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 َرأِض َوِإَذا َقَضى َمَواِت َواْلأ َبِديُع السَّ

ًرا فَِإنََّما يَ ُقوُل َلُه ُكنأ فَ َيُكونُ  ِ َأمأ
 صذق اهلل العلي العظيم
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ــلإ )اقػػرأت هػػذر الرسػػالة الموسػػومة بػػػ  نػػي  أ شػػهد  أ  و نحــو الحيــاة لــد  بــداع االنفعــالي وه قتــو بالتوج 
الػػى كميػػة التربيػػة / جامعػػػة مســير )نهمــة هبــد الهــاد  المقدمػػة مػػف قبػػؿ الطالبػػة طمبــة الجامعــة  

فػػي عمػػـ  آدابالقادسػػية / قسػػـ العمػػـو التربويػػة والنفسػػيةت وهػػي مػػف متطمبػػات نيػػؿ شػػهادة ماجسػػتير 
 النفس التربوي ت وقد وجدتها صالحة مف الناحية العممية .
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 اإِلهداء                  
ِإىلِانقهتِانكجريِوانذٌِانؼشَش....ِحفظهِاهللِ

ِاحلتِواحلىبنِوثهسمِانشفبءِوانذتٍِاحلجُجخ....محبهبِاهللوجغِ

ِاخٍِانؼشَشِِامحذَِبِرةِاحفظهِيلِ....

ِانقهىةِانزقُقخِوانىفىصِانربَئخِ,إىلِسىذٌِيفِاحلُبحُِأخىاتٍ)نقبءِونُهً(

ِوِاالقمبرِاملضُئخِ)ػهًِوفبطمخِومىسًِوفضمِاهلل(

ِكمِمهِسبػذوٍِيفِإإجنبسِهذاِانؼممِ.............
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ِشكزِوامتىبن
حسػػػانا وف ػػػما  إسػػػهب لنػػػا مػػػف أسػػػبابا و أر لنػػػا مػػػف واخػػػراا عمػػػى مػػػا سػػػخ   الحمػػػد والشػػػكر ن سػػػبحانا وتعػػػالى او ا 

 ؿ بيتا الطيبيف الطاهريف. آوالصالة والسالـ عمى سيدنا محمد )صمى ان عميا والا وسمـ( وعمى 
خيػػػرة لبحهػػػي هػػػذا التقػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػؿ وبخػػػالص الوفػػػاء وا حتػػػراـ ل سػػػتاذ أللمسػػػاتي ا  ػػػ   أ ف  أيطيػػػب لػػػي 

ــدر الموســو  الػػدكتور ــد العزيــز حي  ومتابعػػة   بػػدار لػػي مػػف توجيػػا  ألبحػػث لمػػا شػػراؼ عمػػى هػػذا الإ لتف ػػما با )هب
لرفػ  مسػتوه هػذا تبػالرأي والمشػورة والتوجيهػات العمميػة  في بذؿ الكهير مف وقتا وراحتػا ولػـ يبخػؿ عمػي   مستمرة  

 فادني كهيراا فجزار ان خيراا . أفقد  تالبحث حتى خرج بهذر الصورة
( أ.د هبــاس رمنــان الجبــور كػػؿ مػػف ) :الدراسػػية )السػػيمنار(ع ػػاء الحمقػػة ألػػى إـ بالشػػكر وا متنػػاف تقػػد  أكمػا 
( وبخػػالص الشػػكر وا متنػػاف الػػى السػػيدات والسػػادة الخبػػراء لمػػا قػػدموا لػػي مػػف أ.د همــي رــكر جــابر ال زاهــيو)

 مالحظات وتعديالت وا افات عمى مقياسي البحث.
ــدـ شػػكري وتقػػديري الػػى )ي ػػاا اقػػد  أو   ــد هب ــد الواحــدأ.م. د هــ ( و)أ.م. د احســان حمي (فػػي تقػػديـ  ء احمــد هب

