
 

  

 
  

 

 

 

 دادـإع
 

 هــــــدة بالقســــــمعي

 إشـراف
      

  وعنيد الللية أستاذ الصخة اليفسية
 دامعة بيَا -سابًقا كلية الرتبية 

 الصخة اليفسية ووكيل الللية أستاذ
 لصئوٌ الدراسات العليا والبخوخ

 دامعة بيَا –كلية الرتبية 

     لصئوٌ التعليه والطالب أستاذ الصخة اليفسية ووكيل الللية
 دامعة بيَا -كلية الرتبية  

 ةحبح مصتق مً الرسالة اخلاصة بالباحج
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 دادـإع
 

 معيــــــدة بالقســــــه

 إشـراف
      

 وعنيد الللية أستاذ الصخة اليفسية
 دامعة بيَا -ة سابًقا كلية الرتبي

 الصخة اليفسية ووكيل الللية أستاذ
  لصئوٌ الدراسات العليا والبخوخ

 دامعة بيَا –كلية الرتبية 

     أستاذ الصخة اليفسية ووكيل الللية لصئوٌ التعليه والطالب
 يَادامعة ب -كلية الرتبية  

طبيعنة العقةنة اتراباطينة بني  اعبنداف اتي عنال  عن  الكشف هدفت الدراسة الحالية إلى 
واكويننت أدوات الدراسننة انن  اإلينناس اعبننداف . وأسنناليا الاواة ننة لنند  عييننة انن  طننقا الةااعننة

 ،  2006 ،) إعنندادم اينناد عبنند ال ننال اإلينناس أسنناليا الاواة ننة و ) إعننداد الباح ننة    اتي عننال 
، واكويننت عييننة الدراسننة انن   اعاانند اعيحنندارو  Pearsonاعاانند ارابنناط بيرسننو  واننا اسننا داا 

  طالب نا 88)بواةع ، بكميا  ال يو  الاطبيإلية والاربية ا  طقا ةااعة بي ا ا وطالبة    طالب  200)
حصناتياا عيند عقةنة اراباطينة اوةبنة دالنة إ وةنودوةند ةاتنت الياناتت لاشنير إلنى    طالبة ،112و)

ودرةنناا ا ة عمننى اإلينناس اعبننداف اتي عننال ،   بنني  درةننات طننقا الةااعنن0.01اسنناو  دتلننة )
 ياكنننن  الايبننننع باعبننننداف اتي عننننال  انننن   ننننقد أسننننالياوكننننذل  اإلينننناس أسنننناليا الاواة ننننة، عمننننى 

  الاواة ة لد  عيية الدراسة.
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طرد فن  ايندا  العمنا واعبنداف ي وفن  اند هنذا ضا ط رة هاتمة واطورالعالا اليوا يش د 
طرد ااسنناب  الاةااعننات ووسننيما ا فنن  ذلنن  اسننا اار كنند طاةاا ننا و رواا ننا ضننالاإلنندا والاطننور الا

. ويعابنر اعبنداف اتي عنال  ان  الا ناهيا الحدي نة والنذ  يسناعد ا فنراد رأس ا ال روة البشرية ىوعم
 . ي عاتا ا السمبية واعيةابية إلى إبدافعمى إدارة اي عاتا ا وضبا ا واحويد ا

 اواضح   اا  وا  بأيه  Averill) (10–8 :2002أفريل  فاعبداف اتي عال  كاا أشار إليه
ذلن  ان   نقد ات اقفنات ال إلافينة  ىويسنادد عمن، يا ر ف  الااارسات الحيااية اليواية لألفنراد

سير واسايعاا الاشاعر واتي عاتت ال اصة وا  وال رو  ال ردية ف  إدرا  وف ا، اتي عاتت ف 
، الاعبيننر عنن  اتي عنناتت شيننر الشنناتعة ىالإلنندرة عمنن ىباعضننافة إلنن، بننال رد أو ال اصننة بننا  ري 

.عقوة عمى عاميات الياو الا ام ة الا  اار ب ا اتي عاتت واأ رها إدارة اتي عاتت ىوالإلدرة عم
الي اية إلنى ابمنور كييوينة  اصنة باتي عناتت لند  كند  بالا اعقت اتةاااعية الا  ةد اعد  ف 

 اتةاااعية الساتدة ف  الاةااع.فرد ويحدث ذل  ف  إطار الإليا والإلواعد والاعايير 
، ياكنن  اوةننع حم ننا واسننايعاب ا فنن  ضننود ش صننية ال ننردفنن   أحننداث الحينناة بشننكد عنناا و 

الاواةننف الا ام ننة الانن  ياعننر  ل ننا  فننال رد الابنندف اي عالي ننا يكننو  لديننه الإلنندرة عمننى الاعاانند اننع
كاننا يكننو  أك ننر ارويننة فنن  حنند ، ويحسنن  الاصننرف فنن  ا نند هننذ  الاواةننف بشننكد إيةنناب  وفعنناد

) سععععسيو سععععر ر   عععع ول الاشننننكقت الانننن  اواة ننننه بشننننكد اباكننننر وابنننندف. حيننننث أكنننند كنننند انننن  
حننننند  أ  ا فنننننراد ارا عنننننوا اعبنننننداف اتي عنننننال  لننننندي ا الإلننننندرة عمنننننى (261:  1020، المنشععععع   

الاشننكقت وابسننيط ا والاوةننه إلننى الاصنندر ا ساسنن  لماشننكمة أو البحننث عنن  اصننادر الاشننكمة 
ااةاهنناا ا اتي عاليننة عينند اواة ننة الاواةننف الضنناشطة وا ييننر  اكنني ا انن  ا ييننريكاننا ، ال ارةيننة

  اتي عاد ليكو  إيةابي ا.

