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 دادإـع
 

 معيــــــدة بالقســــــم

 إـشراف
      

 وعميد الكلية أستاذ الصحة النفسية
 جامعة بنها -ة سابًقا كلية الرتبي

 الصحة النفسية ووكيل الكلية أستاذ
  لشئون الدراسات العليا والبحوث

 جامعة بنها –كلية الرتبية 

     أستاذ الصحة النفسية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 نهاجامعة ب -كلية الرتبية  

طبيعىة العقةىة اتراباطيىة  ىي  اع ىداف اتي عىال  عى  الكشى  هدفت الدراسة الحالية إلى  
واكجيىىت أاواا الدراسىىة لىى  لإليىىا  اع ىىداف . وأسىىاليا الاجاة ىىة لىىد  عيطىىة لىى  طىىق  ال العىىة

وام  ،( 2006 ،) إعداا: لطال عبد الخالقلإليا  أساليا الاجاة ة و ) إعداا الباحثة (  اتي عال 
, واكجيىىىىت عيطىىىىة الدراسىىىىة لىىىى   لعالىىىىت اعيحىىىىدارو  Pearsonلعالىىىىت ارابىىىىا   ي سىىىىج  اسىىىىمخدا  

( طالب ىا 88) جاةع ، بكليم  ال طج  المطبيإلية والم بية ل  طق  ةالعة  ط ا ا وطالبة  ( طالب  200)
حصىاتياا عطىد عقةىة اراباطيىة لجةبىة االىة إ وةىجاوةىد ةاتىت الطمىاتت لمشىي  إلى   ( طالبة ،112و)

وارةاا م عل  ة عل  لإليا  اع داف اتي عال , (  ي  ارةاا طق  ال الع0,01لسمج  اتلة )
الاجاة ة لد   ياك  المطبؤ باع داف اتي عال  ل  خقل أسالياوكذلك لإليا  أساليا الاجاة ة، 

  عيطة الدراسة.



   ريهام زغلول ، أ/أ.د / هشام عبد الرمحن،أ.د / إمساعيل إبراهيم ،أشرف أمحدأ.د / 
 

 282 

ط ا فى  ليىدا  العلىم واع ىداف ي وفى  اىت هىذا ضىل ط  ة هاتلىة واطىجرالعالم اليج  يش د 
ط ا امسىىا ق الا ماعىىاا ووسىىيلم ا فىى  ملىىك اسىىمثاار كىىت طاةاا ىىا و  واا ىىا ضىىالمإلىىد  والمطىىجر الا

. و عمبى  اع ىداف اتي عىال  لى  الا ىاهيم الحداثىة والىذ  يسىاعد ا فى اا رأسى ا الثى وة البشى  ة  وعل
 . ي عاتا م السلبية واعي ا ية إل  إ دافعل  إاارة اي عاتا م وضبم ا واحج ت ا
ىبأيىه  Averill) (10–8 :2002أفريل  فاع داف اتي عال  كاا أشار إليه  اواضىح   ال  جل 

ملىك لى  خىقل اتخمقفىاا الثإلافيىة   ويسىمدل على، يظ   ف  الااارساا الحيااية اليجلية لألفى اا
سي  واسميعا  الاشاع  واتي عاتا الخاصة وا  وال  وق ال  اية ف  إاراك وف م، اتي عاتا ف 

، المعبيىى  عىى  اتي عىىاتا شيىى  الشىىاتعة  الإلىىدرة علىى  باعضىىافة إلىى، بىىال  ا أو الخاصىىة بىىا خ   
.عقوة عل  عالياا الطاج الاخمل ة الم  اا    ا اتي عاتا واأ  ها إاارة اتي عاتا  والإلدرة عل

الط اية إلى  ابلىجر كيطجيىة خاصىة باتي عىاتا لىد  كىت  بالم اعقا اتةمااعية الم  ةد اؤا  ف 
 اتةمااعية الساتدة ف  الا ماع.ف ا و حدث ملك ف  إطار الإليم والإلجاعد والاعااي  

، ياكىى  اجةىىع حل ىىا واسىىميعا  ا فىى  ضىىجد شخصىىية ال ىى افىى   أحىىداث الحيىىاة بشىىكت عىىا  و 
الاجاةىى  الاخمل ىىة المىى  امعىى   ل ىىا  فىىال  ا الابىىدف اي عالي ىىا يكىىج  لديىىه الإلىىدرة علىى  المعالىىت لىىع

كاىىا يكىىج  أمثىى  ل ويىىة فىى  حىىت ، و حسىى  المصىى   فىى  لثىىت هىىذ  الاجاةىى  بشىىكت إي ىىا   وفعىىال
) سععععسرو سععععر     عععع    الاشىىىىكقا المىىىى  اجاة ىىىىه بشىىىىكت لبمكىىىى  ولبىىىىدف. حيىىىى  أمىىىىد كىىىىت لىىىى  

حىىىىىت  أ  ا فىىىىى اا ل ا عىىىىىجا اع ىىىىىداف اتي عىىىىىال  لىىىىىدا م الإلىىىىىدرة علىىىىى  (163:  2010، المنشععععع    
الاشىىكقا وابسىىيط ا والمجةىىه إلىى  الاصىىدر ا ساسىى  للاشىىكلة أو البحىى  عىى  لصىىاار الاشىىكلة 

اا اهىىاا م اتي عاليىىة عطىىد لجاة ىىة الاجاةىى  الضىىاشطة وا ييىى   اكىىط م لىى  ا ييىى يكاىىا ، الخارةيىىة
  اتي عال ليكج  إي ا ي ا.

ىا يمي ة ل ور الا ماع بالعداد ل  الم ي  اا الم  ا علطا فى  حاةىة إلى  اراسىة أمثى  عاإل 
وةدادة امااش  لع ، بحي  اماك  ا ف اا ل  اجليد اي عاتا أصيلة امااش  لع لعااي  الا ماع

ول   م فاع داف اتي عال  يشمات عل  أبعاا مااية واةمااعية و كج  . الم ي اا الحاا ة بالا ماع
 ىىة لاىا ي علىىه امىأ   بعىىدا لى  الام يىى اا الشخصىية ولط ىىا لى اب  با حىداث عبىى  سىياةاا ا الاخمل

بصىىىدا الكشىىى  عىىى  طبيعىىىة العقةىىىة  ىىىي  اع ىىىداف اتي عىىىال  فىىىطح  أسىىىاليا الاجاة ىىىة. ولىىى   ىىىم 
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وهىىىذا هىىىج لىىىاافع الباحثىىىة عةىىى اد اراسىىىم ا فىىى  اىىىت ةلىىىة ا بحىىىاث والاؤل ىىىاا . وأسىىىاليا الاجاة ىىىة
 . بيئة الع بية بشكت عا  والاص  ة  جةه خاصالع بية الم  اطاولت اع داف اتي عال  ف  ال

 : يمكن بلو ة مشكلة الو اسة الح لرة فى اإلج بة  ن التس ؤالت األترة
عيطىة لى  طىق    هت اجةد عقةة اراباطية  ي  اع داف اتي عال  وأساليا الاجاة ة لد -1

 إياث ( ؟ ) مكجر،  ال العة

 ساليا الاجاة ة ؟هت ياك  المطبؤ باع داف اتي عال  ل  خقل أ -2

اع ىداف وهىج فى  اطاول ىا  حىد الاجضىجعاا البحثيىة الا اىة الحالية اكا  أهدا  الدراسة 
 وا د  الدراسة الحالية إل : . وا ةطبية الدراساا الع بية يهف تةل ذ وال، اتي عال 
 ليا الاجاة ةأساو طبيعة العقةة  ي  اع داف اتي عال    المع   عل . 