ـ بػػوافر ا متنػػاف والتقػػدير الػػى الهييػػة التدريسػػية فػػي قسػػـ تقػػد  أالمشػػورة والمالحظػػات القيمػػة . واعترافػػاا بالجميػػؿ 
( مػف الجهػود المبذولػة لخدمػة العمػـ أ.م. د محسـن طـاهر الموسـو لػى ريػيس القسػـ )ا  العمـو التربويػة والنفسػية و 

حمـد أم.د لى رييس قسـ عمـ الػنفس فػي كميػة ابداب )إـ بجزيؿ الشكر والتقدير تقد  أ اف   ألوطالبا ت   يسعني ا
م. همـي هبـد بالػذكر) خػص  أ(عمػى تقديمػا يػد العػوف والمسػاعدة والمالحظػات العمميػة وكػذلؾ جـوني هبد الكـاظم

وقتهمػػػا عطػػػاء الكهيػػػر مػػػف ا  حصػػػايية البحػػػث فػػػي الوقػػػت المحػػػدد و إ( الخبيػػػر ا حصػػػايي لنجػػػاز الـــرحيم رـــال 
 فجزاهما ان خيراا.

فػات بالػذكر موظ خػص  ألى زمالء العمؿ مف موظفيف وموظفات في كمية التربية و إر بعمؽ شكري وامتناني عب  أو 
(في عمادة الكمية والى مكتبػة كميػة ابداب ست فاطمةي اا)أ( و ست نوال وست وفيقةكمية التربية مكتبة الكمية )

لما قػدموا لػي مػف مسػاعدة وترحيػب وتعػاوف لنجػاز  ( م .م امل هبد الحسنو) (ست ا  صقسـ عمـ النفس )
همـي حسـون (و)ميثم هبـد الـرحمن(و)حيدر منرورـ بالغ شكري وامتناني الى ا خوة ا عزاء )قد  أهذا البحث و 

تمػاـ إكممة الشكر هي حدود  يقة  طار اعظـ مف ا حساس بػديف كبيػر نحػو كػؿ مػف سػاهـ فػي  ( وبعد  هبيد
 هذر الرسالة .
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ِمستخهصِانجحث
 -البحث :عنواف 

ه نَْحَو الَحْياِة لذى طلبِت الجاهؼت (  )اإِلبذاع  االنفؼاليُّ وػالقخ ه بالخوج 

 -: إلىيهدؼ البحث الحالي تعرؼ         
 لده طمبة الجامعة . ا نفعالي   ا بداع   -1
( تالتخصػػػص اثانػػػ -ور)ذكػػػنوعال لمتغيػػػرات تبعػػػاا لػػػده طمبػػػة الجامعػػػة  بػػػداع ا نفعػػػالي  لإ افػػػي فػػػروؽ ال -2

 الراب  (-الصؼ) الهانيو (تانساني -)عممي
 التوجا نحو الحياة  لده طمبة الجامعة .  -3
(تالتخصػػػص اثان -كػػػور)ذنوعلمتغيػػػرات التبعػػػاا التوجػػػا نحػػػو الحيػػػاة لػػػده طمبػػػة الجامعػػػة فػػػي الفػػػروؽ  -4

 الراب  ( -الصؼ ) الهاني و انساني(ت -)عممي
 ع ا نفعالي والتوجا نحو الحياة لده طمبة الجامعة. العالقة ا رتباطية بيف ا بداطبيعة -5

 مػػفالعممػػي وا نسػػاني    الصػػباحية ذات التخصػػص ةوتحػػدد البحػػث الحػػالي بطمبػػة جامعػػة القادسػػية لمدراسػػ
 (2117-2116الرابعة لمعاـ الدراسي )و مصفوؼ الهانية  لو اث نوا  ورذكال
  -الباحهة ما يأتي: هداؼ البحث الحالي اعتمدت  أولتحقيؽ    