رات الا  اةعميا فن  حاةنة إلنى دراسنة أك نر عاإل نا يايةة ارور الاةااع بالعديد ا  الا ي
وةديدة ااااشى اع ، بحيث يااك  ا فراد ا  اوليد اي عاتت أصيمة ااااشى اع اعايير الاةااع

وا   ا فاعبداف اتي عال  يشااد عمى أبعاد ذااية واةاااعية ويكو  . الا يرات الحاد ة بالاةااع
 ننة اانا يةعمننه يانأ ر بعنندد ان  الاا يننرات الش صنية واي ننا انرابط با حنداث عبننر سنياةاا ا الا ام

بصننندد الكشنننف عننن  طبيعنننة العقةنننة بننني  اعبنننداف اتي عنننال  فنننيح  أسننناليا الاواة نننة. واننن   نننا 
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وهنننذا هنننو انننادفع الباح نننة عةنننراد دراسنننا ا فننن  اننند ةمنننة ا بحننناث والاعل نننات . وأسننناليا الاواة نننة
 . بيتة العربية بشكد عاا والاصرية بوةه  اصالعربية الا  اياولت اعبداف اتي عال  ف  ال

 : يمكن بم رة مشكمة الوراسة الح لية فى اإلج بة  ن التس ؤالت األتية
عيية ا  طنقا   هد اوةد عقةة اراباطية بي  اعبداف اتي عال  وأساليا الاواة ة لد -1

 إياث   ؟ ) ذكور،  الةااعة

 ساليا الاواة ة ؟هد ياك  الايبع باعبداف اتي عال  ا   قد أ -2

اعبنداف وهنو ف  اياول ا  حد الاوضوعات البح ينة الا انة الحالية اكا  أهداف الدراسة 
 وا دف الدراسة الحالية إلىم . وا ةيبية الدراسات العربية يهف تةم ذ وال، اتي عال 

 ليا الاواة ةأساو طبيعة العقةة بي  اعبداف اتي عال   ىالاعرف عم . 

 الكشف ع  إاكايية الايبع باعبداف اتي عال  ا   قد أساليا الاواة ة . 

حيننث أي ننا ، اكانن  أهايننة الدراسننة الحاليننة انن  أهايننة الاوضننوف الننذ  ااصنند  لننه الباح ننة
الاواة نة لند  عيينة اسعى إلى الكشف طبيعة العقةة اتراباطية بي  اعبداف اتي عال  وأسناليا 

 . ا  طقا الةااعة

   األٍنية اليظرية: -1
الانراث الياننر  فننى البيتنة العربيننة حننود  إ ننرادمدراسننة الحاليننة فنى اليارينة لهايننة ا اكان  

وانا اإلدانه امن  الدراسنة ان  ، اا ير ةمت الدراسات العربية والبحوث حوله وهنو اعبنداف اتي عنالى
بني  اعبنداف اتي عنالى واترابناط طبيعة العقةنة وكذل  عر  ل ،عر  لا  وا اعبداف اتي عال 

  .أساليا الاواة ةو 

 األٍنية التطبيقية: -2

الارحمنننة  ىوهننن، ايبنننع أهاينننة الدراسنننة الحالينننة اننن  أهاينننة الارحمنننة الاننن  ااياول نننا الدراسنننة
فننى  ااننديا باعمواننات اسنناهاوكننذل  . الةااعيننةي فالشننباا الةننااع  هننو أسنناس الاةااننع واسنناإلبمه

 . إعداد البراات الادريبة الاى اسا دف اياية اعبداف اتي عال  لد  طمبة الةااعة
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 Emotional creativity اإلبداع االىفعالي -1

واعيةابينة الةديندة وا صنيمة  اتي عناتت ع  الاعبيرى الباح ة بأيه ةدرة ال رد عم هواعرف
الاواةف الا ام ة بطريإلة ااايزة  يضت اساو  اعاامه بي  ا فراد بشكد ار  ف  اابد  ف والا  

يةابيننننة وشيننننر األوفننننةواا ننننردة  الطقةننننة ، وياكننننو  انننن  ا بعنننناد الااليننننة م اتسنننناعداد اتي عننننال ، وا 
الدرةة الا  يحصد ب اإةراتي   ا صالة ) الةدة   اتي عالية. وياحدد، اتي عالية ،الاروية اتي عالية

  .الباح ة إعداد )اإلياس اعبداف اتي عال  ىعمي ا الطالا عم

  Coping Stylesأساليب املوادَة  -2
طراتننن  يكننندر  ال نننرد اننن   قل نننا  بأي نننا(  141:  1006، ) منععع ل  بعععو ال ععع ل اعرف نننا 

اعارف وادراكات واي عناتت واسناةابات و بنرات  ىإل اوي سر ويإليا اا يواة ه ا  ض وط اساياد  
الدرةة الا  يحصد عمي نا أفنراد العيينة ان  ب اإةراتي   ااحددو  الاواصد اع الاواةف الا ام ة. عد اك 

  .  2006، إعداد م اياد عبد ال ال )ةابة عمى فإلرات اإلياس أساليا الاواة ة  قد اع

 أواًل : اإلبداع االىفعالي:  
،   إلى أ  اعبداف اتي عال  ا  وا ا حدي  ا ف  اةناد عمنا الني سيشير الاراث السيكولوة

ة فن   واإلاري ة بالذكاد اتي عال  ف   اعبداف اتي عال  لا يحا بازيد ا  الدراسة واتهاااا و اص 
وكايننت ، البيتنة العربينة.حيث كاينت العقةنة بني  اعبننداف واتي عناد عقةنة شااضنة وشينر واضنحة

ارابننناط اعبننداف بالعامينننات العإلمينننة العمينننا فنن  حننني  ينننرابط الةاينننا اتي عنننال  الياننرة السننناتدة هنننى 
 بالعاميات العإلمية الدييا.
هينننننا  ا اعننننند كبينننننر بننننني  الاعرفنننننة أ   ( 1:  1024) حسعععععنج النجععععع ر حينننننث أوضننننن 

دراسننة الةايننا  ىلننذل  اركننز اهاانناا عمانناد النني س الاعرفنن  فنن  السننيوات ا  يننرة عمنن، والوةنندا 
أهايننة  ىاميننات الاعرفيننة حيننث أكنندت العدينند انن  الياريننات والدراسننات الحدي ننة عمنناتي عننال  لمع

