  يسوتقدم ا الفو   

 اإلضووا ة إلووى التفياوو   وو  نوودا ل متاو ووة لحوول المشووكال   ااختيووا  اليووديل  لمواج ووة هوو ه المواقووف 
 الماارت لتموقف.

 ,Dennis and Wal (2010اباروتق اء التع افوا  السوا قة يدالحوظ قن وا مشوتقة مون يع او  

القوود ى  توووى التييووو  موووا الم اووو ا  قا لتم انووة المع ايوووة االووو ا يياووواه الباحووثأل حاوووث يووو ى قن وووا  (242
اليا ية المتعا ى  اجلا من خالح: المال إلى ي و  المواقف ال عبة  تى قن وا قانتوة لتوتحك   المواقف 

االقوود ى  تووى إ  ا  يفسووا ا  نديتووة متعوود ى ىحوودا  الحيوواى االسووتو  البشوو ا  االقوود ى  تووى إيخووا  حتوووح 
 نديتة متعد ى لتمواقف ال عبة.

 ة:ـــرفيـــة المعـــرونـــواع المـــأن -2
 يع اووووووووو  الم انوووووووووة الم انوووووووووة المع ايوووووووووة الووووووووو ا يياووووووووواه الباحوووووووووث خوووووووووالح مووووووووون يتضووووووووول 

المشوتقة  الع ض السانق لتع افا  الم انة المع ايةامن خالح  Dennis and Wal (2010)لوو 
 :يالية قنواعإلى  قن ا ي اف  ما 
: يعا  قد ى الفو    توى التييو  موا الم او ا  Adaptive Flexibilityاا ق فن  اا كةعة  أ( 

اكروووووت اييخيا  قا اىروووووالات المع ايوووووة واقوووووف اليا يوووووة المتعاووووو ى مووووون خوووووالح يعااووووو  قا الم
 .المستقدمة لحل المشكال  امعالخة المواقف ال ا  ة ااا  المتوقعة
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يديتوة التفسوا ا  الالقود ى  توى إ  ا  :  Perception Flexibilityاا ق فنت  ادةقاكةت    ب( 
 .متعد ى ىحدا  الحياى االستو  البش ا ال

القود ى  توى إيخوا  حتووح نديتوة : يعاو  Spontaneous Flexibilityاا ق فن  اا ا  ئة  ج( 
 متعد ى لتمواقف ال عبة.

 ة:ـــــرفيـــــة المعـــــرونـــــرة للمـــــاذج المفســـــالنم -3
 Dennisيتعوود  الاموواج  المفسوو ى لتم انووة المع ايووة  اليوون الباحووث ا تموود  تووى نموووج  

and Wal (2010)ة  ود   ياو  مون الد اروا  الع بيوحاث ي  التحقق ما  ااك تموا   تيو   و   أل
 ,Johnco) و  ا2011ااىجاييوووة ما وووا   اروووة  ووول مووون: ا وووالء الووودين  يووود الحماووود قيوووول  

Wuthrich & Rapee, 2014)ا  (Johnson, 2016)   اارالمة  قال رالمة   يود الفتواح
 .و2018اا فاف متعت قحمد  و  2017و  ااماا  قحمد  يد الحوا ا   2016  ح ضو  

 Martin and اإلضووا ة إلووى ق  هوو ا الاموووج  هووو ي وووا  لاموووج  الم انووة المع ايووة لووو 

Rubin (1995)   االوو ا يدعوود موون المحووااك  اىالووى لتفسووا  الم انووة المع ايووة  االوو ا يحققووو ماوو
 & Martin): اا تموووود   تيوووو   ديوووود موووون الد ارووووا  الع بيووووة ااىجاييووووة ما ووووا   ارووووة  وووول موووون

Anderson, 1998)   و  ا2004  اانايفة ق وام(Johnco, Wuthrich & Rapee, 2014)  
و  ااصوبح   يود الفتواح اليوا و ا  2017و  اامحمود قحمود السوعاد  2016ااا و   الء جان   

 و  اايما يت    ض ل  ين الاموججان:2019م اى نشث  معوض  إيما  اجي   يد    
 Martin and Rubin (1995)  ات تتق ةتت  اا اتتق فنتت ذج اا تتفن أ( 

جوالء ك يتخوالق مون اليفواءى المع ايوة الم انوة  ق  Martin and Rubin (1995, 623)يو ى 
 قا التواصل الفعاح  ا   ضوء جلا  الم انة المع اية يتيو  من يالية مكونا   ه :    اكي اح

 الو   نيدا ل اكي اح. 

 ال عبة. قفامو اكرتعدا  لتتيي  ما ال 

 يفاءى جايية    إن از الستو  الم تولقا ال اليفاءى ال ايية    الم انة. 
فيوو ى  عوودى طوو ق مقتتفووة"  ال"يمكااوو  يوصووال  : تووى روويال الم وواح  الووي ببداوو االتبال  وو  

يوودا ل ال"قنووا  تووى اروتعدا  لالرووتماع االاظوو   وو   : توى روويال الم وواح  ااكروتعدا  لتتييوو  مووا الموقووف
حتووًك "يمكااو  ق  قجود :  تى رويال الم واح    االيفاءى ال ايية    الم انة"مشكتةاللتتعامل ما حة المتا

هوو ه  ضووء يعتيو  الم انووة المع ايوة  و "  امون يو  لمشووكتة ييودا ااو  قانتوة لتحوول قانتوة لتت ياوق متيوة 
 .(Martin & Anderson, 1998, 2)نان اىسقاأ  لتتواصل الفعاحالمخاك  مكوًنا قرارًيا 
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حاووث ي ووبحو   تووى   ايووة   لعمتيووا  اإل  ا  اكجتمووا  و  يقضووع وواى  ا   اباوواًء  تووى جلووا 
المحتمتووة ناوواًء  تووى السووتو ية يمكووا   اك توو اف  التعووديال   ين الوواكي وواح السووتو    ا   قيووا ا  ابوودا ل
االمتسومو   ةقر   م انة مع اية من قال ا ال ين يو ا  اروتخا ة روتو ية ااحودى صوحيح غ اف الموقف

هووو ق ضوول المع ايووة  الم انووة  ووالخمو  الفيوو او  اباوواًء  تووى جلووا قيًضووا يمكوون القوووح  ووث  يحتوو  اى وو ا  
اىسووقاأ    م وواح  تووى  يييووة يووثيا  اكرووتخا ة الشق ووية  تووى العالقووا  االتواصوول نووان اىسووقاأ

 .(Martin & Rubin, 1995, 623)اايقو  من قد ي    تى الت  ف  فا تية  مع اًياالم نو  
 قي سباملرونةباملعرفيةبيفبضيءبنميذجبMartin and Rubin (1995)ب

لقيواس مفو  ى  12مقياس يق ا  جايو  مكوو  مون Martin and Rubin (1995) طو  
  كفواءى اكي واح  إليو  قسوا اقا موا  جوانت الم انة المع اية الت  يعتي  ض ا اة لتتواصل الفعواح

قيوواس  اختيووا  نووديل ااحوود موون رووتة نوودا ل   وويعة ليكوو   موون ااووت  اكرووتخا ة  وون مفوو  ا  الم
 موا ق  شدى إلى اا  موا ق  شدى.

مون صودق مقيارو ما  ون ط اوق  Martin and Rubin (1995, 624-625)ايحقوق 
الو ا  Cegalaصدق المحا   ايخا  العالقوة نااو  ابوان  ول مون: مقيواس التفا ول اكجتموا   لوو 

 Burgoon امقياس  ودم اكروتعدا  لتتواصول لوو    ااكرتخا ة اإل  اا يقي  اكنتباه الشق    
  اقسووووا   لتم اقبووووة ال اييوووة Snyderمقيووواس ا اقيمووووة اكي ووواح  اكي ووواح  الووو ا يقوووي  يخاووووت 

الاتوا ج إلووى ا يبوا  الم انووة المع ايوة ا يباًطووا موجًبوا  اًك إح ووا ًيا  كول موون: التفا ول اكجتمووا   
ة  ارتيًيا  عدم ال  بة    التواصل  خميا ق عوا ه   موا قييتوو إ وا ى  خميا ق عا ه  االم اقبة ال ايي

 0,83الت ياق يبا  اكختبا  حاث  انو قيمة اك يبا  نان م ي  الت ياق 
 Dennis and Wal (2010)  ات تتق ةتت  اا اتتق فنتت ذج اا تتفن ب( 

وح  يييوة ك يوجود إجمواع  اخول اى نيوا  حوقنو   Dennis and Wal (2010, 242)يو ى 
 او ا  لتييو  موا الماث  القود ى  توى  و يمكون القووح  شوكل  وام  اليون يحديد قا قيواس هو ا الياواء ندقوة

 .لم انة المع ايةلقاصة  االيا ية المتعا ى ه  المكو  اىرار  لمعظ  التع افا  ا قا المواقف
مل ليشو Martin and Rubin (1995)اقود قاموا نت ووا  نمووج  الم انوة المع ايوة لوو 

نوودًك موون روووء ا اايالاًنووا يييًفووقر وو  التوو  يمكوون اى وو ا  موون التفياوو   شووكل جوانووت الم انووة المع ايووة 
 . الضاا ةالتيي   اد مواج ة قحدا  الحياى 
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ياليوة جوانوت مون الم انوة المع ايوة  Dennis and Wal (2010, 244)ا تو ض لو ا  
 :تحقاق ه ا ال دفض ا اة ل

  يخت ق  يد   اى و ا  ق    قا عبة  تى قن ا قانتة لتتحك المال إلى ي و  المواقف ال
 جا لووو  يفعتووووا جلوووا   مووون المتوقوووا ق    ا الحتوووح الااجحوووة لمواقوووف الحيووواى ال وووعبة ممكاوووة

يشعتوا اقت      التعامل ما الحاك  العاطييوة السوتيية قا يتوثمتو   و  حواكي   العواجالى 
 .اقف الحياى ال عبةندًك من التفيا     ط ق نااءى محتمتة لحل مو 

   قنوو     قاالحيوواى االسووتو  البشوو ا  حوودا متعوود ى ىاليديتووة التفسووا ا  الالقوود ى  تووى إ  ا
من المتوقا ق  يكو  لدى اى  ا  القا  ان  تى التعامل ما المشكال  من اج وا  نظو  

 اقا يقديً ا ق ضل لتعوامل الت  يؤ ا إلى ي وا  يتا المشكال  االحفاظ  تا وا  متعد ى
 يفسا ا  نديتة متعد ى لتمشكال و.

 مون الضو ا ا ق  يعتقود   قا قنو  القد ى  تى إيخا  حتوح نديتة متعود ى لتمواقوف ال وعبة
ر ووو  اىهووو     اهوووؤكء اى ووو ا اى ووو ا  قنووو  يمكووون حووول المواقوووف ال وووعبة  وووثر   مووون ط اقوووة
 .  ضة لتحديد ااختبا  حتوح قر   يييًفا    ن اية الم اف

يكونووو  قر وو    ضووة لتتفا وول قوود يمتتيووو  الم انووة المع ايووة  وو  هوو ه المخوواك  اى وو ا  الوو ين ا 
ك يمتتيوووو  الحيووواى ال وووعبة   ووو  حوووان ق  اى ووو ا  الووو ين لمواقوووف ايخوووا ل  االتعوووايا  اروووتخا ةالتييفووو  
قوود يكونووو   وو  المخوواك  ال اليووة رووالفة الوو     الوو ين يفتقوو ا  إلووى هوو ه الم ووا ا  المع ايووة  قا الم انووة 

 .(Dennis & Wal, 2010, 243) ارتخا ة ل  ه التخا ل      ضة لتخ بة   ا  الفعل الم ضية قر
تعتووي  لووي  جلووا  حسووت   الم انووة المع ايووة يسووا د  تووى الووتقت  موون حالووة اكرت ووالأل  

قا قد يقتول مون ال وال ة أل    يفيا ه  قر   يوازًنااى  ا  المكت يان لي بحوا قر   م انة مع اية ا 
 عبوووا ى قخووو ى  قووود ييوووو  زاوووا ى الم انوووة   عوووالز حالوووة اكرت ووواليعتقووود قنووو  يد   االوووالفيووو ا الخموووو  

إيخوان  ايعااو   يوثيا المع اية لتف    لية لتتعاا  يؤ ا من خالل ا العوال  السوتو   المع  و  إلوى 
 (Dennis & Wal, 2010, 242) اكرت الحالة    
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 نق طبالتميزبلنميذجبDennis and Wal (2010)ميذجب نبنبMartin and Rubin (1995)بب

لاقووا  يماووال نموجج مووا لتم انووة  Dennis and Wal (2010, 243-244) وو ض 
 ايما يت : Martin and Rubin (1995)المع اية  ن نموج  

  نمووج  ي  اوال  اقت وا نودًك مونDennis and Wal (2010)  توى يقاوي  الوو   نيودا ل 
 Martin and Rubinاح  وو  نموووج  المتاحووة  شووكل صوو ال م تمووا هووو الحوو اكي وواح

قر    مومية لقد ى الف    تى يولاد يفسا ا  نديتوة  مع      ا  ال دف هو يقاي  (1995)
  اىموو  الوو ا يخعتوو  قر وو  لتمواقووف ال ووعبةمتعوود ى ىحوودا  الحيوواى احتوووح نديتووة متعوود ى 

قا حول يييفو  إ  ا  يفسوا  ااحود  قوم  قد ى  تى التيي  ما اليا ة  ا موة التعاو أل حاوث إ 
لموقف صعت من سثن  ق  يخعل اى و ا  قر و    ضوة لتالاوا ى  و  السوتو  ااو  ااحد  قم 

 وو   قا ااوو  نوواجل.  تووى روويال الم وواح  ووثقا الحوول خ هوو ا التفسووا المتييوو  إجا ييووو ق  
"قنوا  توى اروتعدا  لالروتماع االاظو   و  نودا ل  :Martin and Rubin (1995)نمووج  

نخوود: قرووت يا  Dennis and Wal (2010)قمووا  وو  نموووج    مشووكتة"اللتعاموول مووا ا
 .التفيا   ثر   من ط اقة لحل المشكتة ال عبة الت  يواج ا 

  نموج    تى  كMartin and Rubin (1995)  اليفواءى ال اييوة   ول مون: ال ا يقي
فيوو ى ال"يمكااوو  يوصووال  : تووى روويال الم وواحقا التواصوول الفعوواح   اكي وواح وو  المد  ووة 
"يمكااو  الع وو   : توى رويال الم واح  االقد ى  تى حول المشوكال   ديدى مقتتفة"   ق  

نمووووج    توووى حتووووح  متيوووة لمشوووارل ييووودا ااووو  قانتوووة لتحووول  و   وووا  ال ووودف مووون يقاوووي 
Dennis and Wal (2010)  أل القود ى  توى حول المشوكال  توى لتيفواءى ال اييوة ي  وال

قووود اي    تووووى حوووول  وووو  إلووووى ال قوووة  مووون المفتوووو ض ق  اى ووو ا  الوووو ين يفتقووو ا  حاوووث إنوووو  
التووو  يوووواج      ووو  يفسوووا ا  قا حتووووح نديتوووة لتمواقوووف ال وووعبة    لووون يفيووو ا  مشوووارت  

 . تى حل المشكتةقد ي       دم  يثماًل يفياً ا ا قر   اريكونو  
 قي سباملرونةباملعرفيةبيفبضيءبنميذجبDennis and Wal (2010)ب

و ا تموواً ا  تووى نموووج  امقيوواس ووووDennis and Wal (2010, 248-250) طووو  
وووووو قا موووة لقيووواس الم انوووة المع ايوووة  Martin and Rubin (1995)الم انوووة المع ايوووة لوووو 

Cognitive Flexibility Inventory (CFI)  مفو  ى يقوي  ال اليوة  وامول  50يشوتمل  توى
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 مفوو  ى 50  تووى الوووالتوو  قج اووو التحتاوول العووامت  اكرتيشووا   نتووا ج  رووف  قالقوود   رووالفة الوو   
يكوون العووامال : الو لوو   وون اجووو   ووامتان  قووم ي ووفا  الم انووة المع ايووة  شووكل ق ضوولأل حاووث 

القود ى  توى يولاود ا و االسوتو  البشو ا   ىحودا  الحيواىالقد ى  تى إ  ا  يفسا ا  نديتة متعود ى 
ا   ووو اوووالان قا مسوووتقتان  ووون  عضووو ما  موووامتم  وووامتان  حتووووح نديتوووة متعووود ى لتمواقوووف ال وووعبة

أل حاووث يشووبعو مف  اي مووا  تووى  اموول ااحوود  قووم  اهووو العاموول اىاح الاووايج  وون التحتاوول توقووام
 يوو  اتا   Alternatives subscaleالف  و   الو ا روم  مقيواس اليودا لالعامت  اكرتيشا    ا 

  الم ممة لقياس الم انة المع اية  ا  التمااال نوان اكياوان CFI مف  ا  الومن  مف  ى 13من 
 7موون  Control subscale الف  وو   الوو ا رووم  مقيوواس الووتحك ا   ل ووان   العاموول اييووو نااموا 

  قا ق  القا موة المواقوف ال وعبة  توى قن وا قانتوة لتوتحك  إ  ا قوي  اكيخواه إلوى مف  ا   اهو ي
 مف  ى موز ة  تى  امتان لقياس الم انة المع اية. 20انت و إلى 

صوودق الف عيووة موون خووالح  اامقاييسوو  CFI لتحقووق موون صوودق القا مووة ووالاى  تووى جلووا  يوو  ا
 Dennis andلوو  CFIالمحاأل حاوث ا يب وو الم انوة المع ايوة  موا يقواس  قا موة الم انوة المع ايوة 

Wal (2010)  ا يباًطوووا موجًبوووا  اًك إح وووا ًيا موووا  ووول مووون: المع ايوووة  موووا يقووواس  مقيووواس الم انوووة
خيا  المواج ووة اإليخانيووة لتضووعو  اارووت ايي   Martin and Rubin (1995)لووو  CFSالمع ايووة 

االمواج ووة المتم  ووالى حوووح المشووكتة  االتقاووي  اإليخووان و  ناامووا ا يب ووو رووتيًيا مووا  وول موون: اكرت ووال 
رمووووا يقوووواس  مقيوووواس اى وووو اض اكرت انيووووة  اارووووت اييخيا  المواج ووووة السووووتيية لتضووووعو  القا مووووة  تووووى 

 .قرانيا 7ق إ ا ى الت ياق  عد م ا  التخات. اايما يتعتق  ال با  ي  التحقق ما   ن ط ا
 سمات األفراد ذوو المرونة المعرفية المرتفعة: -4

 نااًء  تى الع ض السانق يمكن إجماح قه  رما  الف   الم   مع اًيا ايما يت :
 القد ى  تى إيخا  حتوح نديتة متعد ى لتمواقف ال عبة. -1

 .الحياى االستو  البش ا  القد ى  تى إ  ا  التفسا ا  اليديتة المتعد ى ىحدا  -2

 القد ى  تى التحك     المواقف ال عبة. -3

 التواصل الفعاح ما ا خ ان. -4

 اإلحساس  اليفاءى ال ايية. -5

 ال قة  الاف   ااحت ام ايقدي  ال ا . -6

 اكنفتاح  تى القي ى. -7
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 Decision Making Stylesرار ـــاذ القـــب اختـــاليـــثالًثا: أس

 رار:ـــاذ القـــتخوب اـــوم أسلـــمفه -1
 متيووة ايقوواج القوو ا  هوو   متيووة مع ايووة ي وودف ن ووا الفوو   حوول المشووكال  التوو  يواج وو   
ايتضمن يحديد المشكتة ايحتات ا  االبحث  ن ندا ل الحل قا اكختيا ا   ايقاي  اليدا ل اصووًك 

 ى ضت ا  ااختيا  اليديل الماارت قا الق ا  الماارت  ايافا  ه ا الق ا .
  يمكوووون الاظوووو  إلا ووووا  ا تبا هووووا ط اقووووة ماظمووووة يواجوووو  ن ووووا الفوووو   المواقووووف  ا بمووووا لوووو ا

المشكال  ايتضمن ه ه العمتية  د  من العمتيا  الف عية يتباين من حاوث العود  لودى البواح ان 
 و.142  2017ما اكيساق    المعاى قا المضمو  ارماح إرما ال   ية  

ااختيووا  التفضوويال  نووان القيووا ا  الممكاووة  الإلووى  متيووة يشووك رمووا يشووا  ايقوواج القوو ا 
 .(Ernst & Paulus, 2005, 597) ايافا  اإلج اءا  ايقاي  الاتا ج

ىروتول ايقواج القو ا   Scotte and Bruce (1995, 820)القود يياوى الباحوث يع او  
تت ق اً ا قا  ثن  نمم اكرتخا ة المتعتمة  تى نحو ا تيا ا من ِقي ل الف    ادما يواج  موقًفا يت 

 ال  اقة الت   قل الف    تا ا  ادما يواج  موقًفا يت تت ما  ايقاج ق اً ا. 

 رار:ــــاذ القــرة التخــة المفســريــاذج النظــالنم -2
 Scotteيتعد  الاماج  الاظ اة المفس ى كيقاج الق ا   الين الباحث ا تمد  توى نمووج  

and Bruce (1995)ااك تموا   تيو   و  االييوة الد اروا  الع بيوة التو  أل حاث ي  التحقق ماو  
  محموووود حسووووانان محمووووديااالووووو قرووووالات ايقوووواج القوووو ا   اموووون هوووو ه الد ارووووا    ارووووة  وووول موووون: ا

و  اامحموود 2017و  اارموواح إرووما ال   يووة  2011  اانياتووة  يوود الوو  اف سوو ال  و2007
 و.2018و  ااحسا  ز  اا الساد  2017 يد العالاال نو  الدين  

 نان خمسة قرالات كيقاج الق ا   ه : Scotte and Bruce (1995, 820)ااماال 
 ي:تتتتافنتتتت ب ااا تتتتاألساأ( 

اهووو قرووتول يتماوووال ايوو  الفوو      اقتووو  الما قيووة  وو  ياوووااح الموقووف قا المشووكتة اجموووا 
ه ا اىرتول  معتوما   ا ا  امع  ة  ل اليدا ل المتاحة  ايقايم ا كيقاج الق ا   ااستقدم الف  

  ادما ييو  لدي  ال قة    قد ي   تى حل المشكال .
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 ي:تتةستت ب ااحتتاألساب( 

اهوووو قروووتول ي وووت  ايووو  الفووو    التفاصوووال  ااتقووو  ايووو  القووو ا  ناووواًء  توووى    يووو   امشوووا  ه  
 .ا حسار    حة الق ا 

  ةي:تتت ب االع  تتتاألساج( 

ى   اء ا خووو ان ان وووا ح   ايووووجا     اهوووو قروووتول يتقووو  ايووو  الفووو   القووو ا  معتموووًدا  تووو
 ااستقدم  الف    ادما ييو  يقت  ماقفضة    قد ي   تى حل المشكال .

 ي:تتت ب اا جفنبتتتاألساة( 

 اهو قرتول يحااح اي  الف   يخات قا يثجال ايقاج الق ا   تما  ا  جلا ممكًاا. 
 ي(:تتت ئتتت ي )اا ا تتت ب اااعتتتاألساه( 

ايووو  الفووو    السووو  ة  ووو  ايقووواج القووو ا أل حاوووث يتقووو  ايووو  الفووو   القووو ا   اهوووو قروووتول يتماوووال
   و ى  و اة إند اعية.

 رار:ــــــاذ القـــيب اتخـــالـــاس أســـقي -3
مقياًروا ىروالات ايقواج القو ا  يتيوو   Scotte and Bruce (1995, 823-830)طو  

 32و  وون يشووبا 37   لتمفوو  ا  امفوو  ى  اقوود قرووف   نتووا ج التحتاوول العووامت  اكرتيشووا 37موون 
% 45 اى عوا  هو ه  سو   اقود  1 ≤ روامن اجو   0,4 ≤مف  ى  تى خمسة ق عا    قيمة يشوبا 

ل اىرووالات القمسووة كيقوواج القوو ا   اهوو   الت ياووت يم وو القمسووة اى عووا  اهوو ه اليتوو   التبوواين موون
يوو  التحقووق موون اكيسوواق  قوودا اك تمووا ا  االتخايوو   االعفوووا  ا اىرووتول: العقالنوو   االحدروو   

 الداخت   اصدق المحا  اال با  لتمقياس.
 سمات األفراد في ضوء األسلوب المعتاد التخاذ القرار: -4

 وووا  اى ووو ا  جاا  و2011  ماووواح  يووود القوووالق جوووال   ووو  ضووووء موووا يوصوووتو إليووو    اروووة ا
ى يحمول العمووض  نااموا يتسو  اىرتول: العقالن   االحدر   االتتقا   يتسمو   كمالية رواة اقود ى  تو

 قصحال اىرتول: اك تما ا  االتخاي   كمالية   انية اقد ى ماقفضة  تى يحمل العموض.
و  وووووا  2012ا ووووو  ضووووووء موووووا يوصوووووتو إليووووو    اروووووة ا يووووود المووووواع   يووووود   حسوووووات  

اى ووووو ا  جاا اىروووووتول العقالنووووو  يتسووووومو  نوووووو: اكنبسووووواطية  االضوووووما  الحووووو   ااكنفتووووواح  توووووى 
ى  اال ووووووووووال ة الافسووووووووووية  ااإلحسوووووووووواس  اليفوووووووووواءى ال اييووووووووووة  ناامووووووووووا يتسوووووووووو  اى وووووووووو ا  جاا القيوووووووووو  

 اىرتول: اك تما ا  االتخاي   االتتقا    الع انية.
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و  وا  اى و ا  جاا 2011ا   ضوء موا يوصوتو إليو    اروة انياتوة  يود الو  اف سو ال  
اىروتول: التتقوا    االتخايو  اىرتول العقالن  قر   صال ة قرا يميوة   و  حوان ق  اى و ا  جاا 

 ققل صال ة قرا يمية.

   ضوء  ل من: اإلطا  الاظو ا لتبحوث  انتوا ج الد اروا  السوا قة المتعتقوة  متعا ايو   
 ا   إطا  يسا كي  اقهدا   يمكن صوغ   اض   تى الاحو التال :

 .حدر اة البحث حاث يسو  اىرتول اليقاج الق ا  نان طالل  اكيقتتف اىرالات الشا عة  -1

يوجوود ا يبووا   اح إح ووا ًيا نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة اقرووالات ايقوواج  -2
 الق ا  لدى طالل  ااة البحث.

يمكن التوصل إلى نموج  ناا   يوضل التثيا ا  الياا ية السييية المباس ى ااا  المباس ى  -3
 اووووة اكنفعاليووووة ارمتعاوووو  مسووووتقلو اقرووووالات ايقوووواج القوووو ا  االيتيووووة لتعالقووووا  نووووان اكنتيا

 ارمتعا ا  يا عةو االم انة المع اية ارمتعا  اريمو لدى طالل  ااة البحث.

ك يوجوود  وو ق  اح إح ووا ًيا نووان متوروو     جووا  طووالل  ااووة البحووث الوو  و  ااإلنووا   -4
 قاج الق ا .    ل من: اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات اي

ك يوجد   ق  اح إح ا ًيا نوان متورو     جوا  طوالل  ااوة البحوث مون التق و  العتمو   -5
 االتق   اى ن      ل من: اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات ايقاج الق ا .

 -ك يقتتووف التووثيا ا  الياا يووة السووييية لتاموووج  الياووا   المفتوو ض  وواختالف الاوووع اج ووو  -6
 إنا و لدى  ااة البحث.

ك يقتتوووف التووووثيا ا  الياا يووووة السووووييية لتامووووج  الياووووا   المفتوووو ض  وووواختالف التق وووو   -7
 ق ن و لدى  ااة البحث. -ا تم 

 ث:ــــة البحــــعين -1
 ين:ــــة التقنــــعينأ( 

 اقووة  شوووا ية موون طووالل طالًبووا اطالبووة يوو  اختيووا ه     200ييونووو  ااووة التقاووان موون 
  الف قة ال ا عة. رتية الت بية جامعة المايا من التق  ا  العتمية ااى نية
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 ة:ـــــاسيـــــة األســـــالعينب( 
طالًبووا اطالبووة يوو  اختيووا ه     اقووة  شوووا ية موون طووالل التق  ووا   587ييونووو موون 

 و يوصي  ه ه العااة.1ح االعتمية ااى نية  الف قة ال ا عة  كتية الت بية  ااوضل جدا 
 (587طبًقا للنوع والتخصص )ن=  حث األساسية( توزيع أفراد عينة الب1جدول )

 النوع
 التخصص

 اجملموع إناث ذكور

 299 188 111 علمي
 288 216 72 أدبي
 587 404 183 اجملموع

 ث:ـــــأدوات البح -2

 مقياس االبتكارية االنفعالية )إعداد الباحث(أ( 
  س:تتتتتتن اا  ةتتتةل  تتتااه -1

 الخامعة.لدى طالل اكنتيا اة اكنفعالية  مستوى قياس 
 : ستتتاا  ةةاة تتتبققا  إعتتت  -2

ووووو  ووو  حووودا  اطال وووا  الباحوووث ووووو  ووو  اليا وووة  كنتيا اوووة اكنفعاليوووة ا ندووود ى المقوووايي  القاصوووة
التوو  يااالووو اكنتيا اووة اكنفعاليووة  الد ارووا  السووا قة الع بيووة القتاتووةالع بيووة  امووة االم وو اة خاصووةأل  

  اروة  ول لالنتيا اوة اكنفعاليوة  اما وا  Averill (1999)مقيواس  يع ات تى العاليية ما ا ا تمد  
 حسووان  واطووفاو  ا2003و  اامحموود  توو  م وو فى  2002ار امووا   واضووة ماشووا   موون: 

و  ااسوووا ان 2009و, اا وووا ح روووعد يوروووف  2008  قنوووو زاووود روووعاد الشوووواق   ااو2007  صوووالل
و  ااإرووالم 2014و  ااحسووا  ز  اووا السوواد  2012و  اارووامل قحموود رووعا ى  2010محموود قحموود  

و  اا تيووواء  وووا ح  يووود الووو حمن  2016و  ااا ووواء  يووود الووو حمن محمووود  2015قنوووو   يووود العاووو   
و  ااحخوووا  اوووان  قحمووود  2017و  ااقحوووالم محمووود حموووو   2016و  ااصوووفاء  تووو  قحمووود  2016
و  ااطوووا ق نوووو  الووودين 2018ا وووالء الووودين محمووود  ياووودا   معووواج  يووود المخاووود العوووالام  و  ا2017
 و.2019و  ااانتسام  اض  ها ا  2018و  ااإر اء  اطف  يد ال ا ا  2018محمد  
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 اإلضا ة إلى ق  صدق اكختبا  االمقياسو قد يقتتف نوان  تو ى زمايوة اقخو ى  نتيخوة لتتقودم 
اال وووو ى التياولوجيوووة   موووا ق  مفووو  ا  المقوووايي  اىجاييوووة قووود يحمووول   ووو  التعتوووي  االت وووو  اكجتموووا  

ا تبوووا ا  حضوووا اة يدضوووف   تا وووا  كك  معااوووةأل مموووا يخعت وووا يت توووت  حً وووا متثنًيوووا قيووول ي جمت وووا 
و اىمووو  الووو ا يووود و إلوووى ضووو ا ى ناووواء مقيووواس لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة 238  2007اصوووفو   ووو    

 ة    اليا ة الم  اة.االتحقق من خ ا    السيكومت ا
  س:تتتةاة اا  ةتتت ا  إعتتتخ  -3

ند اروووووووة  اإلطوووووووالع  توووووووى الد اروووووووا   ااىطووووووو  الاظ اوووووووة الع بيوووووووة ااىجاييوووووووة التووووووو  اهتموووووووو وق 
 .اكنتيا اة اكنفعالية

 Averill ا تمووود الباحوووث  توووى المحكوووا  التووو  اضوووع ا  ووو  ضووووء الق ووووى السوووا قة   ول 

 ثن وووووا انتيا اوووووة  ث عوووووا  لمقيووووواس اكنتيا اوووووة  لتحكووووو   توووووى اكروووووتخا ا  اكنفعاليوووووة(1999) 
 وووووود   ياوووووو  موووووون الد ارووووووا  اكنفعاليووووووةأل حاووووووث يوووووو  التحقووووووق ما ووووووا ااك تمووووووا   تا ووووووا  وووووو  

 ة ااىجايية االت  ريق ج  ها.الع بي

صووووويااة التع اووووو  اإلج ا ووووو  لالنتيا اوووووة اكنفعاليوووووة اليووووول  عووووود مووووون ق عا هوووووا اى بعوووووة  اهووووو :  و  
 نفعالية  االفا تية اكنفعالية  ااىصالة اكنفعالية.اكرتعدا  اكنفعال   االخدى اك

 ووووووووول مووووووووون: مقيووووووووواس لالنتيا اوووووووووة اكنفعاليوووووووووة  اإلطوووووووووالع  توووووووووى المقوووووووووايي  المتاحوووووووووة  و  
Knowles (1991)-Averill and Thomasا  Averill (1999)  

 و.2018و  انعيمة محمد محمد ا2014ا بيعة مانا زادا  ا

مفووووووو  ى  ووووووو  صوووووووو ى عبوووووووا ا  يق ا اوووووووة و 34يووووووو  صووووووووغ ا الق ووووووووا  السوووووووا قة ووووووو  ضووووووووء  وه 
 موز ة  تى اى عا  اى بعة.