 الكش  ع  إلكايية المطبؤ باع داف اتي عال  ل  خقل أساليا الاجاة ة . 

حيىى  أي ىىا ، اكاىى  أهايىىة الدراسىىة الحاليىىة لىى  أهايىىة الاجضىىجف الىىذ  امصىىد  لىىه الباحثىىة
الاجاة ىة لىد  عيطىة اسع  إل  الكش  طبيعة العقةة اتراباطية  ي  اع ىداف اتي عىال  وأسىاليا 

 . ل  طق  ال العة

   األهمية النظرية: -1
المى اث الطظىى   فىى  البيئىة الع بيىىة حىىجل  إ ىى ادلدراسىىة الحاليىىة فى  الطظ  ىة لهايىىة ا اكاى  

ولىا اإلدلىه الىك الدراسىة لى  ، لم ي  ةلت الدراساا الع بية والبحىجث حجلىه وهىج اع ىداف اتي عىال 
 ىي  اع ىداف اتي عىال  واترابىا  طبيعىة العقةىة وكىذلك عى   ل ،ع   لا  ج  اع ىداف اتي عىال 

  .أساليا الاجاة ةو 

 األهمية التطبيقية: -2

الا حلىىىة   وهىىى، اطبىىىع أهايىىىة الدراسىىىة الحاليىىىة لىىى  أهايىىىة الا حلىىىة المىىى  امطاول ىىىا الدراسىىىة
فىى   ااىىديا باعلجلىىاا اسىىاهموكىىذلك . ال العيىىةي فالشىىبا  ال ىىالع  هىىج أسىىا  الا ماىىع ولسىىمإلبله

 . إعداا الب الت المدر بة الم  اسم د  اطاية اع داف اتي عال  لد  طلبة ال العة
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 Emotional creativity اإلبداع االنفعالي -1

واعي ا يىة ال داىدة وا صىيلة  اتي عىاتا ع  المعبي   الباحثة بأيه ةدرة ال  ا عل هواع ف
الاجاة  الاخمل ة بط  إلة لمايزة  يضت لسمج  اعالله  ي  ا ف اا بشكت ل   ف  امبد  ف والم  

الطقةىىىىة ، و مكىىىىج  لىىىى  ا بعىىىىاا الماليىىىىة : اتسىىىىمعداا اتي عىىىىال ، وإي ا يىىىىة وشيىىىى  لألجفىىىىةولم ىىىى اة 
الدرةة الم  يحصىت ب اإة اتي   ا صالة ) ال دة ( اتي عالية. و محدا، اتي عالية ,الا وية اتي عالية

 (.الباحثة إعداا )لإليا  اع داف اتي عال   علي ا الطالا عل

  Coping Stylesأساليب املواجهة  -2
ط اتىىىق اكىىىدرك ال ىىى ا لىىى  خقل ىىىا  بأي ىىىا(  343:  2006، ) منععع    اعععو ال ععع ل اع ف ىىىا 

لعار  وااراماا واي عىاتا واسىم اباا وخبى اا   إل او  س  و إليم لا اجاة ه ل  ض ج  اسمطاا  
الدرةة الم  يحصت علي ىا أفى اا العيطىة لى  ب اإة اتي   امحداو  المجاصت لع الاجاة  الاخمل ة. عت اك 

 (.  2006، إعداا : لطال عبد الخالق)ةابة عل  فإل اا لإليا  أساليا الاجاة ة خقل اع

 أواًل : اإلبداع االنفعالي:  
،   إل  أ  اع داف اتي عال  ل  جل ا حىداث ا فى  ل ىال علىم الىط  يشي  الم اث السيكجلجة

ىة فى   ولإلاري ة بالذكاد اتي عال  ف   اع داف اتي عال  لم يحظ باز د ل  الدراسة واتهماىا  وخاص 
وكايىىت ، البيئىىة الع بيىىة.حي  كايىىت العقةىىة  ىىي  اع ىىداف واتي عىىال عقةىىة شالضىىة وشيىى  واضىىحة

ارابىىىا  اع ىىىداف بالعاليىىىاا العإلليىىىة العليىىىا فىىى  حىىىي  اىىى اب  ال ايىىىا اتي عىىىال  الطظىىى ة السىىىاتدة هىىى  
 بالعالياا العإللية الدييا.
هطىىىىىاك ا اعىىىىىت كبيىىىىى   ىىىىىي  الاع فىىىىىة أ   ( 2:  2014) حسعععععنج الن ععععع   حيىىىىى  أوضىىىىى 

اراسىىة ال ايىىا   لىىذلك ا كىىز اهماىىا  علاىىاد الىىط   الاع فىى  فىى  السىىطجاا ا خيىى ة علىى، والجةىىدا 
أهايىىة   اليىىاا الاع فيىىة حيىى  أمىىدا العداىىد لىى  الطظ  ىىاا والدراسىىاا الحداثىىة علىىاتي عىىال  للع

الم كيىىى  واع ىىىداف وحىىىت   ةىىىدراا ال ىىى ا علىىى اتي عىىىاتا واورهىىىا فىىى  ال ايىىىا الاع فىىى  وفىىى  اطشىىىي 
 الاشكقا واطظيم واحليت الاعلجلاا.
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  : لإلد ام اطاول اع  ف اع داف اتي عال  كالمال: مفهوم اإلبواع االنفس لج
، Averill & Thomas – Knowels ) أفريعل  تومع ن نعول حيى  أشىار كىت لى  

امايىز ، إا ىار أيىجاف لى  اتي عىاتا  أ  اع داف اتي عال  اماثت ف  ةدرة ال  ا عل  إل ( 1991
، إاراك الم اصىىيت، الا ويىة، الطقةىىة:  و مكىىج  لى  أربعىىة لكجيىاا أساسىىية هى، بىالم  ا وا صىالة

 وال عالية.
اعحسىا    الإلىدرة علىهىج  اع ىداف اتي عىال  على  أ ( Lim ،1995 : 148 ) لعر  دوأمى

والم  اىدفع باشاع  ةدادة والمعبي  عط ا بط  إلة اعزز المطجر الشخص  والعقةاا لع ا خ    
 عي ازاا اع داعية.ال  ا إل  احإليق لز د ل  ا