الا كيننر واعبننداف وحنند  ىةنندرات ال ننرد عمنن اتي عنناتت ودورهننا فنن  الةايننا الاعرفنن  وفنن  ايشننيط
 الاشكقت وايايا واحميد الاعمواات.
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  م لإلد اا اياود اعريف اعبداف اتي عال  كالاال: مفه م اإلبواع االنفس لج
، Averill & Thomas – Knowels ) أفريعل  ت مع س نع لسحينث أشنار كند ان  

اااينز ، إا ار أيواف ا  اتي عاتت ىأ  اعبداف اتي عال  ياا د ف  ةدرة ال رد عم ىإل ( 1991
، إدرا  الا اصننيد، الاروينة، الطقةننةم ىوياكننو  ان  أربعننة اكوينات أساسننية هن، بنالا رد وا صنالة

 وال عالية.
اعحسناس  ىالإلندرة عمنهنو  اعبنداف اتي عنال  عمنى أ ( Lim ،1995 : 148 ) لعيم دوأك

والا  اندفع باشاعر ةديدة والاعبير عي ا بطريإلة اعزز الاطور الش ص  والعقةات اع ا  ري  
 عيةازات اعبداعية.ال رد إلى احإلي  ازيد ا  ا

ةندرة ال نرد فن  بأينه   اعبنداف اتي عنال إلنى(  104: 1020، ) شيرين وسع يج وأشارت
الاعبير ع  اتي عاتت ا صيمة والاا نردة وذات ال عالينة والان  ادفعنه إلن  اوةينه الا كينر بطريإلنة 
إيةابية ف  الاعااد اع الاواةنف الا ام نة أو ادفعنه عياناج بعن  ا عاناد ا دبينة أو العماينة أو 

  ا  ااصف بالةدة وال عالية.اااق  ال رد لقساعدادت اعبداعية ال ىواعااد عم، ال يية
 :  الت لية محك تالمن  الل  يتحوو اإلبواع االنفس لج  

 : Preparedness Emotionalعداد أو التكيؤ االنفعالي ستاال -1

ى أ  اتسناعداد اتي عنال  يشنير إلن (Averill,1999:256-335 ) حينث  منص أفريند
  نننا واننن ،   فننن  سنننيا  ا حننندث الا ام نننةف نننا اي عاتانننه واي عننناتت ا  نننري ىةننندرة ال نننرد عمننن إلنننى

 .إاكايية اوايف الاعمواات الاساادة ا  اتي عاتت ف  اوةيه الا كير وا فعاد
        : Novelty Emotionalاالنفعالية  الجدة -2

إلنى الةندة بأي نا اعابنر ان   ( Bob & Anna ،2004 : 80 )بع    أنع  حينث أشنار 
ا باليسبة ل الةندة ان   نقد أحند الاعنايير ال ق نة  وااحندد، معامية اتباكارينةالاعايير ا ك ر شيوع 

أو اإلاريننة ، الااليننة م اإلاريننة اتسنناةابة الراهيننة لم ننرد باسنناةابااه الااضننية )الاعيننار الش صنن   
أو اإلارينننة اسننناةابة ال نننرد ، باسننناةابات أةراينننه )اعينننار ةااعنننة الرفنننا   اتي عالينننة اسننناةابة ال نننرد 

وااحنندد الةنندة كاعشننر لابننداف اتي عننال  ، دة فنن  الاةااننع )اعيننار الاةااننع  باتسنناةابات السننات
اننن   نننقد اإلارينننة اسننناةابات ال نننرد باتسننناةابات السننناتدة فننن  الاةاانننع باعابنننار  أك نننر الاعنننايير 

  .اقتاة لمإلياس
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  : Emotional Effectiveness / Authenticity الفعالية / األصالة االنفعالية -3
ةدرة  بأي ا ال عاليةإلى  ( Averill ،2002 : 177; Averill ،2005)يلأفر حيث أشار 

 فاتندة لم ننرد والاةااننعو اكنو  ذات ةياننة و ، إصندار اسنناةابات اي عالينة اياسننبة لماوةننف ىال نرد عمنن
ولنذا ،فاتساةابة ةد اكو  فعالة ف  سيا  اا وشير فعالنة فن  سنيا    نر، ،وال عالية ا  وا يسب 

البعينند ولننيس انن   ننقد   الانند ىة اتي عاليننة ااحنندد انن   ننقد اأ يراا ننا عمننليننة اتسنناةابافنن   فع
اعنرف اتسناةابة اتي عالينة ا صنيمة بأي ننا  . بييانا الانأ يرات المحاينة لقسناةابة ) فنرح أو حنز  

واعبنر ، إيااج اساةابة اعكس بدةة  راد واعاإلدات وااةاهات وةيا ال رد يحو الاةاانع ىالإلدرة عم
احننن  ، اكننراراننن   ننقد  ننقث احكننناتم احنن  عننندا ال واإلنناس، بنندا د ال نننرد وربصنند  عاننا يننند
 . عيدة ا اح  الاداعيات الب، الا ارة أو اعاإلا 

 ة :  ــــــب املوادَــــــأساليثاىًيا: 
 أ  ىإل ( Folkman & Moskowitz ،2000 : 647) ف لكم ن  م سك تزلإلد أشار 

وةد يار باواةف ةديندة ، اداه وا  ف اصادر ألاهيسم  بطريإلة احإل  سع اعيسا  يايد إلى أ 
، بالاإلارية باواةف سابإلة اوةد يكو  سموكه اكرر  ، ف  إدرا  العقةات واشكيم ا اااطما ايه ة د  

 ىواننع اطننور البحننث أدر  عمانناد النني س والبنناح و  أ  هيننا  اسنناةابات وانند قت وعاميننات عمنن
 " أسننننننناليا الاواة نننننننة ىةياسننننننن ا وهنننننننوأ  باعاكنننننننا  اقحاا نننننننا ورصننننننندها و  الشنننننننعور  اسننننننناو 

Coping Strategies الا  أصبحت اوضوف دراسات عدة ". 
  :تعريف أساليب المواجكة

 بع  هذ  الاعري اتم وفياا يم ، اواة ةالف  إيةاد اعريف احدد  ساليا  العمااد ا امف
، David & Suls )؛ ويفيععو  سعع لز( 181: 2996 عع ول يريععو ) اا نن  كنند انن  