ِضووووووعو خمسووووووة نوووووودا ل لالرووووووتخا ة  وووووون  وووووول مفوووووو  ى ا ًقووووووا لتوووووود اج ليكوووووو    اهوووووو :  وا  اد
  3  4  5 تووووووى ق  ييووووووو    جووووووا  اليوووووودا ل: ا و ا ًمووووووا    اووووووً ا  قحياًنووووووا  نووووووا ً ا  قنووووووًداا
 موجبة.و  تى الت يات   تًما  ث  جميا مف  ا  المقياس 1  2

 ة ر تة الف  .حتا ة يعتيما  المقياس   و ى ااضر وز 

 لتتحقق من يوا   س اط  السيكومت اة. التقااني ياق المقياس  تى  ااة  وح 
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 اا ح ا  ن ااشق   ااسةك   قة  اا  ة س: -4

 بالتكيينبالفرضببللمقي سبد ستخ امبالتحليتبالع ملببالستكش يف:ص قب 

طالووت اطالبووةو  اي ووحيح   يوو  التحقووق  200ا التقاووان عوود ي ياووق المقيوواس  تووى  ااووة 
  من صودق التيووان الف ضو  لو  اصودق الياواءو  اروتقدام قروتول التحتاول العوامت  اكرتيشوا  

Construct Validity by Exploratory Factor Analysis  نواروو ة ن نووامجSPSS 
   اقووة الما وول   مووا ارووتقدام التووداا  Principal Component   اقووة المكونووا  اىرارووية 

أل لووو ا االاقووواء الموووا  وووا  ال ووودف هوووو اروووتق ا   وامووول يت وووف  اكروووتق ا  Promaxالي اموووار  
 الية:ا تمد الباحث  تى المحكا  الت

 1 ≤العامل الخوه ا: اهو ما  ا  ل  ج    امن  -1

  0,4 ≤محا التشبا الخوه ا لتمف  ى  العامل  -2

 .جوه اة يشبعا  3 ≤محا جوه اة العامل  -3

من التبواين  %39,182 وامل  س    4ي  الح وح  تى  المحكا  ه هاا تماً ا  تى 
 :و ه ه العوامل االخ ا  الياماة ل ا انسبة يبايا ا2  ااوضل جداح االيت 

 ونسبة التباين الرتاكمية( العوامل واجلذور الكامنة هلا ونسبة تباينها 2جدول )
 ة التباين الرتاكميةنسب نسبة التباين اليت يفسرها العامل اجلذر الكامن العامل

 %17.662 %17.662 6.005 األول

 %27.350 %9.688 3.294 الثاني

 %33.917 %6.567 2.233 الثالث

 %39.182 %5.265 1.790 الرابع

 عود حو ف التشوبعا  اىقول   تى العوامول اى بعوةو يشبعا  المف  ا  3ااوضل جداح ا
  تى الاحو التال :  0,4من 
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 قياس األربعة ملعوامل الفردات عل  ( تشبعات امل3جدول )
 (200)ن=  0.40التشبعات األقل من بعد حذف  االبتكارية االنفعالية

 (4العامل ) (3) العامل (2العامل ) (1العامل ) فرد امل (4العامل ) (3) العامل (2العامل ) (1العامل ) فرد امل
1    0.705 18  0.549   
2     19 0.443 0.410   
3    0.510 20 0.646    
4     21 0.645    
5     22 0.685    
6     23     
7    0.654 24     
8     25 0.676    
9     26 0.641    
10    0.454 27 0.592    
11  0.524   28 0.653    
12  0.550   29 0.611    
13  0.754   30   0.609  
14  0.618   31     
15  0.564   32   0.653  
16     33   0.789  
17  0.694   34   0.800  

ا وا   ود ها   0,4المف  ا  الت  قل يشبع ا  ون اا تماً ا  تى المحكا  السا قة  ي  ح ف 
و ق   ووول مفووو  ى 3اتضووول مووون جوووداح او  ا 31  24  23  16  9  8  6  5  4  2مفووو  ا  ا 10

  ووو   19ايموووا  ووودا المفوو  ى  قووو   ابد جوووة  اليووة اى بعوووةمشووبعة  توووى  امووول ااحوود  قوووم مووون العواموول 
االعامووول ال ووان   معامووول ا يبوووا   0,443ان: العامووول اىاح  معاموول ا يبوووا  قيمتوو  متشووبعة  توووى  ووامت

 قام الباحث  ح ف ه ه المفو  ى الو  يثخو   محوا التشوبا اى توى لتمفو  ى  توى العامولأل  0,410قيمت  
ي ااحوو قوي  معامول ال ودق العوامت    ا لح ووح  توى  وامول  توى   جوة  اليوة مون الاقواء  بًة  و  ا
 مفوو  ى 34مفوو  ى نوودًك موون  23ابوو لا قصووبل  وود  مفوو  ا  المقيوواس  .0,800إلووى  0,454مووا نووان 

 و.31  24  23  19  16  9  8  6  5  4  2مف  ى ا 11اجلا  عد ح ف 
  االتووو   سووو   اكرتيشوووا   اايموووا يتووو  اصوووف لتعوامووول الاايخوووة  ووون التحتاووول العوووامت 

 :مقايي     مخاح العتوم الافسيةمن التباين اليت   اه  نسبة مقيولة  الاسبة لت 39,182%
 مفو  ا  8% من التباين اليتو   ايشوبعو  تيو  17,662 س  ه ا العامل  :العامل اسول

 و:4يوضح ا جداح ا
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 (200( )ن= االبتكارية االنفعالية( )تشبعات مفردات العامل األول من مقياس 4جدول )
 عـــالتشب ـرداتـــــــــاملفـــ م

 0.646 ل  حتقيق أهدايف يف احليا .تساعدني مشاعري ع 20

 0.645 ِسن عالقاتي مع اآلخرين.أعرب عن انفعاالتي بطريقة ُتَح 21

 0.685 أوظف انفعاالتي لتلبية احتياجاتي. 22

 0.676 ميكنين توظيف استجاباتي االنفعالية يف حل مشكالتي. 25

 0.641 بية مع املواقف.توجهين ردود فعلي االنفعالية حنو التفكري والتعامل بإجيا 26

 0.592 ميكنين اختاذ القرارات الصائبة بناًء عل  فهمي النفعاالتي. 27

 0.653 انفعاالتي هلا دور كبري يف جناحي. 28
 0.611 انفعاالتي جتعلين أكثر توافًقا مع زمالئي. 29

   لتفوو ا وودى اكنفعوواك  موون خووالح  حوو  هوو ه المفوو  ا  يالحووظ ق  جميع ووا يتم  ووال حوووح 
االمختما    يحقاق اىهداف  ايتيية اكحتياجا   احل المشكال   ل ا يمكن يسمية ه ا العامل 

 .  واالفا تية اكنفعالية
 ا مفو   7% من التباين اليت   ايشبعو  تيو  9,688 س  ه ا العامل  :العامل الثاة 

 و:5يوضح ا جداح ا
 (200( )ن= بتكارية االنفعاليةاالمن مقياس  ثاني( )تشبعات مفردات العامل ال5جدول )

 عـــالتشب تاملفـــــــــــــردا م

 0.524 ميكنين إصدار عدًدا كبرًيا من االستجابات االنفعالية املختلفة )احلزن، الفرح، الغضب( يف آن واحد. 11

 0.550 ميكنين التعبري عن انفعاالتي بطرق فريد . 12

 0.754 مألوفة. ميكنين إنتاج استجابات انفعالية غري 13

 0.618 تتسم ردود أفعالي االنفعالية جتاه املواقف باالختالف والتفرد عن ردود أفعال اآلخرين. 14

 0.564 أشعر أحياًنا مبشاعر وانفعاالت رمبا مل يشعر اآلخرون بها. 15

 0.694 لدي خربات انفعالية غري معتاد  أو خارجة عن املألوف. 17

 0.549 ع ردود فعلي العاطفية قدرتي عل  وصف ما أشعر به.أحياًنا يتجاوز تنو 18

قوووود ى الفوووو    تووووى إصوووودا  ابارووووتق اء هوووو ه المفوووو  ا  يالحووووظ ق  جميع ووووا يتم  ووووال حوووووح 
اروووتخا ا  انفعاليوووة جديووودى  ا  اووودى  اااووو  مثلو وووة مقا نوووة  اكروووتخا ا  اكنفعاليوووة السوووا دى  ووو  

 نفعاليةو.االخدى اك ل لا يمكن يسمية ه ا العامل المختماأل
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مفو  ا   4 % من التباين اليت   ايشبعو  تي 6,567 س  ه ا العامل  العامل الثالث:
 و:6يوضح ا جداح ا
 (200( )ن= االبتكارية االنفعاليةمن مقياس  ثالث( )تشبعات مفردات العامل ال6جدول )

 التشبع تاملفـــــــــــــردا م

 0.609 ر داخلي.استجاباتي االنفعالية تعرب بصدق عما يدو 30

 0.653 استجاباتي االنفعالية تعكس جتاربي االنفعالية الشخصية. 32

 0.789 تعكس ردود فعلي االنفعالية طبيعة شخصييت. 33

 0.800 ردود فعلي االنفعالية تعكس قيمي وأفكاري ومعتقداتي. 34

روتخا ة الفوو   التعياو  ال ووا ق كاباروتق اء هو ه المفوو  ا  يالحوظ ق  جميع وا يتم  ووال حووح 
أل ل لا يمكن يسمية ه ا العامول اكنفعالية  ن سق ات  اقيم  امعتقداي  اخي اي  اما يدا   اخت  

 .ااىصالة اكنفعاليةونو 
مفو  ا   4% من التبواين اليتو   ايشوبعو  تيو  5,265 س  ه ا العامل  :العامل الرابع

 و:7يوضح ا جداح ا
 (200( )ن= االبتكارية االنفعاليةمن مقياس  عراب( )تشبعات مفردات العامل ال7جدول )

 عـــالتشب تاملفـــــــــــــردا م

 0.705 أعي جيًدا األسباب اليت تكمن وراء انفعاالتي. 1

 0.510 استخدم خرباتي االنفعالية السابقة يف التعامل مع املواقف االنفعالية اجلديد . 3

 0.654 أدرك مشاعري وانفعاالتي جيًدا. 7

 0.454 أفكر يف كيفية تأثري ردود أفعالي العاطفية عل  اآلخرين قبل صدورها. 10

إ  ا  الفوو   كنفعاكيوو  ااعيوو  ابفحوو  هوو ه المفوو  ا  يالحووظ ق  جميع ووا يتم  ووال حوووح 
يمكون يسومية هو ا العامول نوو  األ لو  اىربال الياماة ا ا  ا اقد ي   تى التعت  من خي اي  اكنفعالية

 فعال و.ااكرتعدا  اكن
ناواًء  توى هوو ه الاتوا ج يمكوون القووح  ووث  مقيواس اكنتيا اوة اكنفعاليووة يتمتوا ند جووة  اليوة موون 

ا قوي  معامول صودق  مفو  ى 23ال دقأل حاث قروف   نتوا ج التحتاول العوامت  اكرتيشوا    ون يشوبا 
ة و  توووى ق بعوووة  وامووول يم ووول المعوووايا  قا المحكوووا  اى بعووو0,800 ا 0,454 وووامت  ي ااحوووو نوووان 

  اهوو : الفا تيووة اكنفعاليووة  االخوودى اكنفعاليووة  ااىصووالة Averillلالنتيا اووة اكنفعاليووة التوو  اضووع ا 
 .% من التباين اليت 39,182اكنفعالية  ااكرتعدا  اكنفعال   اقد  س   ه ه العوامل 
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بعووة ا وو  ضوووء هوو ه الاتووا ج  اليايووة العامتيووة لمقيوواس اكنتيا اووة اكنفعاليووة يتيووو  موون ق  
ق عا   حاث قسا   نتا ج التحتال العامت  إلى ق  اىصالة االفعالية ق عا  مقتتفوة  اهوو موا يتفوق 

 و   ي ي موا اىصوتية  ون  Averill and Thomas-Knowles (1991)موا موا يوصول إليو  
التو  يقتو ح نايوة   Averill (1999)لوواليا ا يتعوا ض موا الد اروة الالحقوة اكنتيا اة اكنفعالية  

 اى عا . ةياليي ية امت
و  2007رما يتفق ه ه الاتا ج موا موا يوصوتو إليو    اروة  ول مون: ا واطوف حسوان صوالل  

 ,.Martsksvishvili et al)  او2010  سوا ان محمود قحمودو  اا2008ااقنوو زاود روعاد الشوواق   

ياليووة  اهوو : اكرووتعدا   ووث  اليايووة العامتيووة لالنتيا اووة اكنفعاليووة يتيووو  موون ق بعووة ق عووا  الووي   (2017
 اكنفعال   االخدى اكنفعالية  االفا تية اكنفعالية  ااىصالة اكنفعالية.

 بص قبالتكيينبالفرضببد ستخ امبالتحليتبالع ملببالتيكي ي

لمقيواس اكنتيا اوة اكنفعاليوة   صدق التيووان الف ضو ي  التحقق من صدق اليااء اليامن قا 
طالوت اطالبوةو  اروتقدام التحتاول  200مول اليوامن لودى  ااوة التقاوان ا ن ط اق اختبوا  نمووج  العا

  حاووث يووو  ا تووو اض ق  جميوووا العوامووول Confirmatory Factor Analysisالعووامت  التو اووودا 
الفا تيوووووة اكنفعاليوووووة  االخووووودى اكنفعاليوووووة  ااىصوووووالة اكنفعاليوووووة  ااكروووووتعدا  المشووووواهدى اى بعوووووة: 

امن ااحد يعي   ن الد جة اليتية لتمقياس اهوو اكنتيا اوة اكنفعاليوة   امل  اكنفعال   ياتظ  حوح 
و التووال  امووا مالحظووة 1ا انووو الاتووا ج  مووا  وو  الشووكل ا AMOSنواروو ة ن نووامج ايوو  إجوو اء التحتاوول 

اجوو  مسوا ة  اصوتة  AMOS رتا ة الم  تحا     الشكل   و ى مقت  ىأل حاوث ك يقيول ن نوامج 
 "و:Emotional Creativityنان اليتما  م ل "

 
 للنموذج البنائي املفرتض ملقياس االبتكارية االنفعالية( نتائج التحليل العاملي التوكيدي 1شكل )

 0,69و ق  يشووبعا  العواموول المشوواهدى  تووى العاموول اليووامن نتعووو 1يالحووظ موون خووالح سووكل ا
لبعوود  0,52اىصووالة اكنفعاليووة   لبعوود 0,39لبعوود الخوودى اكنفعاليووة  ا  0,34لبعوود الفا تيووة اكنفعاليووة  ا 
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اكروتعدا  اكنفعوال  اجميع وا يشوبعا  مقيولوة ا الوة إح وا ًيا حاوث  انوو قيموة " "  الوة إح وا ًيا  اوود 
 لخميا التشبعا . 0,05مستوى 

اقووود حقوووق نمووووج  العامووول اليوووامن الواحووود لمقيووواس اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة مؤسووو ا  جوووو ى 
ا انوووو مؤسووو ا   e1, e2تووى الامووووج   اضوووا ة ا يبووا  نوووان م ا قووة جاووودى  عوود إجووو اء يعوووديل  

  ا AGFI= 0.982  ا GFI= 0.998  ا CMIN/DF= 0.732 (P=0.392)الامووج  
NFI= 0.987 ا  RFI= 0.923 ا  IFI= 1 ا  TLI= 1 ا  CFI= 1 اادالحوظ ق  جميوا  

قيموة التو  يحقوق قي  مؤس ا  حسن الم ا قة يقا    المدى الم ال  لقيمة المؤس  ايقت ل مون ال
ق ضل م ا قة لتييانا أل مما يدح  تى م ا قة الاموج  المقت ح الخادى لتييانا  موضا اكختبا . 

 تووى صوودق الياوواء  االتحتاوول العووامت  التو اوودا قوودم  لووياًل  خوو ً الاتووا ج يتضوول ق  هوو ه اموون خووالح 
 ى  ووون  امووول  وووامن ااحووود اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة  اق  اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة عبوووا العوووامت  لمقيووواس

 .ياتظ  حول  العوامل الف عية اى بعة
 :Reliabilityاس ــــــى المقيـــات األداء علـــثبب( 

 23 طالت اطالبوةو  توى المقيواس  و  صوو ي  الا ا يوة 200ي  حسال يبا  ق اء ال الل ا
   .و8ا انو الاتا ج  ما     جداح ا Alpha Cronbach   اقة قلفا   انبا   مف  ى

 االبتكارية االنفعالية( معامالت ثبات األداء عل  أبعاد مقياس 8جدول )
 اتــــــــل الثبــــــــامــــــــمع رداتــــــــدد املفــــــــع دـــــــــــــالبع

 0.82 8 الفاعلية االنفعالية

 0.74 7 اجلد  االنفعالية

 0.73 4 األصالة االنفعالية

 0.58 4 االستعداد االنفعالي
 0.79 23 مقياس االبتكارية االنفعالية

 .ق  اى اء  تى المقياس يتمتا ند جة  الية من ال با  و8يتضل من جداح ا
 ااص قة اافنه ئة  ا  ة س االب ك قة  االفنعا اة :  -5

يمتا مقياس اكنتيا اة اكنفعاليوة ند جوة  نااًء  تى جميا اإلج اءا  السا قة يثرد الباحث من
و ق عووا  المقيوواس  اق قووام مفوو  ا   وول  عوود ا ووود ها  9موون ال بووا  اال وودق  ااوضوول جووداح ا اليووة 

 .و ال و ى الا ا ية لتمقياس1االعد  اليت  لمف  ا  المقياس    صو ي  الا ا ية  ااوضل متحق ا
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 وأرقام مفردات كل بعد وعددها االبتكارية االنفعالية( أبعاد مقياس 9جدول )
 عدد املفردات أرقام املفردات البعد

 4 4، 3، 2، 1 االستعداد االنفعالي

 7 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5 اجلد  االنفعالية

 8 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12 الفاعلية االنفعالية

 4 23، 22، 21، 20 األصالة االنفعالية
 23  مقياس االبتكارية االنفعالية

ا يفاع مستوى اكنتيا اة اكنفعاليوة  نااموا  إلىالمقياس ه ا ايشا  الد جة الم يفعة  تى 
الد جووة الماقفضووة  تشووا  إلووى انقفاضوو ا  اقق ووى   جووة يمكوون ق  يح وول  تا ووا ال الووت  تووى 

   جة. X 1 =23 23  جة  نااما ققل   جة=  X 5 =115 23ه ا المقياس=

 ة )إعداد الباحث(ــــرفيــة المعــرونــاس المــمقيج( 
  س:تتتت ةن اا تتةل  تتتااه -1

 الخامعة.لدى طالل الم انة المع اية  مستوى قياس 
 : ستتتاا  ةةاة تتتبققا  إعتتت  -2

 الم انة المع اية وو    حدا  اطال ا  الباحث وو  و  اليا وة الع بيوة  ندد ى المقايي  القاصة
العالييوة د  ا تمو الم انوة المع ايوةالد ارا  السا قة الع بيوة التو  يااالوو  امة االم  اة خاصةأل  

:   اروة  ول مونلتم انوة المع ايوة  اما وا  Dennis and Wal (2010)مقيواس  يع ات تى ما ا 
و  2016و  اارالمة  قال رالمة   يد الفتاح  و ح ضوو  2011ا الء الدين  يد الحماد قيول  

 .و2018اا فاف متعت قحمد  و  2017ااماا  قحمد  يد الحوا ا   
لتم انوة المع ايوة   Martin and Rubin (1995)مقيواس  اوتاما ا الو ا ا تمود  توى يع  

و  اامحمود قحمود السوعاد  2016و  ااا وو   والء جوان   2004: انايفوة ق وام   د ارة  ل منر
 .و2019و  ااصبح   يد الفتاح اليا و ا  م اى نشث  معوض  إيما  اجي   يد    2017

  س:تتتةاة اا  ةتتت ا  إعتتتخ  -3

ند اروووووووة  لد اروووووووا   ااىطوووووو  الاظ اوووووووة الع بيوووووووة ااىجاييووووووة التووووووو  اهتموووووووواإلطووووووالع  توووووووى ا وق 
 .الم انة المع اية
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 Dennis and Wal (2010) ووو  ضووووء الق ووووى السوووا قة  ا تمووود الباحوووث  توووى نمووووج   ول 
اجلوووووا لوووووبعة الميووووو  ا  االتووووو  رووووويق ج  هوووووا  ووووو  ناا ووووو  لمقيووووواس الم انوووووة المع ايوووووةأل 

    اإلطا  الاظ ا لتبحث.

ج ا ووووو  لتم انوووووة المع ايوووووة  االتع اووووو  اإلج ا ووووو  ليووووول  دعووووود مووووون صووووويااة التع اووووو  اإل و  
  عدي ا  اهما:  عد التحك   ابعد اليدا ل.

 Martin وووول موووون: مقيوووواس لتم انووووة المع ايووووة  اإلطووووالع  تووووى المقووووايي  المتاحووووة  و  

and Rubin (1995)  اDennis and Wal (2010)  اصوووالح سووو ا  
و  ا يووووووود المووووووواع  قحمووووووود 2015و  اعيسوووووووى روووووووت ا  روووووووالمة ا2011 يووووووود الوهوووووووال ا

 و.2018الد  ي  ومحمد  يد ال ا ا  يد السميا اقحمد  يد ال حمن قحمد ا

و مفووووووو  ى  ووووووو  صوووووووو ى عبوووووووا ا  يق ا اوووووووة 20يووووووو  صووووووووغ ا الق ووووووووا  السوووووووا قة ووووووو  ضووووووووء  وه 
 موز ة  تى  دعدا المقياس.

ِضووووووعو خمسووووووة نوووووودا ل لالرووووووتخا ة  وووووون  وووووول مفوووووو  ى ا ًقووووووا لتوووووود اج ليكوووووو    اهوووووو :  وا  اد
  3  4  5 تووووووى ق  ييووووووو    جووووووا  اليوووووودا ل: ا وقحياًنووووووا  نووووووا ً ا  قنووووووًدا  ا ًمووووووا    اووووووً ا ا
 دعوووود اليووووودا ل موجبووووة  قمووووا مفووووو  ا  و  تووووى الت ياووووت   تًمووووا  وووووث  جميووووا مفوووو  ا  1  2

 و.5  4  3  2  1 عد التحك   خميع ا رالبة  ايدعك   ادها الد جة ا

 ة ر تة الف  .حرتا ة يعتيما  المقياس   و ى ااض وز 

 لتتحقق من يوا   س اط  السيكومت اة. التقاان تى  ااة  ي ياق المقياس وح 
  س:تت  اا  ةتت قةتت  تتق   ااسةكتتن ااشتتا  تتاا ح  -4

 بالتكيينبالفرضببللمقي سبد ستخ امبالتحليتبالع ملببالستكش يفص قب 

اصوودق الياوواءو  ارووتقدام قرووتول التحتاوول لتمقيوواس يوو  التحقووق موون صوودق التيوووان الف ضوو  
نوارو ة  Construct Validity by Exploratory Factor Analysis  اكرتيشوا  العوامت  
الما ول   ما ارتقدام التوداا  Principal Component   اقة المكونا  اىرارية  SPSSن نامج 

أل لوو ا االاقواء المووا  وا  ال ودف هووو اروتق ا   وامول يت ووف  اكروتق ا  Promax   اقوة الي اموار  
 :اليةلمحكا  التا تمد الباحث  تى ا

 1 ≤العامل الخوه ا: اهو ما  ا  ل  ج    امن  -1
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  0,4 ≤محا التشبا الخوه ا لتمف  ى  العامل  -2

 .جوه اة يشبعا  3 ≤محا جوه اة العامل  -3

من التباين  %47,945 ا س   قم   امتاني  الح وح  تى  المحكا ه ه اا تماً ا  تى 
 :امانسبة يبايا  انالياما ما ا اج  امتانالع ينو ه 10  ااوضل جداح االيت 

 ونسبة التباين الرتاكمية( العوامل واجلذور الكامنة هلا ونسبة تباينها 10جدول )
 نسبة التباين الرتاكمية نسبة التباين اليت يفسرها العامل اجلذر الكامن لــــــامـــالع

 %33.243 %33.243 6.649 األول

 %47.945 %14.701 2.940 الثاني

 عوود حوو ف التشووبعا  اىقوول موون   تووى العووامتانو يشووبعا  المفوو  ا  11اح اااوضوول جوود
  تى الاحو التال :  0,4

 (200)ن=  0.4التشبعات األقل من املرونة املعرفية بعد حذف مقياس عاملي ( تشبعات املفردات عل  11جدول )
 (2العامل ) (1مل )العا فرد امل (2العامل ) (1العامل ) املفرد  (2العامل ) (1العامل ) املفرد 

1 0.806  8 0.548  15  0.784 
2 0.809  9 0.739  16  0.558 
3 0.808  10  0.579 17  0.569 
4 0.730  11  0.622 18  0.743 
5 0.681  12  0.460 19  0.768 
6 0.803  13  0.467 20  0.676 
7 0.733  14  0.617    

ال  يت  حو ف  0,40عامل يشبع ا ق تى من جميا المف  ا  مو ق  11يتضل من جداح ا
قيووة مفوو  ى   مووا يدالحووظ ق   وول مفوو  ى متشووبعة  تووى  اموول ااحوود  قووم موون العووامتان   ووالمف  ا  موون 

متشووبعة  تووى العاموول اىاح  ايوو ااح معاموول ال وودق العووامت  ل ووا  9إلووى المفوو  ى  قوو   1المفو  ى  قوو  
متشوبعة  توى العامول  20إلوى المفو  ى  قو   10  االمف  ا  من المف  ى  ق  0,809ا  0,548نان 

ايشوا  هو ه الاتوا ج إلوى صودق  0,784ا  0,460ال ان   اي ااح معامول ال ودق العوامت  ل وا نوان 
 . تى   جة  الية من الاقاءالمف  ا  اصدق الياية العامتية لتمقياس  اق  ه ه الياية 
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  االتووو   سووو   شوووا  اكرتي اايموووا يتووو  اصوووف لتعوامووول الاايخوووة  ووون التحتاووول العوووامت 
 :من التباين اليت   اه  نسبة مقيولة  الاسبة لتمقايي     مخاح العتوم الافسية 47,945%

 9موووون التبوووواين اليتوووو   ايشووووبعو  تيوووو   %33,243 سوووو  هوووو ا العاموووول  :العامةةةةل اسول
 و:12يوضح ا جداح ا مف  ا 

 (200( )ن= ةاملرونة املعرفي( )تشبعات مفردات العامل األول من مقياس 12جدول )
 عـــالتشب ـرداتـــــــــاملفـــ م

 0.806 أشعر أنين ال استطيع اختاذ القرارات يف املواقف الصعبة. 1
 0.809 أشعر بفقدان القدر  عل  السيطر  عند مواجهة املواقف الصعبة. 2
 0.808 يصعب علي التعايش مع املواقف الصعبة اليت تواجهين. 3
 0.730 واجهين عل  أنها مشكالت مستحيلة احلل.أنظر للمواقف اليت ت 4
 0.681 أجتنب املواقف اجلديد  وغري العادية. 5
 0.803 أواجه صعوبة كبري  يف التعامل مع الضغوط اليت تواجهين. 6
 0.733 تزعجين الظروف الطارئة اليت تواجهين يف املواقف املختلفة. 7
 0.548 كلة اليت تواجهين.يصعب علّي تغيري وجهيت الذهنية حول املش 8
 0.739 أجد صعوبة يف استخدام معرفيت حول موضوع معني يف مواقف احليا  احلقيقية. 9

الماوووول إلووووى ي ووووو  حوووووح موووون خووووالح  حوووو  هوووو ه المفوووو  ا  يالحووووظ ق  جميع ووووا يتم  ووووال 
 .  و  ل ا يمكن يسمية ه ا العامل االتحك المواقف ال عبة  تى قن ا قانتة لتتحك 

 11مووون التبووواين اليتووو   ايشوووبعو  تيووو  % 14,701 سووو  هووو ا العامووول  :اة العامةةةل الثةةة
 و:13يوضح ا جداح ا ىمف  

 (200( )ن= املرونة املعرفيةمن مقياس  ثاني( )تشبعات مفردات العامل ال13جدول )
 عـــالتشب تاملفـــــــــــــردا م

 0.579 أنظر إىل املواقف الصعبة من زوايا خمتلفة. 10
 0.622 أكثر من طريقة حلل املشكلة الصعبة اليت تواجهين. أفكر يف 11
 0.460 أمتلك العديد من اخليارات حول السلوك الذي جيب أن أقوم به يف املواقف املختلفة. 12
 0.467 أستطيع التصرف بشكل مناسب يف كل موقف يواجهين. 13
 0.617 جهين.استخدم العديد من األفكار غري التقليدية حلل أية مشكلة توا 14
 0.784 لدي القدر  عل  إدراك التفسريات البديلة واملتعدد  للمواقف الصعبة. 15
 0.558 أحاول التفكري يف األشياء من وجهة نظر اآلخرين. 16
 0.569 ميكنين تعديل سلوكي بناًء عل  متطلبات املوقف الذي يواجهين. 17
 0.743 أجهز حلول بديلة متعدد  للمواقف الصعبة. 18
 0.768 أراعي االختيارات أو البدائل املتعدد  املتاحة للحل قبل االستجابة يف املواقف الصعبة. 19
 0.676 ميكنين إجياد حلول عملية قابلة للتطبيق ملشاكل تبدو غري قابلة للحل. 20
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إ  ا  يفسوا ا  قود ى الفو    توى ابارتق اء ه ه المف  ا  يالحظ ق  جميع وا يتم  وال حووح 
توووة متعووود ى ىحووودا  الحيووواى االسوووتو  البشووو ا  االقووود ى  توووى إيخوووا  حتووووح نديتوووة متعووود ى لتمواقوووف ندي

 االيدا لو. يمكن يسمية ه ا العامل ال  ألال عبة
يتمتوا ند جوة  اليوة مون  الم انوة المع ايوةنااًء  تى ه ه الاتا ج يمكن القوح  ث  مقيواس 
ا قووي  معاموول  مفوو  ى 20ا    وون يشووبا ال وودقأل حاووث قرووف   نتووا ج التحتاوول العووامت  اكرتيشوو

 وووامتان: الوووتحك   االيووودا ل  اهموووا نفووو  و  توووى 0,809 ا 0,460صووودق  وووامت  ي ااحوووو نوووان 
 اود يحقق موا مون صودق قا مت موا  Dennis and Wal (2010)العوامتان التو ين يوصول إلا موا 

 % من التباين اليت .47,945لتم انة المع اية  اقد  س  ه ا  العامال  
 بالتكيينبالفرضببد ستخ امبالتحليتبالع ملببالتيكي يص قب

لمقيواس الم انوة المع ايوة   ون  صودق التيووان الف ضو ي  التحقق من صدق اليااء اليوامن قا 
طالوت اطالبوةو  اروتقدام التحتاول العوامت   200ط اق اختبا  نموج  العامل اليامن لدى  ااوة التقاوان ا

  حاوث يو  ا تو اض ق  العوامتان المشواهدين: الوتحك   Confirmatory Factor Analysisالتو اودا 
االيدا ل  ياتظما  حوح  امل  امن ااحود يعيو   ون الد جوة اليتيوة لتمقيواس اهوو الم انوة المع ايوة  ايو  

 و التال :2ا انو الاتا ج  ما    الشكل ا AMOSإج اء التحتال نوار ة ن نامج 

 
 للنموذج البنائي املفرتض ملقياس املرونة املعرفية( نتائج التحليل العاملي التوكيدي 2شكل )

و ق  يشوووبعا  العوووامتان المشووواهدين  توووى العامووول اليوووامن نتعوووو 2يالحوووظ مووون خوووالح سوووكل ا
اقووود حقوووق نمووووج  العامووول   لعامووول اليووودا ل  اجميع وووا يشوووبعا  مقيولوووة 0,67لعامووول الوووتحك   ا0,58

 ا قوووة جاووودى  ا انوووو مؤسووو ا  الامووووج  اليوووامن الواحووود لمقيووواس الم انوووة المع ايوووة مؤسووو ا  جوووو ى م
GFI= 1.00 ا  NFI= 1.00 ا  IFI= 1.00 ا  CFI= 1.00  اادالحظ ق  جميا قوي  مؤسو ا  
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حسوون الم ا قووة يقووا  وو  الموودى الم ووال  لقيمووة المؤسوو  ايقتوو ل موون القيمووة التوو  يحقووق ق ضوول م ا قووة 
هوو ه اموون خووالح موضوا اكختبووا .  لتييانوا أل ممووا يوودح  تووى م ا قوة الاموووج  المقتوو ح الخاوودى لتييانووا 

  توووى صووودق الياووواء العوووامت  لمقيووواس االتحتاووول العوووامت  التو اووودا قووودم  لوووياًل  خووو ً الاتوووا ج يتضووول ق  
 الم انة المع اية  اق  الم انة المع اية عبا ى  ن  امل  امن ااحد ياتظ  حول   امال .