ةىدرة ال ىى ا فىى  بأيىىه   اع ىداف اتي عىىال إلىى (  204: 2010، ) شععررين  سععو ج وأشىارا
المعبي  ع  اتي عاتا ا صيلة والام ى اة وماا ال عاليىة والمى  ادفعىه إلى  اجةيىه الم كيى  بط  إلىة 
إي ا ية ف  المعالت لع الاجاةى  الاخمل ىة أو ادفعىه عيمىاض بعىم ا عاىال ا ا يىة أو العلايىة أو 

  م  امص  بال دة وال عالية.المقك ال  ا لقسمعدااا اع داعية ال  واعماد عل، ال طية
 :  الت لرة محك تالمن خال   يتحو  اإلبواع االنفس لج  

 : Preparedness Emotionalعداد أو التهيؤ االنفعالي ستاال -1

  أ  اتسىمعداا اتي عىال  يشىي  إلى (Averill,1999:256-335 ) حيى  خلىأ أف  ىت
  ىىىم ولىىى ،   فىىى  سىىىياق ا حىىىدث الاخمل ىىىةف ىىىم اي عاتاىىىه واي عىىىاتا ا خىىى    ةىىىدرة ال ىىى ا علىىى إلىىى 

 .إلكايية اجاي  الاعلجلاا الاسمادة ل  اتي عاتا ف  اجةيه الم كي  وا فعال
        : Novelty Emotionalاالنفعالية  الجدة -2

إلى  ال ىدة بأي ىا اعمبى  لى   ( Bob & Anna ،2004 : 80 )بعو   أنع  حيى  أشىار 
ا بالطسبة ل ال ىدة لى  خىقل أحىد الاعىااي  الثق ىة  وامحىدا، لعالية ات مكار ىةالاعااي  ا مث  شيجع 

أو لإلاريىىىة ، الماليىىة : لإلاريىىىة اتسىىم ابة ال اهطىىىة لل ىى ا باسىىىم ابااه الااضىىية )الاعيىىىار الشخصىى  (
أو لإلاريىىىة اسىىىم ابة ال ىىى ا ، باسىىىم اباا أة ايىىىه )لعيىىىار ةااعىىىة ال فىىىاق (اتي عاليىىىة اسىىىم ابة ال ىىى ا 

وامحىىدا ال ىىدة كاؤشىى  لا ىىداف اتي عىىال  ، دة فىى  الا ماىىع )لعيىىار الا ماىىع (باتسىىم اباا السىىات
لىىى  خىىىقل لإلاريىىىة اسىىىم اباا ال ىىى ا باتسىىىم اباا السىىىاتدة فىىى  الا ماىىىع باعمبىىىار  أمثىىى  الاعىىىااي  

  .لقتاة للإليا 
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  : Emotional Effectiveness / Authenticity الفعالية / األصالة االنفعالية -3
ةدرة  بأي ا ال عاليةإل   ( Averill ،2002 : 177; Averill ،2005)يلأفر حي  أشار 

 فاتىدة لل ىى ا والا ماىىعو اكىج  ماا ةياىىة و ، إصىدار اسىىم اباا اي عاليىة لطاسىىبة للاجةىى   ال ى ا علىى
ولىذا ,فاتسم ابة ةد اكج  فعالة ف  سياق لىا وشيى  فعالىة فى  سىياق  خى ، ,وال عالية ل  ج  يسب 

البعيىىد ولىىي  لىى  خىىقل   الاىىد  ة اتي عاليىىة امحىىدا لىى  خىىقل اأ ي اا ىىا علىىليىىة اتسىىم ابافىى   فع
اعى   اتسىم ابة اتي عاليىة ا صىيلة بأي ىىا (.  يطاىا المىأ ي اا اللحظيىة لقسىم ابة ) فى   أو حىز  

واعبى  ، إيماض اسم ابة اعك   دةة  راد ولعمإلداا واا اهاا وةيم ال  ا يحج الا ماىع  الإلدرة عل
لحىىىك ، مكىى ارلىىى  خىىقل  ىىقث لحكىىىاا: لحىىك عىىىد  ال واإلىىا ،  ىىداخت ال ىىى ا وربصىىدق عاىىا اىىىد
 . عيدة م لحك المداعياا الب، الا ارة أو اعاإلا 

 ة :  ــــــب املواجهــــــأساليثانًيا: 
 أ   إل ( Folkman & Moskowitz ،2000 : 647) فولكم ن  موسكوتزلإلد أشار 

وةد يا  باجاة  ةداىدة ، اااه واخ   لصاار ألاهيسلك بط  إلة احإلق سع اعيسا  يايت إل  أ 
، بالاإلارية باجاة  سابإلة اوةد يكج  سلجكه لك ر  ، ف  إاراك العقةاا واشكيل ا اامطلا لطه ة د  

  ولىىع اطىىجر البحىى  أارك علاىىاد الىىط   والبىىاحثج  أ  هطىىاك اسىىم اباا واىىدخقا وعاليىىاا علىى
 " أسىىىىىىىاليا الاجاة ىىىىىىىة  ةياسىىىىىىى ا وهىىىىىىىوأ  باعلكىىىىىىىا  لقحظم ىىىىىىىا ورصىىىىىىىدها و  الشىىىىىىىعجر   لسىىىىىىىمج 

Coping Strategies الم  أصبحت لجضجف اراساا عدة ". 
  :تعريف أساليب المواجهة

 بعم هذ  المع   اا: وفياا ال ، اجاة ةالف  إي اا اع  ف لحدا  ساليا  العلااد اخمل 
، David & Suls )؛  يفرععو  سععولز( 283: 1996 عع    يريععو ) اا ىىق كىىت لىى  

 والبيطشخصىيةبأي ىا ال  ىجا العإلليىة الاع فيىة واتي عاليىة أسىاليا الاجاة ىة على   ( 265 :1999
المصىد  للاجاةى  والسلجكية الم  ابذل ا ال  ا لحاوت  السيط ة عل  الضى   أو ضىبطه أو اإلليلىه و 

 الضىىىاشطة للىىىمخلأ لط ىىىا، أو لم طىىىا   ارهىىىا السىىىلبية )لاايىىىة ولعطج ىىىة(،   ىىىد  الاحافظىىىة ةىىىدر
 . اجازيه اتي عال ، واكي ه الط س  واتةمااع اعلكا  عل  

أسىاليا الاجاة ىة  (Carver et al. ،1989 : 267) كع  فر  خخعر ن مىت لى   وأوضى 
لم يي  عدة خطجاا عزالة المأ ي اا السالبة للض ج  و  الم  امخذ ل  خقل ابأي ا لحاوتا ال  ا 



2018  (4ج)ر أكتوب( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 287 

 لاجاة ىىة وةىىجا حىىت فعىىال للاشىىكلةلىىذا امطلىىا ا، اىى و  الضىى ج  الاباشىى ة أو ا يىى  اإليياىىه ل ىىا
 . وكذلك المطظيم اتي عال  للض   وللاثي اا الم  اك إلد  اجازيه وام اوز ةدراه عل  المجافق