 والبييش صنيةبأي نا الة نود العإلمينة الاعرفينة واتي عالينة أسناليا الاواة نة عمنى  ( 265 :1999
الاصند  لماواةنف والسموكية الا  يبذل ا ال رد احاوت  السيطرة عمى الضن ط أو ضنبطه أو اإلميمنه و 

 الضننناشطة لمنننا مص اي نننا، أو لاةينننا   ارهنننا السنننمبية )اادينننة واعيوينننة ، ب ننندف الاحافانننة ةننندر
 . اوازيه اتي عال ، واكي ه الي س  واتةاااع اعاكا  عمى 

أسناليا الاواة نة  (Carver et al. ،1989 : 267) كع رفر  خ عر نكند ان   وأوضن 
لا يير عدة  طوات عزالة الاأ يرات السالبة لمض وط و  الا  يا ذ ا   قل ابأي ا احاوتت ال رد 
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 لاواة ننة وةننود حنند فعنناد لماشننكمةلننذا ااطمننا ا، اننروف الضنن وط الاباشننرة أو ا يننر اإليياننه ل ننا
 . وكذل  الايايا اتي عال  لمض ط ولما يرات الا  اك إلد  اوازيه وااةاوز ةدراه عمى الاواف 

 بعععععو ا  ؛( (Cook & Heppner ،1997: 906كععععع ب  ييبنعععععر اعابرهننننناو 
ا في ننننا ا فننننراد يشنننناطاا ا اوافنننن  وعاميننننات اسنننناراايةيات بأي ننننا  ( 676: 1020الضععععريبج) يكننننياي

واواة نننة  اسنننا دف حننند اشنننكقت ال نننردبحينننث  موكياا ا فننن  حننندود ي رضننن ا عمننني ا واةع ننناوسننن
عننادة اةدينند لننه.  ىف نن، الاواةنف وا حننداث الضنناشطة وبالاننال  ف ننى امعننا إعننادة اعريننف لمواةنع وا 

 . دور ا هاا ا ف  الاأ ير عمى صحاه الي سية والةساية
، ااا يعكس أهاية ا د هذا الاا ير اواة ة بشكد ااعددالاياود أساليا  فإلد اا وبالاال 

لاواة نننة اننن   قل نننا ال نننرد  ىالاة نننودات واليشننناطات الاننن  يسنننع إلنننى أسننناليا الاواة نننة اشنننيرف
لا ند هنذ   وضنبط اتي عناتت الاصناحبةوا  ينف الانوار اتي عنال   الا ام ة بشنكد عنااالاواةف 
اروينة والا نابرة واليضنت واعانزا  وا   ا فعيداا يكو  ال نرد أك نر  إلنة بي سنه ويااانع بال. الاواةف

يةابيننة وبالاننال  ، اتي عننال  أ ينناد الاعاانند اننع الاواةننف الا ام ننة اكننو  أسنناليا اواة اننه اوافإليننة وا 
فنننال رد يمةنننأ إلنننى أسننناليا الاواة نننة بانننا يمبننن  يانننط ، الاعااننند اع نننا بشنننكد اباكنننر وشينننر انننألوف

 ش صياه واساو   براه وطريإلة اإليياه ل ذ  الاواةف. 
امعننا عواانند عنندة إلننى وةننود  ( 141:  1006 )منعع ل  بععو ال عع ل   وةنند أكنندت هننذا

ان  الانزاج  اأسناليا احنددة لماواة نة بندد   ىدورها ف  ا اقف ا فنراد فيانا بيني ا فن  الاةنات ا إلن
شيرهنا  ىدور ا ةنرا  كةااعنة اصندرية لمضن وط إلن ىأساليا الاعاامة الوالدينة إلن ىالش ص  إل

الحننوار  ىوت اشننةع عمنن، إلافيننة انندعا احاننراا السننمطة والارةعيننات الدالننةانن  عواانند اةااعيننة و 
 .ادعا الاوةه الةاع  واضح  باكاية ال رد لصال  الكد  أو أ ر ، والاواصد

ةااننننت الباح ننننة بنننناعطقف عمننننى العدينننند انننن  الدراسننننات والبحننننوث الانننن  اياولننننت اعبننننداف 
 ا الاواة ة وهى كالاال م وعقةاه بأسالي اتي عال 

( عيواٌ الدراسة: منوذج بيائي لإلبـداع االىفعـالي    2010دراسة ) سعيد سرور وعادل امليصاوي , -2
 .  واللفاءة االىفعالية والتفلري اإلبداعي وأساليب موادَة الضػوط الدراسية لدى الطالب املعله

لك نننادة اتي عالينننة والا كينننر هننندفت الدراسنننة إلنننى كشنننف العقةنننة بننني  اعبنننداف اتي عنننال  وا
وانند  إسنن اا كنند انن  الك ننادة اتي عاليننة والا كيننر ، اعبننداع  وأسنناليا اواة ننة الضنن وط الدراسننية
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لنند  عييننة ةواا ننا ، اعبننداع  وأسنناليا اواة ننة الضنن وط الدراسننية فنن  الايبننع باعبننداف اتي عننال 
 ور. وانننا اسنننا داا ةاتانننة اعبنننداف   طالب نننا وطالبنننة اننن  ال رةنننة الرابعنننة بكمينننة الاربينننة بنننداي 300)

اإليناس الك نادة اتي عالينة ، اعرينا واإليني  البناح ي  ( Averill ،1999 )اتي عنال  إعنداد أفريند 
، اإليني  ) أحاند إبنراهيا ( Williams Frank )إعداد الباح ي  ،إ ابنار الا كينر اعبنداع  إعنداد 

ارةانة  ( Len & Chen ،2010 )اإلياس أساليا اواة ة الض وط الدراسنية إعنداد ،   1990
 البنناح ي . وةننند أسنن رت ياننناتت الدراسننة إلىموةنننود عقةنننة إراباطيننة اوةبنننة بنني  اعبنننداف اتي عنننال 
وأسننناليا اواة نننة الضننن وط الدراسنننية ،بييانننا كاينننت اعنننااقت اترابننناط سنننالبة فننن  حالنننة أسنننموب  

والاوةنننة السنننمب  يحنننو اواة نننة الضننن وط الدراسنننية الااا مننني  فننن  الاوةنننه السنننمب  يحنننو الاشنننكمة 
اتي عنناد. كننذل  إسنن اا كنند انن  الك ننادة اتي عاليننة والا كيننر اعبننداع  وأسنناليا اواة ننة الضنن وط 

 الدراسية ف  الايبع باعبداف اتي عال . 