لػده طمبػة الجامعػة وذلػؾ اعتمػدت الباحهػة عمػى نظريػة  (1999لػ)افريؿ ت مقياس ا بداع ا نفعالي تبني-1
( فقرة وقد توزعت عمى هالهة مجا ت 28( وتكوف المقياس في صورتا النهايية مف )Averill,1999افريؿ )

هما )ا ستعداد ا نفعالي و الجدة ا نفعاليةت والفعالية /ا صالة ا نفعالية( وتـ استخراج الخصايص السيكو 
إعػادة ا ختبػارت -( بطريقػة ا تسػاؽ الخػارجي1882ت وبمغ معامؿ الهبػات )مترية لممقياس مف صدؽ وهبات 

 (.1883تساؽ الداخمي )وبمغ معامؿ الفا كرونباخ لال
نظريػػػة بانػػػدورا  الدراسػػػات السػػػابقة و بنػػػاء مقيػػػاس التوجػػػا نحػػػو الحيػػػاة لػػػده طمبػػػة الجامعػػػة اعتمػػػاداا عمػػػى-2
(Bandura ) وقػػػد توزعػػػت عمػػػى هالهػػػة مجػػػا ت همػػػا ت( فقػػػرة 42وتكػػػوف المقيػػػاس بصػػػورتا النهاييػػػة مػػػف )ت

وقػػد تػػـ اسػػتخراج الخصػػايص السػػيكو ( ة الػػذاتداء المهمػػاتت وتوقػػ  ا حػػداثت وفاعميػػأ)النجػػاح والفشػػؿ فػػي 
إعػػادة ا ختبػػارت -( بطريقػػة ا تسػػاؽ الخػػارجي1881ت وبمػػغ معامػػؿ الهبػػات)متريػػة لممقيػػاس مػػف صػػدؽ وهبػػات

 (.1882وبمغ معامؿ الفا كرونباخ لالتساؽ الداخمي)
   -ط  -                                                 



                   
ـ     مػػف  وطالبػػةا  اا ( طالبػػ511فرادهػػا )أعينػػة البحػػث النهاييػػة التػػي بمػػغ عػػدد  األداتػػيف عمػػى تطبيػػؽ وقػػد تػػ

ا سػػػػػتعانة بالحقيبػػػػػة ب و ( وقػػػػػد تػػػػـ تفريػػػػػغ البيانػػػػات2117-2116جامعػػػػة القادسػػػػػية لمعػػػػاـ الدراسػػػػػي )
 -( وظهرت النتايج كما يمي :SPSSحصايية لمعمـو ا جتماعية )لإ ا

بداع ا نفعالي .يتمت  طمبة  -1  الجامعة بمستوه مرتف  مف الإ
 أف  طمبة الجامعة مف ا ناث لديهف ابداع انفعالي اعمى مف الذكور.  -2
طمبػػػة الجامعػػػة مػػػف ذوي التخصػػػص ا نسػػػاني أكهػػػر إبػػػداعاا انفعاليػػػاا مػػػف طمبػػػة ذوي التخصػػػص  -3

 العممي.
انػػاث( مػػ  -ي تبعػػاا لتفاعػػؿ النػػوع )ذكػػورأف  طمبػػة الجامعػػة لػػديهـ فػػروؽ بدرجػػة ا بػػداع ا نفعػػال -4

 .طالبات التخصص ا نساني  لصالح إنساني(ت و-التخصص )عممي
 أف طمبة الجامعة لديهـ توجا إيجابي نحو الحياة. -5
 تمتمؾ ا ناث توجاا  ايجابياا نحو الحياة أكهر مف الذكور . -6
لحيػػػػػاة  مػػػػػف الطمبػػػػػة ذوي طمبػػػػػة الجامعػػػػػة مػػػػػف ذوي التخصػػػػػص ا نسػػػػػاني أكهػػػػػر توجهػػػػػاا نحػػػػػو ا -7

 التخصص العممي .
 أف  طمبة الجامعة في الصفوؼ الرابعة أكهر توجهاا نحو الحياة مف طمبة الصفوؼ الهانية.-8
وجود عالقة ارتباطية ايجابية دالة احصايياا بيف المتغيريف ا بداع ا نفعالي والتوجػا نحػو الحيػاة -9
. 
 