 :Reliabilityاس ــــى المقيــــات األداء علــــثبد( 
 20 طالت اطالبوةو  توى المقيواس  و  صوو ي  الا ا يوة 200ال يبا  ق اء ال الل اي  حس

  ابتعووو قيمووة معاموول يبووا  البعوود اىاح االووتحك و Alpha Cronbach   اقووة قلفووا   انبووا   مفوو  ى
  ابتعووو لتمقيوواس  كوول 0,850   وو  حووان نتعووو قيمووة معاموول ال بووا  لتبعوود ال ووان  االيوودا لو 0,894
 .ق  اى اء  تى المقياس يتمتا ند جة  الية من ال با ه الاتا ج إلى   ايشا  ه 0,890

  : تتق ةتت  اا اتتق فنتت س اا تت  ا  ةتت ئةتت قة اافنهتتااص -5

يمتووا مقيوواس الم انووة المع ايووة ند جووة  ناوواًء  تووى جميووا اإلجوو اءا  السووا قة يثروود الباحووث موون
مقيوواس  اق قووام مفوو  ا   وول  عوود ا وود ها  و ق عووا  ال14 اليووة موون ال بووا  اال وودق  ااوضوول جووداح ا

 .و ال و ى الا ا ية لتمقياس2االعد  اليت  لمف  ا  المقياس    صو ي  الا ا ية  ااوضل متحق ا
 وأرقام مفردات كل بعد وعددها املرونة املعرفية( أبعاد مقياس 14جدول )

 رداتــــــــدد املفــــــــع رداتــــــــام املفــــــــأرق دــــــــالبع

 9 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 التحكم

 11 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10 البدائل

 20  مقياس املرونة املعرفية

إلووى ا يفوواع مسووتوى الم انووة المع ايووة  ناامووا المقيوواس هوو ا ايشووا  الد جووة الم يفعووة  تووى 
مكوون ق  يح وول  تا ووا ال الووت  تووى الد جووة الماقفضووة  تشووا  إلووى انقفاضوو ا  اقق ووى   جووة ي

   جة. X 1 =20 20  جة  نااما ققل   جة=  X 5 =100 20ه ا المقياس=

 رار )إعداد الباحث(ـــاذ القـــيب اتخـــالـــاس أســـمقيه( 
  س:تتتن اا  ةتتتةل  تتتااه -1

الخامعووة ايعوو ف اىرووتول لوودى طووالل  وول قرووتول موون قرووالات ايقوواج القوو ا   مسووتوى قيوواس 
 لمعتا   تي  لدي  .ا
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 : ستتتاا  ةةاة تتتبققا  إعتتت  -2

 ثروالات ايقواج القو ا  ووو  و  حودا  اطال وا  الباحوث ووو  و  اليا وة  ندد ى المقايي  القاصوة
الع بية  امة االم  اة خاصةأل  عالييوة الد اروا  الع بيوة المتعتقوة  ايقواج القو ا  يااالوو م وا ا  

عامل  ام  ا د  قتال ما ا ياااح قرالات ايقاج الق ا أل اه ا العد  ايقاج الق ا   قا ايقاج الق ا   
  امن هو ه الد اروا    اروة  ول Scott and Bruce (1995)القتال ا تمد  تى يع ات مقياس 

و  اارمواح إروما ال 2011  اانياتوة  يود الو  اف سو ال  و2007  محمد حسانان محمدمن: ا
 و.2018و  ااحسا  ز  اا الساد  2017دين  و  اامحمد  يد العالاال نو  ال2017  ية  

  س:تتتةاة اا  ةتتت ا  إعتتتخ  -3

ند اروووووة  اإلطوووووالع  توووووى الد اروووووا   ااىطووووو  الاظ اوووووة الع بيوووووة ااىجاييوووووة التووووو  اهتموووووو وق 
 قرالات ايقاج الق ا .

 وووو  ضوووووء الق وووووى السووووا قة  ا تموووود الباحووووث  تووووى قرووووالات ايقوووواج القوووو ا  التوووو  حوووود ها  ول 
 ووو  ناا ووو  لمقيووواس قروووالات ايقووواج القووو ا أل  Scotte and Bruce (1995)نمووووج  

حاوووووث يووووو  التحقوووووق مووووون هووووو ا الامووووووج  ااك تموووووا   تيووووو   ووووو  االييوووووة الد اروووووا  الع بيوووووة 
 .الت  يااالو قرالات ايقاج الق ا 

صوووويااة التع اوووو  اإلج ا وووو  ليوووول قرووووتول موووون قرووووالات ايقوووواج القوووو ا  القمسووووة  اهوووو :  و  
ااىرووووووتول اك تمووووووا ا  ااىرووووووتول التخايوووووو   اىرووووووتول العقالنوووووو   ااىرووووووتول الحدروووووو   

 ااىرتول العفوا. 

 وووووووول موووووووون: مقيوووووووواس ىرووووووووالات ايقوووووووواج القوووووووو ا   اإلطووووووووالع  تووووووووى المقووووووووايي  المتاحووووووووة  و  
Scotte and Bruce (1995)و.2013  ارت ا  االت الديحان  ا 

و  امقيوواس ايقوواج القوو ا  2019امقيوواس م ووا ا  ايقوواج القوو ا  لوووعيد   نوون  توو  التمووام ا
و  2017  ابشو ى قحمود جارو  او2015العال ال من: اقرماء  تح  ل ف   احاا   وزا قنو لي

و  ومحمود 2018و  ا  اء  ت   وا ف ا2017اماا ى محمو  الش ما   اانتسام  ا س مشاقبة ا
 و.2018 ت  ال الل ا

و مفووووووو  ى  ووووووو  صوووووووو ى عبوووووووا ا  يق ا اوووووووة 29يووووووو  صووووووووغ ا الق ووووووووا  السوووووووا قة ضووووووووء ووووووو   وه 
 عا  يم ل قرالات ايقاج الق ا  القمسة. موز ة  تى خمسة ق 
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ِضووووعو خمسووووة نوووودا ل لالرووووتخا ة  وووون  وووول مفوووو  ى ا ًقووووا لتوووود اج ليكوووو    اهوووو : ا وا   ا ًمووووا  اد
 .و1  2  3  4  5 تى ق  ييو    جا  اليدا ل: ا ور اً ا  قحياًنا  نا ً ا  قنًدا

 ة ر تة الف  .حرتا ة يعتيما  المقياس   و ى ااض وز 

 لتتحقق من يوا   س اط  السيكومت اة. التقاان ي ياق المقياس  تى  ااة وح 
  س:تت  اا  ةتت قةتت  تتق   ااسةكتتن ااشتتا  تتاا ح  -4

 التكيينبالفرضببد ستخ امبالتحليتبالع ملببالستكش يفص قب 

 ارووووتقدام قرووووتول التحتاوووول العووووامت   تمقيوووواسيوووو  التحقووووق موووون صوووودق التيوووووان الف ضوووو  ل
نوارو ة ن نوامج  Construct Validity by Exploratory Factor Analysis  اكرتيشوا  

SPSS  اقووة المكونووا  اىرارووية   Principal Component  المتعاموود   مووا ارووتقدام التووداا
أل االاقواء الموا  وا  ال ودف هوو اروتق ا   وامول يت وف  اكروتق ا  Varimax فا اموار    اقوة ال

 الية:ل ا ا تمد الباحث  تى المحكا  الت
 1 ≤ه ا: اهو ما  ا  ل  ج    امن العامل الخو  -1

  0,4 ≤محا التشبا الخوه ا لتمف  ى  العامل  -2

 .جوه اة يشبعا  3 ≤محا جوه اة العامل  -3

من التبواين  %56,189 وامل  س    5ي  الح وح  تى  المحكا ه ه اا تماً ا  تى 
 :و ه ه العوامل االخ ا  الياماة ل ا انسبة يبايا ا15  ااوضل جداح االيت 

 ونسبة التباين الرتاكمية( العوامل واجلذور الكامنة هلا ونسبة تباينها 15ل )جدو
 نسبة التباين الرتاكمية نسبة التباين اليت يفسرها العامل اجلذر الكامن العامل

 %20.912 %20.912 6.065 األول

 %35.853 %14.941 4.333 الثاني

 %44.695 %8.842 2.564 الثالث

 %51.045 %6.350 1.841 الرابع

 %56.189 %5.144 1.492 اخلامس

 عووود حووو ف التشوووبعا    توووى العوامووول القمسوووةو يشوووبعا  المفووو  ا  16ااوضووول جوووداح ا
  تى الاحو التال :  0,4اىقل من 
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 اخلمسة ألساليب عوامل ال( تشبعات املفردات عل  16جدول )
 (200)ن=  0.40التشبعات األقل من بعد حذف  اختاذ القرار

 املفرد 
عامل ال
(1) 

 (3) العامل (2العامل )
 لالعام
(4) 

 (1العامل ) فرد امل (5)العامل 
العامل 

(2) 
 العامل

(3) 
العامل 

(4) 
العامل 

(5) 

1  0.78    16   0.78   
2  0.77    17   0.86   
3  0.79    18   0.85   
4  0.65    19   0.86   
5  0.79    20    0.69  
6  0.57    21    0.64  
7  0.48    22    0.81  
8     0.59 23    0.78  
9     0.63 24    0.71  
10     0.79 25 0.63     
11 0.49     26 0.82     
12     0.58 27 0.77     
13 0.42     28 0.76     
14      29 0.83     
15            

ا وا   ود ها   0,4 ا  التو  قول يشوبع ا  ون المفو  اا تمواً ا  توى المحكوا  السوا قة  يو  حو ف 
ق   وول مفوو  ى متشووبعة  تووى  اموول ااحوود  قووم و 16اتضوول موون جووداح او ا 15  ا قوو  14مفوو  ى ا قوو   2

  ايشوا  هو ه الاتوا ج 0,86ا  0,42من العوامل القمسة  اي ااح معامل ال دق العامت  لتمفو  ا  نوان 
 . تى   جة  الية من الاقاءاق  ه ه الياية  إلى صدق المف  ا  اصدق الياية العامتية لتمقياس 

  االتووو   سووو   اكرتيشوووا   اايموووا يتووو  اصوووف لتعوامووول الاايخوووة  ووون التحتاووول العوووامت 
 :من التباين اليت   اه  نسبة مقيولة  الاسبة لتمقايي     مخاح العتوم الافسية 56,189%

 مفوو  ا  7عو  تيوو  % موون التبوواين اليتوو   ايشووب20,912 سوو  هوو ا العاموول  :العامةةل اسول
 و:17يوضح ا جداح ا
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 (200( )ن= أساليب اختاذ القرار( )تشبعات مفردات العامل األول من مقياس 17جدول )
 عـــالتشب ـرداتـــــــــاملفـــ م

 0.49 اختذ قراراتي اعتماًدا عل  البديهية. 11

 0.42 قي وراء اختاذها.اختذ القرارات اليت أعتقد أنها صحيحة بصرف النظر عن السبب املنط 13

 0.63 اختذ قراراتي بصور  مفاجئة. 25
 0.82 أختذ قراراتي بصور  سريعة. 26
 0.77 مبجرد تعرضي ملوقف ما فإنين أختذ القرار بشأنه يف نفس الوقت. 27
 0.76 أختذ قراراتي جتاه أي موقف يف أية حالة أكون عليها )غضب، فرح، حزن(. 28
 0.83 لحظة.قراراتي وليد  ال 29

الفوو    وو  ايقوواج حوووح روو  ة موون خووالح  حوو  هوو ه المفوو  ا  يالحووظ ق  جميع ووا يتم  ووال 
الق ا أل اايقاجه لتق ا    و ى  و اة الادى التحظة  ل ا يمكن يسمية هو ا العامول ااىروتول العفووا 

 .  وقا التتقا   كيقاج الق ا 
 ا مفوو   7يتوو   ايشووبعو  تيوو  % مون التبوواين ال14,941 سوو  هوو ا العاموول  العامةةل الثةةاة :

 و:18يوضح ا جداح ا
 (200( )ن= أساليب اختاذ القرارمن مقياس  ثاني( )تشبعات مفردات العامل ال18جدول )

 عــــالتشب تاملفـــــــــــــردا م

 0.78 أختذ قراراتي بناًء عل  دراسة املوقف وحتليله. 1
 0.77 القرار ببديل معني للحل.أقيم البدائل املمكنة حلل املوقف قبل اختاذي  2
 0.79 أختذ قراراتي بطريقة منطقية ومرتبة. 3
 0.65 أفكر يف النتائج املرتتبة عل  قراري قبل اختاذه. 4
 0.79 أحبث إمكانية تنفيذ قراري قبل اختاذه. 5
 0.57 أختذ قراراتي برتيث وتروي. 6
 0.48 ه بعض املواقف.أحرص عل  اختيار الوقت املناسب الختاذ القرار جتا 7

الما قية    ياوااح الموقوف قا ابارتق اء ه ه المف  ا  يالحظ ق  جميع ا يتم  ال حوح 
لو لا يمكون  المشكتة اجما معتوما   ا ا  امع  ة  ل اليودا ل المتاحوة  ايقايم وا كيقواج القو ا أل

 ااىرتول العقالن     ايقاج الق ا و. يسمية ه ا العامل
مفوو  ا   4 % موون التبوواين اليتوو   ايشووبعو  تيوو 8,842سوو  هوو ا العاموول   :العامةةل الثالةةث

 :و19يوضح ا جداح ا
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 (200( )ن= أساليب اختاذ القرارمن مقياس  ثالث( )تشبعات مفردات العامل ال19جدول )
 عـــالتشب تاملفـــــــــــــردا م

 0.78 أرغب يف التوجيه الصحيح من اآلخرين عند اختاذ قرارات مصريية. 16
 0.86 أحرص عل  مشاركة اآلخرين لي يف القرارات اليت أختذها. 17
 0.85 استمع لنصائح اآلخرين عند اختاذي قراًرا مهًما. 18
 0.86 أحبث عن مشور  ذوي العالقة ملساعدتي يف اختاذ القرار. 19

 ان ا تمووا  الفوو    تووى   اء ا خووابارووتق اء هوو ه المفوو  ا  يالحووظ ق  جميع ووا يتم  ووال حوووح 
ااىرووتول اك تمووا ا أل لوو لا يمكوون يسوومية هوو ا العاموول نووو  اوود ايقوواجه لتقوو ا ا  ان ووا ح   ايوووجا   

 .   ايقاج الق ا و
مفوو  ا   5% موون التبوواين اليتوو   ايشووبعو  تيوو  6,350 سوو  هوو ا العاموول  :العامةةل الرابةةع

 و:20يوضح ا جداح ا
 (200( )ن= يب اختاذ القرارأسالمن مقياس  رابع( )تشبعات مفردات العامل ال20جدول )

 عــــالتشب تاملفـــــــــــــردا م

 0.69 أجتنب اختاذ قرارات معينة خوًفا من حتمل املسئولية. 20
 0.64 أجتنب اختاذ قرارات مهمة، ولكن إذا وقعت حتت ضغوط كبري ، فإني أختذها. 21
 0.81 أميل إىل املماطلة عندما أكون بصدد اختاذ قرارات مهمة. 22
 0.78 أتهرب من اختاذ القرارات اليت تضعين يف موقف حرج مع اآلخرين. 23
 0.71 أرجئ )أؤجل( اختاذ القرارات اخلاصة بأمر ما كلما كان ذلك ممكًنا. 24

يخاووت الفوو   قا يثجاتوو  كيقوواج  ابفحوو  هوو ه المفوو  ا  يالحووظ ق  جميع ووا يتم  ووال حوووح
 ااىرتول التخاي  كيقاج الق ا و.سمية ه ا العامل نو يمكن ي األ ل الق ا   تما  ا  جلا ممكًاا

مفو  ا   4% مون التبواين اليتو   ايشوبعو  تيو  5,144 سو  هو ا العامول  :خامسالعامل ال
 و:21يوضح ا جداح ا
 (200( )ن= أساليب اختاذ القرارمن مقياس  امس( )تشبعات مفردات العامل اخل21جدول )

 التشبع املفـــــــــــــرداـت م

 0.59 أختذ القرار الذي حيقق أهدايف أو يليب احتياجاتي. 8
 0.63 أستفيد من أخطاء قراراتي السابقة عند اختاذ أي قرار جديد. 9
 0.79 .اختذ القرارات اليت أشعر جتاهها باالرتياح 10
 0.59 اختذ قراراتي اعتماًدا عل  خرباتي الشخصية. 12
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ايقوواج الفوو   لتقوو ا  ناوواًء  تووى  ا يتم  ووال حوووحابفحوو  هوو ه المفوو  ا  يالحووظ ق  جميع وو
ااىرووتول يمكوون يسوومية هوو ا العاموول نووو  األ لوو خي ايوو  الشق ووية امشووا  ه ا حساروو    ووحة القوو ا 

 الحدر  كيقاج الق ا و.
يتمتوا ند جوة  اليوة  قروالات ايقواج القو ا نااًء  تى ه ه الاتوا ج يمكون القووح  وث  مقيواس 

ا قوي  معامول  ىمفو   27تحتال العامت  اكرتيشا    ن يشبا من ال دقأل حاث قرف   نتا ج ال
كيقواج  اىروالات القمسوة وامول يم ول  خمسوةو  توى 0,86ا  0,42صدق  امت  ي ااحوو نوان 

اىرووتول: العقالنوو   االحدروو   اهوو   Scotte and Bruce (1995)التوو  اضووع ا  القوو ا 
% مون التبواين اليتو   اهوو  56,189 اقود  سو   هوو ه العوامولاك تموا ا  االتخايو   االعفووا  ا 

حاووث  سوو    Scotte and Bruceق تووى موون نسووبة التبوواين التوو   سوو ي ا العواموول  وو  مقيوواس 
 % من التباين اليت   قم.45
 ص قبالتكيينبالفرضببد ستخ امبالتحليتبالع ملببالتيكي ي 

اج القو ا   لمقيواس قروالات ايقو صدق التيوان الف ض ي  التحقق من صدق اليااء اليامن قا 
طالوت اطالبوةو  اروتقدام  200 ن ط اق اختبا  نموج  العوامل القمسة الياماة لدى  ااوة التقاوان ا

 27  حاووث يوو  ا توو اض ق  الووو Confirmatory Factor Analysisالتحتاوول العووامت  التو اوودا 
ول مفووو  ى ياوووتظ  حووووح خمسوووة  وامووول  اماوووة هووو : اىروووتول العقالنووو   ااىروووتول الحدرووو   ااىروووت

 AMOSنوارووو ة ن نوووامج ايووو  إجووو اء التحتاووول العفووووا  ااىروووتول اك تموووا ا  ااىروووتول التخايووو , 
 و التال :3ا انو الاتا ج  ما    الشكل ا

 
 للنموذج البنائي املفرتض ملقياس أساليب اختاذ القرار( نتائج التحليل العاملي التوكيدي 3شكل )
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ا   تووى العواموول القمسووة الياماووة ي ااحووو و ق  يشووبعا  المفوو  3يدالحووظ موون خووالح سووكل ا
 توى العامول  0,75إلوى  0,43 تى العامل اىاح ااىرتول العقالن و  ابوان  0,76إلى  0,52نان 

 تووى العاموول ال الووث ااىرووتول العفووواو  ابووان  0,80إلووى  0,44ال ووان  ااىرووتول الحدروو و  ابووان 
 تووى العاموول  0,73إلووى  0,47او  ابووان  تووى العاموول ال ا ووا ااىرووتول اك تمووا  0,83إلووى  0,74

القووام  ااىرووتول التخايوو و اجميع ووا يشووبعا  مقيولووة  حاووث  انووو قيمووة " "  الووة إح ووا ًيا لخميووا 
اقووود حقوووق نمووووج  العوامووول القمسوووة الياماوووة لمقيووواس قروووالات ايقووواج  0,001التشوووبعا   اووود مسوووتوى 

 =GFI  اCMIN/DF= 1.9 (0-5)الق ا  مؤس ا  جو ى م ا قة جادى  ا انو مؤس ا  الاموج  

  TLI= 0.84  ا IFI= 0.86  ا RFI= 0.72  ا NFI= 0.75  ا AGFI= 0.78  ا 0.82
اادالحظ ق  جميا قوي  مؤسو ا  حسون  RMR= 0.057  RMSEA= 0.068  ا CFI= 0.86ا 

ا أل الم ا قة يقا    المدى الم ال  لقيمة المؤس  ايقت ل من القيمة الت  يحقق ق ضول م ا قوة لتييانو
الاتووا ج هوو ه اموون خووالح ممووا يوودح  تووى م ا قووة الاموووج  المقتوو ح الخاوودى لتييانووا  موضووا اكختبووا . 

قروالات ايقواج   تى صودق الياواء العوامت  لمقيواس االتحتال العامت  التو ادا قدم  لياًل  خ ً يتضل ق  
 مف  ى. 27الق ا   اقن  عبا ى  ن خمسة  وامل  اماة ياتظ  حول ا 

 :Reliabilityاس ـــى المقيـــاألداء علات ـــثبو( 
 27 طالت اطالبوةو  توى المقيواس  و  صوو ي  الا ا يوة 200ي  حسال يبا  ق اء ال الل ا

   و.22ا انو الاتا ج  ما     جداح ا Alpha Cronbach   اقة قلفا   انبا   مف  ى
 أساليب اختاذ القرار( معامالت ثبات األداء عل  أبعاد مقياس 22جدول )

 اتــامل الثبــمع رداتــدد املفـــع دـــــــالبع اتـامل الثبـــمع رداتــدد املفـــع دــــــلبعا

 0.790 5 األسلوب التجنيب 0.826 7 األسلوب العفوي
 0.661 4 األسلوب احلدسي 0.843 7 األسلوب العقالني
    0.872 4 األسلوب االعتمادي

 .مقياس يتمتا ند جة  الية من ال با ق  اى اء  تى ال و22يتضل من جداح ا
 قاق: تت ذ اا تتةب ا ختت اتت س أستت  ا  ةتت ئةتت قة اافنهتتااص -5

يمتوووا مقيووواس قروووالات ايقووواج القووو ا   ناووواًء  توووى جميوووا اإلجووو اءا  السوووا قة يثرووود الباحوووث مووون
 عووود و ق عوووا  المقيووواس  اق قوووام مفووو  ا   ووول 23ند جوووة  اليوووة مووون ال بوووا  اال ووودق  ااوضووول جوووداح ا

 .و ال و ى الا ا ية لتمقياس3ا د ها  ااوضل متحق ا
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 وأرقام مفردات كل بعد وعددها أساليب اختاذ القرار( أبعاد مقياس 23جدول )
 رداتــــدد املفــــع رداتـــــــــام املفـــــــــأرق دـــــــــــالبع

 7 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 األسلوب العقالني

 4 11، 10، 9، 8 األسلوب احلدسي

 7 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12 األسلوب العفوي

 4 22، 21، 20، 19 األسلوب االعتمادي
 5 27، 26، 25، 24، 23 األسلوب التجنيب

لي  ل    جة  تية ايشا  الد جة الم يفعة  تى  ل مقياس      ارل قرتول المقياس ا 
 ة المتبعة كيقاج الق ا  لدى ال الت.من قرالات ايقاج الق ا و إلى ق  ه ا اىرتول هو ال  اق

تقدم الباحوووث الموووا ج الوصوووف  اك يبووواط أل ليشوووف العالقوووا  السوووييية نوووان متعاووو ا  ارووو
 البحث   ارتقدام اىرالات اإلح ا ية المااربةأل يحقيًقا ىهداف البحث.

لية لت ياق ق اا  البحث  تى  ااة البحث اىرارية  ايف ا  ايبا الباحث اإلج اءا  التا
 الد جا  امعالخت ا إح ا ًيا لتتحقق من   اض البحث:

: مقياس اكنتيا اوة اكنفعاليوة  امقيواس الم انوة المع ايوة  امقيواس ي ياق ق اا  البحث وق 
 .      ااحد  ااة البحث اىراريةق  ا   تى قرالات ايقاج الق ا  

و طالًبوا اطالبووة  توى ال اليووة مقوايي  ا ًقووا لمفتوواح 587ا ا  ق و ا  العااووة اي وحيل ارووتخ ول 
 الت حيل القاأ  كل مقياس.

 حاث يكو  ليل طالت اطالبة  SPSSيف ا    جا  ال الل  ااة البحث  تى ن نامج  و  
مفوووو  ى المم تووووان لتمقووووايي  ال اليووووةأل يم اووووًدا إلجوووو اء  70  جووووة  تووووى الووووو  70 وووو  العااووووة 

 ح ا ية المااربة لتتحقق من   اض البحث.المعالخا  اإل

 -قن ووىو  ايق  وو  اق نووو  -يف اوو  الييانووا  اكروومية ليووول  وو    وو  العااووة نو ووو  اج وو  و  
و  ايو  4و  اق نو  ا3و  ا تمو  ا2و  اقن وى ا1 تم و ا ًقوا لتيوو  القواأ نو لا  ج و  ا

 يع ا  الي نامج ن  ه اىروا  لتيسا   متية المعالخة اإلح ا ية.
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 ي  ارتقدام اىرالات اإلح ا ية التالية: تتحقق من   اض البحثل

لمعالخووة الفوو ض اىاح االقوواأ نتعوو ف قر وو  قرووالات ايقوواج القوو ا  ارووتقداًما موون ِقي وول  وق 
 ال الل ي  ارتقدام التي ا ا  االاست الم واة.

ة العالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية االم انة لمعالخة الف ض ال ان  االقاأ نتع ف طييع ول 
 المع اية اقرالات ايقاج الق ا  ي  ارتقدام معامل ا يبا  نا رو .

التوصوول إلووى نموووج  ناووا   لمعالخوة الفوو ض ال الووث االقوواأ  ووالتحقق موون موودى إمكانيووة  و  
اكنتيا اوة  يوضل التثيا ا  الياا ية السييية المباس ى ااا  المباسو ى االيتيوة لتعالقوا  نوان

اكنفعاليووة ارمتعاوو  مسووتقلو اقرووالات ايقوواج القوو ا  ارمتعاوو ا  يا عووةو االم انووة المع ايووة 
 ي  ارتقدام قرتول يحتال المسا .ارمتعا  اريمو 

لمعالخة الف ض ال ا ا القاأ  التحقق مون يوثيا  الاووع اج وو  ا نوا و  و   ول مون: اكنتيا اوة  و  
 رالات ايقاج الق ا  ي  ارتقدام اختبا  " " لعااتان مستقتتان.اكنفعالية  االم انة المع اية  اق

لمعالخة الف ض القام  القاأ  والتحقق مون يوثيا  التق و  ا تمو  اق نو و  و   ول  وه 
من: اكنتيا اوة اكنفعاليوة  االم انوة المع ايوة  اقروالات ايقواج القو ا  يو  اروتقدام اختبوا  

 " " لعااتان مستقتتان.

القاأ  التحقق من يثيا  الاوع اج و  ا نا و  توى التوثيا ا  الياا يوة  لمعالخة الف ض السا س وا 
 لييش . Zالسييية لتاموج  الياا   المفت ض  ي  ارتقدام قرتول يحتال المسا  ااختبا  

لمعالخووة الفوو ض السووا ا القوواأ  ووالتحقق موون يووثيا  التق وو  ا تموو  اق نوو و  تووى التووثيا ا   وز 
 لييش . Zالمفت ض  ي  ارتقدام قرتول يحتال المسا  ااختبا   الياا ية السييية لتاموج  الياا  

 رض األول:  ـــــالف
 يقتتف اىرالات الشا عة كيقاج الق ا  نان طالل  ااة البحث حاث يسو  اىرتول الحدر .