: الفروق الفردية يف اإلبداع اإلىفعـالي :  الدراسة عيواAverillٌ ) ( 1999, دراسة أفريل -2
ــات.  ــات والعال.ـ  Individual differences in emotional امللوىـ

creativity: structure and correlates . 
الكشف عن  ال نرو  ال ردينة فن  اعبنداف اتي عنال  ان   نقد الاركينز  ىإل الدراسة هدفت

واإلدير ، واتلازاا الديي ، الش صية  صاتصالبيية العاامية لابداف اتي عال  ف  عقةا ا ب ىعم
 وةاا أفريد اع فريإله ب ةراد، وأساليا الاواة ة، كسي ياياواتل،  ة الضبطووة، وال ضوف، الذات

ات عييننات اايوعننة انن  طننقا واسننا دا فنن  هننذ  الدراسنن، سننت دراسننات لاحإلينن  أهننداف الدراسننة
وانن   ننا  مصننت يانناتت ، انن  الاإلنناييس لإلينناس اا يننرات البحننثطكبنن  عمنني ا اةاوعننة ، الةااعننة

داف فن  اعبن وةنود فنرو  بني  النذكور واعيناثم ا نااناتت ان  أهالدراسات ال رعية إلى عندد ان  الي
اعبنننداف بننني  اراباطينننة اوةبنننة وةنننود عقةنننة  ىإلننن . كانننا اوصنننمتاتي عننال  وذلننن  لصنننال  اعيننناث

اعلانننزاا  ،، وأسننناليا الاواة نننة، واركنننز الضنننبطاإلننندير النننذات، فاعمينننة النننذاتاتي عنننال  وكننند اننن  
درا  ال برات الاعلاة واعحب  . ال برة ىي ااح عموات، اط ف  الط ولة والاراهإلةالديي  وا 

 تعقيب على الدراسات السابقة :
إذ ، أشارت الدراسات السابإلة إلى أهاية العقةة بي  اعبداف اتي عال  وأساليا الاواة نة

الابننندعي  اي عالي نننا ل نننا ردود فعننند اااينننزة عننن  شينننرها اانننا يةعننند أسننناليا انننواة ا ا ياضننن  أ  
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الاشنكقت  ايناودلندي ا الإلندرة عمنى و الاروية والا ابرة والاحد  والضبط اتي عال  لماواةف ااسا ب
ااا يبرز ، ا يير ااةاهاا ا اتي عالية عيد اواة ة الاواةف الضاشطةو ، وابسيط ابشكد إيةاب  

 أهاية دراسة اعبداف اتي عال  وعقةاه بأساليا الاواة ة.

 ر اليار  والدراسات السابإلة أاك  لمباح ة صياشة ال رو  الاالية م ف  ضود اعطا
اإليننناس  ىذات دتلنننة إحصننناتية بننني  درةنننات الطنننقا عمننناوةبنننة اوةننند عقةنننة اراباطينننة  -1

 . عيية الدراسة  اإلياس أساليا الاواة ة لد ىاعبداف اتي عال  ودرةاا ا عم

 . عيية الدراسة  لد ياك  الايبع باعبداف اتي عال  ا   قد أساليا الاواة ة -2

   عييـــة الـــدراســـة:
  طالب نا وطالبنة  بكميان  ال ينو  الاطبيإلينة والاربينة 200اكويت عيية الدراسة الي اتية ا  )

 ،   عاا ا22 -19واراوحت أعاار العيية بي  )،   طالبة  112  طالب ا، و)88بةااعة بي ا بواةع )

 أدوات الـــدراســــة: 
 است ومت الب حُثة فج الوراسة الح لية األو ات اآلتية:

  ( إ واو : الب حثة )اإلياس اعبداف اتي عال   -1

 ( 1006، ) إ واو : من ل  بو ال  ل اإلياس أساليا الاواة ة  -2

 وات الدراسة بشكد ا صد موفياا يمى عر  لكد أداة ا  أد
  واا أكاي  اعطقف عميه ا  دراسنات وبحنوث سنابإلة، ةاات الباح ة باراةعة اعطار اليار ،

ا نناا اعبننداف اتي عننال  ،   Averill,1999واي ننا اإلينناس اعبننداف اتي عننال  إعننداد أفرينند ) 
تي عنال  ،اإليناس اعبنداف ا( Averill & Gutbezahl ،1996 )إعنداد مةابينزا  وأفريند 

  . 2011،  ،اإلياس اتباكارية الوةدايية إعداد) ري اا عيا  2011، إعداد) زييا بدو 
  انن   ننقد ااسننب  اننا احدينند أبعنناد اإلينناس اعبننداف اتي عننال  لنند  طننقا الةااعننة فننى أربعننة

 الطقةنة اتي عالينة ،الاروينة اتي عالينة ،ا صنالة ) الةندة  ، أبعاد وهىم اتسناعداد اتي عنال 
  اتي عالية.