وصػػؿ اليهػػا تقػػدمت الباحهػػة بعػػض مػػف ا سػػتنتاجات والتوصػػيات واسػػتكما  لهػػذر النتػػايج التػػي تػػـ الت  
 والمقترحات لمبحث. 
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  مشكلت البحج 
تختمؼ الحياة مف مجتم  إلػى أخػر نتيجػة   خػتالؼ القػيـ والعػادات والتقاليػد والتطػورات الحاصػمة      

لمجتمعػػات األخػػره ت واي ػػاا مػػا يمػػر بػػا األفػػراد مػػف ظػػروؼ الحيػػاة ال ػػا طة داخػػؿ المجتمػػ  نفسػػات 
لػذيف وهذا ا ختالؼ يؤهر بشكؿ مباشر عمػى سػموؾ األفػراد وعمػى حػالتهـ النفسػية وبػاألخص الشػباب ا

تتفتح أذهانهـ وتن ج أفكارهـ في هذر المرحمة ت وهـ أداة لمتطور والتغيػر ت وعمػى هػذا األسػاس يػزداد 
ا هتماـ بدراسة المشكالت التي تواجا الشبابت والتػي تعػد مػف معوقػات التقػدـ والتطػور والتنميػة ت ومػا 

ي زيػػػادة قمقهػػػـ أزاء يتعػػػرض لػػػا الشػػػباب فػػػي الوقػػػت الحا ػػػر مػػػف انخفػػػاض با سػػػتقرار كػػػاف سػػػبباا فػػػ
 .(23: 1985مستقبمهـ )العيسويت 

 التػػي تػػزداد يومػػاا بعػػد يػػـوونتيجػػة لمتغيػػرات والمشػػكالت الحياتيػػة وا كاديميػػة التػػي يمػػر بهػػا المجتمػػ  و  
وتنظػػػيـ هػػػذر ا نفعػػػا ت و يجعػػػؿ ا مػػػر الػػػذي يتطمػػػب التوافػػػؽ  توالتػػػي تجعمػػػا فػػػي حالػػػة انفعػػػاؿ دايػػػـ

والتأمػػػؿ حيػػػاؿ هػػػذر ا نفعػػػا ت وفهمهػػػا والتصػػػرؼ السػػػميـ ازاءهػػػا بمػػػا يػػػؤهر عمػػػى عالقاتنػػػا بػػػاألخريف 
  ويحافظ عمى صحتنا النفسية . 

ديهـ فػػراد الػػذيف لػػألا ف  أ فػػي هػػذا الصػػدد ( Shane,2119الدراسػػات النفسػػية ومنهػػا) دراسػػة أكػػدت إذ 
بانفعا تهـ وانفعا ت ا خػريف الداخميػة تكػوف لػديهـ ا مكانيػة عمػى توظيفهػا بشػكؿ اصػيؿ ومػرف  وعي  

ا ن ػإالفرد الذي تكوف لديا هذر ا مكانيػة  ػعيفة ف ف  أفي مختمؼ مواقؼ التفاعؿ ا جتماعيت في حيف 
 والحػػػزف والػػػذنب وا كتيػػػابدارة انفعا تػػػا وتوظيفهػػػا بشػػػكؿ صػػػحيح مهػػػؿ الغ ػػػب إيفقػػد السػػػيطرة عمػػػى 

)2119:31,Shane( . 
فػػرادت ور بػػتهـ فػػي النجػػاح ور ػػاهـ أليػػؤهر ا بػػداع ا نفعػػالي عمػػى مسػػتوه التحصػػيؿ الدراسػػي لػػده او 