 اعععععو   ؛( (Cook & Heppner ،1997: 906كعععععوب  يرانعععععر اعمب هىىىىىاو 
م في ىىىىا ا فىىىى اا يشىىىىاطاا م اجافىىىىق وعاليىىىىاا اسىىىىم ااي ياا بأي ىىىىا  ( 676: 2010الضععععرياج) اكىىىىطظي

ولجاة ىىىة  اسىىىم د  حىىىت لشىىىكقا ال ىىى ابحيىىى   لجكياا م فىىى  حىىىدوا ي  ضىىى ا علىىىي م واةع ىىىموسىىى
وبالمىىال  ف ىى  العىىا إعىىااة اع  ىىف للجاةىىع وإعىىااة ا داىىد لىىه.   ف ىى، الاجاةىى  وا حىىداث الضىىاشطة

 . اور ا هال ا ف  المأ ي  عل  صحمه الط سية وال ساية
، لاا يعك  أهاية لثت هذا الام ي  اجاة ة بشكت لمعداالاطاول أساليا  فإلد ام وبالمال 

لاجاة ىىىة لىىى  خقل ىىىا ال ىىى ا   الا  ىىىجااا والطشىىىاطاا المىىى  يسىىىع إلىىى  أسىىىاليا الاجاة ىىىة اشىىىي ف
لاثىت هىذ   وضىب  اتي عىاتا الاصىاحبةواخ يى  المىجا  اتي عىال   الاخمل ة بشىكت عىا الاجاة  
ا ويىة والاثىا  ة والطضىت واعاىزا  ول   م فعطدلا يكج  ال ى ا أمثى   إلىة  ط سىه و مامىع بال. الاجاة 

وبالمىىال  ، اتي عىىال  أ طىىاد المعالىىت لىىع الاجاةىى  الاخمل ىىة اكىىج  أسىىاليا لجاة مىىه اجافإليىىة وإي ا يىىة
فىىىال  ا ال ىىىأ إلىىى  أسىىىاليا الاجاة ىىىة باىىىا البىىى  ياىىى  ، المعالىىىت لع ىىىا بشىىىكت لبمكىىى  وشيىىى  لىىىألج 

 شخصيمه ولسمج  خب اه وط  إلة اإليياه ل ذ  الاجاة . 
العىىا عجالىىت عىىدة إلىى  وةىىجا  ( 342:  2006 )منعع    اععو ال عع ل   وةىىد أمىىدا هىىذا

لى  الاىزاض  اأسىاليا لحىداة للاجاة ىة  ىدد    اورها ف  اخمق  ا فى اا فياىا  يىط م فى  الم ىات م إلى
شي هىا   اور ا ةى ا  ك ااعىة لصىدر ة للضى ج  إلى  أساليا الاعاللة الجالديىة إلى  الشخص  إل

الحىىجار   وت اشىى ع علىى، إلافيىىة اىىدعم احمىى ا  السىىلطة والا ةعيىىاا الدالىىةلىى  عجالىىت ل ماعيىىة و 
 .ادعم المجةه ال اع  واضح  باكاية ال  ا لصال  الكت   أو أخ  ، والمجاصت

ةالىىىىت الباحثىىىىة بىىىىاعطقف علىىىى  العداىىىىد لىىىى  الدراسىىىىاا والبحىىىىجث المىىىى  اطاولىىىىت اع ىىىىداف 
 ا الاجاة ة وه  كالمال : وعقةمه بأسالي اتي عال 

( عنوان الدراسة: منوذج بنـايي لببـداع االنفعـالي     2010دراسة ) سعيد سرور وعادل املنشاوي , -1
 .  والكفاءة االنفعالية والتفكري اإلبداعي وأساليب مواجهة الضغوط الدراسية لدى الطالب املعلم

لك ىىىادة اتي عاليىىىة والم كيىىى  هىىىدفت الدراسىىىة إلىىى  كشىىى  العقةىىىة  ىىىي  اع ىىىداف اتي عىىىال  وا
ولىىد  إسىى ا  كىىت لىى  الك ىىادة اتي عاليىىة والم كيىى  ، اع ىىداع  وأسىىاليا لجاة ىىة الضىى ج  الدراسىىية
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لىىد  عيطىىة ةجال ىىىا ، اع ىىداع  وأسىىاليا لجاة ىىة الضىى ج  الدراسىىية فىىى  المطبىىؤ باع ىىداف اتي عىىال 
 جر. واىىىم اسىىىمخدا  ةاتاىىىة اع ىىىداف ( طالب ىىىا وطالبىىىة لىىى  ال  ةىىىة ال ابعىىىة بكليىىىة الم بيىىىة  ىىىدلط 300)

لإليىا  الك ىادة اتي عاليىة ، اع  ىا واإلطىي  البىاحثي  ( Averill ،1999 )اتي عىال  إعىداا أف  ىت 
، اإلطىي  ) أحاىد إ ى اهيم ( Williams Frank )إعىداا البىاحثي  ,إخمبىار الم كيى  اع ىداع  إعىداا 

ا ةاىة  ( Len & Chen ،2010 )لإليا  أساليا لجاة ة الضى ج  الدراسىية إعىداا ، ( 1990
 البىىىاحثي . وةىىىد أسىىى  ا يمىىىاتت الدراسىىىة إل :وةىىىجا عقةىىىة إراباطيىىىة لجةبىىىة  ىىىي  اع ىىىداف اتي عىىىال 
وأسىىىاليا لجاة ىىىة الضىىى ج  الدراسىىىية , يطاىىىا كايىىىت لعىىىالقا اترابىىىا  سىىىالبة فىىى  حالىىىة أسىىىلجب  

والمجةىىىة السىىىلب  يحىىىج لجاة ىىىة الضىىى ج  الدراسىىىية الاماثلىىىي  فىىى  المجةىىىه السىىىلب  يحىىىج الاشىىىكلة 
اتي عىىال. كىىذلك إسىى ا  كىىت لىى  الك ىىادة اتي عاليىىة والم كيىى  اع ىىداع  وأسىىاليا لجاة ىىة الضىى ج  

 الدراسية ف  المطبؤ باع داف اتي عال . 