 ااووة البحوووث التتحقووق موون هوو ا الفوو ض  يوو  حسووال التيوو ا ا  االاسووت الم واووة ل ووالل 
ال ين ح توا  تى   جا  ق تى من المتورم الف ض  ال الل  ااة البحث ال ين ح توا  توى 
  جووا  ققوول موون المتورووم الف ضوو   اجلووا  وو   وول قرووتول موون قرووالات ايقوواج القوو ا    تًمووا  ووث  

و لتوود اج 3المتورووم الف ضوو  هووو حاصوول ضوو ل  وود  مفوو  ا  اىرووتول  وو  الد جووة المحايوودى ا
 و:24ار   االاتا ج يوضح ا جداح اليك   القم
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 ( التكرارات والنسب املئوية لدرجات عينة البحث األساسية عل  أساليب 24جدول )
 (587اختاذ القرار اخلمسة وفًقا لقيمة املتوسط الفرضي لكل أسلوب )ن=

 املتوسط الفرضي العدد الكلي املتغري
 يبالرتت أعل  من املتوسط الفرضي أقل من املتوسط الفرضي

  النسبة العدد النسبة العدد

 الثاني %90.8 533 %5.8 34 21 587 األسلوب العقالني
 األول %94.8 557 %1.7 10 12 587 األسلوب احلدسي
 اخلامس %39.2 230 %51 300 21 587 األسلوب العفوي

 الثالث %75.8 445 %12.2 72 12 587 األسلوب االعتمادي
 الرابع %42.6 250 %43.4 255 15 587 األسلوب التجنيب

و ق  هاا  اختالف نان قرالات ايقاج الق ا  من حاوث   جوة سواو  ا 24يتضل من جداح ا
اارتقدام ا نان طالل  ااوة البحوث  اق  قر  هوا سواوً ا لودي   هوو اىروتول الحدرو   يتيو  اىروتول 

 ت اىرتول العفوا.العقالن   ي  اىرتول اك تما ا  ي  التخاي   ااثي     ن اية الت يا
اقوود ي جووا سوواوع اىرووتول الحدروو   وو  ايقوواج القوو ا  ااحتاللوو  لتت ياووت اىاح موون حاووث 
  جوووة اكروووتقدام لووودى ال وووالل إلوووى   ووو ى  ووود  اإلنوووا  مقا نوووة  عووود  الووو  و   ووو  جميوووا  تيوووا  
الخامعووة اخاصووة  تيووا  العتوووم اإلنسووانية ااكجتماعيووة  اموون يوو    وو ى  وود ه   عااووة هوو ا البحووث 
مقا نة  عد  ال  و   ااىرتول الحدر  كيقاج الق ا  يعتمد  تى مشوا   الفو   اانفعاكيو  امودى 

اب ييعوووة اإلنوووا  يعتوووت  تا وووا الخانوووت العووواطف   ووو  التفياووو   ألا يياحووو  ا حسارووو    وووحة القووو ا 
 اايقاج الق ا   امن ي   ا  اىرتول الحدر  هو اىرتول اىر   ساوً ا لدى  ااة البحث.

 جوووا جلوووا قيًضوووا إلوووى ا تقوووا  ال وووالل لتم وووا ا  االقيووو ا  الحياييوووة ا لوووى الوووو   اقووود ي
االاضووج العقتوو  ااكجتمووا    ابالتووال   ووان   يضوو  ا  إلووى اك تمووا   تووى مشووا  ه  ا ووواطف   
ا حسارووواي   الباطايووووة  وووو  المقوووام اىاح  اوووود ايقوووواجه  لتقوووو ا ا  ا يووود الموووواع   يوووود   حسووووات  

 و.144-145  2012
و حاوث 2012ق ه ه الاتيخة جال ًيا ما نتيخة   ارة ا يد المواع   يود    حسوات  ايتف

يوصتو إلى ق  قر   قرالات ايقاج الق ا  ساوً ا نان ال الل  تى الت يات: اىروتول الحدرو   
 ااىرتول اك تما ا  ااىرتول العقالن   ااىرتول التخاي   ااىرتول العفوا. 
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 ي:  ــــانــــرض الثــــالف
يوجوود ا يبووا   اح إح ووا ًيا نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة اقرووالات ايقوواج 

 الق ا  لدى طالل  ااة البحث.

 و25التتحقق من ه ا الف ض ي  ارتقدام معامل ا يبا  نا رو   االاتا ج يوضح ا جداح ا
 ( قيم معامالت االرتباط بني متغريات البحث25جدول )

 األسلوب التجنيب األسلوب االعتمادي األسلوب العفوي األسلوب احلدسي األسلوب العقالني ونة املعرفيةاملر املتغري

 **0.161- *0.103 *0.102 **0.367 **0.420 **0.346 االبتكارية
 **0.533- 0.022- **0.211- **0.398 **0.609 1.00 املرونة

 0.01عند مسروى / ** ايراباط دال 0.05* ايراباط دال عند مسروى 
 و ما يت :25يتضل من جداح ا

نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة  0,01 اوود مسووتوى  كلووة اجووو  ا يبووا  موجووت  اح إح ووا ًيا  وق 
 االم انة المع اية.

اقروالات ايقواج القو ا : اىروتول  اجو  ا يبوا  موجوت  اح إح وا ًيا نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة ول 
  ااىروتول 0,01ىرتول الحدر   اد مسوتوى  كلوة   اا0,01العقالن   اد مستوى  كلة 
 .0,05  ااىرتول اك تما ا  اد مستوى  كلة 0,05العفوا  اد مستوى  كلة 

 نوووان اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة 0,01 اووود مسوووتوى  كلوووة  اح إح وووا ًيا  روووالتاجوووو  ا يبوووا   و  
 ااىرتول التخاي .

م انووووة المع ايووووة نووووان ال 0,01 اوووود مسووووتوى  كلووووة اجووووو  ا يبووووا  موجووووت  اح إح ووووا ًيا  و  
 اقرالات ايقاج الق ا : اىرتول العقالن   ااىرتول الحدر .

لم انووووة المع ايووووة نووووان ا  0,01 اوووود مسووووتوى  كلووووة   اح إح ووووا ًيا رووووالتاجووووو  ا يبووووا   وه 
 اقرالات ايقاج الق ا : اىرتول العفوا  ااىرتول التخاي .

 ع اية ااىرتول اك تما ا. دم اجو  ا يبا   اح إح ا ًيا نان الم انة الم وا 

 ث:  ــــالــــرض الثــــالف
يمكن التوصل إلى نموج  ناا   يوضل التثيا ا  الياا ية السييية المباس ى ااا  المباس ى 
االيتيووة لتعالقوووا  نوووان اكنتيا اووة اكنفعاليوووة ارمتعاووو  مسوووتقلو اقرووالات ايقووواج القووو ا  ارمتعاووو ا  

   اريمو لدى طالل  ااة البحث.يا عةو االم انة المع اية ارمتعا
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التتحقووق موون هوو ا الفوو ض قووام الباحووث وووو  وو  ضوووء نتووا ج الفوو ض ال ووان  موون هوو ا البحووث 
ا   ضوء نتا ج الد ارا  التو  قسوا   إلوى إمكانيوة اجوو   القوة نوان متعاو ا  البحوث الحوال  ووو 

سووتقلو اقرووالات ايقوواج نياوواء نموووج  روويي  ا ت اضوو  لتعالقووة نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة ارمتعاوو  م
التتحقق من مدى و 4الق ا  ارمتعا ا  يا عةو االم انة المع اية ارمتعا  اريمو   ما    سكل ا

م ا قوووة هووو ا الامووووج  المقتووو ح موووا نيانوووا  البحوووث الحوووال   يووو  إجووو اء يحتاووول نمووووج  المعا لوووة الياا يوووة 
اا تموواً ا  تووى مؤسوو ا   Amosنواروو ة ن نووامج  Path Analysis ارووتقدام قرووتول يحتاوول المسووا  

 جو ى الم ا قة الت  يقل ا تما ها  تى حخ  العااة  انو الاتا ج  ما يت :
التووثيا ا  الياا يووة السووييية المباسوو ى لالنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة  تووى قرووالات  وق 

نوووووة ايقووووواج القووووو ا   االتوووووثيا  الياوووووا   السووووويي  المباسووووو  لالنتيا اوووووة اكنفعاليوووووة  توووووى الم ا 
و نتوا ج التحتاول: قوي  26و ااوضول جوداح ا4المع اية  االاتا ج موضوحة نواف  الشوكل ا

 معامال  المسا  امستوى  كلت ا اإلح ا ية االت ييقيةو.

 
 ( املسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل املسار بني متغريات البحث، وقيم معامالت املسار4شكل )
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 ر  لالبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية عل  أساليب اختاذ القرار( قيم التأثريات املباش26جدول )

 نوع التأثري املســــــــــــــار
 قيمة التأثري

 الداللة مستوى الداللة قيمة "ت" املعيارياخلطأ 
 عياريامل

 دال 0.001 8.918 0.046 0.346 موجب مباشر االبتكارية عل  املرونة املعرفية
 لدا 0.001 7.101 0.015 0.238 موجب مباشر ية عل  األسلوب العقالنياالبتكار

 دال 0.001 6.696 0.010 0.261 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.001 4.730 0.022 0.200 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 دال 0.01 2.875 0.015 0.126 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 دالغري  0.475 0.715 0.015 0.027 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

 دال 0.001 15.729 0.013 0.527 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب العقالني

 دال 0.001 7.903 0.008 0.308 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.001 6.653- 0.019 0.281- مباشر سالب وياملرونة عل  األسلوب العف

 دالغري  0.136 1.492- 0.013 0.065- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب االعتمادي

 دال 0.001 14.57- 0.013 0.542- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب التجنيب

 و ما يت :26و اجداح ا4يتضل من سكل ا
 ًيا لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  ول مون: الم انوة المع ايوة  اجو  يثيا  موجت مباس   اح إح وا 

 ااىرتول العقالن   ااىرتول الحدر   ااىرتول اك تما ا  ااىرتول العفوا.

 . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية    اىرتول التخاي  كيقاج الق ا  

 م انووة المع ايووة  تووى  وول موون: اىرووتول العقالنوو   اجووو  يووثيا  موجووت مباسوو   اح إح ووا ًيا لت
 ااىرتول الحدر .

   اجوووو  يوووثيا  روووالت مباسووو   اح إح وووا ًيا لتم انوووة المع ايوووة  توووى  ووول مووون: اىروووتول العفووووا
 ااىرتول التخاي  كيقاج الق ا .

   ا . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لتم انة المع اية  تى اىرتول اك تما ا كيقاج الق 
 مؤس ا  جو ى الم ا قة لتاموج  الياا   السيي  المفت ض لتعالقا  نان متعا ا  البحث.  ول 

حقق الاموج  الياا   لتعالقا  السييية نان متعاو ا  البحوث مؤسو ا  جوو ى م ا قوة جاودى  
 =AGFI  ا GFI= 0.971  ا CMIN/DF= 3.950 (0-5)ا انووو مؤسوو ا  الاموووج  

 =CFI  ا TLI= 0.833  ا IFI= 0.945  ا RFI= 0.816  ا NFI= 0.939  ا 0.883
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  اادالحووظ ق  جميوووا قوووي  مؤسووو ا  حسووون الم ا قوووة يقوووا  ووو  المووودى الم وووال  لقيموووة المؤسووو  0.944
ايقتوو ل موون القيمووة التوو  يحقووق ق ضوول م ا قووة لتييانووا أل ممووا يوودح  تووى م ا قووة الاموووج  المقتوو ح 

 .ااك ت اض و الخادى لتييانا  موضا اكختبا 
 ا ك  الياا ية لتتثيا ا  الدالة إح ا ًيا الت  يحتوا  تا ا نموج  يحتال المسا .المع و  

يمكووون صووووغ المعوووا ك  الياا يوووة لتتوووثيا ا  الدالوووة إح وووا ًيا التووو  يحتووووا  تا وووا نمووووج  يحتاووول 
 و  تى الاحو التال :26و  االخداح ا4المسا  االموضحة  الشكل ا

 فعالية.و انتيا اة ان0,35= االمروةة المعرفية
 و م انة مع اية0,53و انتيا اة انفعالية + ا0,24= ااسمروب الع الة 
 و م انة مع اية0,31و انتيا اة انفعالية + ا0,26= ااسمروب الحدم 
 و م انة مع اية0,28ا –و انتيا اة انفعالية 0,20= ااسمروب الع و  

 و انتيا اة انفعالية  0,13= ااسمروب ايعرماد 
 و م انة مع اية0,54 -= اجنب اسمروب الر

التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية ااووو  المباسووو ى لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى قروووالات ايقووواج القووو ا   يووو   و  
 الم انة المع اية.

ليشووف  موا إجا  انووو الم انوة المع ايووة يتوروم العالقووة نووان التيشوف  وون هو ه التووثيا ا  يو  ا
 ا    وووون ط اووووق إجوووو اء يحتاوووول التوروووومأل اجلووووا لتقوووودي  قووووي  اكنتيا اووووة اكنفعاليووووة اقرووووالات ايقوووواج القوووو

التووثيا ا  ااوو  المباسوو ى نووان المتعاوو ا   ا حوو  مسووتوى  كلت ووا اإلح ووا ية  ارووتقدام قرووتول يولاوود 
و نتووا ج يحتاووول التوروووم لامووووج  المعا لوووة 27  ااوضووول جوووداح اBootstrappingالعااووا  المتتاليوووة 

 .  ا  المتتال الياا ية الا ا      اقة يولاد العاا
 ( نتائج حتليل التوسط لنموذج املعادلة البنائية النهائي بطريقة توليد العينات املتتالي.27جدول )

 مستوى الداللة التأثري غ. املباشر املعياري املتغري التابع املتغري الوسيط املتغري املستقل
 ةــــدود الثقــــح

 حد أعل  حد أدن 

 االبتكارية
 يةاالنفعال

 املرونة املعرفية

 0.219 0.145 0.01 0.182 األسلوب العقالني
 0.136 0.080 0.01 0.106 األسلوب احلدسي
 0.067- 0.129- 0.01 0.097- األسلوب العفوي
 0.006 0.054- 0.197 0.023- األسلوب االعتمادي
 0.146- 0.233- 0.01 0.188- األسلوب التجنيب
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 قن  طبًقا لييانا  البحث الحال :و 27يتضل من جداح ا
  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  0,01يوجوود يووثيا  موجووت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى

  قا ق  0,182 توووى اىروووتول العقالنووو  كيقووواج القووو ا   يووو  الم انوووة المع ايوووة قيمتووو  
ة  تووووى الم انووووة المع ايووووة يحموووول يووووثياً ا ااوووو  مباسوووو   اح إح ووووا ًيا لالنتيا اووووة اكنفعاليوووو

  اهوووو ه القيمووووة مح ووووو ى نووووان حوووودا 0,182اىرووووتول العقالنوووو  كيقوووواج القوووو ا  قيمتوووو  
% ق  التوثيا  ااوو  المباسو   وو  99و  اهو ا يعاوو  قناوا ن ووق ناسوبة 0,219  0,145يقوةا

المختمووووا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى اىرووووتول العقالنوووو  كيقوووواج القوووو ا   يوووو  الم انووووة 
 0,219ا  0,145المع اية  قيمت  ياح   نان 

  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  0,01يوجوود يووثيا  موجووت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
  قا ق  0,106 توووى اىروووتول الحدرووو  كيقووواج القووو ا   يووو  الم انوووة المع ايوووة قيمتووو  

الم انووووة المع ايووووة يحموووول يووووثياً ا ااوووو  مباسوووو   اح إح ووووا ًيا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى 
  اهوو ه القيمووة مح ووو ى نووان حوودا يقووة 0,106يقوواج القوو ا  قيمتوو  اىرووتول الحدروو  ك

% ق  التووووثيا  ااوووو  المباسوووو   وووو  99و  اهوووو ا يعاوووو  قناووووا ن ووووق ناسووووبة 0,136  0,08ا
المختمووووا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى اىرووووتول الحدروووو  كيقوووواج القوووو ا   يوووو  الم انووووة 

 0,136ا  0,08المع اية  قيمت  ياح   نان 

 لالنتيا اووة اكنفعاليووة  0,01ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى  يوجوود يووثيا  رووالت
  قا ق  0,097- توووى اىروووتول العفووووا كيقووواج القووو ا   يووو  الم انوووة المع ايوووة قيمتووو  

الم انووووة المع ايووووة يحموووول يووووثياً ا ااوووو  مباسوووو   اح إح ووووا ًيا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى 
اهوو ه القيمووة مح ووو ى نووان حوودا يقووة   0,097-اىرووتول العفوووا كيقوواج القوو ا  قيمتوو  

% ق  التوووثيا  ااووو  المباسووو   ووو  99و  اهووو ا يعاووو  قناوووا ن وووق ناسوووبة 0,067- 0,129ا
المختما لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول العفوا كيقاج القو ا   يو  الم انوة المع ايوة  

 0,067-ا  0,129-قيمت  ياح   نان 

  ًلالنتيا اووة اكنفعاليووة  0,01ا  اوود مسووتوى يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ي
  قا ق  0,188- توووى اىروووتول التخايووو  كيقووواج القووو ا   يووو  الم انوووة المع ايوووة قيمتووو  

الم انووووة المع ايووووة يحموووول يووووثياً ا ااوووو  مباسوووو   اح إح ووووا ًيا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى 
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-نان حدا يقوة ا  اه ه القيمة مح و ى 0,188-اىرتول العفوا كيقاج الق ا  قيمت  
% ق  التوووثيا  ااووو  المباسووو   ووو  99و  اهووو ا يعاووو  قناوووا ن وووق ناسوووبة 0,146-  0,233

المختما لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول التخاي  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية  
 0,146-ا  0,233-قيمت  ياح   نان 

 عاليوة  توى اىروتول اك تموا ا ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح وا ًيا لالنتيا اوة اكنف
 كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية.

 الم انة المع اية متعا  اريم لتعالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية اقرالات ايقاج الق ا . و ه
 و يتضل ق :27و  اجداح ا26من خالح الاتا ج    جداح ا

 الدالوووة إح وووا ًياو لالنتيا اوووة  المسوووا ا  الدالوووة إح وووا ًيا االتوووثيا ا  المباسووو ى اااووو  المباسووو ى
اكنفعالية  تى قرالات ايقاج القو ا   جواء  مون خوالح التوثيا  المباسو   اقيًضوا مون خوالح 
التثيا  اا  المباس   ي  الم انوة المع ايوة  اجلوا ىروالات ايقواج القو ا  التاليوة: اىروتول 

ن القووح  وث  الم انوة العقالن   ااىرتول الحدر   ااىرتول العفوا ابااًء  تى جلوا يمكو
 المع اية يتورم العالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية اه ه اىرالات ال الية يورً ا جال ًيا.

   ك يوجد يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول التخاي  كيقواج القو ا
تيا اووة اكنفعاليووة و   وو  حووان يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا لالن26جووداح ا

و  مموووا يعاووو  ق  الم انوووة المع ايوووة 27 توووى هووو ا اىروووتول  يووو  الم انوووة المع ايوووة جوووداح ا
 يتورم العالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية ااىرتول التخاي  كيقاج الق ا  يورً ا  تًيا.

 موا ا كيقواج ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك ت
و  ممووا يعاوو  ق  الم انووة المع ايووة ك يتورووم العالقووة 27القوو ا   يوو  الم انووة المع ايووة جووداح ا

   نان اكنتيا اة اكنفعالية ااىرتول اك تما ا كيقاج الق ا .

 التثيا ا  اليتية لالنتيا اة اكنفعالية  تى الم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا . و ا

لتثيا ا  اليتية لالنتيا اة اكنفعالية  تى الم انة المع اية اقرالات و ا28يوضل جداح ا
 ايقاج الق ا  ا كلت ا اإلح ا ية.
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 ( قيم التأثريات الكلية لالبتكارية االنفعالية عل  املرونة املعرفية وأساليب اختاذ القرار28جدول )
املتغري 
 املستقل

 املتغري التابع
 املعياري الكليالتأثري 
 شر+ غري املباشر()املبا

 مستوى الداللة
 ةـــــدود الثقـــــح
 حد أعل  حد أدن 

 0.408 0.279 0.01 0.346 املرونة املعرفية 

 
االبتكارية 
 االنفعالية

 0.479 0.361 0.01 0.420 األسلوب العقالني
 0.425 0.304 0.01 0.367 األسلوب احلدسي
 0.181 0.035 0.05 0.103 األسلوب العفوي

 0.173 0.035 0.05 0.103 األسلوب االعتمادي
 0.099- 0.238- 0.01 0.161- األسلوب التجنيب

 و ما يت :28يتضل من جداح ا
   اجووووو  يووووثيا   توووو  موجووووت  اح إح ووووا ًيا لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى: الم انووووة المع ايووووة

روووووتول العفووووووا  اقروووووالات ايقووووواج القووووو ا : اىروووووتول العقالنووووو   ااىروووووتول الحدرووووو   ااى
 ااىرتول اك تما ا.

 . اجو  يثيا   ت  رالت  اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول التخاي  كيقاج الق ا 

   قي  التثيا  اليت  لالنتيا اة اكنفعالية    ه ه المتعا ا   هو  نفو  قوي  معامول اك يبوا
و  لو ا يمكون 25وضول  و  جوداح اال اا   ليا رو  ناا ا ابان يتا المتعاو ا   موا هوو م

 يفسا  نتا ج الف ضان ال ان  اال الث  ما يت :

 تفسير نتائج الفرضين الثاني والثالث:
قوود ي جووا اجووو  يووثيا  موجووت  اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى الم انووة المع ايووة إلووى 

   اىصووالة االخوودى االفا تيووة ق  اكنتيا اووة اكنفعاليووة  مووا يحمتوو  موون إصوودا  ارووتخا ا  انفعاليووة يتسوو
رووتعان ال الووت  تووى التييوو  مووا قا موقووف جووامع  يت تووت جانًبووا انفعالًيووا م  ًبووا م وول  وودم مع  ووة 
إجا ووة رووؤاح ط حووة اىرووتاج  قا الح وووح  تووى   جووا  م يفعووة قا متدنيووة قا يقوواجح زماوول قا  وودم 

  اهو   ت وا ااا هوا مواقوف إيقا  موضوو ا  المقو   الد ارو  قو ل اكمتحوا  اموا ي واحب  مون يووي 
انفعاليوووة يت توووت يم ًروووا  ووو  الخانوووت اكنفعوووال  الووو ا ي ووول إلوووى   جوووة اإلنوووداع احخوووا  اوووان  قحمووود  

و  ال لا جاء التثيا  اإليخان  مون اكنتيا اوة اكنفعاليوة  توى الم انوة المع ايوةأل 267-268  2017
 . ا  قا المواقف اليا ية المتعا ىقد ى الف    تى التيي  ما الم احاث يتضمن الم انة المع اية 
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 اإلضووا ة إلووى ق  اكنتيا اووة اكنفعاليووة الم يفعووة يدمكوون ال الووت موون التواصوول الفعوواح مووا 
انفعاكيوو  اانفعوواكي    اجلوووا موون خووالح مووا يتوووا   لديوو  موون اروووتعدا     وو ا خوو ان   وون ط اووق 

 ,Tarabakina, Ilaltdinova, Lebedeva)انفعووووال   ووووال    قوووود يوصووووتو   ارووووة 

Shabanova & Fomina, 2015) اجووو  ا يبووا  موجووت  اح إح ووا ًيا نووان اكنتيا اووة  إلووى
يحقاووق نحووو التوجوو  اكنفعاليوة االيفوواءى ال اييووة  و  اكي وواح االتواصوول الفعواحو االتوو  يتم وول  و : 

  قيااء التواصل  الو لا   و مشا   ا خ انيمااال القد ى  تى     ا   ا لاىهداف ال  يسة لتتواص
يالاووود مووون مسوووتوى الم انوووة المع ايوووة لووودى ال الوووتأل  الم انوووة المع ايوووة  ووو  ضووووء موووا قسوووا  إليووو  

Martin and Rubin (1995, 623)  قا التواصوول الفعوواح مووا  اليفوواءى  وو  اكي وواح هوو
ال ووعبة   قووفااكرووتعدا  لتتييوو  مووا المو   ا الووو   نيوودا ل اكي وواح ا خوو ان  اجلووا موون خووالح:

 .الم انة اليفاءى ال ايية   ا 
اا جا اجوو  يوثيا  موجوت  اح إح وا ًيا لالنتيا اوة اكنفعاليوة  و  اىروتول العقالنو  كيقواج 

اكنفعووواك   ووو  ضووووء اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة موووا هووو  طووو ق لتتعامووول موووا قا لمشوووا   القووو ا  إلوووى ق  ا
اىروبال التو  ييمون     مون الوو  الفو  اكنفعالية اكنتيا اة حاث يدمكن  يخا  الحتوح ل ا  ا المشكال  

التفياووو  االتعامووول ا   اكنفعاليوووة  ووو  حووول مشوووكالي ي يوغيووو  اروووتخا ا    موووا يمكاووو  مووون ا اء انفعاكيووو
  .كنفعاكيال حيل ف   الايقاج الق ا ا  ال ا بة نااًء  تى   مما يسمل ل    ايخانية ما المواقف

اك  اىصووتية االمتفوو  ى اجا   اكنتيا اووة اكنفعاليووة هوو  قوود ى الفوو    تووى التعياوو   وون اكنفعوو
الفعاليووة االتوو  يد عوو  إلووى يوجيوو  التفياوو     اقووة إيخانيووة  وو  التعاموول مووا المواقووف المقتتفووة قا 

 و.98  2009يد ع  إلنتا   عة اى ماح اى نية قا الفاية قا العتمية ا ا ح رعد يورف  
مشا  ه اانفعاكي    رما قن ا يسا د ال الت  تى     اارتيعال الموقف ال ا يؤي   تى

اهوو ا الف وو  المتعمووق قوود يووؤ ا  وو  إلووى الدقووة االفعاليووة  وو  مواج ووة الي اوو  موون القضووايا االمواقووف 
وأل حاووث إن ووا يدم ياوو  موون ارووتقدام قروووالات قا 13  2002الوجدانيووة ار امووا   واضووة ماشووا   

 إلووى ق  اى وو ا  (Averill, 1999)قنمووا  المواج ووة اإليخانيووة قا الفعالووةأل  قوود يوصووتو   ارووة 
اإليخانيوووةأل حاوووث ا يب وووو  قروووالات المواج وووةيماتوووو  إلوووى يفضوووال  م يفعوووو اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة

تقاووووي  الا  ووووا ى   حوووول المشووووكال اكنتيا اووووة اكنفعاليووووة ا يباًطووووا موجًبووووا  اًك إح ووووا ًيا  كوووول موووون: 
   اهو ما يتضما  اا دف إلي  اىرتول العقالن  كيقاج الق ا .يخان اإل
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ما ق  اكنتيا اة اكنفعالية يشا  إلى اإلحساس  اليفواءى االفا تيوة ال اييوة   قود يوصوتو ر
 اًك إح ا ًيا    مباسً ا  إلى ق  اكنتيا اة اكنفعالية يؤي  يثياً ا موجًبا (Zareie, 2014)  ارة 

 خوو ا     اهوو ا مووا قرديوو    ارووة ا انيووا محموود محموود ا روول موون:  عاليووة الوو ا  االوودا ا اىرووا يم 
و حاووث يوصووتو إلووى  عاليوووة التوود ات  تووى اكنتيا اووة اكنفعاليوووة  وو    ووا مسووتوى  عاليوووة 2018

ال ا  لدى ال الل  اقد ي    تى إيخا  حتوح انتيا اة لتمشكال    ما يالاد اكنتيا اة اكنفعالية 
رووووة مووون يقوووة الفووو    ووو  قد ايووو   ايقووودي ه ااحت امووو  ل ايوووو   اجلوووا  ووو  ضووووء موووا يوصوووتو إليووو    ا

(Averill, 1999) اهووو ه السوووما  اإليخانيوووة لتشق وووية يدسووو    ووو : ياميوووة قووود ى الفووو    توووى  
 ارتقدام اىرتول العقالن     ايقاج الق ا    ما ي  ا من مستوى الم انة المع اية لدي .

 اإلضا ة إلى ق  اىرتول العقالن  كيقاج الق ا  يت تت الحاواة االاشا  الخسوم  االعقتو   
تت التفيا  المتثن  االدقة االاظام االتق يم االقد ى  تى يحمل المس ولية  اه  روما  ياود   رما يت 

  2012يحو  امت  اكنبسا  االضما  الحو  مون  وامول الشق وية ا يود المواع   يود   حسوات  
و اه  قيًضا من روما  الميتيو ان انفعالًيوا   قود يوصوتو   اروة  ول مون: اقنوو زاود روعاد 155-156
و إلووى اجووو  ا يبووا  موجووت  اح إح ووا ًيا نووان 2015و  ااإرووالم قنووو   يوود العاوو   2008واق   الشوو

   اكنتيا اة اكنفعالية ا ل من: اكنبساطية  االضما  الح   عوامل لتشق ية. 
اقوود ي جووا اجووو  يووثيا  موجووت  اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى اىرووتول اك تمووا ا 

  موون خووالح ااإل ووا ى موون خيوو اي   اكنفتوواح  تووى ا خوو انهوو ا اىرووتول يت تووت  كيقوواج القوو ا  إلووى ق 
الفضووووح احوووت اكروووت الع  ااكروووتعدا  لتقيووول اى يوووا  الخديووودى  اهووو ه السوووما  ياووود   يحوووو  امووول 

 ,Lim)اكنفتاح  تى القي ى  اه  من رما  الميتي ان انفعالًيا قيًضاأل  قد يوصوتو   اروة  ول مون: 

و  2015و  اا سوا  جوت السواد  2008  ااقنوو زاود روعاد الشوواق   (Averill, 1999)ا  (1995
و إلووى اجووو  ا يبووا  موجووت  اح إح ووا ًيا نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة 2015ااإرووالم قنووو   يوود العاوو   

 ااكنفتاح  تى القي ى  ثحد  وامل الشق ية.
المواج وووووة اإليخانيوووووة رموووووا ق  اكنتيا اوووووة اكنفعاليوووووة يدمكووووون ال الوووووت مووووون اروووووتقدام قروووووالات 

 ,Averill)لتمشووكال  االتوو  يتضوومن طتووت الوود   اكجتمووا   موون ا خوو ان   قوود يوصووتو   ارووة 

اإليخانيووةأل  قروالات المواج وةيماتوو  إلوى يفضوال  م يفعوو اكنتيا اوة اكنفعاليوة إلوى ق  اى و ا  (1999
 ووامم موون   تووت الوود   اكجتمووا   حاووث ا يب ووو اكنتيا اووة اكنفعاليووة ا يباًطووا موجًبووا  اًك إح ووا ًيا 

قنمووا  مواج ووة المشووكال   اهووو مووا يتضووما  اىرووتول اك تمووا ا كيقوواج القوو ا  حاووث يتضوومن طتووت 
 .الا ل االتوجي  االمشو ى االد   من ا خ ان ااكرتعانة  قي اي    اد ايقاج الق ا 
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رووتول الحدروو  كيقوواج اادعوود اجووو  يووثيا  موجووت  اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى اى
القوو ا  نتيخووة ما قيووة  وو  غوول احتووواء اىرووتول الحدروو   تووى جانووت انفعووال   حاووث يتقوو  ايوو  الفوو   
الق ا  نااًء  تى    ي   امشا  ه  ا حسار    حة الق ا   ل لا  اكنتيا اة اكنفعاليوة  موا يحمتو  مون 

قواج القو ا   اروتقدام هو ا اىروتول  إصدا  ارتخا ا  انفعالية يتس   اىصوالة روتعان ال الوت  توى اي
 اكرتخا ة اكنفعالية اىصاتة  ييو  معي ى  ن الموقف اكنفعال  ال ا يتواجد اي  الف    امعيو ى  ون 

 .الف   جاي     قيم  امعتقداي  اخي اي  اما يدا   اخت 
خايووو  رموووا يدعووود اجوووو  يوووثيا  روووالت  اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى اىروووتول الت

م دً ا  اختًيوا كيقاج الق ا  نتيخة ما قية قيًضاأل نظً ا ل ييعة المتعا ان   اكنتيا اة اكنفعالية يدعد 
لحول مشوكالي  مون خوالح يوجيو  التفياو     اقوة إيخانيوة  و  التعامول افسوية ال ت اارات ف   لاشا  ال

ن موقًفوا روتيًيا مون ال الوت ما ه ه المشكال      حوان ق  اىروتول التخايو  كيقواج القو ا  يتضوم
يخووواه مشوووكالي  قا المواقوووف التووو  يتعووو ض ل ووواأل حاوووث يتخاوووت قا ي جووو  ايووو  حووول المشوووكال  التووو  

 يواج    تما  ا  جلا ممكًاا.
اقد ي جا اجد يثيا  موجت  اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول العفووا كيقواج 