 اا صياشة ا ردات الاإلياس فى صورة عبارات . 
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 حساا صد  و بات الاإلياس كالاالى م 
  أواًل :صدق المقياس:

 والصد  الارابط بالاح .، لحساا صد  الاإلياس اا إسا داا صد  الاحكاي 
 صدق اممحكمين:أ( 

أسنااذة  انا عنر  الاإليناس فنى صنوراه ا ولينة عمنى اةاوعنة ان  السنادة الاحكاني  ان 
  احكاننننا  وذلننن  لمحكننننا عمنننى الاإلينننناس وبيننناد عمننننى 15الصنننحة الي سننننية وعمنننا النننني س وعنننددها )

عادة صياشة ا ردات أ ر .  اوةي اا ا اا إةراد الاعديقت الاإلارحة بحذف الا ردات وا 
 :ب( امصدق اممرتبط باممحل

ةااننت الباح نننة بحسنناا صننند  الاإلينناس بطريإلنننة صنند  الاحننن  ي وذلنن  باطبيننن  اإليننناس 
واننا ،   عمننى عييننة الاإلينني  2012، اعبننداف اتي عننال  لنند  طننقا الةااعننة إعننداد ) ري نناا عيننا 

حسنناا اعاانند اترابنناط بنني  درةننات الطننقا عمننى اإلينناس اعبننداف اتي عننال  ) إعننداد الباح ننة   
وهنو  0881وكنا  اعااند اترابناط   ،   2012، واإلياس اعبداف اتي عال  إعداد ) ري اا عيا 

 . وهذا يدد عمى صد  الاإلياس 0801اراباط داد عيد اساو  دتلة  اعااد
 : ثانيًا: ثبات المقياس

 . ةاات الباح ة بحساا  بات الاإلياس بطريإلة إعادة اطبي  الاإلياس
 إعادة تطبيق اممقياس :

وا   ا أكعيند اطبين  الاإليناس ب اصند زاين  ، اا اطبي  الاإلياس عمى أفراد عيية الاإليي 
ا بي  الاطبيإلي   ي15ةدر  ) حصاتي ا عيند   وهو داد إ0.73وكا  اعااد  بات الاإلياس هو )، وا 

  .0.01اساو  دتلة )
واناا اعةابنة عن  كند عبنارة ان  ،   عبنارة32وياكو  الاإلياس ف  صنوراه الي اتينة ان  )

لنننذا ، شيراوافننن  بشننندة  شينننر اوافننن ، ،اانننردد، اوافننن  )اوافنننن  بشنننندة، ى اسننننة بننننداتد هنننن نننقد 
وبينناد  عمننى ذلنن  اكننو  الي ايننة العااننى لدرةننة الا حننوص   1، 2، 3، 4، 5يننت النندرةات )أعط

 .   درةة32) ىه والي اية الص ر  لدرةة الا حوص عمى الاإلياس  160) عمى الاإلياس هى

 (2006, : ميال عبد اخلالق إعداد) مقياس أساليب موادَة الضػوطثاىيًا: مقياس 
 وصف المقياس  أ(

ااشنكد صنورة اإليناس أسناليا حينث    2006، إليناس) ايناد عبند ال نال أعدت هنذا الا 
الاواة ة ف  بعدي  رتيسيي  وأربعة اكويات فرعية كاا يم م ا ساليا الاوافإلية السوية م الاأامية 
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  50وياكننننو  الاإليننناس انننن  ) .ة القسنننويةم الاةيبيننننة والادايرينننةوا سننناليا القاوافإلينننن، واعةراتينننة
ننر انن   اننس اسنناةابات اينندرج كاننا يمنن رينن  ات اينناالا حننوص عنن  ط ويةيننا ، ام ايطبنن  اااا 
 . 1، 2، 3، 4، 5م ويكو  اصحيح ا كالاال ، ات ايطب  اااا  ، ت ايطب ، بي  بي ، ايطب 

 صدق وثبات مقياس أساليب المواجكة : (ب
ا نردات صند  ، ةاات اعدة الاإلياس بحساا صد  الاإلياس ب سا داا صد  الاحكاي 

صد  ا بعاد بحساا اعااقت اراباط ا بعناد بالدرةنة الكمينة لاإليناس ،ليا الاواة ة اإلياس أسا
بحسنننناا اعاانننند  بننننات اإلينننناس أسنننناليا الاواة ننننة وكننننذا ا بعنننناد كاننننا ةااننننت . أسنننناليا الاواة ننننة

وأوضننحت اليانناتت أ  باسننا داا اعاانند أل ننا كرويبنناخ وطريإلننة الاةزتننة اليصنن ية وسننبيراا  بننراو  
 ةة عالية ا  الصد  وال بات.الاإلياس ياااع بدر 

وةد ةاات الباح ة ب عادة اإليني  الاإليناس لماأكند ان  اقتاانه لعيينة الدراسنة الحالينة وذلن  
 بعد اطبيإله عمى عيية الاإليي  وكايت اليااتت كا اىم

 :حساب ثبات مقياس أساميب اممواجهة

  عيد اطبيإله انرة أ نر  ا أك ، ةاات الباح ة ب عادة اطبي  الاإلياس عمى أفراد عيية الاإليي 
نننا بننني  الاطبيننن  ا ود وال ننناي  عمنننى ي نننس العيينننة ،15ب اصننند زايننن  ) وانننا حسننناا اعااننند   يوا 

، اترابننناط بننني  الننندرةات الاننن  انننا الحصنننود عمي نننا فننن  الاطبيننن  ا ود ودرةنننات الاطبيننن  ال ننناي 
  0871) ىووصننننمت إلنننن،    سنننناليا الاواة ننننة اعيةابيننننة0875) ىووصنننند اعاانننند اترابنننناط إلنننن
وهننى اعننااقت ارابنناط دالننة إحصنناتي ا عينند اسنناو  ، ةننيا اإلبولننة ى سنناليا الاواة ننة السننمبية وهنن

 .  0801دتلة )
  األساميب اإلحصائية اممستخدمة:

واعاانند ، وا ابنار )ت ، إسنا داات الباح ننة بعن  ا سنناليا اعحصناتية ا نند اعااند اعرابنناط
 .وذل  لماحإل  ا  صحة ال رو  spss اتيحدار وذل  ب سا داا البرياات اعحصاتى

 ىتيذة الفرض األول : -1
ذات دتلننننة إحصنننناتية بنننني  اوةبننننة اوةنننند عقةننننة اراباطيننننة " يننننيص ال ننننر  ا ود عمننننىم

أسنناليا الاواة ننة" لنند  درةننات الطننقا عمننى اإلينناس اعبننداف اتي عننال  ودرةنناا ا عمننى اإلينناس 
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اإلبععواع "ةااننت الباح ننة باطبينن  كنند انن  اإلينناسانن  صننحة هننذا ال ننر ، ولماحإلُّنن  . عييننة الدراسننة
وبعند رصند الياناتت واحميم نا باسنا داا  البحنثعيينة  عمنى،"أس لي  الم اجهة"واإلياس " االنفس لى