: الفروق الفردية يف اإلبداع اإلنفعـالي :  الدراسة عنوانAverill ) ( 1999, دراسة أفريل -2
ــات.  ــات والعال.ـ  Individual differences in emotional املكونـ

creativity: structure and correlates . 
الكشى  عى  ال ى وق ال  ايىة فى  اع ىداف اتي عىال  لى  خىقل الم كيىز   إلى الدراسة هدفت

واإلدا  ، واتلمزا  الداط ، الشخصية خصاتأالبطية العاللية لا داف اتي عال  ف  عقةم ا ب  عل
 وةا  أف  ت لع ف  إله ب ة اد، وأساليا الاجاة ة، كسيثياياواتل،  ة الضب ووة، والخضجف، الذاا

اا عيطىىاا لمطجعىىة لىى  طىىق  واسىىمخد  فىى  هىىذ  الدراسىى، سىىت اراسىىاا لمحإليىىق أهىىدا  الدراسىىة
ولىى   ىىم خلصىىت يمىىاتت ، لىى  الاإلىىااي  لإليىىا  لم يىى اا البحىى طكبىىق علىىي م ل اجعىىة ، ال العىىة

داف فى  اع ىى وةىجا فىى وق  ىي  الىذكجر واعيىىاث: ا ىىامىاتت لى  أهالدراسىاا ال  عيىة إلىى  عىدا لىى  الط
اع ىىىداف  ىىىي  اراباطيىىىة لجةبىىىة وةىىىجا عقةىىىة   إلىىى . كاىىىا اجصىىىلتاتي عىىىال  وملىىىك لصىىىال  اعيىىىاث

اعلمىىىزا   ،، وأسىىىاليا الاجاة ىىىة، ول كىىىز الضىىىب اإلىىىدا  الىىىذاا، فاعليىىىة الىىىذاااتي عىىىال  وكىىىت لىىى  
 . الخب ة  ي ما  علوات، ا  ف  الط جلة والا اهإلةالداط  وإاراك الخب اا الاؤلاة واعحب

 تعقيب على الدراسات السابقة :
إم ، أشارا الدراساا السابإلة إل  أهاية العقةة  ىي  اع ىداف اتي عىال  وأسىاليا الاجاة ىة

الابىىىدعي  اي عالي ىىىا ل ىىىم راوا فعىىىت لمايىىىزة عىىى  شيىىى هم لاىىىا ي عىىىت أسىىىاليا لىىىجاة م م امضىىى  أ  
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الاشىكقا  اطىاوللىدا م الإلىدرة على  و الا وية والاثا  ة والمحد  والضب  اتي عال  للاجاة  امسم ب
لاا اب ز ، ا يي  اا اهاا م اتي عالية عطد لجاة ة الاجاة  الضاشطةو ، وابسيط ابشكت إي ا   

 أهاية اراسة اع داف اتي عال  وعقةمه بأساليا الاجاة ة.

 ر الطظ   والدراساا السابإلة ألك  للباحثة صياشة ال  و  المالية : ف  ضجد اعطا
لإليىىىا    ماا اتلىىىة إحصىىىاتية  ىىىي  ارةىىىاا الطىىىق  علىىىلجةبىىىة اجةىىىد عقةىىىة اراباطيىىىة  -1

 . عيطة الدراسة  لإليا  أساليا الاجاة ة لد  اع داف اتي عال  وارةاا م عل

 . عيطة الدراسة  لد ياك  المطبؤ باع داف اتي عال  ل  خقل أساليا الاجاة ة -2

   عينـــة الـــدراســـة:
( طالب ىا وطالبىة  بكليمى  ال طىج  المطبيإليىة والم بيىة 200اكجيت عيطة الدراسة الط اتية ل  )

 ، ( عال ا22 -19وا اوحت أعاار العيطة  ي  )، ( طالبة  112( طالب ا، و)88ب العة  ط ا  جاةع )

 أدوات الـــدراســــة: 
 است ومت الا حُثة فج الو اسة الح لرة األ  ات اآلترة:

  ( إ وا  : الا حثة )لإليا  اع داف اتي عال   -1

 ( 2006، ) إ وا  : من    او ال  ل لإليا  أساليا الاجاة ة  -2

 واا الدراسة بشكت ل صت :وفياا ال  ع   لكت أااة ل  أا
    ولا أكاي  اعطقف عليه ل  اراسىاا وبحىجث سىابإلة، ةالت الباحثة با اةعة اعطار الطظ ،

ل ىىا  اع ىىداف اتي عىىال  ، ( Averill,1999ولط ىىا لإليىىا  اع ىىداف اتي عىىال  إعىىداا أف  ىىت ) 
تي عىىال  ,لإليىا  اع ىىداف ا( Averill & Gutbezahl ،1996 )إعىداا :ةمبيىىزا  وأف  ىت 

 (. 2011، (,لإليا  ات مكار ة الجةدايية إعداا) ر  ا  عطا  2011، إعداا) ز طا  دو  
  لىى  خىىقل لاسىىبق اىىم احداىىد أبعىىاا لإليىىا  اع ىىداف اتي عىىال  لىىد  طىىق  ال العىىة فىى  أربعىىة

 الطقةىة اتي عاليىة ,الا ويىىة اتي عاليىة ,ا صىالة ) ال ىىدة (، أبعىاا وهى : اتسىمعداا اتي عىىال 
  اتي عالية.

 ام صياشة ل  ااا الاإليا  ف  صجرة عباراا . 
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 :  حسا  صدق و باا الاإليا  كالمال 
  أواًل :صدق المقياس:

 والصدق الا اب  بالاحك.، لحسا  صدق الاإليا  ام إسمخدا  صدق الاحكاي 
 صدق المحكمين:أ( 

أسىااذة  اىم عى   الاإليىا  فى  صىجراه ا وليىة على  ل اجعىة لى  السىااة الاحكاىي  لى 
( لحكاىىىىا  وملىىىك للحكىىىىم علىىى  الاإليىىىىا  وبطىىىاد علىىىى  15الصىىىحة الط سىىىىية وعلىىىم الىىىىط   وعىىىداهم )

 اجةي اا م ام إة اد المعديقا الاإلم حة بحذ  الا  ااا وإعااة صياشة ل  ااا أخ  .
 :ب( الصدق المرتبط بالمحك

ةالىىت الباحثىىىة بحسىىا  صىىىدق الاإليىىا  بط  إلىىىة صىىدق الاحىىىك ي وملىىك  مطبيىىىق لإليىىىا  
واىىم ، ( علىى  عيطىىة المإلطىىي  2012، اع ىىداف اتي عىىال  لىىد  طىىق  ال العىىة إعىىداا ) ر  ىىا  عطىىا 

حسىىا  لعالىىت اترابىىا   ىىي  ارةىىاا الطىىق  علىى  لإليىىا  اع ىىداف اتي عىىال  ) إعىىداا الباحثىىة ( 
وهىج  0,81وكىا  لعالىت اترابىا    ، ( 2012، ولإليا  اع ىداف اتي عىال  إعىداا ) ر  ىا  عطىا 

 . وهذا ادل عل  صدق الاإليا  0,01ارابا  اال عطد لسمج  اتلة  لعالت
 : ثانيًا: ثبات المقياس

 . ةالت الباحثة بحسا   باا الاإليا  بط  إلة إعااة اطبيق الاإليا 
 إعادة تطبيق المقياس :

ول   ىم أكعيىد اطبيىق الاإليىا  ب اصىت زلطى  ، ام اطبيق الاإليا  عل  أف اا عيطة المإلطي 
حصىاتي ا عطىد ( وهج اال إ0,73وكا  لعالت  باا الاإليا  هج )، جل ا  ي  المطبيإلي ( ا15ةدر  )

 (.0,01لسمج  اتلة )
واىمم اعةابىة عى  كىت عبىارة لى  ، ( عبىارة32و مكج  الاإليا  ف  صىجراه الط اتيىة لى  )