 قى االشووخا ة كيقوواج القوو ا  مباسوو ى اب ووو ى  و اووة روو اعة القوو ا  إلووى ق  اىرووتول العفوووا يت تووت الخوو
اه  رما  ياد   يحو  امل اكنبساطية  امن رما  الميتي ان انفعالًيوا قيًضواأل  قود يوصوتو   اروة 

و إلووى اجووو  ا يبووا  2015و  ااإرووالم قنووو   يوود العاوو   2008روول موون: اقنووو زاوود رووعاد الشووواق   
 .  اكنفعالية ااكنبساطية  ثحد  وامل الشق ية موجت  اح إح ا ًيا نان اكنتيا اة

اب ووفة  اموووة  اكنتيا اوووة اكنفعاليووة يوووؤ ا  اً ا   يًسوووا  ووو  جميووا اى عوووا  المع ايوووة القاصوووة 
 ال الت  اييس  لت الت ارتقدام اكرت اييخيا  المااربة قيااء الد ارةأل حاث إن وا يدمكون ال الوت مون 

و   مووا يالاوود موون  فوواءى التم اوول المع  وو  202  2016د    وو  جايوو  ا  وو  الموقووف اصووفاء  توو  قحموو
  قا ق  اكنفعووواك و2018  طوووا ق نوووو  الووودين محمووودلتمعتوموووا   اجلوووا  ووو  ضووووء نتوووا ج   اروووة ا

اإليخانية يعمول  توى ياشويم العمتيوا  المع ايوة  امون يو    و  يدمكون ال الوت مون ايقواج القو ا ا  
 انة المع اية لدي .المااربة لحل مشكالي   اي  ا من مستوى الم  

ايتفق ه ه الاتا ج ضماًيا وو حاث ل  يخد الباحوث  و  حودا  اطال ايو    اروا  روا قة يااالوو 
مون اجوو  يوثي   و2014  حسا  ز  اوا السوادالعالقة نان ه ه المتعا ا  وو ما ما يوصتو إلي    ارة ا

  ا  وو  المشووكتة ايحديوودها  موجووت مباسوو   اح إح ووا ًيا لعنووداع اكنفعووال   تووى م ووا ا  ايقوواج القوو ا
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جما المعتوموا   ون المشوكتة  يحديود اليودا ل المااروبة لحول المشوكتة  اختيوا  اليوديل اى ضول ايافاو ه 
و 2019امتا عت و  اما ما يوصتو إليو    اروة اياواء  يود الوو ا   يود الحوا ظ  نضواح موالاح   سواد  

  ا ووو لا موووا موووا   اجوووو ى ايقووواج القووو ا مووون اجوووو  ا يبوووا  موجوووت  اح إح وووا ًيا نوووان اإلنوووداع اكنفعوووال
من اجوو  ا يبوا  موجوت  اح إح وا ًيا نوان  و2018  إر اء  اطف  يد ال ا اايوصتو إلي    ارة 

 اإلنداع اكنفعال  ارتو  حل المشكال  االتوج  العام  ااختيا  اليدا ل  االتقاي و.
 ا    قود ي جوا اجوو  يوثيا  قما ايما يتعتق نتثيا  الم انة المع اية  تى قرالات ايقاج الق

موجووت  اح إح ووا ًيا لتم انووة المع ايووة  تووى اىرووتول العقالنوو  كيقوواج القوو ا   إلووى طييعووة  وول 
ما موووا   يالهمووووا يتضوووومن الما قيووووة  وووو  التفياوووو  مووون حاووووث ياووووااح الموقووووف قا المشووووكتة اجمووووا 

ا يفواع مسوتوى الم انوة لو ا  معتوما   ا ا  امع  ة  ول اليودا ل المتاحوة  ايقايم وا كيقواج القو ا   
المع اية يعمل  تى يعالاال قد ى ال الت  توى الوتحك  االتييو  موا المواقوف  ااالاود مون يقتو   و  جايو   

 مما يعالز من ارتقدام  ل رتول العقالن     ايقاج الق ا .
 اإلضا ة إلوى ق  اروتقدام اىروتول العقالنو  كيقواج القو ا  يت توت ا يفواع مسوتوى ال وال ة 

لتفو    اجلوا ليو  يسوت يا مواصوتة البحوث المك وف االمواظ   ون المعتوموا  الم توبوة كيقواج الافسوية 
القوو ا  ال ووحيل  اليوو  يسووت يا البحووث  وون قا مووة اليوودا ل المتاحووة االممكاووة كيقوواج القوو ا   اق  يقوووم 

قتيوة يت توت  محااك  جا ى امتعمقة لتقاي  ه ه اليدا ل  االت جيل االموازنة العقتية ل ا اه   متيا   
ج وً ا ساقة من جانت الف     ما يت تت   جة  ياو ى مون اكلتوالام الشق و   ااك تقوا  الخوازم  القود ى 
 تووى التعامووول الخاووود االفعووواح موووا الظووو اف ااىحووودا  االمواقوووف الحياييوووة الضووواا ة التووو  يدووو ا  ايقووواج 

لم انوة المع ايوة لتفو   مون اهوو موا يوو  ه او 149  2012الق ا   ا ا ا يد المواع   يود   حسوات  
 .المواقف ال عبة  تى قن ا قانتة لتتحك  إ  ا  خالح  عد التحك  االمال إلى

اقوود ي جووا اجووو  يووثيا  موجووت  اح إح ووا ًيا لتم انووة المع ايووة  تووى اىرووتول الحدروو  
كيقاج القو ا   إلوى طييعوة  ول ما موا قيًضوا  حاوث ي وت  الفو    و  اىروتول الحدرو   التفاصوال  

يمكون الفو   ا  اتق  الق ا  نااًء  تى    ي   امشا  ه  ا حسار    حة الق ا   االم انوة المع ايوة د
مووون الشوووعو   المشوووكتة ايحديووودها اجموووا معتوموووا   ا وووا  ا   ا  الحتووووح اليديتوووة المتعووود ى ل وووا  

 الوت ااختيا  الحول قا ايقواج القو ا  الو ا يشوع    وحت   لو ا  الم انوة المع ايوة العاليوة يدمكون ال
 من ارتقدام اىرتول الحدر  كيقاج الق ا .
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اب ووفة  امووة   الم انووة المع ايووة يدعوود قوود ى  قتيووة يسووا د ال الووت  تووى يعااوو  اياواووا طوو ق 
التعاموول مووا اىموووو   حسووت طييعت ووا  مووون خووالح يحتاوول صوووعوبت ا إلووى  واموول يمكووون اإلحاطووة ن وووا 

 و.284  2017رت ام اى صالح إن امي   ااإل ا ى ما ا    إيخا  الحل قا ايقاج الق ا  الماا
رما قن ا قحد مظاه  معالخة المعتوما  ايتضمن يفعال ايعديل العمتيا  المع ايوة ا ًقوا 
لمووا يت تبوو  الم مووة اىرا يميووة  ايحواوول اكنتبوواه  اانتقوواء اكرووتخا ا  الماارووبة  وو  التعاموول مووا 

 و.104  2017  الساد  مضا  ن اا ااص  اليا ة اىرا يمية ا
االشق  المتس   الم انة المع اية يست يا يياي  ارتخانت  يبًعا لتموقف الو ا يتواجود ايو   
ايعديل ناا   المع    ا ًقا ل حدا  االم ا ا  الموجوو ى  و  الموقوف   موا قنو  يسوت يا اكنفتواح  توى 

ا ال  اروح  مقتتف ا  اء  ا ل جلا يدمكا  من يحقاق الاخاح    مقتتف المواقف ا ماة قار  إروم
  و.130  2018محمو  محمد  

و إلوى ق  الم انوة المع ايوة يدمكون ال الوت مون 2016 قد يوصتو   ارة اهان   وؤا  رواد  
إلووى ق  ال ووالل  (Johnson, 2016)اختيووا  اإلرووت اييخية الماارووبة لتووتعت    مووا يوصووتو   ارووة 

 إرت اييخيةنية لمواج ة المواقف م ل م يفعو الم انة المع اية يمكا   ارتقدام اكرت اييخيا  اإليخا
إلوى  و2017ماوا  قحمود  يود الحووا ا     ا  لا يوصتو   ارة االمواج ة المتم  الى حوح المشكتة

اه ه السما  اإليخانيوة لتشق وية يدسو   ق  الم انة المع اية يتابث  قد ى الف    تى حل المشكال . 
 عقالن  االحدر     ايقاج الق ا .  : يامية قد ى الف    تى ارتقدام اىرتوبان ال

ايتفق ه ه الاتا ج ضماًيا وو حاث ل  يخد الباحوث  و  حودا  اطال ايو    اروا  روا قة يااالوو 
و مون 2018يوصوتو إليو    اروة اقحمود  يود ال وا ا ضوي   موا  العالقة نان ه ه المتعاو ا  ووو موا

سوان م وا ا  ايقواج القو ا  االتو   عالية ن نوامج يود اي  قوا    توى نظ اوة الم انوة المع ايوة  و  يح
سومتو م ووا ى: يحديوود المشووكتة  طوو ح اليوودا ل  يقاوي  اليوودا ل  اختيووا  اليووديل اى ضوول  يقاووي  نتووا ج 

و مون إمكانيوة 2017ماا  قحمد  يود الحووا ا   ايقاج الق ا   ا  لا ما ما يوصتو إلي    ارة ا
المشووكتة  يولاوود اليوودا ل  ايقوواج القوو ا   التايووؤ  القوود ى  تووى حوول المشووكال  االتوجوو  العووام  يع اوو  

 التقاي و من خالح الم انة المع اية.
كيقوواج القوو ا   قوود  التووثيا  السووالت لتم انووة المع ايووة  تووى اىرووتوبان التخايوو  االعفوووا قمووا 

ي جوووا إلوووى ال ييعوووة المتااقضوووة ل ووو ه المتعاووو ا    فووو  حوووان يؤ ووود الم انوووة المع ايوووة إيخانيوووة ال الوووت 
يخاووت قا لمشووكتة التوو  يتعوو ض ل ووا  يؤ وود اىروتول التخايوو  رووتيية ال الووت موون خووالح اروعي  لحوول ا
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يثجاووول حووول المشوووكتة قا ايقووواج القووو ا   شوووثن ا  تموووا  وووا  جلوووا ممكًاوووا  ا ووو  حوووان يؤ ووود الم انوووة 
المع ايوووة الما قيوووة االدقوووة االتوووثن  ااروووتقدام اىروووتول العتمووو   ووو  حووول المشوووكال   ووو  خ ووووا  

 العفوا الس  ة    ايقاج الق ا   ا   ااة.محد ى  يؤ د اىرتول 
 ابااء  تى ه ه الاتا ج يمكن القوح  ث :

التوصل إلى نموج  ناا   يوضل التثيا ا  الياا ية السييية المباس ى ااا  المباس ى  قمكن -1
االيتيووووة لتعالقووووا  نووووان اكنتيا اووووة اكنفعاليووووة ارمتعاوووو  مسووووتقلو اقرووووالات ايقوووواج القوووو ا  

  امون يو  االم انة المع اية ارمتعا  اريمو لدى طالل  ااوة البحوث ارمتعا ا  يا عةو
  قد يحقق الف ض ال الث.

قروووالات ايقووواج القووو ا  مووون المتعاووو ا  المع ايوووة الم  بوووة التووو  يتوووثي   مسوووتوى اكنتيا اوووة  -2
اكنفعالية امستوى الم انة المع اية  امن ي  إجا  انو الاواح  اكنفعالية االمع اية لدى 

تسوو   الفا تيوة ااإليخانيووة ااكنتيا اووة  ان وا رووتدمكن ال ووالل مون ايقوواج القوو ا ا  ال والل ي
 احل المشكال .

 ع:  ــــرابــــرض الــــالف
ك يوجد   ق  اح إح ا ًيا نان متور     جا  طوالل  ااوة البحوث الو  و  ااإلنوا   و  

 .لق ا رل من: اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات ايقاج ا
   ااتووان ا و لدكلووة الفو ق نووان متوروو  التتحقوق موون هوو ا الفوو ض  يو  ارووتقدام اختبووا 

  احتووى ك اتووا جهوو ه الو 29ا :ااوضوول جووداحأل Independent Sample T.Testمسووتقتتان 
طالبةو    الدكلة اإلح ا ية  404طالتو ااإلنا  ا 183يؤي  الف ق نان حخ   اات  ال  و  ا

و   تًموا  وث   ااوة اإلنوا  لو  183= 2=  1اى الباحث نان حخ  العااتوان ا ل الل اإلنا أل را
يقت وو   تووى يق وو   عااوو   نوول يوو  يم اوول التق  ووان العتموو  ااى نوو   ا ووا  شوووا ًيا نوواف  

طالبووة ق نوو   حتووى ك يووت  الوقوووع  وو   72طالبووة  تموو  ا  111يم ات موا  وو   ااووة الوو  و  نواقووا 
 خ ث التحاال ل الل   ة  عاا ا.
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 الذكور ( نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات 29جدول )
 االبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية وأساليب اختاذ القرار يفواإلناث 

 2 الداللة مستوى الداللة قيمة ت د.ح االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة املتغري
االبتكارية 
 االنفعالية

 دالة 0.05 2.359 364 8.569 82.42 183 ذكور
1.50% 

  7.721 80.40 183 إناث

املرونة 
 املعرفية

 دالة 0.05 2.417 364 10.176 70.65 183 ذكور
1.57% 

  9.270 68.19 183 إناث

األسلوب 
 العقالني

 غري دالة 0.052 1.952 364 4.054 27.39 183 ذكور
- 

  3.474 26.62 183 إناث

األسلوب 
 حلدسيا

 غري دالة 0.484 0.701- 364 2.237 16.23 183 ذكور
- 

  1.762 16.38 183 إناث

األسلوب 
 االعتمادي

 غري دالة 0.124 1.544- 364 2.909 14.17 183 ذكور
- 

  2.778 14.63 183 إناث

األسلوب 
 العفوي

 4.175 20.31 183 إناث - غري دالة 0.856 0.182 364 3.865 20.38 183 ذكور
األسلوب 
 التجنيب

 2.963 15.14 183 إناث - غري دالة 0.268 1.110- 364 3.511 14.76 183 ذكور

الوووو  و  اجووووو   وووو ق  اح إح ووووا ًيا نووووان متوروووو     جووووا   وووودم و 29يتضوووول موووون جووووداح ا
قروالات ايقواج  ق  الاوع لي  ل  يوثيا   اح إح وا ًيا  و ااىنا     جميا قرالات ايقاج الق ا   قا 

الق ا   نااما يوجد  و ق  اح إح وا ًيا نوان الاوو ان  و  اكنتيا اوة اكنفعاليوة االم انوة المع ايوة ل والل 
ال  و   ا ا  يثيا  الاوع  ا ما ضعيًفا حاث نتعو قيمة 

 %  تى الت يات.1,57% ا 1,50 2
اكنفعاليووة ل ووالل  تووى الوو ا  موون ق  اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان الاووو ان  وو  اكنتيا اووة 

ال  و  يدعد مقالًفا لتما ق  اجلا    ضوء التو ا  الافسو  حووح العاطفوة ااكنفعواك أل حاوث إنو  مون 
ى  وو  ارووتخا اي ن العاطييووة  اقر وو   المتعووا ف  تيوو  ق  اإلنووا  قر وو   اطييووة موون الوو  و  اقر وو  ِجوود 

   التو  يقووم  تا وا اكنتيا اوة اهتماًما  مشا   ا خ ان  الين يمكن إ جاع جلا إلى اىرو  االم وا
إلووى ق   Averill (2001, 8-10)اكنفعاليووة   فوو  ضوووء اج ووة الاظوو  اكجتماعيووة الياا يووة قسووا  

يت ووو    حاووث الشووق هوو ا إنووداع نتوو   م مووا تشووكل  شووكل  اموول موون  قس سووق يك العاطفووة 
يا  اكجتماعيوووة  مووون خوووالح التفا ووول اكجتموووا   االقوا ووود االمعوووا مووو ا  الوقوووو  اياموووو العاطفوووة 

 الدقاق لالنفعاح. تيوان  السم  ه ه العمتية اي
نووداع  وو  اكنتيا اووة اكنفعاليووة ك ياشووث  قووم نتيخووة اخووتالف اإل اكخووتالفاهوو ا يعاوو  ق  

  نوول ي جووا قيًضووا إلووى ق  اكنفعوواك  يامووو ايتشووكل ايدوواظ  موون عوواطف   تووى المسووتوى الفوو  اال
 ة االتقالاد ال قااية السا دى    المختما.خالح التوقعا  االمعايا  اكجتماعي
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ا   ضوء ما ريق يمكن القووح  وث  يفووق الو  و   توى اإلنوا   و  اكنتيا اوة اكنفعاليوة 
ي جووا إلووى طييعووة التاشوو ة اكجتماعيووة االتقالاوود ال قاايووة السووا دى  وو  مختمعاووا االتوو  يتوويل لتوو  و  

الحيوواى المختمعيووة  مقا نووة  اإلنووا  الاليوو   الح اووة اىريوو   وو  التفا وول اكجتمووا   ااكنوودما   وو 
يدفوو ض  تووا ن  ديوود موون القاووو   وو  التفا وول ااكخووتال   ووا خ ان  ااتعوو ض الوو  و  خووالح هوو ا 

ي او   لمواقوفالتفا ل لتعديود مون المواقوف االتخوا ل الخديودى ااو  العا يوة   وو ى مسوتم ى  اهو ه ا
 نتيا اة اكنفعالية.   امن ي  يامو ايت و  لدي   اكمشا   جديدىلدي   

 و 2008اقنوووو زاووود روووعاد الشوووواق      اروووة  ووول مووون:ايقتتوووف هووو ه الاتيخوووة موووا نتيخوووة 
  (Trnka et al., 2016)ا  و2014  حسوا  ز  اوا السوادا  او2012روامل قحمود روعا ى  اا

  نعيمة محمد محمود  اا(Martsksvishvili et al., 2017)و  ا2017ااحخا  اان  قحمد  
انتسوووام  اضووو    ااو2018  ء الووودين محمووود  ياووودا   معووواج  يووود المخاووود العوووالام وووال  ااو2018
و االاليو  يوصوتو 2019ايااء  يد الو ا   يد الحا ظ  نضاح مالاح   سواد    او2019  ها ا

 .ل الل اإلنا  نان ال  و  ااإلنا  ق  اح إح ا ًيا   إلى اجو  
اا تيواء  وا ح  و 2003 ول مون: امحمود  تو  م و فى     اروةنتيخة  رما يقتتف ما

 و2017اقحووالم محموود حمووو     او2016  ا وواء  يوود الوو حمن محمووداو  ا2016 يوود الوو حمن  
 . اح إح ا ًيا نان الاو ان    اكنتيا اة اكنفعاليةإلى  دم اجو    ق االالي  يوصتو 

اقد ي جا اجو   و ق  اح إح وا ًيا نوان الاوو ان  و  الم انوة المع ايوة ل والل الو  و  إلوى 
ق  ال  و  لدي   الح اة    التفيا  ااكنفتاح  تى م ا   المع  وة قريو  مون اإلنوا   اهو ه الح اوة 
يدعوود اى ضووية الماارووبة لامووو الم انووة المع ايووةأل حاووث إ  اكنفتوواح  تووى المحوويم القووا ج  هووو قحوود 

تقالاود التو  ارا ل القي ى االمع  ة  ايما ييوو   توى ن واق محودا   الاسوبة لعنوا   فعول العوا ا  اال
يود ا الي او  مون ا  واء إلووى القووف  توى ناواي ن مون ارووتقدام الم وا   المع ايوة التو  يعتيو   ا ووًدا 

 و. 328  2017م ًما لتامية الم انة المع اية انموها اي و ها ام اى صالح إن امي   
 رمووا ق  هوو ه الح اووة ااكرووتقاللية المتاحووة لتوو  و   وو  ضوووء طييعووة التاشوو ة اكجتماعيووة
يتوويل ل وو  التعوو ض لتخووا ل امواقووف   اوو ى امتاو ووة  اي اوو  ل وو  الف صووة لتتوود ات  تووى ارووتقدام 
الم انة المع اية    مقتتف المواقف   ما يتيل ل   المحاالة االق وث اقود يتعاضوى  موا ي يييووه 
من قخ اء   تى خالف اإلنا  الاليو  ك يتواح ل ون خووض م ول هو ه التخوا ل  ااحاروين  توى 

هن مووون قخ ووواء  مموووا يخعووول اىن وووى حووو  ى امتحفظوووة مووون خووووض المحوووااك  اا ييوووال موووا يفعتوووو 
اىخ وواء ااخعت ووا ققوول م انووة اقضووعف خيوو ى موون الوو  و   اقوود يخعت ووا قر وو  جموووً ا  وو  التفياوو  

 و.125  2018ا ماة قار  إرما ال  رح  محمو  محمد  
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اامو اى   و2015  عيسوى روت ا  روالمةايتفق ه ه الاتيخة ما نتيخة   ارة  ل مون: ا
  اانودى صوباح و2018 ماوة قارو  إروما ال  اروح  محموو  محمود  و  اا2017صالح إنو امي   

و االالي  يوصتو إلى اجو    ق  اح إح ا ًيا نان الاو ان    الم انة المع اية 2018عباس  
 ل الل ال  و .

و  2015   حان يقتتف ه ه الاتيخة ما نتيخة   ارة  ل من: ام اى مقتوا   عودا ا  
و االاليو  2018   فاف متعت قحموداا و 2016اارالمة  قال رالمة   يد الفتاح   ح ضو  

يوصووتو إلووى اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان الاووو ان  وو  الم انووة المع ايووة ل ووالل اإلنووا    مووا 
صووالح سوو ا   يوود   اا(Martin & Rubin, 1995)  وول موون:    ارووةيقتتووف مووا نتيخووة 

اا يوود اليوو ا  اووال  محسوون   خوو  حسووان  و 2016  حووة  اموول  وووضمديو  اا2011  الوهووال
 اح   ووودم اجوووو   ووو ق االاليووو  يوصوووتو إلوووى  و2018و  ااحسوووا  ز  اوووا السووواد  2018رووواغ   
 الاو ان    الم انة المع اية.نان  إح ا ًيا

 قد ي جا  دم اجو    ق  اح إح ا ًيا نان الاوو ان  و  قما ايما يتعتق  ثرالات ايقاج الق ا  
رالات ايقاج الق ا  إلوى انتموا    إلوى نفو  نا وة الوتعت  انفو  اليتيوة مموا يعاو  قن و  يتع ضوو  لواف  ق

الظووو اف انفووو  المواقوووف اىرا يميوووة انفووو  الضوووعو  انفووو  المشوووكال      ا وووق التووود ا  اقروووالات 
ج القوو ا  التقوووا  ااحوودى  اىموو  الوو ا ق ى إلووى يشووا   التفضوويال  ايمووا ناووا   ايمووا يتعتووق  ثرووالات ايقووا

 .  المستقدمة  امن ي   دم اجو    ق ناا  
و 2012ا يد المواع   يود   حسوات    ارة  ل من: ايتفق ه ه الاتيخة جال ًيا ما نتيخة 

 وووو  اىرووووتول: اك تمووووا ا  نووووان الاووووو ان   اح إح ووووا ًيا  وووودم اجووووو   وووو ق االتوووو  يوصووووتو إلووووى 
   ا    اىرتول العقالن  ل الل ال  و    ناا ما   ااجو    ق  اح إح ا ًيااالتتقا    االتخاي 
و االت  يوصتو إلى  ودم 2018  ارة احسا  ز  اا الساد  ل الل اإلنا   ا  اىرتول الحدر 

اجو    ق  اح إح ا ًيا نان الاو ان  و  اىروتول: العقالنو   ااك تموا ا  االتتقوا    االحدرو  
محموود   ووي  الوود ي   روواد خايوو   ا  ارووة اناامووا يوجوود  وو ق  اح إح ووا ًيا ناا مووا  وو  اىرووتول الت

االتوو  يوصووتو إلووى  وودم اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان الاووو ان  وو   و2018   يوود   العخموو 
اىروووتوبان العقالنووو  االحووو  و االتخايووو  االمماطتوووةو  اااجوووو   ووو ق  اح إح وووا ًيا ناا موووا ل وووالل 

 اإلنا     اىرتوبان اك تما ا االتتقا   االح   الالا دو.
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و االتو  2013ايقتتف ه ه الاتيخة ما نتيخة   ارة  ول مون: ا   وا  صوالح سوعبا   
يوصووووتو إلووووى اجووووو   وووو ق  اح إح ووووا ًيا ل ووووالل الوووو  و   وووو  اىرووووتول: العقالنوووو   االحدروووو   

 االتتقا    ال الل اإلنا     اىرتول: اك تما ا  االتخاي .

 س:  ــــامــــرض اخلــــالف
نان متور     جا  طالل  ااة البحث مون التق و  العتمو  يوجد   ق  اح إح ا ًيا 

 .االتق   اى ن      ل من: اكنتيا اة اكنفعالية  االم انة المع اية  اقرالات ايقاج الق ا 
   ااتووان التتحقوق موون هوو ا الفوو ض  يو  ارووتقدام اختبووا  ا و لدكلووة الفو ق نووان متوروو 

 .اتا جه ه الو 30ا :جداحااوضل أل Independent Sample T.Testمستقتتان 
 طالب التخصصني ( نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات 30جدول )

 االبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية وأساليب اختاذ القرار يفالعلمي واألدبي 
 2 الداللة مستوى الداللة قيمة ت د.ح االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة املتغري

بتكارية اال
 االنفعالية

 8.493 81.74 299 علمي
 دالةغري  0.952 0.061- 585

- 
  8.228 81.78 288 أدبي

املرونة 
 املعرفية

 9.864 69.65 299 علمي
 دالة 0.01 2.764 585

1.28% 
  9.664 67.42 288 أدبي

األسلوب 
 العقالني

 3.821 27.16 299 علمي
 غري دالة 0.210 1.256 585

- 
  3.900 26.76 288 أدبي

األسلوب 
 احلدسي

 2.164 16.39 299 علمي
 غري دالة 0.361 0.914 585

- 
  2.037 16.23 288 أدبي

األسلوب 
 االعتمادي

 2.901 14.25 299 علمي
 دالة 0.001 3.940- 585

2.6% 
  2.768 15.17 288 أدبي

األسلوب 
 العفوي

 4.243 20.38 299 علمي
 - غري دالة 0.246 1.162 585

 4.507 19.96 288 أدبي
األسلوب 
 التجنيب

 3.469 14.73 299 علمي
 - غري دالة 0.066 1.842- 585

 3.186 15.24 288 أدبي

ق نو و  -ي جا إلى التق   ا تمو اجو    ق  اح إح ا ًيا  دم و 30يتضل من جداح ا
 اوة اكنفعاليوة  ااىروتول العقالنو   ااىروتول الحدرو   طالل  ااة البحث     ول مون: اكنتيانان 

ااىرتول العفوا  ااىرتول التخايو  كيقواج القو ا   نااموا يوجود  و ق  اح إح وا ًيا نوان التق  وان  
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 ووو  الم انوووة المع ايوووة ل وووالل طوووالل التق ووو  العتمووو    موووا يوجووود  ووو ق  اح إح وووا ًيا ناا موووا  ووو  
ل ووالل طووالل التق وو  اى نوو   ا ووا  يووثيا  التق وو   ا مووا  اىرووتول اك تمووا ا كيقوواج القوو ا 

ضعيًفا حاث نتعو قيمة 
 %  تى الت يات.2,6% ا 1,28 2

اقد ي جا  دم اجو    ق  اح إح ا ًيا نان التق  وان العتمو  ااى نو   و  اكنتيا اوة 
 ا  اكنفعاليوووة إلوووى ق  طوووالل التق  وووا  العتميوووة ااى نيوووة  كتيوووة الت بيوووة يمووو ا  نووواف  القيووو

اكجتماعيووة اال قاايووة  اموون يوو   ووان   يموو ا  نوواف  مسووتواا  القوا وود االمعووايا  اكجتماعيووة موون 
ارتسوووال ايعالاوووال ايحواووول  حاوووث يم ووول اكرتسوووال ياميوووة ا يقوووا  اكنفعووواك  المعيا اوووة القياروووية 

  السووا دى  وو  المختمووا  اام وول التعالاووال ي وو يت الفوو   كنفعاكيوو    وو  حووان ق  التحواوول يتم وول  وو
إجوووو اء يحوووووواال  ايعووووديال   توووووى اكنفعووووواك  لووووتال   الموقوووووف الخديووووود  انظووووً ا لمووووو ا  طوووووالل 
التق  وووووا  اى نيوووووة االعتميوووووة نووووواف  القوا ووووود االمسوووووتواا  المعيا اوووووة المختمعيوووووة  ووووو  ييووووووان 
انفعاكي   اما يتعتق ن ا من قد ا    قد ق ى جلا إلى  دم اختالف طالل التق  وان العتمو  

 .  و69-68  2015نتيا اة اكنفعالية اإرالم قنو   يد العا   ااى ن     اك
  و2015اإرووووالم قنووووو   يوووود العاوووو   ايتفووووق هوووو ه الاتيخووووة مووووا نتيخووووة   ارووووة  وووول موووون: 

   وو  حووان يقتتووف مووا   ارووة  وول موون: امحموود  توو  م وو فى   (Trnka et al., 2016)ا
حووا ظ  نضوواح مووالاح   سوواد    ااياوواء  يوود الووو ا   يوود الو2014  حسووا  ز  اووا السووادو  اا2003
و االاليوو  يوصووتو إلووى اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان التق  ووان  وو  اكنتيا اووة اكنفعاليووة 2019

 ل الل التق   اى ن .
اقوووود ي جووووا اجووووو   وووو ق  اح إح ووووا ًيا نووووان التق  ووووان العتموووو  ااى نوووو   وووو  الم انووووة 

نظوووً ا ل ييعوووة   اروووت   طوووالل التق  وووا  العتميوووة المع ايوووة ل وووالل التق ووو  العتمووو  إلوووى ق  
يكونو  قر   مما رة لتتخا ل العتمية  مما يالاد من خي اي   العتميوة  ااخعت و  قر و  قود ى  توى إيخوا  

 قري   د  ممكن من اليدا ل االحتوح لتمشكال   ااخعت   قر   م انة مع اية.
 رمووا ق  طييعووة الد ارووة  التق  ووا  العتميووة يت تووت موون ال الووت  وودم الخمووو  الفيوو ا 
االوقوف قمام الموقوف قا المشوكتة اموا ي و ق  تا وا مون م او ا  جديودى مكتووف اىيودا  نول  تيو  

 .  يعاا  اج ة يفيا ه االبحث  ن الحتوح الالزمة
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و  ااروالمة 2011  صالح س ا   يد الوهوال  ارة  ل من: اما نتيخة  ةايتفق ه ه الاتيخ
و  ااندى صباح عبواس  2017ح إن امي   و  اام اى صال2016 قال رالمة   يد الفتاح   ح ضو  

و   وو  حووان يقتتووف مووا نتيخووة   ارووة  وول موون: اموو اى مقتووا  2018و  ااحسووا  ز  اووا السوواد  2018
و 2018و  ا يد الي ا  اال  محسن   خ  حسان  واغ   2016  هان   ؤا  رادو  اا2015 عدا ا  

    الم انة المع اية. االالي  يوصتو إلى  دم اجو    ق  اح إح ا ًيا نان التق  ان
اقووووود ي جوووووا اجوووووو   ووووو ق  اح إح وووووا ًيا نوووووان التق  وووووان العتمووووو  ااى نووووو   ووووو  اىروووووتول 
اك تما ا كيقاج الق ا  ل الل التق   اى ن  إلى ق  طوالل التق  وا  العتميوة نظوً ا ل ييعوة 

يول إك الحقوا ق  المق  ا  الد اروية التو  يد روون ا االتو  يعتمود  توى الاظ اوا  االمسوتما  االتو  ك يق
يكونوووو  قر ووو  يبايًوووا ايقوووة  ووو  قنفسووو     اتقووو ا  قووو ا اي    ا  يووو   أل ىن ووو  ا توووا اا  ووو  ضووووء طييعوووة 
  ارت    تى اجو   قا قا ق ا  ااحد صحيل يم ل حاًل لتمشكتةأل لو ا   و  ققول ا تمواً ا  توى ا خو ان 

 نيووة الوو ين يكووو  قر وو  ا تموواً ا را  وواء ااىروواي ى  وو  ايقوواج قوو ا اي     قووالف طووالل التق  ووا  اى
 تى ا خ ان  و  ايقواج قو ا اي  أل اقود ي جوا جلوا قيًضوا إلوى طييعوة المقو  ا  الد اروية التو  يد روون ا 
االتووو  يعتمووود  توووى اج وووا  نظووو  متباياوووة  ا  اء متعووود ى  ايت توووت العديووود مووون الحخوووج االيووو اهان ليووول 

قو ا اي   ااعتمودا   توى ا خو ان  و   اج ة نظ   مموا يخعول طوالل هو ه التق  وا  ك ي قوو   و 
ايقاجهوواأل إليمووان    ثنوو  ك يوجوود  قا قا قوو ا  ااحوود صووحيل اكنوود موون اك تمووا   تووى جاا القيوو ى  وو  
 ايقاج الق ا أل اب فة  امة  الياية العقتية ىا     يياى    ضوء الم ا ا  الت  ل الما يع ض ل ا.