بػػػػداع لفػػػي ا ظهػػػػروا  ػػػعفاا أالطمبػػػة الػػػذيف  ف  أ (Oriol et.al,2116)الػػػذاتيت إذ توصػػػمت الدراسػػػة
 ويعػػػػػػػانوف مػػػػػػػف ارتفػػػػػػػاع توقػػػػػػػ  الفشػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الدراسػػػػػػػةا نفعػػػػػػػالي كانػػػػػػػت دافعيػػػػػػػتهـ لمدراسػػػػػػػة قميمػػػػػػػة ت 

(Oriol,et.al,2116:1) . 
قػدرة الفػػرد عمػى التوافػػؽ ومواجهػة الحيػػاة بنجػاح يعتمػد عمػػى التوظيػؼ المتكامػػؿ لقدراتػا العقميػػة  ف  أكمػا 

 . (17-16: 2119)الشهريت  وا نفعالية
فراد في حياتهـ اليومية مجموعة مػف التحػديات فػي بييػتهـ الخارجيػةت ممػا يسػتدعي ذلػؾ مػنهـ أليواجا ا

فهـ طبيعة هذر التحدياتت وتوظيؼ مختمؼ ا مكانات المعرفية وا نفعالية مػف اجػؿ مواجهتهػات وحمهػا 
 . (11: 2113)اليحياييت توجههـ نحو الحياة بصورة ايجابية بطريقة تحقؽ لهـ 



يكػػػوف سػػػمة تعكػػػس توقعػػػات ا يجابيػػػة والسػػػمبية  اا اـ سػػػمبي   ا  يجابي ػػػإنحػػػو الحيػػػاة سػػػواء اكػػػاف  التوجػػػا ف  فػػػأ
 . (2: 2116ل حداث لده ا فراد ت وتنبئ الفرد في مواجهتا لم غوط النفسية في الحياة )محيسفت

ا حػػػداث والتغيػػػرات التػػػي تسػػػبب صػػػراعات فػػػي الحيػػػاة متعػػػددة تػػػؤدي الػػػى توجػػػا الفػػػرد نحػػػو الحيػػػاة و 
يواجهػػػا ا فػػػراد فػػػي حيػػػاتهـ  ال ػػػغوط النفسػػػيةو توقعاتػػػا وطػػػرؽ تعاممػػػا مػػػ  هػػػذر التغييػػػرات وا حػػػداث و 

ت   . (141: 1989ويتغمبوف عمى بعض منها ويعجزوف اماـ ا خره ت )فرـو
أف تعرض أفراد مجتمعنا لسنوات عديدة مف الصراعات وال غوط النفسية بسبب التغييرات التي 
طرأت عميا والمتمهمة بالحروب والدمار ت والتغييرات ا جتماعية وا قتصادية والهقافية ت وما طرأ مف 

مف حياة مستجدات عمى القيـ والعادات واساليب الحياة كافة ت والذي قد عـ عمى مجا ت كهيرة 
الناس . فأف تعرض األفراد يومياا لهذر الصراعات والجو المشحوف بالعدايية ت كاف لا ا هر في حياة 
األفراد بشكؿ عاـ وطمبة الجامعة بشكؿ خاص ت وف الا عف الشعور بمجهولية أهداؼ الفرد بالحياة 

 جتماعي يصعب عميا والذي جاء نتيجة لهذر التغييرات ت والطالب كونا جزءاا مف هذا البناء ا
مواجهة تمؾ التغييرات بأساليب توافقية ت ا مر الذي نتج عنا شعورر بالقمؽ والتعاسة و عؼ القدرة 

فراد في ألهداؼ لده األا هذر صعوبة تحقيؽو (  2 : 2114عمى مواجهة المشكالت ) البدراف ت 
مؤهرة  تؤدي بالفرد عدـ حداث أزمات ت وما يحصؿ فيا مف حروب و ألعالـ يكهر فيا الصراعات وا