 ة إلى اليااتت الاالية مالباح  تاوصم اعااد اتراباط بيرسو 
 واجكة "البعد الرئيسي األول " األساليب التوافقية السوية للمأ( 

كند ان  اإلياس"اعبنداف اعي عنالى" باطبي   ةالباح  تةااا  صحة هذا ال ر   ولماحإلُّ 
وبعد رصد اليااتت  البحثعيية واإلياس "أساليا الاواة ة" فياا ي ص البعد الرتيسى ا ود عمى 

 ة إلى اليااتت الاالية مالباح  تاوصماعااد اعراباط بيرسو  واحميم ا باسا داا 
 العال.ة االرتباطية بني مقياس اإلبداع االىفعالي ومقياس أساليب املوادَة  (1ددول )

 فينا خيص البعد األول "األساليب التوافقية السوية للنوادَة"

 (0.02** والة  نو مست ى )
اإلبعععععواع   ياضننننن  وةنننننود عقةنننننة إراباطينننننة اوةبنننننة بننننني  اإليننننناس "1اننننن   نننننقد ةننننندود)

السعععع ية  "األسعععع لي  الت اف يععععةلاإلينننناس أسنننناليا الاواة ننننة  البعنننند الرتيسننننى ا ود"، و اإلنفسعععع لى
 ،إضننننننافة إلنننننى وةننننننود عقةنننننة إراباطيننننننة اوةبنننننة بنننننني  0.01عينننننند اسننننناو  دتلنننننة )" لمم اجهعععععة

 البعننند الرتيسنننى ا وداإلياس"اعبنننداف اعي عنننالى"، و"ا سننناليا الااامينننة" و"ا سننناليا اعةراتينننة"ا  
 . اانننا يعينننى احإلننن  ال نننر  ال نننايى وةبولنننه فيانننا ي نننص البعننند ا ود 0.01عيننند اسننناو  دتلنننة )

 . ا ساليا الاوافإلية السوية لماواة ة" سىالرتي
 البعد الرئيسي الثانى " األساليب الالتوافقية الالسوية للمواجكة "ب( 

" اإلبعواع اإلنفسع لىكد ا  اإليناس "باطبي   ةالباح  تةاالماحإل  ا  صحة هذا ال ر  
عنند رصنند وب البحننثعييننة  عمننىفياننا ي ننص البعنند الرتيسننى ال نناي   "أسعع لي  الم اجهععةواإلينناس "

 ة إلى اليااتت الاالية مالباح  تاوصماعااد اعراباط اليااتت واحميم ا باسا داا 

 
 مقياس أساليب املوادَة "بعد األساليب التوافقية السوية للنوادَة"

 البعد األول
 أساليب تأملية )على مستوى التأمل والتفلري(

 الجاىىالبعد 
 أساليب إدـرائيــة

إمجاىل 
 املقياس

 **0.711 **0.674 **0.634 مقياس اإلبداع االىفعاىل
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  ( العال.ة االرتباطية بني مقياس اإلبداع االىفعالي ومقياس أساليب املوادَة2ددول )
 فينا خيص البعد الجاىي "األساليب الالتوافقية الالسوية للنوادَة"

 (0.02** والة  نو مست ى )
"، نفسع لىاإلبعواع اال   ياض  وةود عقةة اراباطية سالبة بي  اإليناس"2ا   قد ةدود)

عيند "األسع لي  الالت اف يعة الالسع ية لمم اجهعة" لاإلياس أساليا الاواة نة  البعد الرتيسى ال ايىو 
 ،إضننننننافة إلننننننى وةننننننود عقةننننننة إراباطيننننننة سننننننالبة بنننننني  اإلينننننناس "اعبننننننداف 0.01اسنننننناو  دتلننننننة )

عينننند  ىالبعنننند الرتيسننننى ال نننناياتي عالى"،وأبعنننناد "ا سنننناليا الاةيبيننننة" و" ا سنننناليا الادايريننننة" انننن  
 .ااا يعيى احإل  ال ر  ال ايى وةبوله فياا ي ص البعد الرتيسى ال اي .  0.01اساو  دتلة )

يإلياننو  الاواةننف  اا فننراد الابنندعي  اي عالي ننإلننى أ  ، وارةننع هننذ  اليايةننة فنن  رأ  الباح ننة
اةننف الاعاانند اننع الاو  الضنناشطة وفإل ننا لميسنن  الاعرفنن  لنندي ا واتدرا  واتي عنناد الننذ  يسنناها فنن 

كاننا يكويننوا أك ننر ارويننة فنن  حنند الاشننكقت الانن  ، بشننكد أك ننر إيةابيننة الاألوفننة الاايوعننة وشيننر
يةاب . وف  ذل  اا   اليايةة الحالية اع اا اوصمت إليه دراسنة  اواة  ا بشكد اباكر وابدف وا 

  حيننث  261: 1020؛ سععسيو سععر ر   عع ول المنشعع    ) (Averill ،1999)أفريععل كنند انن  
لدراسننننات عمننننى وةننننود عقةننننة اراباطيننننة اوةبننننة بنننني  اعبننننداف اتي عننننال  وأسنننناليا أكنننندت امنننن  ا

الاوافإلينننة  سنننالياارا عننن  اعبنننداف أك نننر اسنننا ادة اننن  ا  فنننرادا  الاواة نننةيحيث أشنننارت إلنننى أ 
 ابيياننا اي  ضنن  اعبننداف كننايوا أك ننر اسننا داا  ، عينند اواة ننة اواةننف اعحباطننات وال عالننة اليشننطة

  والاةيبية.بية والعدوايية لقساةابات اتيسحا

 :الجاىيىتيذة الفـــرض  -2
اكن  الايبنع باعبنداف اتي عنال  ان   نقد أسناليا الاواة نة ي:"ال ناي  عمنىييص ال نر  

الايبنع  اكايينةع احميند اتيحندار ال طنىيحسنا . ولماحإلن  ان  هنذا ال نر  "عيينة الدراسنة   لند
 .باا ير اساإلد ا  اا يرات اابعة

 