العقالنوو   االحدروو   االعفوووا  االتخايوو   قوود اىخوو ى: اايمووا يتعتووق  ثرووالات ايقوواج القوو ا  
يشوووا   يفضووويال  ال وووالل  ووو   ي جوووا  ووودم اجوووو   ووو ق  اح إح وووا ًيا نوووان التق  وووان  وووا   إلوووى

 التق  ان ايما يتعتق ن  ه اىرالات  امن ي   دم اجو    ق ناا  .  
االتو  يوصوتو و 2008اقحمود حسون محمود  ايتفق ه ه الاتيخة جال ًيوا موا نتيخوة   اروة 

  اك تموا ا     قرالات ايقاج الق ا : الحدر   االعقالنو التق  ان  دم اجو    ق نان إلى 
االتوو  يوصووتو إلووى اجووو   و2018ايقتتووف هوو ه الاتيخووة مووا نتيخووة   ارووة احسووا  ز  اووا السوواد  

 ووو ق  اح إح وووا ًيا نوووان التق  وووان  ووو  جميوووا قروووالات ايقووواج القووو ا : العقالنووو   ااك تموووا ا  
 االحدر   االتخاي  ل الل التق   العتم .االتتقا    

 ادس:  ـــــرض الســـــالف
ك يقتتووف التووثيا ا  الياا يووة السووييية لتاموووج  الياووا   السوويي  المفتوو ض  وواختالف الاوووع 

 إنا و لدى  ااة البحث. -اج و 
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التتحقووق موون هوو ا الفوو ض قووام الباحووث  وواج اء يحتاوول نموووج  المعا لووة الياا يووة  ارووتقدام 
لتامووووج  الياوووا   السووويي   Amosنوارووو ة ن نوووامج  Path Analysisل يحتاووول المسوووا  قروووتو 

 .المفت ض لعااة ال  و  ا ااة اإلنا   ل  تى حده
 ور.ــــذكــــة الــــج عينــــائــــأوًلا: نت

التووثيا ا  الياا يووة السووييية المباسوو ى لالنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة  تووى قرووالات ايقوواج  وق 
الق ا   االتثيا  الياوا   السويي  المباسو  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى الم انوة المع ايوة  ااوضوح ا 

 و.31و  االخداح ا5الشكل ا

 لعينة الذكور ( املسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل املسار بني متغريات البحث، وقيم معامالت املسار5شكل ) 
   لالبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية عل  أساليب اختاذ القرار لدى عينة الذكور( قيم التأثريات املباشر31جدول )

 عياريامل الداللة مستوى الداللة قيمة "ت" املعيارياخلطأ  قيمة التأثري نوع التأثري املســــــــــــــار
 دال 0.001 5.504 0.082 0.378 موجب مباشر االبتكارية عل  املرونة املعرفية

 لدا 0.001 4.611 0.028 0.270 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 دال 0.01 3.000 0.017 0.195 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.01 2.656 0.034 0.203 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 دال 0.05 1.998 0.027 0.158 باشرموجب م االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 دالغري  0.899 0.127 0.027 0.008 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

 دال 0.001 9.133 0.023 0.534 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب العقالني

 دال 0.001 7.439 0.014 0.483 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.001 4.158- 0.029 0.317- مباشر سالب األسلوب العفوياملرونة عل  

 دالغري  0.692 0.396 0.023 0.031 مباشر موجب املرونة عل  األسلوب االعتمادي

 دال 0.001 8.315- 0.023 0.555- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب التجنيب
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 و ما يت :31و اجداح ا5يتضل من سكل ا
 اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  تووى  ووول مووون: الم انوووة اجووو  يوووثيا  موجوووت مباسوو   

المع ايوووة  ااىروووتول العقالنووو   ااىروووتول الحدرووو   ااىروووتول اك تموووا ا  ااىروووتول 
 العفوا كيقاج الق ا .

   وووووودم اجووووووو  يووووووثيا  مباسوووووو   اح إح ووووووا ًيا لالنتيا اووووووة اكنفعاليووووووة  تووووووى اىرووووووتول التخايوووووو 
 كيقاج الق ا .

 وجووت مباسوو   اح إح ووا ًيا لتم انووة المع ايووة  تووى  وول موون: اىرووتول العقالنوو   اجووو  يووثيا  م
 ااىرتول الحدر .

   اجوووو  يوووثيا  روووالت مباسووو   اح إح وووا ًيا لتم انوووة المع ايوووة  توووى  ووول مووون: اىروووتول العفووووا
 ااىرتول التخاي  كيقاج الق ا .

 تول اك تما ا كيقاج الق ا . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لتم انة المع اية  تى اىر 
مؤس ا  جوو ى الم ا قوة لتامووج  الياوا   السويي  المفتو ض لتعالقوا  نوان متعاو ا  البحوث  ول 

 لدى  ااة ال  و . 

حقووووووق الاموووووووج  الياووووووا   لتعالقووووووا  السووووووييية نووووووان متعاوووووو ا  البحووووووث لوووووودى  ااووووووة الوووووو  و  
  ا CMIN/DF= 2.513 (0-5)مؤسوووووو ا  جووووووو ى م ا قووووووة جاوووووودى  ا انووووووو مؤسوووووو اي : 

GFI= 0.974 ا  AGFI= 0.896 ا  NFI= 0.954 ا  RFI= 0.862 ا  IFI= 

اادالحووووظ ق  RMSEA= 0.091   ا CFI= 0.971  ا TLI= 0.912ا   0.972
جميووووووا قووووووي  مؤسوووووو ا  حسوووووون الم ا قووووووة يقووووووا  وووووو  الموووووودى الم ووووووال  لقيمووووووة المؤسوووووو  ايقتوووووو ل موووووون 

قوووووووة الامووووووووج  المقتووووووو ح القيموووووووة التووووووو  يحقوووووووق ق ضووووووول م ا قوووووووة لتييانوووووووا أل مموووووووا يووووووودح  توووووووى م ا 
 لدى  ااة ال  و . ااك ت اض و الخادى لتييانا  موضا اكختبا 

المعووووا ك  الياا يووووة لتتووووثيا ا  الدالووووة إح ووووا ًيا التوووو  يحتوووووا  تا ووووا نموووووج  يحتاوووول المسووووا   و  
 لدى  ااة ال  و .

اووول يمكووون صووووغ المعوووا ك  الياا يوووة لتتوووثيا ا  الدالوووة إح وووا ًيا التووو  يحتووووا  تا وووا نمووووج  يحت
 و  تى الاحو التال :31و  االخداح ا5المسا  لدى  ااة ال  و  االموضحة  الشكل ا



 د/ عبد العزيز حسب اهلل
 

 126 

 و انتيا اة انفعالية.0,38= االمروةة المعرفية
 و م انة مع اية0,53و انتيا اة انفعالية + ا0,27= ااسمروب الع الة 
 و م انة مع اية0,48و انتيا اة انفعالية + ا0,19= ااسمروب الحدم 

 و م انة مع اية0,32ا –و انتيا اة انفعالية 0,20= اب الع و  اسمرو 
 و انتيا اة انفعالية  0,16= ااسمروب ايعرماد 
 و م انة مع اية0,56 -= ااسمروب الرجنب 

التثيا ا  الياا ية السوييية ااو  المباسو ى لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى قروالات ايقواج القو ا   يو  الم انوة  و  
يووو  إجووو اء يحتاووول التوروووم  اروووتقدام و  حاوووث 32ة الووو  و . ااوضوووح ا جوووداح االمع ايوووة لووودى  ااووو

 .Bootstrappingقرتول يولاد العااا  المتتالية 
 ( 32جدول )

 نتائج حتليل التوسط لنموذج املعادلة البنائية النهائي بطريقة توليد العينات املتتالي لدى عينة الذكور

 مستوى الداللة التأثري غ. املباشر املعياري التابع املتغري املتغري الوسيط املتغري املستقل
 حدود الثقة

 حد أعل  حد أدن 

االبتكارية 
 االنفعالية

 املرونة املعرفية

 0.281 0.143 0.01 0.202 األسلوب العقالني
 0.254 0.130 0.01 0.182 األسلوب احلدسي
 0.065- 0.198- 0.01 0.120- األسلوب العفوي

 0.065 0.048- 0.796 0.012 وب االعتمادياألسل
 0.128- 0.303- 0.01 0.210- األسلوب التجنيب

 و قن  طبًقا لييانا  البحث الحال  لدى  ااة ال  و :32يتضل من جداح ا
  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01يوجد يوثيا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى

 0,202ق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  اىرتول العقالن  كيقاج ال

  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01يوجد يوثيا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى
 0,182اىرتول الحدر  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  تووى لالنتيا اووة اكنفعاليووة  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى 
 0,120-اىرتول العفوا كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  
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  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
 0,210-اىرتول التخاي  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

   اوة اكنفعاليوة  توى اىروتول اك تموا ا ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح وا ًيا لالنتيا
 .كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية

 الم انة المع اية متعا  اريم لتعالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية اقرالات ايقاج الق ا . وه 

 و يتضل ق :32و  اجداح ا31من خالح الاتا ج    جداح ا
   المباسووووووو ى الدالوووووووة إح وووووووا ًياو المسوووووووا ا  الدالوووووووة إح وووووووا ًيا االتوووووووثيا ا  المباسووووووو ى اااووووووو

لالنتيا اوووووة اكنفعاليوووووة  توووووى قروووووالات ايقووووواج القووووو ا  لووووودى  ااوووووة الووووو  و   جووووواء  مووووون 
خووووووالح التووووووثيا  المباسوووووو   اقيًضووووووا موووووون خووووووالح التووووووثيا  ااوووووو  المباسوووووو   يوووووو  الم انووووووة 
المع ايوووووووة  اجلوووووووا ىروووووووالات ايقووووووواج القووووووو ا  التاليوووووووة: اىروووووووتول العقالنووووووو   ااىروووووووتول 

لعفووووووا اباووووواًء  توووووى جلوووووا يمكووووون القووووووح  وووووث  الم انوووووة المع ايوووووة الحدرووووو   ااىروووووتول ا
 يتورووووووم العالقووووووة نووووووان اكنتيا اووووووة اكنفعاليووووووة اهوووووو ه اىرووووووالات ال اليووووووة يورووووووً ا جال ًيووووووا

 لدى  ااة ال  و .

  ك يوجوود يووثيا  مباسوو   اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى اىرووتول التخايوو  كيقوواج
د يوووثيا  روووالت ااووو  مباسووو   اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة و   ووو  حوووان يوجووو31القووو ا  جوووداح ا

و  ممووا يعاوو  ق  الم انووة 32اكنفعاليووة  تووى هوو ا اىرووتول  يوو  الم انووة المع ايووة جووداح ا
المع اية يتورم العالقوة نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة ااىروتول التخايو  كيقواج القو ا  يوروً ا 

 رتًيا لدى  ااة ال  و .

 اس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك تموا ا كيقواج ك يوجد يثيا  اا  مب
  ممووا يعاو  ق  الم انووة المع ايوة ك يتورووم العالقووة و32جوداح ا القو ا   يوو  الم انوة المع ايووة

   نان اكنتيا اة اكنفعالية ااىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  لدى  ااة ال  و .
 ة اكنفعالية  تى الم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا .التثيا ا  اليتية لالنتيا ا وا 
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 ( قيم التأثريات الكلية لالبتكارية االنفعالية عل  املرونة املعرفية وأساليب اختاذ القرار لدى عينة الذكور33جدول )

 ةمستوى الدالل )املباشر+ غري املباشر( املعياري الكليالتأثري  املتغري التابع املتغري املستقل
 ةــــدود الثقــــح

 حد أعل  حد أدن 
 0.497 0.270 0.01 0.378 املرونة املعرفية 

االبتكارية 
 االنفعالية

 0.567 0.371 0.01 0.471 األسلوب العقالني
 0.484 0.255 0.01 0.377 األسلوب احلدسي
 0.215 0.059- 0.367 0.083 األسلوب العفوي
 0.292 0.026 0.061 0.169 األسلوب االعتمادي
 0.070- 0.331- 0.01 0.201- األسلوب التجنيب

 و ما يت :33يتضل من جداح ا
   اجوووو  يوووثيا   تووو  موجوووت  اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى الم انوووة المع ايوووة

 اقرالات ايقاج الق ا : اىرتول العقالن   ااىرتول الحدر .

 نتيا اووووة اكنفعاليووووة  تووووى: اىرووووتول العفوووووا   وووودم اجووووو  يووووثيا   توووو   اح إح ووووا ًيا لال
 ااىرتول اك تما ا كيقاج الق ا . 

 . اجو  يثيا   ت  رالت  اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية    اىرتول التخاي  كيقاج الق ا 
قووي  معووامال  المسووا   وو  التووثيا ا  ناوواًء  تووى الاتووا ج لوودى  ااووة الوو  و  يمكوون القوووح ق : 

 اا  المباس ى االيتية لدى  ااة ال  و  يقتتف  ن نظا ي ا    العااة اليتية.المباس ى ا 

 اث.ــــة اإلنــــج عينــــائــــثانًيا: نت
التووثيا ا  الياا يووة السووييية المباسوو ى لالنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة  تووى قرووالات ايقوواج  و ق

اوة اكنفعاليوة  توى الم انوة المع ايوة  ااوضوح ا الق ا   االتثيا  الياوا   السويي  المباسو  لالنتيا  
 و.34و  االخداح ا6الشكل ا

 
 لعينة اإلناث ( املسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل املسار بني متغريات البحث، وقيم معامالت املسار6شكل )
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 اليب اختاذ القرار لدى عينة اإلناث( قيم التأثريات املباشر  لالبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية عل  أس34جدول )

 نوع التأثري املســــــــــــــار
 قيمة التأثري

 الداللة مستوى الداللة قيمة "ت" املعيارياخلطأ 
 عياريامل

 دال 0.001 6.881 0.054 0.324 موجب مباشر االبتكارية عل  املرونة املعرفية
 لدا 0.001 5.426 0.019 0.223 اشرموجب مب   االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 دال 0.001 6.081 0.012 0.290 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.001 3.915 0.028 0.198 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 دال 0.05 2.116 0.018 0.111 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 دالغري  0.425 0.797 0.018 0.036 موجب مباشر عل  األسلوب التجنيباالبتكارية 

 دال 0.001 12.647 0.016 0.519 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب العقالني

 دال 0.001 4.868 0.010 0.232 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.001 5.448- 0.024 0.275- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب العفوي

 دالغري  0.096 1.662- 0.016 0.087- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب االعتمادي

 دال 0.001 11.92- 0.015 0.535- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب التجنيب

 و ما يت :34و اجداح ا6يتضل من سكل ا
  ووول مووون: الم انوووة اجووو  يوووثيا  موجوووت مباسوو   اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  تووى 

المع ايوووة  ااىروووتول العقالنووو   ااىروووتول الحدرووو   ااىروووتول اك تموووا ا  ااىروووتول 
 العفوا كيقاج الق ا .

 . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول التخاي  كيقاج الق ا  

   تووى  وول موون: اىرووتول العقالنوو   اجووو  يووثيا  موجووت مباسوو   اح إح ووا ًيا لتم انووة المع ايووة
 ااىرتول الحدر .

   اجوووو  يوووثيا  روووالت مباسووو   اح إح وووا ًيا لتم انوووة المع ايوووة  توووى  ووول مووون: اىروووتول العفووووا
 ااىرتول التخاي  كيقاج الق ا .

 . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لتم انة المع اية  تى اىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  
الم ا قة لتاموج  الياوا   السويي  المفتو ض لتعالقوا  نوان متعاو ا  البحوث لودى مؤس ا  جو ى  و ل

  ااة اإلنا . 
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حقووق الاموووج  الياووا   لتعالقووا  السووييية نووان متعاوو ا  البحووث لوودى  ااووة اإلنووا  مؤسوو ا  
  ا GFI= 0.982  ا CMIN/DF= 4.414 (0-5)جووو ى م ا قووة جاوودى  ا انووو مؤسوو اي : 

AGFI= 0.916 ا  NFI= 0.960 ا  RFI= 0.858 ا  IFI= 0.968 ا  TLI= 0.887  
اادالحوظ ق  جميوا قوي  مؤسو ا  حسون الم ا قوة يقوا RMSEA= 0.092   ا CFI= 0.968ا 

   المدى الم ال  لقيمة المؤسو  ايقتو ل مون القيموة التو  يحقوق ق ضول م ا قوة لتييانوا أل مموا يودح 
 لدى  ااة اإلنا . يانا  موضا اكختبا  تى م ا قة الاموج  المقت ح ااك ت اض و الخادى لتي

المعووووا ك  الياا يووووة لتتووووثيا ا  الدالووووة إح ووووا ًيا التوووو  يحتوووووا  تا ووووا نموووووج  يحتاوووول المسووووا   و  
 لدى  ااة اإلنا .

يمكووون صووووغ المعوووا ك  الياا يوووة لتتوووثيا ا  الدالوووة إح وووا ًيا التووو  يحتووووا  تا وووا نمووووج  يحتاووول 
 و  تى الاحو التال :34و  االخداح ا6ا المسا  لدى  ااة ال  و  االموضحة  الشكل

 و انتيا اة انفعالية.0,32= االمروةة المعرفية
 و م انة مع اية0,52و انتيا اة انفعالية + ا0,22= ااسمروب الع الة 
 و م انة مع اية0,23و انتيا اة انفعالية + ا0,29= ااسمروب الحدم 
 و م انة مع اية0,28ا –و انتيا اة انفعالية 0,20= ااسمروب الع و  

 و انتيا اة انفعالية  0,11= ااسمروب ايعرماد 
 و م انة مع اية0,53 -= ااسمروب الرجنب 

التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية ااووو  المباسووو ى لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى قروووالات ايقووواج القووو ا   يووو   و  
يحتاوول التورووم  يوو  إجوو اءو  حاووث 35الم انووة المع ايووة لوودى  ااووة اإلنووا . ااوضووح ا جووداح ا

 .Bootstrapping ارتقدام قرتول يولاد العااا  المتتالية 
 ( نتائج حتليل التوسط لنموذج املعادلة البنائية النهائي بطريقة توليد العينات املتتالي لدى عينة اإلناث35جدول )

 الداللةمستوى  التأثري غ. املباشر املعياري املتغري التابع املتغري الوسيط املتغري املستقل
 حدود الثقة

 حد أعل  حد أدن 

االبتكارية 
 االنفعالية

املرونة 
 املعرفية

 0.214 0.126 0.01 0.168 األسلوب العقالني
 0.114 0.049 0.001 0.075 األسلوب احلدسي
 0.060- 0.135- 0.001 0.089- األسلوب العفوي

 0.001- 0.063- 0.091 0.028- األسلوب االعتمادي
 0.127- 0.226- 0.01 0.173- األسلوب التجنيب
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 و قن  طبًقا لييانا  البحث الحال  لدى  ااة اإلنا :35يتضل من جداح ا
  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01يوجد يوثيا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى

 0,168اىرتول العقالن  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  لالنتيا اة اكنفعاليوة  توى  0,001يوجد يثيا  موجت اا  مباس   اح إح ا ًيا  اد مستوى
 0,075اىرتول الحدر  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,001يوجد يثيا  رالت اا  مباس   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى
 0,089-الم انة المع اية قيمت   اىرتول العفوا كيقاج الق ا   ي 

  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
 0,173-اىرتول التخاي  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  كيقواج ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك تموا ا
 الق ا   ي  الم انة المع اية.

 الم انة المع اية متعا  اريم لتعالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية اقرالات ايقاج الق ا . و ه

 و يتضل ق :35و  اجداح ا34من خالح الاتا ج    جداح ا
 المسوا ا  الدالووة إح ووا ًيا االتووثيا ا  المباسوو ى اااو  المباسوو ى الدالووة إح ووا ًياو لالنتيا اووة 

اكنفعاليووووة  تووووى قرووووالات ايقوووواج القوووو ا  لوووودى  ااووووة اإلنووووا   جوووواء  موووون خووووالح التووووثيا  
المباس   اقيًضا من خوالح التوثيا  ااو  المباسو   يو  الم انوة المع ايوة  اجلوا ىروالات 
ايقوواج القوو ا  التاليوووة: اىرووتول العقالنووو   ااىرووتول الحدروو   ااىروووتول العفوووا اباووواًء 

الم انووة المع ايووة يتورووم العالقووة نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى جلووا يمكوون القوووح  ووث  
 لدى  ااة اإلنا . اه ه اىرالات ال الية يورً ا جال ًيا

  ك يوجوود يووثيا  مباسوو   اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى اىرووتول التخايوو  كيقوواج
لالنتيا اوووة و   ووو  حوووان يوجووود يوووثيا  روووالت ااووو  مباسووو   اح إح وووا ًيا 34القووو ا  جوووداح ا

و  ممووا يعاوو  ق  الم انووة 35اكنفعاليووة  تووى هوو ا اىرووتول  يوو  الم انووة المع ايووة جووداح ا
المع اية يتورم العالقوة نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة ااىروتول التخايو  كيقواج القو ا  يوروً ا 

 رتًيا لدى  ااة اإلنا .
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 ية  توى اىروتول اك تموا ا كيقواج ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعال
  ممووا يعاو  ق  الم انووة المع ايوة ك يتورووم العالقووة و35جوداح ا القو ا   يوو  الم انوة المع ايووة

   نان اكنتيا اة اكنفعالية ااىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  لدى  ااة اإلنا .
 رالات ايقاج الق ا .التثيا ا  اليتية لالنتيا اة اكنفعالية  تى الم انة المع اية اق و ا

 ( قيم التأثريات الكلية لالبتكارية االنفعالية عل  املرونة املعرفية وأساليب اختاذ القرار لدى عينة اإلناث36جدول )

 مستوى الداللة )املباشر+ غري املباشر( املعياري الكليالتأثري  املتغري التابع املتغري املستقل
 ةــــدود الثقــــح

 أعل  حد حد أدن 

 0.401 0.250 0.01 0.324 املرونة املعرفية 

االبتكارية 
 االنفعالية

 0.460 0.313 0.01 0.391 األسلوب العقالني
 0.428 0.278 0.01 0.365 األسلوب احلدسي
 0.199 0.028 0.05 0.109 األسلوب العفوي
 0.159 0.013- 0.146 0.082 األسلوب االعتمادي
 0.049- 0.239- 0.05 0.138- األسلوب التجنيب

 و ما يت :36يتضل من جداح ا
   اجوووو  يوووثيا   تووو  موجوووت  اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى الم انوووة المع ايوووة

 اقرالات ايقاج الق ا : اىرتول العقالن   ااىرتول الحدر   ااىرتول العفوا.

  تى اىرتول اك تما ا كيقاج الق ا .  دم اجو  يثيا   ت   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  

 . اجو  يثيا   ت  رالت  اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية    اىرتول التخاي  كيقاج الق ا 

قووي  معووامال  المسووا   وو  التووثيا ا  ناوواًء  تووى الاتووا ج لوودى  ااووة اإلنووا  يمكوون القوووح ق : 
 قتتف  ن نظا ي ا    العااة اليتية.المباس ى ااا  المباس ى االيتية لدى  ااة اإلنا  ي

يالً ا: التحقق من  كلة الف اق نان التثيا ا  السييية    الاموج  الياا   السيي  المفت ض لتعااة 
اليتيوووة ابوووان  ووول مووون: التوووثيا ا  السوووييية  ووو  نفووو  الامووووج  المفتووو ض لعااوووة الووو  و   االتوووثيا ا  

 .السييية    نف  الاموج  المفت ض لعااة اإلنا 
لحسوال  كلوة الفو اق  Fisher r to z" لييشو  Zالتتحقق من جلا يو  اروتقدام اختبوا  "

 :(Fisher, 1921)نان معامال  اك يبا  امعامال  المسا و  ارتقدام المعا لة التالية 



2020 (1ج) أبريل (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 133 

 

  Version 4.0 Soperابدًك من حسال  كلوة الفو اق يوداًاا يو  حسوان ا  اروتقدام ن نوامج 
(Soper, 2020)  =183طالوت اطالبوة  احخو   ااوة الو  و =  587 تًما  وث  حخو  العااوة اليتيوة 

 تا ج  ما يت :طالبة  ا انو الا 404طالت  احخ   ااة اإلنا = 
 كلووووة الفوووو اق نووووان التووووثيا ا  الياا يووووة السووووييية المباسوووو ى  وووو  الاموووووج  الياووووا   السوووويي   و ق

 و.37المفت ض  لتعااة اليتية ا ل من: ااة ال  و   ا ااة اإلنا   ااوضح ا جداح ا
 النموذج البنائي  ( داللة الفروق بني التأثريات البنائية السببية املباشر   يف37جدول )

 (404= 2( وعينة اإلناث )ن183= 2( وعينة الذكور )ن587= 1للعينة الكلية )نبيب املفرتض الس

 املســــــــــــــار
معامل املسار 
 للعينة الكلية

معامل املسار 
 لعينة الذكور

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

معامل املسار 
 لعينة اإلناث

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.702 0.382 0.324 0.665 0.432- 0.378 0.346 االبتكارية عل  املرونة املعرفية
 0.807 0.244 0.223 0.688 0.401- 0.270 0.238 االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 0.628 0.483- 0.290 0.413 0.817 0.195 0.261 االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 0.974 0.032 0.198 0.970 0.036- 0.203 0.200 االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 0.814 0.234 0.111 0.701 0.383- 0.158 0.126 االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 0.889 0.138- 0.036 0.823 0.222 0.008 0.027 االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

 0.865 0.169 0.519 0.909 0.114- 0.534 0.527 املرونة عل  األسلوب العقالني

 0.205 1.264 0.232 0.05 2.44- 0.483 0.308 ب احلدسياملرونة عل  األسلو

 0.920 0.100- 0.275- 0.642 0.463 0.317- 0.281- املرونة عل  األسلوب العفوي

 0.732 0.341 0.087- 0.689 0.399- 0.031 0.065- املرونة عل  األسلوب االعتمادي

 0.879 0.152- 0.535- 0.827 0.218 0.555- 0.542- املرونة عل  األسلوب التجنيب

و  ووودم اجوووو   ووو ق  اح إح وووا ًيا نوووان التوووثيا ا  الياا يوووة 37يتضووول مووون خوووالح جوووداح ا
السييية المباس ى امعامال  المسا و    الاموج  الياا   السيي  المفت ض اال ا يو  اختبوا ه  توى 

جميوا قوي   نيانا  العااة اليتية ابان نظا ي ا لدى  ل من  ااوة: الو  و   ااإلنوا أل حاوث جواء 
"Z : لدكلة الف اق نان معامال  المسا  اا   الة إح ا ًيا ايما  دا الف ق نان معامت  المسا "

الم انووة المع ايووة  تووى اىرووتول الحدروو  لوودى العااووة اليتيووة  انفوو  المسووا  لوودى  ااووة الوو  و أل 
  و .لتف ق نان معامت  نف  المسا   الة إح ا ًيا ال الل  ااة ال  Zحاث  انو قيمة 
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ايؤ وود هوو ه الاتوووا ج  وودم اجوووو  قيوو  لتاووووع  تووى التوووثيا ا  الياا يووة السوووييية المباسوو ى نوووان 
اكنتيا اة اكنفعالية االم انة المع اية اقرالات ايقاج القو ا  إك  و  يوثيا  الم انوة المع ايوة  توى 

الم يفعة اىرتول الحدر أل حاث قاضحو الاتا ج ق  طالل  ااة ال  و  جاا الم انة المع اية 
قر ووو  اروووتقداًما ل روووتول الحدرووو   ووو  ايقووواج القووو ا   اهووو ا يعاووو  ق  التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية 

إنوا و لودى  ااوة  -المباس ى لتامووج  الياوا   السويي  المفتو ض ك يقتتوف  واختالف الاووع اج وو 
 البحث  روى    يثيا  الم انة المع اية  تى اىرتول الحدر . 

التووثيا ا  الياا يووة السووييية ااوو  المباسوو ى  وو  الاموووج  الياووا   السوويي   كلووة الفوو اق نووان  و ل
 و.38المفت ض  لتعااة اليتية ا ل من: ااة ال  و   ا ااة اإلنا   ااوضح ا جداح ا

 النموذج البنائي  ( داللة الفروق بني التأثريات البنائية السببية غري املباشر   يف38جدول )
 (404= 2( وعينة اإلناث )ن183= 2( وعينة الذكور )ن587= 1ية )نللعينة الكلالسبيب املفرتض 

 املســــــــــــــار
معامل املسار 
 للعينة الكلية

معامل املسار 
 لعينة الذكور

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

معامل املسار 
 لعينة اإلناث

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.823 0.222 0.168 0.807 0.243- 0.202 0.182 االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 0.629 0.481 0.075 0.362 0.910- 0.182 0.106 االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 0.900 0.124- 0.089- 0.784 0.273 0.120- 0.097- االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 0.938 0.077 0.028- 0.681 0.410- 0.012 0.023- االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 0.811 0.239- 0.173- 0.788 0.268 0.210- 0.188- تكارية عل  األسلوب التجنيباالب

و  وودم اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان التووثيا ا  الياا يووة السووييية 38يتضوول موون خووالح جووداح ا
اا  المباس ى    الاموج  الياا   السويي  المفتو ض االو ا يو  اختبوا ه  توى نيانوا  العااوة اليتيوة ابوان 

" لدكلوووة الفووو اق نوووان Zلووودى  ووول مووون  ااوووة: الووو  و   ااإلنوووا أل حاوووث جووواء  جميوووا قوووي  "نظا ي وووا 
 معامال  المسا  اا   الة إح ا ًيا.

المباسو ى نووان ااو  ايؤ ود هو ه الاتوا ج  ودم اجوو  قيو  لتاووع  توى التوثيا ا  الياا يوة السوييية 
 ا يعاووو  ق  التوووثيا ا  الياا يوووة اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة االم انوووة المع ايوووة اقروووالات ايقووواج القووو ا   اهووو

إنوا و  -المباسو ى لتامووج  الياوا   السويي  المفتو ض ك يقتتوف  واختالف الاووع اج وو ااو  السييية 
 لدى  ااة البحث.