صعوبات الحياة الحديهة تتطمب مف الفرد مواجهة التعقيدات وعبء  ف  ا  ماف ت و ألوعدـ ا ا ستقرار
زمات المادية ت وكؿ هذا يخمؽ ألها ت و ير ذلؾ مف ايإ بناألى دور ا سرة ال عيفة في قيادة ا  الحياة تو 

 1985و عالج و وقاية .)العيسوي ت  حؿ   لها مف زمات وصعوبات وا طرابات نفسية التي   بد  أ
:26 ) 

 الباحهة تحاوؿ تعرؼ ف  إبما اف ا بداع ا نفعالي يؤهر عمى نظرة الفرد لذاتا والعالـ المحيط با ت ف
 ت وعميا فأفمما يجعلها مشكلة تستحق الدراسة مده عالقة هذا المتغير بالتوجا نحو الحياةت عمى

 تي: با تساؤؿال فا جابة عتحدد في مشكمة البحث الحالي 
 ؟  بداع ا نفعالي والتوجا نحو الحياة لده طمبة الجامعةلبيف ا قوة واتجار العالقةما -
 امهيت البحج    
تعػػػد الجامعػػػة مػػػف بييػػػات التفاعػػػؿ ا جتمػػػاعي المهمػػػة لمطمبػػػة تاذ تمعػػػب دوراا اساسػػػياا فػػػي تكػػػويف        

ف  دور  الجامعة في هذا السياؽ يعمؿ عمػى تنميػة قػدرات أفرادهػا ليػدعـ شخصياتهـ وتحديد مستقبمهـ وا 
 . (184 :2112العمؿ ا بداعي )جبرت 



 أف  ا نفعػػػػػػػػػػػػا ت  ليسػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػا ت فسػػػػػػػػػػػػيولوجية تتوقػػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػػى الن ػػػػػػػػػػػػج بػػػػػػػػػػػػؿ كغيرهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف        
النسػػانية تتػػأهر إلػػى حػػد كبيػػر بالهقافػػات والتعمػػيـ ت كمػػا أف  المواقػػؼ ا جتماعيػػة هػػي  يامظػػاهر السػػموك

تؤدي الى تستهير الحا ت ا نفعالية وتختمؼ الهقافات فيما بينها في تحديػد هػذر المواقػؼ التػي تسػتهير 
 . (5 :2114ا نفعا ت )الغداني ت 

نوات ا خيػػػرة عمػػػى دراسػػػة الجوانػػػب ا نفعاليػػػة وتركػػػز اهتمػػػاـ البػػػاحهيف وعممػػػاء الػػػنفس المعرفػػػي بالسػػػ
لمعمميػات العقميػة والمعرفيػػةت حيػث أكػػد ت الدراسػات الحديهػة والنظريػػات عمػى أهميػػة ا نفعػا ت ودورهػػا 

 تػػؤديفػػي الجوانػػب المعرفيػػةت وفػػي تنشػػيط قػػدرات األشػػخاص فػػي التفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت وا بػػداع. و 
جوانػب المعرفيػة ل فػراد ت و تجعػؿ الفػرد أكهػر تحميػؿ ومنطقيػة ت ا نفعػا ت ا يجابيػة دورا مهمػا فػي ال

وتقمػػؿ مػػف وقوعػػا فػػي ا خطػػاء ت وا نفعػػا ت ا يجابيػػة تنشػػط ابػػداعات ا فػػراد وتسػػاعدهـ فػػي تنظػػيـ 
معموماتهـ وتنمية القدرة عمى حؿ المشػكالت وكمػا تعمػؿ فػي تسػهيؿ العمميػات العقميػة و المعرفيػة مهػؿ 

والتفكيػػر ا سػػتد لي وحػػؿ المشػػكالت ا بداعيػػة و تمعػػب ا نفعػػا ت دورا مهمػػاا فػػي التفكيػػر ا بػػداعي 
التوافػػؽ مػػ   ػػغوط الحيػػاة اليوميػػة التػػي يواجههػػا األفػػراد . ويتبػػايف ا داء المعرفػػي ل فػػراد الػػذيف لػػديهـ 