لىىىذا ، شي لجافىىىق بشىىىدة( شيىىى  لجافىىىق، ،لمىىى اا، لجافىىىق )لجافىىىىق بشىىىىدة،  خاسىىىىة  ىىىىداتت هىىىىخىىىقل 
وبطىىاد  علىى  ملىىك اكىىج  الط ايىىة العظاىى  لدرةىىة الا حىىجص ( 1، 2، 3، ٤، 5يىىت الىىدرةاا )أعط

 . ( ارةة32)  ه والط اية الص    لدرةة الا حجص عل  الاإليا  (160) عل  الاإليا  ه 

 (2006، : منال عبد اخلالق إعداد) مقياس أساليب مواجهة الضغوطثانيًا: مقياس 
 وصف المقياس  أ(

امشىىكت صىىجرة لإليىىا  أسىىاليا حيىى  (  2006، إليىىا ) لطىىال عبىىد الخىالقأعىدا هىىذا الا 
الاجاة ة ف  بعدا  رتيسيي  وأربعة لكجياا ف عية كاا ال : ا ساليا المجافإلية السج ة : المأللية 
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( 50و مكىىىىج  الاإليىىىا  لىىىى  ) .ة القسىىىج ة: الم طبيىىىىة والمدلي  ىىىةوا سىىىاليا القاجافإليىىىى، واعة اتيىىىة
ىىر لىى  خاىى  اسىىم اباا اطىىدرض كاىىا الىى   ىىق اتخميىىاالا حىىجص عىى  ط و  يىىا ، ا: اططبىىق ااال 
 . 1، 2، 3، ٤، 5: و كج  اصحيح ا كالمال ، ات اططبق ااال  ، ت اططبق،  ي   ي ، اططبق

 صدق وثبات مقياس أساليب المواجهة : (ب
ل ى ااا صىدق ، ةالت لعدة الاإليا  بحسا  صدق الاإليا  ب سمخدا  صدق الاحكاي 

صدق ا بعاا بحسا  لعالقا ارابىا  ا بعىاا بالدرةىة الكليىة لاإليىا  ,ليا الاجاة ة لإليا  أسا
بحسىىىىا  لعالىىىىت  بىىىىاا لإليىىىىا  أسىىىىاليا الاجاة ىىىىة وكىىىىذا ا بعىىىىاا ماىىىىا ةالىىىىت . أسىىىىاليا الاجاة ىىىىة

وأوضىىحت الطمىىاتت أ  باسىىمخدا  لعالىىت أل ىىا ك ويبىىا  وط  إلىىة الم زتىىة الطصىى ية وسىىبي لا   ىى او  
 ةة عالية ل  الصدق والثباا.الاإليا  امامع  در 

وةد ةالت الباحثة ب عااة اإلطىي  الاإليىا  للمأمىد لى  لقتامىه لعيطىة الدراسىة الحاليىة وملىك 
 بعد اطبيإله عل  عيطة المإلطي  وكايت الطماتت كا ا :

 :حساب ثبات مقياس أساليب المواجهة

  عيد اطبيإلىه لى ة أخى   م أك ، ةالت الباحثة ب عااة اطبيق الاإليا  عل  أف اا عيطة المإلطي 
ىىىا  ىىىي  المطبيىىىق ا ول والثىىىاي  علىىى  ي ىىى  العيطىىىة ,15ب اصىىىت زلطىىى  ) واىىىم حسىىىا  لعالىىىت ( اجل 

، اترابىىىا   ىىىي  الىىىدرةاا المىىى  اىىىم الحصىىىجل علي ىىىا فىىى  المطبيىىىق ا ول وارةىىىاا المطبيىىىق الثىىىاي 
 (0,71)  ووصىىىىلت إلىىىى، (  سىىىىاليا الاجاة ىىىىة اعي ا يىىىىة0,75)  ووصىىىىت لعالىىىىت اترابىىىىا  إلىىىى
وهىى  لعىىالقا ارابىىا  االىىة إحصىىاتي ا عطىىد لسىىمج  ، ةىىيم لإلبجلىىة   سىىاليا الاجاة ىىة السىىلبية وهىى

 . (0,01اتلة )
  األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ولعالىىت ، واخمبىار )ا(، إسىمخدالت الباحثىىة بعىم ا سىىاليا اعحصىاتية لثىىت لعالىت اعرابىىا 
 .وملك للمحإلق ل  صحة ال  و  spss اتيحدار وملك ب سمخدا  الب يالت اعحصات 

 نتيجة الفرض األول : -1
ماا اتلىىىىة إحصىىىىاتية  ىىىىي  لجةبىىىىة اجةىىىىد عقةىىىىة اراباطيىىىىة " اىىىىطأ ال ىىىى   ا ول علىىىى :

أسىىاليا الاجاة ىىة" لىىد  ارةىىاا الطىىق  علىى  لإليىىا  اع ىىداف اتي عىىال  وارةىىاا م علىى  لإليىىا  
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اإلبععواع "ةالىىت الباحثىىة  مطبيىىق كىىت لىى  لإليىىا لىى  صىىحة هىىذا ال ىى  ، وللمحإلُّىىق . عيطىىة الدراسىىة
وبعىد رصىد الطمىاتت واحليل ىا باسىمخدا   البحى عيطىة  على ،"أس لرب المواجهة"ولإليا  " االنفس لى

 ة إل  الطماتت المالية :الباحث تاجصل لعالت اترابا   ي سج  
 واجهة "البعد الرئيسي األول " األساليب التوافقية السوية للمأ( 

كىت لى  لإليا "اع ىداف اعي عىال "  مطبيىق  ةالباحثى تةالل  صحة هذا ال     وللمحإلُّق
وبعد رصد الطماتت  البح عيطة ولإليا  "أساليا الاجاة ة" فياا يخأ البعد ال تيس  ا ول عل  

 ة إل  الطماتت المالية :الباحث تاجصللعالت اعرابا   ي سج  واحليل ا باسمخدا  
 العال.ة االرتباطية بني مقياس اإلبداع االنفعالي ومقياس أساليب املواجهة  (1جدول )

 فيما خيص البعد األول "األساليب التوافقية السوية للمواجهة"

 (0.01**  الة  نو مستوى )
اإلبعععععواع ( امضىىىىى  وةىىىىىجا عقةىىىىىة إراباطيىىىىىة لجةبىىىىىة  ىىىىىي  لإليىىىىىا  "1لىىىىى  خىىىىىقل ةىىىىىدول)

السععععوية  "األسعععع لرب التواف رععععةلاإليىىىىا  أسىىىىاليا الاجاة ىىىىة  البعىىىىد ال تيسىىىى  ا ول"، و اإلنفسعععع لى
(،إضىىىىىىافة إلىىىىىى  وةىىىىىىجا عقةىىىىىىة إراباطيىىىىىىة لجةبىىىىىىة  ىىىىىىي  0,01عطىىىىىىد لسىىىىىىمج  اتلىىىىىىة )" للمواجهععععععة