 كلة الف اق نان التثيا ا  الياا ية اليتية االمباس ى + اا  المباس ىو    الاموج  الياا   السيي   و  
 و.39من: ااة ال  و   ا ااة اإلنا   ااوضح ا جداح االمفت ض  لتعااة اليتية ا ل 
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 النموذج البنائي السبيب  ( داللة الفروق بني التأثريات البنائية الكلية يف39جدول )
 (404= 2( وعينة اإلناث )ن183= 2( وعينة الذكور )ن587= 1للعينة الكلية )ناملفرتض 

 املســــــــــــــار
معامل املسار 
 للعينة الكلية

عامل املسار م
 لعينة الذكور

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

معامل املسار 
 لعينة اإلناث

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.592 0.535 0.391 0.455 0.746- 0.471 0.420 االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 0.971 0.035 0.365 0.891 0.136- 0.377 0.367 االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 0.925 0.093- 0.109 0.812 0.236 0.083 0.103 ل  األسلوب العفوياالبتكارية ع

 0.743 0.326 0.082 0.430 0.789- 0.169 0.103 االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 0.716 0.362- 0.138- 0.627 0.485 0.201- 0.161- االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

إح ووا ًيا نووان التووثيا ا  اليتيووة  وو   و  وودم اجووو   وو ق  اح39يتضوول موون خووالح جووداح ا
الاموج  الياا   السيي  المفت ض اال ا ي  اختبا ه  توى نيانوا  العااوة اليتيوة ابوان نظا ي وا لودى 

" لدكلة الف اق نان معامال  المسوا  Zرل من  ااة: ال  و   ااإلنا أل حاث جاء  جميا قي  "
 اا   الة إح ا ًيا.

نوووان اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة  اليتيوووة  لتاووووع  توووى التوووثيا ا  ايؤ ووود هووو ه الاتوووا ج  ووودم اجوووو  قيووو
لتامووووج  الياوووا    اليتيوووةالياا يوووة  االم انوووة المع ايوووة اقروووالات ايقووواج القووو ا   اهووو ا يعاووو  ق  التوووثيا ا 

 إنا و لدى  ااة البحث.  -السيي  المفت ض ك يقتتف  اختالف الاوع اج و 
و يمكون القووح  وث  الفو ض السوا س مون 39ااو  38و  اا37من خالح الاتا ج    جداح: ا

ك يقتتوووف التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية االمباسووو ى  ااووو  المباسووو ى   ووو اض البحوووث قووود يحقوووقأل حاوووث 
 إنا و لدى  ااة البحث. -اليتيةو لتاموج  الياا   السيي  المفت ض  اختالف الاوع اج و 

توى قروالات ايقواج القو ا   موا قسوا   يوثيا   اح إح وا ًيا لتاووع  اجو  اقد ي جا جلا إلى  دم 
إلووى جلووا نتووا ج الفوو ض ال ا ووا موون هوو ا البحووث  اموون يوو   وودم اجووو  يووثيا  لتاوووع  تووى التووثيا ا  السووييية 
لالنتيا اة اكنفعالية  توى قروالات ايقواج القو ا    عودم اجوو  يوثيا  لتاووع  توى قروالات ايقواج القو ا  يعاو  

ج القوو ا  لوودى الاووو ان   جووة يثيا هووا ااحوودى اك يقتتووف موون نوووع إك ق  العواموول المووؤي ى  تووى قرووالات ايقووا
  خ   امن ي   التثيا ا  السييية لالنتيا اة اكنفعالية  تى ه ه اىرالات لن يقتتف  اختالف الاوع. 
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و االتو  يوصوتو إلوى 2018  ارة احسوا  ز  اوا السواد  ايتفق ه ه الاتيخة جال ًيا ما نتيخة 
ع  توى اىروتول: العقالنو   ااك تموا ا  االتتقوا    االحدرو  نااموا يوجود يوثيا   دم اجوو  يوثيا  لتاوو 

 .ل   تى اىرتول التخاي 

 ع:  ـــــــــابــــــرض الســــــالف
ك يقتتوووووف التوووووثيا ا  الياا يوووووة السوووووييية لتامووووووج  الياوووووا   السووووويي  المفتووووو ض  ووووواختالف 

 ق ن و لدى  ااة البحث. -التق   ا تم 
 اج اء يحتال نموج  المعا لوة الياا يوة  اروتقدام قروتول  ا الف ض قام الباحث التتحقق من ه

لتامووووج  الياوووا   السووويي  المفتووو ض لعااوووة  Amosنوارووو ة ن نوووامج  Path Analysisيحتاووول المسوووا  
 التق   العتم  ا ااة التق   اى ن   ل  تى حده.

 يــــص العلمــــة التخصــــج عينــــائــــأوًلا: نت
ثيا ا  الياا يووة السووييية المباسوو ى لالنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة  تووى قرووالات ايقوواج التوو و ق

الق ا   االتثيا  الياوا   السويي  المباسو  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى الم انوة المع ايوة  ااوضوح ا 
 و.40و  االخداح ا7الشكل ا

 
 املسار بني متغريات ( املسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل 7شكل )

 لعينة التخصص العلمي البحث، وقيم معامالت املسار
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 ( قيم التأثريات املباشر  لالبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية عل  أساليب اختاذ القرار لدى عينة العلمي40جدول )

ــار ــ ـــ ـــ ــ ــ  نوع التأثري املس
 اخلطأ قيمة التأثري

 املعياري
 الداللة الداللةمستوى  قيمة "ت"

 عياريامل

 دال 0.001 7.323 0.062 0.391 موجب مباشر االبتكارية عل  املرونة املعرفية
 لدا 0.001 4.662 0.022 0.227 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب العقالني

 دال 0.001 4.882 0.014 0.266 موجب مباشر احلدسي االبتكارية عل  األسلوب

 دال 0.001 3.867 0.030 0.234 موجب مباشر ة عل  األسلوب العفوياالبتكاري

 دالغري  0.534 0.622 0.021 0.039 موجب مباشر االعتمادي االبتكارية عل  األسلوب

 دالغري  0.925 0.094 0.022 0.005 موجب مباشر التجنيب االبتكارية عل  األسلوب

 دال 0.001 10.421 0.019 0.508 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب العقالني

 دال 0.001 6.108 0.012 0.333 موجب مباشر احلدسي املرونة عل  األسلوب

 دال 0.001 4.304- 0.026 0.260- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب العفوي

 دالغري  0.100 1.646- 0.018 0.103- مباشر سالب االعتمادي املرونة عل  األسلوب

 دال 0.001 9.689- 0.019 0.521- مباشر سالب التجنيب وباملرونة عل  األسل

 و ما يت :40و اجداح ا7يتضل من سكل ا
   اجو  يثيا  موجت مباس   اح إح وا ًيا لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  ول مون: الم انوة المع ايوة

 ااىرتول العقالن   ااىرتول الحدر   ااىرتول العفوا كيقاج الق ا .

   مباسووووو   اح إح وووووا ًيا لالنتيا اوووووة اكنفعاليوووووة  توووووى اىروووووتوبان اك تموووووا ا  ووووودم اجوووووو  يوووووثيا
 االتخاي  كيقاج الق ا .

    اجووو  يووثيا  موجووت مباسوو   اح إح ووا ًيا لتم انووة المع ايووة  تووى  وول موون: اىرووتول العقالنوو
 ااىرتول الحدر .

  ل العفووووا  اجوووو  يوووثيا  روووالت مباسووو   اح إح وووا ًيا لتم انوووة المع ايوووة  توووى  ووول مووون: اىروووتو
 ااىرتول التخاي  كيقاج الق ا .

 . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لتم انة المع اية  تى اىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  
مؤسووو ا  جوووو ى الم ا قوووة لتامووووج  الياوووا   السووويي  المفتووو ض لتعالقوووا  نوووان متعاووو ا   و ل

 البحث لدى  ااة العتم . 
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السييية نوان متعاو ا  البحوث لودى  ااوة التق و  العتمو  حقق الاموج  الياا   لتعالقا  
 =GFI  ا CMIN/DF= 3.465 (0-5)مؤسوو ا  جووو ى م ا قووة جاوودى  ا انووو مؤسووو اي : 

  ا IFI= 0.973  ا RFI= 0.868  ا NFI= 0.962  ا AGFI= 0.908  ا 0.980
TLI= 0.902 ا  CFI= 0.972 ا   RMSEA= 0.091  اادالحووظ ق  جميووا قووي  مؤسوو ا

الم ا قة يقا    المدى الم ال  لقيمة المؤس  ايقت ل مون القيموة التو  يحقوق ق ضول م ا قوة حسن 
لدى  لتييانا أل مما يدح  تى م ا قة الاموج  المقت ح ااك ت اض و الخادى لتييانا  موضا اكختبا 

  ااة التق   العتم .
مووج  يحتاول المسوا  لودى  ااوة المعا ك  الياا ية لتتثيا ا  الدالة إح ا ًيا الت  يحتوا  تا وا ن و  

 التق   العتم .
يمكووون صووووغ المعوووا ك  الياا يوووة لتتوووثيا ا  الدالوووة إح وووا ًيا التووو  يحتووووا  تا وووا نمووووج  يحتاووول 

 و  تى الاحو التال :40و  االخداح ا7المسا  لدى  ااة ال  و  االموضحة  الشكل ا
 و انتيا اة انفعالية.0,39= االمروةة المعرفية
 و م انة مع اية0,51و انتيا اة انفعالية + ا0,23= االة اسمروب الع 

 و م انة مع اية0,33و انتيا اة انفعالية + ا0,27= ااسمروب الحدم 
 و م انة مع اية0,26ا –و انتيا اة انفعالية 0,23= ااسمروب الع و  
 و م انة مع اية0,52 -= ااسمروب الرجنب 

ى لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى قروووالات ايقووواج القووو ا   يووو  التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية ااووو  المباسووو   و  
يو  إجو اء يحتاول و  حاوث 41الم انة المع اية لدى  ااة التق   العتم  ااوضح ا جداح ا

 .Bootstrappingالتورم  ارتقدام قرتول يولاد العااا  المتتالية 
 يقة توليد العينات املتتالي لدى عينة العلمي( نتائج حتليل التوسط لنموذج املعادلة البنائية النهائي بطر41جدول )

 مستوى الداللة التأثري غ. املباشر املعياري املتغري التابع املتغري الوسيط املتغري املستقل
ــح ــدود الثقــ  ةــ

 حد أعل  حد أدن 

االبتكارية 
 االنفعالية

املرونة 
 املعرفية

 0.251 0.147 0.01 0.198 األسلوب العقالني
 0.181 0.087 0.01 0.130 ألسلوب احلدسيا

 0.059- 0.165- 0.01 0.102- األسلوب العفوي
 0.003- 0.097- 0.075 0.040- األسلوب االعتمادي
 0.145- 0.274- 0.01 0.203- األسلوب التجنيب
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 و قن  طبًقا لييانا  البحث الحال  لدى  ااة التق   العتم :41يتضل من جداح ا
 لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01ا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى يوجد يوثي

 0,198اىرتول العقالن  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01يوجد يوثيا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى
 0,130المع اية قيمت   اىرتول الحدر  كيقاج الق ا   ي  الم انة

  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
 0,102-اىرتول العفوا كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
 0,203-خاي  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  اىرتول الت

  ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك تموا ا كيقواج
 الق ا   ي  الم انة المع اية.

 الم انة المع اية متعا  اريم لتعالقة نان اكنتيا اة اكنفعالية اقرالات ايقاج الق ا . و ه

 و يتضل ق :41و  اجداح ا40خالح الاتا ج    جداح ا من
  المسوا ا  الدالووة إح ووا ًيا االتووثيا ا  المباسوو ى اااو  المباسوو ى الدالووة إح ووا ًياو لالنتيا اووة

اكنفعاليووة  تووى قرووالات ايقوواج القوو ا  لوودى  ااووة التق وو  العتموو   جوواء  موون خووالح 
سوو   يوو  الم انووة المع ايووة  اجلووا التووثيا  المباسوو   اقيًضووا موون خووالح التووثيا  ااوو  المبا

ىرالات ايقاج الق ا  التالية: اىروتول العقالنو   ااىروتول الحدرو   ااىروتول العفووا 
اباوووواًء  تووووى جلووووا يمكوووون القوووووح  ووووث  الم انووووة المع ايووووة يتورووووم العالقووووة نووووان اكنتيا اووووة 

 .لدى  ااة التق   العتم  اكنفعالية اه ه اىرالات ال الية يورً ا جال ًيا

  ك يوجوود يووثيا  مباسوو   اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى اىرووتول التخايوو  كيقوواج
و   ووو  حوووان يوجووود يوووثيا  روووالت ااووو  مباسووو   اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة 40القووو ا  جوووداح ا

و  ممووا يعاوو  ق  الم انووة 41اكنفعاليووة  تووى هوو ا اىرووتول  يوو  الم انووة المع ايووة جووداح ا
القوة نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة ااىروتول التخايو  كيقواج القو ا  يوروً ا المع اية يتورم الع

 رتًيا لدى  ااة التق   العتم .
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  ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك تموا ا كيقواج
 يتورووم العالقووة   ممووا يعاو  ق  الم انووة المع ايوة كو32جوداح ا القو ا   يوو  الم انوة المع ايووة

   نان اكنتيا اة اكنفعالية ااىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  لدى  ااة العتم .
 التثيا ا  اليتية لالنتيا اة اكنفعالية  تى الم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا . و ا
 اختاذ القرار لدى عينة العلمي ( قيم التأثريات الكلية لالبتكارية االنفعالية عل  املرونة املعرفية وأساليب42جدول )

 مستوى الداللة )املباشر+ غري املباشر( املعياري الكليالتأثري  املتغري التابع املتغري املستقل
ــح ـــدود الثقــ  ةــ

 حد أعل  حد أدن 

 0.482 0.292 0.01 0.391 املرونة املعرفية 

االبتكارية 
 االنفعالية

 0.506 0.345 0.01 0.426 األسلوب العقالني
 0.476 0.303 0.01 0.396 األسلوب احلدسي
 0.231 0.035 0.05 0.132 األسلوب العفوي
 0.099 0.102- 0.975 0.001- األسلوب االعتمادي
 0.092- 0.296- 0.01 0.198- األسلوب التجنيب

 و ما يت :42يتضل من جداح ا
 فعاليوووة  توووى الم انوووة المع ايوووة  اجوووو  يوووثيا   تووو  موجوووت  اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكن

 اقرالات ايقاج الق ا : اىرتول العقالن   ااىرتول الحدر   ااىرتول العفوا.

  ووودم اجوووو  يوووثيا   تووو   اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى اىروووتول اك تموووا ا 
 كيقاج الق ا . 

 رتول التخاي  كيقاج الق ا .اجو  يثيا   ت  رالت  اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية    اى 

ناوواًء  تووى الاتووا ج لوودى  ااووة التق وو  العتموو  يمكوون القوووح ق : قووي  معووامال  المسووا  
 و  التوثيا ا  المباسو ى اااو  المباسو ى االيتيوة لودى  ااوة التق و  العتمو  يقتتوف  ون نظا ي ووا 

    العااة اليتية.

 ثانًيا: نتائج عينة التخصص األدبي.
ة السووييية المباسوو ى لالنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة  تووى قرووالات ايقوواج التووثيا ا  الياا يوو و ق

الق ا   االتثيا  الياوا   السويي  المباسو  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى الم انوة المع ايوة  ااوضوح ا 
 و.43و  االخداح ا8الشكل ا
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 ( املسار التخطيطي للنموذج املقرتح لتحليل املسار 8شكل )
 لعينة التخصص األدبي غريات البحث، وقيم معامالت املساربني مت

 ( قيم التأثريات املباشر  لالبتكارية االنفعالية واملرونة املعرفية عل  أساليب اختاذ القرار لدى عينة األدبي43جدول )

ــار ــ ـــ ـــ ــ ــ  نوع التأثري املس
 اخلطأ قيمة التأثري

 املعياري
 ةالدالل مستوى الداللة قيمة "ت"

 عياريامل

 دال 0.001 5.366 0.066 0.302 موجب مباشر االبتكارية عل  املرونة املعرفية
 لدا 0.001 5.435 0.022 0.251 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 دال 0.001 4.497 0.014 0.252 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.01 2.875 0.032 0.169 موجب مباشر العفوياالبتكارية عل  األسلوب 

 دال 0.001 3.560 0.020 0.215 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 دالغري  0.340 0.955 0.020 0.050 موجب مباشر االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

 دال 0.001 11.752 0.019 0.544 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب العقالني

 دال 0.001 4.909 0.012 0.275 موجب مباشر املرونة عل  األسلوب احلدسي

 دال 0.001 5.425- 0.027 0.319- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب العفوي

 دالغري  0.677 0.417 0.017 0.025 مباشر موجب املرونة عل  األسلوب االعتمادي

 دال 0.001 10.72- 0.017 0.557- مباشر سالب املرونة عل  األسلوب التجنيب
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 و ما يت :43و اجداح ا8يتضل من سكل ا
  اجووو  يوووثيا  موجوووت مباسوو   اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  تووى  ووول مووون: الم انوووة

المع ايوووة  ااىروووتول العقالنووو   ااىروووتول الحدرووو   ااىروووتول اك تموووا ا  ااىروووتول 
 العفوا كيقاج الق ا .

 باس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول التخاي  كيقاج الق ا . دم اجو  يثيا  م 

    اجووو  يووثيا  موجووت مباسوو   اح إح ووا ًيا لتم انووة المع ايووة  تووى  وول موون: اىرووتول العقالنوو
 ااىرتول الحدر .

   اجوووو  يوووثيا  روووالت مباسووو   اح إح وووا ًيا لتم انوووة المع ايوووة  توووى  ووول مووون: اىروووتول العفووووا
 رتول التخاي  كيقاج الق ا .ااى

 . دم اجو  يثيا  مباس   اح إح ا ًيا لتم انة المع اية  تى اىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  
مؤسووو ا  جوووو ى الم ا قوووة لتامووووج  الياوووا   السووويي  المفتووو ض لتعالقوووا  نوووان متعاووو ا   و ل

 البحث لدى  ااة التق   اى ن . 

نوان متعاو ا  البحوث لودى  ااوة التق و  اى نو   حقق الاموج  الياا   لتعالقا  السييية
 =GFI  ا CMIN/DF= 2.679 (0-5)مؤسوو ا  جووو ى م ا قووة جاوودى  ا انووو مؤسووو اي : 

  ا IFI= 0.980  ا RFI= 0.890  ا NFI= 0.969  ا AGFI= 0.932  ا 0.985
TLI= 0.928 ا  CFI= 0.979 ا   RMSEA= 0.076  اادالحووظ ق  جميووا قووي  مؤسوو ا

ة يقا    المدى الم ال  لقيمة المؤس  ايقت ل مون القيموة التو  يحقوق ق ضول م ا قوة حسن الم ا ق
لدى  لتييانا أل مما يدح  تى م ا قة الاموج  المقت ح ااك ت اض و الخادى لتييانا  موضا اكختبا 

  ااة التق   اى ن 
اول المسوا  لودى  ااوة المعا ك  الياا ية لتتثيا ا  الدالة إح ا ًيا الت  يحتوا  تا وا نمووج  يحت و  

 التق   اى ن .
يمكووون صووووغ المعوووا ك  الياا يوووة لتتوووثيا ا  الدالوووة إح وووا ًيا التووو  يحتووووا  تا وووا نمووووج  يحتاووول 

 و  تى الاحو التال :43و  االخداح ا8المسا  لدى  ااة ال  و  االموضحة  الشكل ا
 و انتيا اة انفعالية.0,30= االمروةة المعرفية
 و م انة مع اية0,54و انتيا اة انفعالية + ا0,25= ااسمروب الع الة 
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 و م انة مع اية0,28و انتيا اة انفعالية + ا0,25= ااسمروب الحدم 
 و م انة مع اية0,32ا –و انتيا اة انفعالية 0,17= ااسمروب الع و  

 و انتيا اة انفعالية  0,21= ااسمروب ايعرماد 
 و م انة مع اية0,56 -= ااسمروب الرجنب 

التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية ااووو  المباسووو ى لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى قروووالات ايقووواج القووو ا   يووو   و  
يووو  إجووو اء و  حاوووث 44الم انوووة المع ايوووة لووودى  ااوووة التق ووو  العتمووو . ااوضوووح ا جوووداح ا

 .Bootstrappingيحتال التورم  ارتقدام قرتول يولاد العااا  المتتالية 
 سط لنموذج املعادلة البنائية النهائي بطريقة توليد العينات املتتالي لدى عينة األدبي( نتائج حتليل التو44جدول )

 مستوى الداللة التأثري غ. املباشر املعياري املتغري التابع املتغري الوسيط املتغري املستقل
ــح ــدود الثقــ  ةــ

 حد أعل  حد أدن 

االبتكارية 
 االنفعالية

املرونة 
 املعرفية

 0.221 0.119 0.01 0.164 وب العقالنياألسل
 0.123 0.049 0.01 0.083 األسلوب احلدسي
 0.061- 0.148- 0.01 0.096- األسلوب العفوي
 0.044 0.022- 0.627 0.008 األسلوب االعتمادي
 0.122- 0.227- 0.01 0.168- األسلوب التجنيب

 حال  لدى  ااة التق   اى ن :و قن  طبًقا لييانا  البحث ال44يتضل من جداح ا
  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01يوجد يوثيا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى

 0,164اىرتول العقالن  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  لالنتيا اوة اكنفعاليوة  توى  0,01يوجد يوثيا  موجوت ااو  مباسو   اح إح وا ًيا  اود مسوتوى
 0,083رتول الحدر  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  اى

  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
 0,096-اىرتول العفوا كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى  0,01يوجوود يووثيا  رووالت ااوو  مباسوو   اح إح ووا ًيا  اوود مسووتوى
 0,168-اىرتول التخاي  كيقاج الق ا   ي  الم انة المع اية قيمت  

  ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك تموا ا كيقواج
 الق ا   ي  الم انة المع اية.
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 ة اكنفعالية اقرالات ايقاج الق ا .الم انة المع اية متعا  اريم لتعالقة نان اكنتيا ا و ه

 و يتضل ق :44و  اجداح ا43من خالح الاتا ج    جداح ا
  المسوا ا  الدالووة إح ووا ًيا االتووثيا ا  المباسوو ى اااو  المباسوو ى الدالووة إح ووا ًياو لالنتيا اووة

اكنفعاليووة  تووى قرووالات ايقوواج القوو ا  لوودى  ااووة التق وو  اى نوو   جوواء  موون خووالح 
اسوو   اقيًضووا موون خووالح التووثيا  ااوو  المباسوو   يوو  الم انووة المع ايووة  اجلووا التووثيا  المب

ىرالات ايقاج الق ا  التالية: اىروتول العقالنو   ااىروتول الحدرو   ااىروتول العفووا 
اباوووواًء  تووووى جلووووا يمكوووون القوووووح  ووووث  الم انووووة المع ايووووة يتورووووم العالقووووة نووووان اكنتيا اووووة 

 لدى  ااة التق   اى ن . يورً ا جال ًيا اكنفعالية اه ه اىرالات ال الية

  ك يوجوود يووثيا  مباسوو   اح إح ووا ًيا لالنتيا اووة اكنفعاليووة  تووى اىرووتول التخايوو  كيقوواج
و   ووو  حوووان يوجووود يوووثيا  روووالت ااووو  مباسووو   اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة 43القووو ا  جوووداح ا

مووا يعاوو  ق  الم انووة و  م44اكنفعاليووة  تووى هوو ا اىرووتول  يوو  الم انووة المع ايووة جووداح ا
المع اية يتورم العالقوة نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة ااىروتول التخايو  كيقواج القو ا  يوروً ا 

 رتًيا لدى  ااة التق   اى ن .

  ك يوجد يثيا  اا  مباس   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  توى اىروتول اك تموا ا كيقواج
  ممووا يعاو  ق  الم انووة المع ايوة ك يتورووم العالقووة و44ا جوداح القو ا   يوو  الم انوة المع ايووة

   نان اكنتيا اة اكنفعالية ااىرتول اك تما ا كيقاج الق ا  لدى  ااة التق   اى ن .
 التثيا ا  اليتية لالنتيا اة اكنفعالية  تى الم انة المع اية اقرالات ايقاج الق ا . و ا

 ارية االنفعالية عل  املرونة املعرفية وأساليب اختاذ القرار لدى عينة األدبي( قيم التأثريات الكلية لالبتك45جدول )

 مستوى الداللة )املباشر+ غري املباشر( املعياري الكليالتأثري  املتغري التابع املتغري املستقل
ـــح ــدود الثقــ ــ  ةـ

 حد أعل  حد أدن 
 0.380 0.226 0.01 0.302 املرونة املعرفية 

ارية االبتك
 االنفعالية

 0.500 0.340 0.01 0.416 األسلوب العقالني
 0.413 0.255 0.01 0.335 األسلوب احلدسي
 0.170 0.034- 0.274 0.073 األسلوب العفوي
 0.301 0.135 0.01 0.222 األسلوب االعتمادي
 0.022- 0.225- 0.05 0.119- األسلوب التجنيب

 و ما يت :45يتضل من جداح ا
  يوووثيا   تووو  موجوووت  اح إح وووا ًيا لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  توووى الم انوووة المع ايوووة   اجوووو

 اىرتول اك تما ا.اقرالات ايقاج الق ا : اىرتول العقالن   ااىرتول الحدر   ا

  . دم اجو  يثيا   ت   اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية  تى اىرتول العفوا كيقاج الق ا  
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 لت  اح إح ا ًيا لالنتيا اة اكنفعالية    اىرتول التخاي  كيقاج الق ا .اجو  يثيا   ت  را 

ناووووواًء  توووووى الاتوووووا ج لووووودى  ااوووووة التق ووووو  اى نووووو  يمكووووون القووووووح ق : قوووووي  معوووووامال  
المسوووووووا   ووووووو  التوووووووثيا ا  المباسووووووو ى اااووووووو  المباسووووووو ى االيتيوووووووة لووووووودى  ااوووووووة التق ووووووو  اى نووووووو  

 يقتتف  ن نظا ي ا    العااة اليتية.

التحقق من داللة الفروق بين التأثيرات السـببية فـي النمـوذج البنـائي السـببي       ثالًثا:
 المفترض للعينة الكلية وبين كل من: 

التووووثيا ا  السووووييية  وووو  نفوووو  الاموووووج  المفتوووو ض لعااووووة التق وووو  العتموووو   االتووووثيا ا  
 السييية    نف  الاموج  المفت ض لعااة التق   اى ن .

لحسوال  كلوة الفو اق  Fisher r to z" لييشو  Zم اختبوا  "التتحقق من جلا يو  اروتقدا
 ,Version 4.0 Soper  (Soper ارتقدام ن نامج نان معامال  اك يبا  امعامال  المسا و  

طالوووت  299طالوووت اطالبوووة  احخووو   ااوووة العتمووو =  587 تًموووا  وووث  حخووو  العااوووة اليتيوووة=  (2020
 ا انو الاتا ج  ما يت :طالت اطالبة   288اطالبة  احخ   ااة اى ن = 

 كلووة الفوو اق نووان التووثيا ا  الياا يووة السووييية المباسوو ى  وو  الاموووج  الياووا   السوويي  المفتوو ض  و ق
 لتعااووووة اليتيووووة ا وووول من: ااووووة التق وووو  العتموووو   ا ااووووة التق وووو  اى نوووو   ااوضووووح ا 

 و.46جداح ا
 النموذج البنائي  يف( داللة الفروق بني التأثريات البنائية السببية املباشر   46جدول )

 (288= 2( وعينة األدبي )ن299= 2( وعينة العلمي )ن587= 1للعينة الكلية )نالسبيب املفرتض 

ــار ــ ـــ ـــ ــ ــ معامل املسار  املس
 للعينة الكلية

معامل املسار 
مستوى  Zقيمة  لعينة العلمي

 الداللة
معامل املسار 
مستوى  Zقيمة  لعينة األدبي

 الداللة
 0.496 0.680 0.302 0.465 0.730- 0.391 0.346 ية عل  املرونة املعرفيةاالبتكار

 0.848 0.191- 0.251 0.870 0.162 0.227 0.238 االبتكارية عل  األسلوب العقالني
 0.893 0.133 0.252 0.939 0.075- 0.266 0.261 االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 0.656 0.444 0.169 0.616 0.500- 0.234 0.200 االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 0.204 1.26- 0.215 0.219 1.22 0.039 0.126 االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 0.749 0.318- 0.050 0.757 0.308 0.005 0.027 االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

 0.741 0.329- 0.544 0.716 0.363 0.508 0.527 املرونة عل  األسلوب العقالني

 0.617 0.499 0.275 0.696 0.390- 0.333 0.308 املرونة عل  األسلوب احلدسي

 0.563 0.578 0.319- 0.570 0.317- 0.260- 0.281- املرونة عل  األسلوب العفوي

 0.212 1.24- 0.025 0.591 0.536 0.103- 0.065- املرونة عل  األسلوب االعتمادي

 0.766 0.297 0.557- 0.681 0.410- 0.521- 0.542- املرونة عل  األسلوب التجنيب
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و  وودم اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان التووثيا ا  الياا يووة السووييية 46يتضوول موون خووالح جووداح ا
المباسوو ى امعووامال  المسوووا و  وو  الامووووج  الياووا   السووويي  المفتوو ض االووو ا يوو  اختبوووا ه  تووى نيانوووا  

ق   العتمو   االتق و  اى نو أل حاوث جواء  العااة اليتية ابان نظا ي ا لدى  ل من  ااة: الت
 " لدكلة الف اق نان معامال  المسا  اا   الة إح ا ًيا.Zجميا قي  "

 توى التوثيا ا  الياا يوة السوييية المباسو ى نوان  تق و ايؤ د ه ه الاتوا ج  ودم اجوو  قيو  لت
ق  التوووثيا ا  الياا يوووة اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة االم انوووة المع ايوووة اقروووالات ايقووواج القووو ا   اهووو ا يعاووو  

و ق نو  - تمو ا التق و السييية المباس ى لتاموج  الياا   السيي  المفتو ض ك يقتتوف  واختالف 
 لدى  ااة البحث. 