 مقياس أساليب املوادَة 
 األساليب الالتوافقية الالسوية للنوادَة""بعد 

 البعد األول
 أساليب جتيبية

 البعد الجاىى
 أساليب تدمريية

 إمجاىل املقياس

 **0.443 - **0.499 - **0.391 - مقياس اإلبداع االىفعاىل
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 بني اإلبداع االىفعاىل وأساليب املوادَة )التوافقية السوية( (R) مل االرتباط املتعددمعا (3ددول )
املتػري 
 املستقل

املتػري 
 التابع

معامل االرتباط 
 Rاملتعدد 

مربع معامل االرتباط 
 املتعدد

مربع معامل 
 االحندار املتعدد

اخلطا 
 املعيارى

اإلبداع 
 اإلىفعاىل

التوافقية 
 السوية

0.711 0.506 0.504 13.394 

واربع اعااد اتراباط الااعدد وهو   R)ةياة اعااد اتراباط الااعدد  3ةدود )يوض  
 اياسا.اعااد اراباط 

 لإلبداع االىفعاىل وفقًا ألساليب املوادَة )التوافقية السوية(حتليل التبايً ف وداللتَا االحصائية (  4ددول ) 
ــتػري  املــ

 املستقل

املـــــــتػري 
 التابع

مصـــــدر 
 لتبايًا

 دلنوع املربعات
دردـــــة 

 احلرية
 .ينة ف متوسط املربعات

وى تمســــــ
 الداللة

اإلبداع 
 االىفعاىل

التوافقية 
 السوية

 36413.347 1 36413.347 االحندار

202.985 

دال عيد 
 مستوى

0.01 

 179.390 198 35519.133 البا.ى

  199 71932.480 اجملنوع

  الابناي   واي نا فن 0.01ا عيند اسناو  دالة احصناتي  إي ا   فةياة )    أ4ةدود)وياض  ا  
 .لألساليا الاوافإلية السوية لماواة ةياك  ا سير  باعرفة الدرةة الكمية  اعبداف اتي عالىفى 

 اإلبداع االىفعاىل وأساليب املوادَة )التوافقية السوية(حندار املتعدد بني داللة حتليل اإل (5ددول )

 املتػري املستقل
نة معامالت .ي

 االحندار

اخلطا املعيارى 
 ملعامالت االحندار

.ينة 
 بيتا

.ينة 
 ت

مستوى 
 الداللة

دالة عيد مستوى    8.310 5.122 الجابت
 14.247 0.711 0.076 1.085 التوافقية / السوية 0.01

 اعبننداف اتي عننالىعمننى ا سنناليا الاوافإليننة السننوية سنن اا إانند   ياضنن   5ةنندود )وانن  
واعاانند اتيحنندار الةزتنن    5.122)    ابننت اعادلننة اتيحنندار أو  ابننت الايبننع يسنناو  فننواي ننا 

،أاننا اعاانند اتيحنندار  0.01)وهننو داد عينند اسنناو   1.085) هيننا يسنناو  (B) شيننر الاعيننار 
عمنى أ  كند ا ينر اإلندار  درةنة اعيارينة   Beta) وادد ةياة 0.711) يساو   Beta) الاعيار 

فنن    0.711) عد  إلننى ا يننر ةيااننه سنناليا الاوافإليننة السننوية لماواة ننة اننالإلننيا اواحنندة فنن  ةياننة 
 واي ا ف   اعادلة اتيحدار هى . اعبداف اعي عالىةياة 

 التوافقية السوية للنوادَة( األساليبدردة  × 0.711+ ) 5.122=اإلبداع االىفعاىل دردة 
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   الت اف ية الس ية لمم اجهةيمكن التنبؤ ب إلبواع االنفس لى من  الل األس لي  ب لت لى
وارةع هذ  اليايةة ف  رأ  الباح ة إلى أ  الابندعي  اي عالي نا بندافعيا ا وايناول ا اعيةناب  وشينر 
الاألوف لماواةف الا ام ة ت يعابروي ا اواةف ضاشطة ،حيث اا ر ةدرا ا ف  اياود ا د هنذ  

إيةابي ا وبشكد اا رد وشير األوف  الاواةف بص ة عااة والاواةف الضاشطة بص ة  اصة اياوت  
) سسيو وف  ذل  إاسا  اع يااتت دراسة ، وا   ا ي ابرو  عيةازها واحإلي  طاوحاا ا وأهداف ا

وانن   ننا ياكنن  اعشننارة إلننى إاكاييننة الايبننع باعبننداف  (261:  1020، سععر ر   عع ول المنشعع   
 . اتي عال  ا   قد أساليا الاواة ة الاوافإلية

فالابنندعو  هننا ، اوصنن  الدراسننة الحاليننة بضننرورة اوةيننه اتهاانناا ب تننة الابنندعي  اي عالي ننا
وكننذل  الإلننو  الدافعننة يحننو الاإلنندا والرةنن  وحنند الاشننكقت بطننر  وأسنناليا ةدينندة وشيننر األوفننة. 

راسننات ااينناود إبنننراز كانننا اوصنن  الدراسننة بننن ةراد دضننرورة اوةيننه اتهااننناا بالارحمننةة الةااعيننة ،
 هاية ا ساليا الاوافإلية السنوية لماواة نة والان  يمةنأ إلي نا ال نرد واااارانا عمينه امن  ا سناليا 

 . ا  اتحا اا بالصحة الي سية وعدا ال روا ا  الاواةف الا ام ة واةيب ا
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Abstract 
The current study aims to Identify the nature of the relationship 

between emotional creativity and coping styles in a sample of university 

students. The researcher used the current study tools: Emotional 

Creativity Scale (prepared by the researcher), Coping Styles Scale 

(prepared by Manal Abdul Khaliq, 2006). Using the following Static 

styles: Pearson Coefficient Correlation, Regression coefficient. The 

study sample consisted of 200 male and female university students from 

Benha University, faculty of applied arts and faculty of Education 

divided as follow 88 male students and 112 female students. All its 

hypothesis verified in its results as follow: There is a positive correlation 

relationship (0.01) between emotional creativity scale and coping styles 

scale scores in a sample of university students, coping styles can predict 

emotional creativity. 