 البعىىىد ال تيسىىى  ا وللإليا "اع ىىىداف اعي عىىىال "، و"ا سىىىاليا المالليىىىة" و"ا سىىىاليا اعة اتيىىىة"ل  
(. لاىىىا يعطىىى  احإلىىىق ال ىىى   الثىىىاي  وةبجلىىىه فياىىىا يخىىىأ البعىىىد ا ول 0,01عطىىىد لسىىىمج  اتلىىىة )

 . ا ساليا المجافإلية السج ة للاجاة ة" س ال تي
 البعد الرئيسي الثانى " األساليب الالتوافقية الالسوية للمواجهة "ب( 

" اإلبعواع اإلنفسع لىكت ل  لإليىا  " مطبيق  ةالباحث تةالللمحإلق ل  صحة هذا ال    
عىىد رصىىد وب البحىى عيطىىة  علىى فياىىا يخىىأ البعىىد ال تيسىى  الثىىاي   "أسعع لرب المواجهععةولإليىىا  "

 ة إل  الطماتت المالية :الباحث تاجصللعالت اعرابا  الطماتت واحليل ا باسمخدا  

 
 مقياس أساليب املواجهة "بعد األساليب التوافقية السوية للمواجهة"

 البعد األول
 أساليب تأملية )على مستوى التأمل والتفكري(

 الثانىالبعد 
 أساليب إجـراييــة

إمجاىل 
 املقياس

 **0,711 **0,674 **0,634 مقياس اإلبداع االنفعاىل
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  ( العال.ة االرتباطية بني مقياس اإلبداع االنفعالي ومقياس أساليب املواجهة2جدول )
 فيما خيص البعد الثاني "األساليب الالتوافقية الالسوية للمواجهة"

 (0.01**  الة  نو مستوى )
"، نفسع لىاإلبعواع اال ( امض  وةجا عقةة اراباطية سالبة  ي  لإليىا "2ل  خقل ةدول)

عطىد "األسع لرب الالتواف رعة الالسعوية للمواجهعة" لاإليا  أساليا الاجاة ىة  البعد ال تيس  الثاي و 
(،إضىىىىىىافة إلىىىىىى  وةىىىىىىجا عقةىىىىىىة إراباطيىىىىىىة سىىىىىىالبة  ىىىىىىي  لإليىىىىىىا  "اع ىىىىىىداف 0,01لسىىىىىىمج  اتلىىىىىىة )

عطىىىىد   البعىىىىد ال تيسىىىى  الثىىىىاياتي عال "،وأبعىىىىاا "ا سىىىىاليا الم طبيىىىىة" و" ا سىىىىاليا المدلي  ىىىىة" لىىىى  
 .لاا يعط  احإلق ال    الثاي  وةبجله فياا يخأ البعد ال تيس  الثاي . (0,01لسمج  اتلة )

يإلياىىج  الاجاةىى   اا فىى اا الابىىدعي  اي عالي ىىإلىى  أ  ، وا ةىىع هىىذ  الطمي ىىة فىى  رأ  الباحثىىة
ىىا للطسىىق الاع فىى  لىىدا م واتاراك واتي عىىال الىىذ  يسىىاهم فىى  اةىى  المعالىىت لىىع الاج  الضىىاشطة وفإل 

كاىىا يكجيىىجا أمثىى  ل ويىىة فىى  حىىت الاشىىكقا المىى  ، بشىىكت أمثىى  إي ا يىىة الاألجفىىة الامطجعىىة وشيىى 
اجاة  م بشكت لبمك  ولبدف وإي ا  . وف  ملك ام ق الطمي ة الحالية لع لا اجصلت إليه اراسىة 

( حيىى   163: 2010؛ سععسرو سععر     عع    المنشعع    ) (Averill ،1999)أفريععل مىىت لىى  
لدراسىىىىىاا علىىىىى  وةىىىىىجا عقةىىىىىة اراباطيىىىىىة لجةبىىىىىة  ىىىىىي  اع ىىىىىداف اتي عىىىىىال  وأسىىىىىاليا أمىىىىىدا الىىىىىك ا

المجافإليىىىىة  سىىىىاليال ا عىىىى  اع ىىىىداف أمثىىىى  اسىىىىم ااة لىىىى  ا  فىىىى ااا  الاجاة ىىىىةيحي  أشىىىىارا إلىىىى  أ 
 ا يطاىىا لطخ ضىى  اع ىىداف كىىايجا أمثىى  اسىىمخدال  ، عطىىد لجاة ىىة لجاةىى  اعحباطىىاا وال عالىىة الطشىىطة

  والم طبية. ية والعدوايية لقسم اباا اتيسحا

 :الثانينتيجة الفـــرض  -2
اكىى  المطبىىؤ باع ىىداف اتي عىىال  لىى  خىىقل أسىىاليا الاجاة ىىة ي:"الثىىاي  علىى اىىطأ ال ىى   

المطبىؤ  لكاييىةع احليىت اتيحىدار الخطى يحسىا . وللمحإلىق لى  هىذا ال ى   "عيطىة الدراسىة   لىد
 .بام ي  لسمإلت ل  لم ي اا اابعة

 

 مقياس أساليب املواجهة 
 األساليب الالتوافقية الالسوية للمواجهة""بعد 

 البعد األول
 أساليب جتنبية

 البعد الثانى
 أساليب تدمريية

 إمجاىل املقياس

 **0,443 - **0,499 - **0,391 - مقياس اإلبداع االنفعاىل
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 بني اإلبداع االنفعاىل وأساليب املواجهة )التوافقية السوية( (R) مل االرتباط املتعددمعا (3جدول )
املتغري 
 املستقل

املتغري 
 التابع

معامل االرتباط 
 Rاملتعدد 

مربع معامل االرتباط 
 املتعدد

مربع معامل 
 االحندار املتعدد

اخلطا 
 املعيارى

اإلبداع 
 اإلنفعاىل

التوافقية 
 السوية

0,711 0,506 0,504 13,394 

ول بع لعالت اترابا  الامعدا وهج ( R)ةياة لعالت اترابا  الامعدا( 3ةدول )اجض  
 لطاسا.لعالت ارابا  

 لببداع االنفعاىل وفقًا ألساليب املواجهة )التوافقية السوية(حتليل التباين ف وداللتها االحصايية (  4جدول ) 
ــتغري  املــ

 املستقل

املـــــــتغري 
 التابع

مصـــــدر 
 لتباينا

 جمموع املربعات
درجـــــة 

 احلرية
 .يمة ف متوسط املربعات

وى تمســــــ
 الداللة

اإلبداع 
 االنفعاىل

التوافقية 
 السوية

 36413,347 1 36413,347 االحندار

202,985 

دال عند 
 مستوى

0,01 

 179,390 198 35519,133 البا.ى

  199 71932,480 اجملموع

  المبىاا   ولط ىا فى 0,01ا عطىد لسىمج  االىة احصىاتي  إي ا  ( ةياة )  ( أ٤ةدول)و مض  ل  
 .لألساليا المجافإلية السج ة للاجاة ةياك  ا سي   باع فة الدرةة الكلية  اع داف اتي عال ف  