 كلووووة الفوووو اق نووووان التووووثيا ا  الياا يووووة السووووييية ااوووو  المباسوووو ى  وووو  الاموووووج  الياووووا   السوووويي   و ل
ا ااووووة التق وووو  اى نوووو    المفتوووو ض  لتعااووووة اليتيووووة ا وووول من: ااووووة التق وووو  العتموووو  

 و.47ااوضح ا جداح ا
 النموذج البنائي  ( داللة الفروق بني التأثريات البنائية السببية غري املباشر   يف47جدول )

 (288= 2( وعينة األدبي )ن299= 2( وعينة العلمي )ن587= 1للعينة الكلية )نالسبيب املفرتض 

ــار ــ ـــ ـــ ــ ــ  املس
معامل املسار 

 لكليةللعينة ا
معامل املسار 
 لعينة العلمي

 مستوى الداللة Zقيمة 
معامل املسار 
 لعينة األدبي

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.797 0.256 0.164 0.816 0.232- 0.198 0.182 االبتكارية عل  األسلوب العقالني

 0.748 0.321 0.083 0.732 0.341- 0.130 0.106 االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 0.988 0.013- 0.096- 0.943 0.070 0.102- 0.097- كارية عل  األسلوب العفوياالبت

 0.667 0.429- 0.008 0.811 0.238 0.040- 0.023- االبتكارية عل  األسلوب االعتمادي

 0.774 0.285- 0.168- 0.826 0.218 0.203- 0.188- االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

اجووو   وو ق  اح إح ووا ًيا نووان التووثيا ا  الياا يووة السووييية و  وودم 47يتضوول موون خووالح جووداح ا
اا  المباس ى    الاموج  الياا   السويي  المفتو ض االو ا يو  اختبوا ه  توى نيانوا  العااوة اليتيوة ابوان 
نظا ي ووا لوودى  وول موون  ااووة: التق وو  العتموو   ا ااووة التق وو  اى نوو أل حاووث جوواء  جميووا قووي  

"Zلمسا  اا   الة إح ا ًيا." لدكلة الف اق نان معامال  ا 
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المباسوو ى ااوو   تووى التووثيا ا  الياا يووة السووييية  تتق وو ايؤ وود هوو ه الاتووا ج  وودم اجووو  قيوو  ل
الياا يووة  نووان اكنتيا اووة اكنفعاليووة االم انووة المع ايووة اقرووالات ايقوواج القوو ا   اهوو ا يعاوو  ق  التووثيا ا 

 - تمو ا تق و ك يقتتف  اختالف ال المباس ى لتاموج  الياا   السيي  المفت ضاا  السييية 
 و لدى  ااة البحث.ق ن 

 كلة الف اق نان التثيا ا  الياا ية اليتية االمباس ى + اا  المباس ىو    الاموج  الياا   السيي   و  
 و.48 ااة العتم   ا ااة اى ن   ااوضح ا جداح ا لتعااة اليتية ا ل من: المفت ض

 النموذج البنائي السبيب  ثريات البنائية الكلية يف( داللة الفروق بني التأ48جدول )
 (288= 2( وعينة األدبي )ن299= 2( وعينة العلمي )ن587= 1للعينة الكلية )ناملفرتض 

ــار ــ ـــ ـــ ــ ــ  املس
معامل املسار 

 للعينة الكلية

معامل املسار 

 لعينة العلمي
 Zقيمة 

مستوى 

 الداللة

معامل املسار 

 لعينة األدبي
 Zقيمة 

ستوى م

 الداللة

 0.946 0.067 0.416 0.918 0.102- 0.426 0.420 االبتكارية عل  األسلوب العقالني

 0.613 0.505 0.335 0.634 0.475- 0.396 0.367 االبتكارية عل  األسلوب احلدسي

 0.675 0.418 0.073 0.680 0.412- 0.132 0.103 االبتكارية عل  األسلوب العفوي

 0.090 1.69- 0.222 0.143 1.46 0.001- 0.103 سلوب االعتمادياالبتكارية عل  األ

 0.553 0.592- 0.119- 0.592 0.535 0.198- 0.161- االبتكارية عل  األسلوب التجنيب

و  ووودم اجوووو   ووو ق  اح إح وووا ًيا نوووان التوووثيا ا  اليتيوووة  ووو  48يتضووول مووون خوووالح جوووداح ا
 توى نيانوا  العااوة اليتيوة ابوان نظا ي وا لودى  ول  الاموج  الياا   السيي  المفتو ض االو ا يو  اختبوا ه

" لدكلوة الفو اق Zمن  ااة: التق   العتمو   ا ااوة التق و  اى نو أل حاوث جواء  جميوا قوي  "
 نان معامال  المسا  اا   الة إح ا ًيا.

نوان اكنتيا اوة اكنفعاليوة  اليتيوة توى التوثيا ا   تتق و ايؤ د ه ه الاتا ج  ودم اجوو  قيو  ل
لتامووووج  الياوووا    اليتيوووةالياا يوووة  نوووة المع ايوووة اقروووالات ايقووواج القووو ا   اهووو ا يعاووو  ق  التوووثيا ا االم ا 

 و لدى  ااة البحث. ق ن  - تم ا التق  السيي  المفت ض ك يقتتف  اختالف 



 د/ عبد العزيز حسب اهلل
 

 148 

موون   او يمكوون القوووح  ووث  الفوو ض السووا48و  اا47و  اا46موون خووالح الاتووا ج  وو  جووداح: ا
ك يقتتوووف التوووثيا ا  الياا يوووة السوووييية االمباسووو ى  ااووو  المباسووو ى    ووو اض البحوووث قووود يحقوووقأل حاوووث

 و لدى  ااة البحث.ق ن  - تم ا تق  اليتيةو لتاموج  الياا   السيي  المفت ض  اختالف ال
اكنتيا اووة اكنفعاليووة  يووثيا   اح إح ووا ًيا لتتق وو   تووى اجووو  اقوود ي جووا جلووا إلووى  وودم 

قووام  موون هوو ا البحووث  اموون يوو  ك يقتتووف التووثيا ا  الياا يووة رمووا قسووا   إلووى جلووا نتووا ج الفوو ض ال
ايتفوووق هووو ه الاتيخوووة موووا نتيخوووة   اروووة  ووول مووون: السوووييية لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة  ووواختالف التق ووو   

االتو  يوصوتو إلوى  ودم اجوو  يوثيا   (Trnka et al., 2016)  او2015اإروالم قنوو   يود العاو   
 لتتق    تى اكنتيا اة اكنفعالية.

يفعاوول  ا  احوودا  ارتشوواف الموهوووبان ا  ووايت    وو  سووتى  تيووا  الخامعووة موون خوووالح  -1
ياظووي  المسووا قا  نووان ال ووالل  وو  مقتتووف المخوواك : العتميووة  االفايووة  ااى نيووة  ممووا 

 يدس      يامية اكنتيا اة اكنفعالية االم انة المع اية لدي  .

موون خووالح   الووتعت  الخوو ال  اطيًيووانتووو ا  نا ووا   عمتيووة التعتيميووةحووث القووا مان  تووى ال -2
ارووتقدام قرووالات التوود ات الدكليووة االاشوو ة  شووكل  ياوو   تووى قروواس التفا وول االتفياووو  

  اارتقدام ط ا ق التد ا  اقرالات التعت  الت  يدد   التعت   اكرتشاف قا التعت  ااإلنداع
 عالية لدى ال الل.جا المعاىأل لتامية اكنتيا اة اكنف

إياحة الف صة اليااية قمام ال البا   قاصة اطالل التق  ا  اى نية  عامة لتمشوا  ة  -3
    ا ة اىنش ة الخامعية  ما إ  ا    المسواحة الياايوة مون الح اوة  و  الو قا االتعياو أل 

 مما يسمل  ارتسان   القي ى االم انة    مواج ة المواقف اىرا يمية االحيايية.

 ات ال وووالل  توووى اىروووتول العتمووو  لحووول المشوووكال  حتوووى ياموووو لووودي   القووود ى  توووى يووود -4
 ارتقدام اىرتول العقالن  كيقاج الق ا   ندًك من ريا ى اساوع اىرتول الحدر .
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 تى القا مان  تى العمتية التعتيميوة موال ال والل الف صوة كيقواج القو ا ا أل مون خوالح السوماح  -5
كال  اىرا يميووة المقتتفووة خووالح التقوواءا  االاووداا  المقتتفووة التوو  ل وو   مااقشووة القضووايا االمشوو

 يدعقد  اخل المؤرسة التعتيمية   القد ى  تى ايقاج الق ا  يديت ست  التخ بة االمما رة.

 عاليوووووة ن نوووووامج مياووووو   ووووو  ضووووووء اكنتيا اوووووة اكنفعاليوووووة  ووووو  ياميوووووة الم انوووووة المع ايوووووة لووووودى  -1
 .الخامعة طالل

 عالية ن نامج ميا     ضوء اكنتيا اة اكنفعالية    يامية القد ى  تى ايقاج الق ا  لدى  -2
 طالل الخامعة.

 عاليوووة ن نوووامج مياووو   ووو  ضووووء الم انوووة المع ايوووة  ووو  ياميوووة القووود ى  توووى ايقووواج القووو ا  لووودى  -3
 طالل الخامعة.

 تح ال الد ار  لدى طالل الخامعة.اكنتيا اة اكنفعالية االم انة المع اية اقي هما    ال -4

التمووووايال نووووان قرووووالات ايقوووواج القوووو ا  ااىرووووالات المع ايووووة اقي همووووا  وووو  القوووود ى  تووووى حوووول  -5
 المشكال  لدى طالل الخامعة.

 قرالات التفيا   ماي   اكنتيا اة اكنفعالية لدى طالل الخامعة. -6

 خامعة.الم انة المع اية ا القت ا  قوى السي  ى المع اية لدى طالل ال -7

لالنتيا اووووة اكنفعاليووووة االم انوووووة المع ايووووة  وووو  الت وووو ف الفيوووو ا لووووودى  اإلروووو ام الاسووووي  -8
 طالل الخامعة.
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 أوًلا: املــــراجــــع العــــربيــــة:
ا القتو   ال  اميووة الافسوية لوودى يد اسو   تيووة  اكنفعووال اإلنوداع و. 2019انتسوام  اضو  هووا ا. ا

رارية. مختة   ارا  العتوم اإلنسانية ااكجتماعية ال ا  ى  ن  ما ى البحث الت بية اى
 .610-593  46العتم   الخامعة اى  نية  

 اكنتيا اوة اكنفعاليوة لودا  ااوة مون طوالل الخامعوة ا القت واو. 2008قنو زاد رعاد الشواق . ا
تة الم  اة لتد ارا  الشق ية. المخ  كل من اكليسا يميا االعوامل القمسة اليي ا   

 .84-43و  61ا 18الافسية  
و. القم الاما   لالنتيا اة اكنفعالية لدى ال تبوة  و  م احول  م اوة 2017قحالم محمد حمو . ا

مقتتفوووة مووون الخاسوووان  ووو  روووت اة  موووا .  روووالة ماجسوووتا  ااووو  ماشوووو ى   تيوووة الت بيوووة 
 جامعة الست ا  قانوس.

 ااووة  تفياوو  ا القت ووا  ثرووالات ايقوواج القوو ا  اىرووا يم  لوودىو. قرووالات ال2008قحموود حسوون محموود. ا
 .259-220و  74ا 18من طالل الخامعة "  ارة  ي  يقااية". مختة  تية الت بية نيا ا  

و.  عالية ن نامج يد اي  قا    تى نظ اة الم انة المع اية    2018قحمد  يد ال ا ا ضي . ا
الم وا ا  الخامعيوة لودى طوالل الخامعوة. مختوة  م ا ا  ايقاج القو ا  ااكيخواه نحوو موا ى

 .56-13و  179ا 37رتية الت بية جامعة اىزه   
 القوة اإلنوداع اكنفعوال   سوتو  حول المشوكال  لودى طالبوا  و. 2018إر اء  واطف  يود ال وا ا. ا

 .408-383و  2ا 18اىاح ال انوا العام. مختة  تية الت بية جامعة  ف  الشي    ال ف
التموووايال الياوووا   لالنتيا اوووة اكنفعاليوووة االووو  اء اكنفعوووال  ا القت موووا و. 2015و   يووود العاووو . اإروووالم قنووو

 .87-12و  5ا 165اليي ى لتشق ية. مختة  تية الت بية جامعة اىزه     العوامل القمسة
و. التوود ق الافسوو   مايوو   ايقوواج القوو ا  لوودى 2015قرووماء  تحوو  ل فوو   حاووا   وووزا قنووو العووال. ا

مون مودي ا المودا س  محا ظوة المايوا. مختوة   اروا    بيوة  و  الت بيوة ا تو  الواف     ااة
 .320-283و  2ا 60

و. اإلر ام الاسي  لتم انة المع اية    التايؤ  والتيي  اكجتموا   2017الساد  مضا  ن اا. ا
. المختوووووة الداليوووووة الت بواوووووة ال وووووالل الوا ووووودين  خامعوووووة المتوووووا روووووعو  ااىروووووا يم  لووووودى

 .107-95و  1ا 6ق  ة  المت
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و. السوعا ى الافسوية  و   القت وا  الم انوة المع ايوة 2018 ماة قار  إرما ال  رح  محمو  محمود. ا
اال قووة  ووالاف  لوودى  ااووة موون طووالل الد ارووا  العتيووا  خامعووة روووها . المختووة الت بواووة ليتيووة 

 .145-79  53الت بية جامعة روها   
الافسو  ا القتو   ايقواج القو ا  لودى طتبوة جامعوة الشوا قة. و. التتوو  2017 ش ى قحمد جار . ا

 .249-191و  3ا 41مختة  تية الت بية جامعة  ان سم   
اإلنووداع اكنفعووال  ا القتوو   خووو ى و. 2019ياوواء  يوود الووو ا   يوود الحووا ظ  نضوواح مووالاح   سوواد. ا

ح الووودين ايقووواج القووو ا  لووودى طتبوووة الخامعوووة. مختوووة زانيوووو لتعتووووم اإلنسوووانية  خامعوووة صوووال
 .239-220و  3ا 23 الع اق  

 التفياوو  الياووا   ااكنتيا اووة اكنفعاليووة ااج ووة الضووبم اىرووا يم و. 2017حخووا  اووان  قحموود. ا
. الت بيوووة  خامعوووة الق وووي  رموووؤي ا   توووى التوا وووق موووا الحيووواى الخامعيوووة لووودى طتبوووة  تيوووة

 .280-235  87  ارا    بية    الت بية ا ت  الاف   
الووو ا   الامووووج  الياوووا   لتعالقوووة نوووان اإلنوووداع اكنفعوووال  ا عاليوووةو. 2014السووواد. احسوووا  ز  اوووا 

اكنفعاليووة ام ووا ا  ايقوواج القوو ا  لوودى طووالل الخامعووة. مختووة  تيووة الت بيووة جامعووة نا ووا  
 .144-101و  98ا 25

 اليووةاإلروو ام الاسووي  ىرووالات ايقوواج القوو ا  االم انووة المع ايووة ا عو. 2018حسووا  ز  اووا السوواد. ا
 113مختوة  تيوة الت بيوة نيا وا  ال ا  اكجتماعية  و  التايوؤ  الحكموة لودى طتبوة الخامعوة. 

 .601-537و  2ا
و. قرالات ايقاج الق ا  ا يقدي  ال ا  لدى  ول مون مودي ا المودا س اطوالل 2010خالد قحمد جالح. ا

الووواف     ال وووان  لعتووو الخامعوووة :  اروووة مقا نوووة نوووان يقوووا تان. اى مووواح اليامتوووة لتموووؤيم  اإلقتيمووو 
 . 820-791و  1/12/2010 -29/11 ا  ة اىخ ا اان الافساان الم  اة  القاه ى ا

و.  عاليووة ن نووامج إ سووا ا جمعوو  ا ووق نظ اووة     ا  وو  زاووا ى الوالديووة 2018  وواء  توو   ووا ف. ا
ة اإليخانية لودى طالبوا  ال وف العاسو  اقم واي ن ا و  ايقواج ال البوا  القو ا  الم او .  روال

 .ماجستا  اا  ماشو ى   تية الد ارا  العتيا  الخامعة ال اسمية  اى   
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و. 2018 انيا محمد محمد    اما   واضة ماشا   محمد إن امي  جو ى  م وال محمود الوقوا . ا
قي  ن نامج يد اي  قا    تى اكنتيا اة الوجدانيوة  و  ياميوة  عاليوة الو ا  لودى  ااوة مون 

 .441-418و  3ا 116ة الت بية نيا ا  طالل الخامعة. مختة  تي
و. اإلنووداع اكنفعووال  ا القتوو   القيووا ى الت بواووة لوودى موود اء الموودا س 2014 بيعووة مووانا زاوودا . ا

 .35-17و  2ا 15ال انواة. مختة ج ش لتبحو  االد ارا   خامعة ج ش  
 ى لتشق وية لودى  ااوة  العوامول القمسوة الييو و. اكنتيوا  اكنفعوال  ا القتو 2015 سا  جت الساد. ا

 . 702-665و  4ا 14من طالل الخامعة. مختة   ارا    بية     ت  الاف   
ابعوووة  اكنفعوووال الامووووج  الياوووا   لتعالقوووا  نوووان اإلنوووداع و. 2011زااوووت  يووود العتوووي  نوووداا. ا

. مختووة   ارووا  ي بواووة انفسووية ال ووا  ى  وون  تيووة اكنفعاليووة متعاوو ا  يخ اووال المعتومووا 
 .254-167  72امعة الالقازاق  الت بية ج

و. مقياس التفيا  اكنفعوال  "ر اروة التعتيموا  ا  اروة اىرو تة". 2016. ازاات  يد العتي  نداا 
 القاه ى:  ا  اليتال الحديث.

اكروووتق ا  اىرووو ا ا القتووو   ثروووالات و. 2011زااوووت محمووود  يووود ال ووومد  نوووو ه مسوووف    يوووة. ا
ختوووة  حوووو  الت بيوووة الاوعيوووة  تيوووة الت بيوووة الاوعيوووة ايقووواج القووو ا ا   اىرووو ى السوووعو ية. م

  .437-409  21جامعة الما و ى  
يمااال اإلنتيا  اكنفعال   ن اكنتيوا  المع  و  االو  اء اكنفعوال  و. 2012رامل قحمد رعا ى. ا

 . 185-129  46الخاسان. مختة  تية الت بية جامعة طا ا   لدى الشبال من
و. الم انوووة المع ايوووة ا القت وووا  وووالت  ف 2016تووواح  ووو ح ضوووو. اروووالمة  قاووول روووالمة   يووود الف

الفيووو ا لووودى طتبوووة جامعوووة اىماووو  رووو ام نووون  يووود العالاوووال. مختوووة  تيوووة الت بيوووة جامعوووة 
 .140-110و  4ا 32قراو   

يقاووي  موودى ارووتقدام موودي ا موودا س التعتووي  العووام  وو   الووة و. 2013رووت ا  االووت الووديحان . ا
ع  وووة اقروووالات ايقووواج القووو ا  االعالقوووة ناا موووا مووون اج وووة نظووو  الم اليواوووو لم وووا ا  إ ا ى
مختة   ارا  القتويج االخالاو ى الع بيوة ال وا  ى  ون مختو  الاشو  . المدي ان المسا دين

 .117-65و  148ا 39العتم   خامعة اليواو  
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 اكنفعووال  ا القتوو   كوول موون قوووى السووي  ى لعنووداعو. الياوواء العووامت  2010سووا ان محموود قحموود. ا
. مختة  تية الت بية جامعة اإل دا ا ااة من طالل ال ف ال الث  المع اية االقي  لدى

 .212-168و  82ا 21نا ا  
 ا تيوووة و. 2019صوووبح   يووود الفتووواح اليوووا و ا  مووو اى نشوووث  معووووض  إيموووا  اجيووو   يووود  . ا

 بية طالل الخامعة. مختة  تية الت ن نامج مع    رتو   لتحسان الم انة المع اية لدى
 .502-483و  3ا 19 خامعة  ف  الشي   

و. اإلرو ام الاسوي  لعنوداع اكنفعوال  ااروت اييخيا  الد اروة  و  ق عوا  2016صفاء  ت  قحمود. ا
اكندما  اىرا يم     ضوء الاوع االتق   لدى طالل الخامعة. مختوة  تيوة الت بيوة 

 .257-119و  3ا 40      العتوم الافسية ال ا  ى  ن  تية الت بية جامعة  ان سم
   القاه ى: مكتبة اىنختو الم  اة.6و. القياس الافس .  2007صفو     . ا

الم انة العقتية ا القت ا  كول مون ماظوو  زمون المسوتقيل و. 2011صالح س ا   يد الوهال. ا
 ها وووة التووود ا   الخامعوووة. مختوووة  حوووو  الت بيوووة الاوعيوووة قهوووداف اإلنخووواز لووودى ق ضووواءا 

 .75-21  20  و ى خامعة الما 
 اكنتيا اة اكنفعالية االيقظة العقتية ا القت ما  كفاءى التم الو. 2018طا ق نو  الدين محمد. ا

التح اتية من طالل الخامعة.  المع    لتمعتوما  لدى م يفع  اماقفض  المستواا 
 .570-523  54المختة الت بواة ليتية الت بية جامعة روها   

اإلنووداع اكنفعووال  ا القتوو   كوول موون قوووى السووي  ى المع ايووة االقووي  و. 2009 ووا ح رووعد يورووف. ا
ال وووف ال الوووث اإل ووودا ا. مختوووة الت بيوووة ال وووا  ى  ووون التخاوووة  لووودى  ااوووة مووون طوووالل

 .140-94و  170ا 38الوطاية الق  اة لتت بية اال قا ة االعتوم  
ة لوودى طتبووة الخامعووة. و. الم انووة المع ايوو2018 يوود اليوو ا  اووال  محسوون   خوو  حسووان  وواغ . ا

 43جامعووة الب وو ى   مختووة ق حووا  الب وو ى لتعتوووم اإلنسووانية  كتيووة الت بيووة لتعتوووم اإلنسووانية
 .313-296و  2ا

و. موودى مما روووة طووالل الخامعوووة اإلرووالمية  المدياوووة الماوووو ى 2019 يوود   نووون  توو  التموووام. ا
اج وة نظو ه . مختوة البحوث لم ا ى ايقاج القو ا  ا القتو   سوتو  المواطاوة التاظيميوة مون 

 .118-61و  9ا 20العتم     الت بية  
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 و.2018 يد الماع  قحمد الد  ي   محمد  يود ال وا ا  يود السوميا  قحمود  يود الو حمن قحمود. ا
مختوة العتووم . رتية الت بية  قاا اليفاءى السيكومت اة لمقياس الم انة المع اية لدى طالل

 . 94-75  37عة جاول الوا ا  الت بواة ليتية الت بية  قاا جام
قرووالات ايقوواج القوو ا  لودى الموو اهقان اال اسوودين ا القت ووا و. 2012 يود الموواع   يوود   حسوات. ا

الافسووية ااإلحسوواس  اليفوواءى ال اييووة. مختووة  تيووة  ال ووال ةا  العواموول الييوو ى لتشق ووية 
 .173-115و  2ا 22الت بية جامعة اإلركاد اة  

مختووة و. ياظووي  الوو ا   مايوو   ثرووالات ايقوواج القوو ا  لوودى الموودي ان. 2013   ووا  صووالح سووعبا . ا
 .416-377و  4ا 23الافساان الم  اة   اىخ ا اان ا  ة ال ا  ى  ن   ارا  نفسية 
و. القووووود ى التايؤاوووووة ىنموووووا  التواصووووول اىرووووو ا  االيفووووواءى ال اييوووووة 2018. ا فووووواف متعوووووت قحمووووود

الم انوة المع ايووة لودى طتبوة ال وف العاسو .  رووالة اكجتماعيوة ااكنفعاليوة ااىرا يميوة  
   تو اه اا  ماشو ى   تية الت بية جامعة الا مو   اى   .

نموووج  الواحووة اإلي ا وو  اقيوو ه  تووى القوود ا  التثمتيووة و. 2011 ووالء الوودين  يوود الحماوود قيووول. ا
مختوة   اروا   لدى ال تبة الموهوبان "  اروة يقواميوة". االم انة المع اية اال  اء العمت 

 .168-115و  3ا 17  ااجتماعيةي بواة 
مستوى اإلنداع اكنفعال     ضووء و. 2018 الء الدين محمد  يادا   معاج  يد المخاد العالام. ا

االتح وال لوودى  ااوة مون طتبوة  تيووة الفاوو   و  جامعوة الا مووو .  الخاود  االسواة الد اروية
 .440-418و  4ا 26لتت بية  خامعة القاه ى  مختة العتوم الت بواة  تية الد ارا  العتيا 

و. اإلنووداع اكنفعووال  ا القتوو   ووالو    الوو ا  ام ووا ا  ايقوواج القوو ا  2016 تيوواء  ووا ح  يوود الوو حمن. ا
 .212-172و  2ا 16طالل الخامعة. مختة  تية الت بية جامعة  ف  الشي    لدى

لتتقاوي   لم وا ا  المع ايوة االحاجوةو. اإلنداع اكنفعال  ا القت   ا2007 واطف حسان صالل. ا
 .199-143  56لدى الشبال الخامع . مختة  تية الت بية جامعة الالقازاق  

و. الم انووة المع ايووة لوودى طتبووة الم حتووة ال انواووة  وو  ن وو  السووبا 2015عيسووى رووت ا  رووالمة. ا
الافسووية  ا القت وا  والتاظي  الو اي .  روالة ماجسوتا  ااو  ماشوو ى   تيوة العتووم الت بواوة ا 

 .جامعة  ما  الع بية  اى   
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التفياوووو  الماظوووووم  ا القتوووو   الم انووووة المع ايووووة لوووودى موووودي ا و. 2016ا وووو   ووووالء جووووان . ا
اال انواة المتماالان انظ ا    العا يان.  رالة ماجستا  اا  ماشوو ى   المدا س اإل دا ية

 رتية الت بية لتعتوم اإلنسانية جامعة  انل  الع اق.
و. اكنتيا اوووة اكنفعاليوووة ا القت ووا  كووول موون التفياووو  اىخالقووو  2002اضوووة ماشووا . ار امووا   و 

 .46-10و  52ا 12مختة  تية الت بية جامعة نا ا  الد ارة.  اال ضا  ن
 ال وووا  ى  وووون مختوووة المع  ووووة الت بواوووةو. اكنتيا اووووة اكنفعاليوووة. 2013ر اموووا   واضوووة ماشوووا . ا

 .286-279و  1ا 1الخمعية الم  اة ىصوح الت بية  
 المواج ووة اىرا يميووة اقرووالات ايقوواج  التبوواين  وو  ارووت اييخياو. 2017رموواح إرووما ال   يووة. ا

 ااوووة مووون طوووالل الم حتووووة  القووو ا  طبقوووًا لمسوووتوى اكروووتقالح اال ووومو  اىروووا يم  لووودى
 .197-123و  3ا 32ال انواة. مختة  تية الت بية جامعة الماواية, 

 ا تيووووة الوووو ا  االم انووووة المع ايووووة ا ا عيووووة اإلنخوووواز  ماي ووووا  . و2017محموووود قحموووود السووووعاد. ا
 م وووا ا  التفياووو  اإليخوووان  لووودى طتبوووة الم حتوووة ال انواوووة العاموووة.  روووالة ماجسوووتا  ااووو  

 ماشو ى   تية الت بية جامعة  ف  الشي .
 لتق وو  اىرووا يم   تووىااقيوو  اخووتالف اىرووتول المع  وو  و. 2007محموود حسووانان محموود. ا

تفيا  اايقاج القو ا  لودى  ااوة مون طوالل جامعوة نا وا. مختوة البحوو  الافسوية قرالات ال
 .224-178و  2ا 22االت بواة  كتية الت بية جامعة الماواية  

قرووالات ايقواج القوو ا  ا القت وا  سووتو  التسوووا  و. 2018محمود   ووي  الود ي   روواد  يود   العخموو . ا
مختووة العتوووم  لق وواع الحكوووم  ندالووة اليواووو.سوواات  الوغووا ف اإلسوو ااية  وو  ا لوودى  ااووة موون

 .80-57و  1ا 46اكجتماعية ال ا  ى  ن مخت  الاش  العتم   خامعة اليواو  
و. قروالات ايقواج القو ا  اقووى السوي  ى المع ايوة ا القت موا 2017محمد  يد العالاوال نوو  الودين. ا

 ارا    بيوة  و  الت بيوة مختة   التوا ق الد ار  لدى طالل  تية الت بية جامعة المايا. 
 .368-315و  2ا 89ا ت  الاف   

 و. ايقووواج القووو ا  ا القتووو   الم انوووة الافسوووية لووودى   رووواء اىقسوووام2018محمووود  تووو  ال وووالل. ا
اىرا يميوة  و  جامعووة الخووف. مختووة العتووم الت بواوة ال ووا  ى  ون  تيووة الد اروا  العتيووا 

 .204-160و  2ا 26لتت بية  خامعة القاه ى  
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اماقفضو   اإلنداع اكنفعال  االحسارية لت وال االعقوال لودى م يفعو و. 2003مد  ت  م  فى. امح
ااى نوو  لوودى  ااووة موون طووالل ال ووف ال الووث  التح ووال موون طتبووة اطالبووا  القسوومان العتموو 

 .241-191و  38ا 13العامة. المختة الم  اة لتد ارا  الافسية    الم حتة ال انواة
و. الحاجة إلى المع  ة ا القت ا  الم انة المع اية  ى التفيا  لدى 2016مديحة  امل  وض. ا
ال انواووة  ووى الختاوول اى تووى.  رووالة ماجسووتا  ااوو  ماشووو ى   تيووة العتوووم  طتبووة الم حتووة

 الت بواة االافسية  خامعة  ما  الع بية  اى   .
إليقوا  االم انووة المع ايوة لوودى و.  وا ا  العقوول الماي وة ا القت وا ندا عيووة ا2017مو اى صوالح إنوو امي . ا

 . 352-279و  2ا 87طالل الم حتة ال انواة. مختة   ارا    بية    الت بية ا ت  الاف   
العوامل الماي ة  الم انوة المع ايوة لودى طوالل الخامعوة. مختوة   اروا  و. 2015م اى مقتا   عدا ا. ا

 .1110-1059و  3ا 21ااجتماعية ال ا  ى  ن  تية الت بية جامعة حتوا    ةي بوا
و. الم انووة المع ايووة االتوجوو  نحووو المقوواط ى  متاي ووا  لحوول 2017ماووا  قحموود  يوود الحوووا ا . ا

 تيووة الد ارووا    رووالة ماجسووتا  ااوو  ماشووو ى المشووكال  لوودى طتبووة الخامعووة ال اسوومية. 
 العتيا  الخامعة ال اسمية  اى   .

 ىاج الق ا  ا القت ا  اليماليوة ايحمول العمووض لودو. قرالات ايق2011. امااح  يد القالق جال  
 .  417-369و  72ا 21 ااة من ال اسدين. المختة الم  اة لتد ارا  الافسية  

و. ارووتقدام   روواء اىقسووام  وو  جامعووة 2017مااوو ى محمووو  الشوو ما   اانتسووام  ووا س مشوواقبة. ا
لعتووووم الت بواوووة االافسوووية ا القتووو   ايقووواج القووو ا . مختوووة ا الا موووو  لتياولوجيوووا المعتوموووا 

 .405-383و  2ا 18 خامعة البح ان  
و. اكروووت اييخيا  المع ايوووة لتوووتعت  المووواظ  جاييوووًا لت تبوووة الخوووامعاان ا القت وووا 2004نايفوووة ق وووام . ا

 متعا  التح ال الد ار  االم انة المع اية االدا عية المع اية. مختة مستقيل الت بيوة الع بيوة 
 .340-309و  32ا 10لتتعتي  االتامية   لع ب اال ا  ى  ن الم  ال 
قرالات ايقاج القو ا  ا القت وا  ال وال ة اىرا يميوة لودى طوالل و. 2011نياتة  يد ال  اف س ال. ا

 خامعووة  ووان سووم    الخامعووة. مختووة اإل سووا  الافسوو  ال ووا  ى  وون م  ووال اإل سووا  الافسوو 
28  422-450. 
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ق المع  وو  ا القتوو   الم انووة المع ايووة لوودى طتبووة التفياوو  مووا  ووو و. 2018نوودى صووباح عبوواس. ا
اىرارية. مختة الفاو  ااى ل ا توم اإلنسانيا  ااكجتماع  كتيوة اإلموا ا   رتية الت بية

 . 289-258  24لتعتوم الت بواة  
و. اإلنوداع اكنفعوال   مايو   كفواءى الو ا  اىرا يميوة لودى طتبوة الخامعوة 2018نعيمة محمد محمد. ا

 .126-99و  11ا 34قان   ارًيا. مختة  تية الت بية جامعة قراو   المتفو 
الماظ  جاييا لدى  القيمة التايؤاة لتم انة المع اية  ارت اييخيا  التعت  و.2016هان   ؤا  راد. ا

 ااة من طوالل الخامعوة  كتيوة الت بيوة جامعوة حتووا . مختوة   اروا  ي بواوة ااجتماعيوة 
 .234-197و  3ا 22امعة حتوا   ال ا  ى  ن  تية الت بية ج

 و. اىرتول اإلندا   ا القت   اإلنداع اكنفعال  لدى الم اهقان2016ا اء  يد ال حمن محمد. ا
 .292-260و  2ا 16الت بية جامعة  ف  الشي    رتية   اريا. مختة المتفوقان
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