 اإلبداع االنفعاىل وأساليب املواجهة )التوافقية السوية(حندار املتعدد بني داللة حتليل اإل (5جدول )

 املتغري املستقل
مة معامالت .ي

 االحندار

اخلطا املعيارى 
 ملعامالت االحندار

.يمة 
 بيتا

.يمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

دالة عند مستوى    8,310 5,122 الثابت
 14,247 0,711 0,076 1,085 التوافقية / السوية 0,01

 اع ىىداف اتي عىىال علىى  ا سىىاليا المجافإليىىة السىىج ة سىى ا  إلىىد   امضىى ( 5ةىىدول )ولىى  
ولعالىىت اتيحىىدار ال زتىى   (5,122)    ا ىىت لعاالىىة اتيحىىدار أو  ا ىىت المطبىىؤ يسىىاو   فىىولط ىىا 

،ألىىا لعالىىت اتيحىىدار (0,01)وهىىج اال عطىىد لسىىمج   (1,085) هطىىا يسىىاو   (B) شيىى  الاعيىىار  
على  أ  كىت ا يى  لإلىدار  ارةىة لعيار ىة  (Beta) وادل ةياىة(0,711) يساو   (Beta) الاعيار  

فىى   (0,711) ؤا  إلىى  ا يىى  ةيامىىه سىىاليا المجافإليىىة السىىج ة للاجاة ىىة اىىالإلىىيم اواحىىدة فىى  ةياىىة 
 ولط ا ف   لعاالة اتيحدار ه  . اع داف اعي عال ةياة 

 التوافقية السوية للمواجهة( األساليبدرجة  × 0,711+ ) 5,122=اإلبداع االنفعاىل درجة 
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 ب التواف رة السوية للمواجهةيمكن التناؤ ب إلبواع االنفس لى من خال  األس لر  ب لت لى
وا ةع هذ  الطمي ة ف  رأ  الباحثة إل  أ  الابىدعي  اي عالي ىا  ىدافعيم م واطىاول م اعي ىا   وشيى  
الاألج  للاجاة  الاخمل ة ت يعمب وي ا لجاة  ضاشطة ,حي  اظ   ةدرا م ف  اطاول لثىت هىذ  

إي ا ي ا وبشكت لم  ا وشي  لألج   الاجاة  بص ة عالة والاجاة  الضاشطة بص ة خاصة اطاوت  
) سعسرو وف  ملك إاساق لع يماتت اراسة ، ول   م اثا  و  عي ازها واحإليق طاجحاا م وأهداف م

ولىى   ىىم ياكىى  اعشىىارة إلىى  إلكاييىىة المطبىىؤ باع ىىداف  (163:  2010، سععر     عع    المنشعع    
 . اتي عال  ل  خقل أساليا الاجاة ة المجافإلية

فالابىىدعج  هىىم ، اجصىى  الدراسىىة الحاليىىة بضىى ورة اجةيىىه اتهماىىا  ب ئىىة الابىىدعي  اي عالي ىىا
وكىىذلك الإلىىج  الدافعىىة يحىىج المإلىىد  وال ةىى  وحىىت الاشىىكقا بطىى ق وأسىىاليا ةداىىدة وشيىى  لألجفىىة. 

راسىىىاا امطىىىاول إ ىىى از ماىىىا اجصىىى  الدراسىىىة بىىى ة اد اضىىى ورة اجةيىىىه اتهماىىىا  بالا حلىىىة  ال العيىىىة ,
 هاية ا ساليا المجافإلية السىج ة للاجاة ىة والمى  ال ىأ إلي ىا ال ى ا ولاام اىا عليىه الىك ا سىاليا 

 . ل  اتحم اظ بالصحة الط سية وعد  ال  و  ل  الاجاة  الاخمل ة وا طب ا
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 أواًل : املراجع العربية :  
ض البطات  للعقةة  ي  اع داف اتي عال  وفعالية الىذاا الطاجم. ( 201٤حسط  زك  ا الط ار ) -1

 ، ج مسععة بنهعع ، م لععة يلرععة التربرععة، اتي عاليىىة ول ىىاراا ااخىىام الإلىى ار لىىد  طىىق  ال العىىة
25(98) ،101 – 1٤٤.   

(. ياىجمض  طىىات  لا ىداف اتي عىىال  2010سىعيد عبىد ال طىى  سى ور,عاال لحاىىجا الاطشىاو  )  -2
، والم كي  اع داع  وأساليا لجاة ة الض ج  الدراسية لد  الطالا الاعلموالك ادة اتي عالية 

 .187 – 103، 2، ةالعة ا سكطدر ة، م لة يلرة التربرة بومنهو 

(. البطىىاد العىىالل  لا ىىداف اتي عىىال  وعقةمىىه بكىىت لىى   2010شىىي    لحاىىد أحاىىد اسىىجة  )  -3
م لععة يلرععة ، الثالىى  اععىىداا  ةىىجة السىىيط ة الاع فيىىة والإلىىيم لىىد  عيطىىة لىى  طىىق  الصىى 

 .212 – 168، 2ال زد ، ( 82)  21، ج مسة بنه ، التربرة

عقةىىىىىة وة ىىىىىة الضىىىىىب  بأسىىىىىاليا لجاة ىىىىىة الاشىىىىىكقا . )1996 (عىىىىىاال لحاىىىىىد ه  ىىىىىد  -٤
م لعععععععة بحعععععععوج يلرعععععععة اآل ا  ب  مسعععععععة "اراسىىىىىىىة فىىىىىىى  ضىىىىىىىجد ال ىىىىىىى وق  ىىىىىىىي  ال طسىىىىىىىي "، 

 . 321 – 267، ( 26، ) المنوفرة

أسىىىاليا لجاة ىىىة الضىىى ج  الط سىىىية الا طيىىىة وعقةم ىىىا  ىىىبعم (.  2010)عبىىد ا الضىىى  ب   -5
م لعة ج مسعة ، الام ي اا اراسة ليدايية عل  عيطة ل  العاللي  باصطع زةىاض الإلىد   دلشىق

 . كلية الم بية ةالعة الشق، ( ٤) 26،  مش 

خاى  (. أساليا لجاة ة الضى ج  وعقةم ىا بالعجالىت ال 2006لطال عبد الخالق ةا  ا ) -6
مععؤتمر السععال  . الكبىى   فىى  الشخصىىية لىىد  طىىق  وطالبىىاا الاىى حلمي  الثايج ىىة وال العيىىة

 . 377 – 3٤1، ةالعة الاطجفية، النفسج...  ؤية تك ملرة

 ثانيًا : املراجع األجنبية:  
7- Averill , J.R.( 1999 ). Individual differences in emotional creativity : 

Structure and correlates. Journal of Personality , 67, 331 – 371. 

8- Averill, J. ( 2002 ). Emotional creativity : Toward " Spiritualizing the 

Passions " Handbook of Positive Psychology , 127- 185, New York : 

Oxford University Press.  
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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. 