األ خطػاء  انفعا ت ايجابية عف ا فراد الذيف لديهـ انفعػا ت سػمبية تحيػث تػزداد قػدراتهـ عمػى اكتشػاؼ
(عمػػى أهميػػة golemanولػػديهـ ميػػؿ فػػي تحصػػيؿ الكهيػػر مػػف المعمومػػات ومراجعتهػػا تويؤكػػد)جولمافت 

أف يكػػوف لػػده األفػػراد كفايػػة أو قػػدرة انفعاليػػة تػػؤده بهػػـ الػػى النجػػاح فػػي الحيػػاة ويشػػير الػػى أف  ا فػػراد 
فػي معظػـ مجػا ت الحيػاة الذيف يعرفوف مشاعرهـ ويتفهمونها ويتفاعموف م  مشاعر ابخريف يتميزوف 

 . (111 :2111)سرور والمنشاويت 
ـ   (Ivcevic, Brackett & Mayer, 2117وتشػير دراسػة كػؿ مػف ) الػى أف  ا نفعػا ت لهػا دور  مهػ

لتحقيػػؽ عػػدد مػػف الوظػػايؼ المعرفيػػة مهػػؿ القػػدرة عمػػى ا بػػداع ت وزيػػادة الكفػػاءات بالعمػػؿ والجديػػة فػػي 
عاقػػة إبينمػػا ا  ػػطرابات ا نفعاليػػة تػػؤدي الػػى و ت   الحيػػاةفػػي نجػػاح ال تطمػػبا مػػر الػػذي يو ا داء ت 

وتسػػػبب ا نشػػػغاؿ بهػػػا شػػػديدة ا نتبػػػار بقػػػوة  تتمفػػػ الوظػػػايؼ العقميػػػة فيهػػػا ت فا نفعػػػا ت السػػػمبية القويػػػة
   .(3 :2114)النجار ت  أي مو وع  فيالتركيز  اعاقةو 
سػػبب يا ت ولكػػف ألن ػػا مػػب ا حيػػافا ممتػػ  فػػي ألن ػػت لػػيس جػػداا  الشػػعور با نفعػػا ت اليجابيػػة مهػػـ ف  ا  و 

الصػداقات والصػحة  و الحياةت فتنمية انفعا ت إيجابية أكهر في حياتنا سػيبني الحػب فيتعامؿ أف ؿ 
 .(193: 2113)صالحت   اا ر يالجسمية بصورة أف ؿ ويحقؽ إنجازاا كب

فػػػي حياتنػػػا فهػػػي تطبػػػ  شخصػػػية الفػػػرد بػػػنمط خػػػاص توذلػػػؾ ناشػػػئ عػػػف  كبيػػػرةا  لالنفعػػػا ت اهميػػػةا  ف  إ
سػػموكا سػػيكوف  اسػػتمرار ا نفعػػا ت الهابتػػة بػػالظهور ت وهػػذا يجعمنػػا نحكػػـ عمػػى شػػخص مػػا مسػػبقاا بػػأف  



فػػؽ أ  عمػػى نحػػو مػػا. ولمػػا كانػػت ا نفعػػا ت عبػػارة عػػف عالقػػة الفػػرد باألشػػياء وا شػػخاص تفهػػي توسػػ  
هػػا توحػػد طاقػػات الفػػرد وتوجههػػا نحػػو اتجػػار معػػيف عمػػى ن  أ. كمػػا  اـ سػػمبيةا  الفػػرد سػػواء أكانػػت ايجابيػػةا 

ا نفعػػا ت تػػؤدي وظيفػػة مهمػػة فػػي  ف  إإ هػػا جهػػاز توجيػػا .وفػػي مجػػاؿ العالقػػات ا جتماعيػػة فػػن  أعتبػػار آ
فا نفعػػػا ت السػػػارة تبعػػػث عمػػػى السػػػرور وا نتػػػاج وتجديػػػد ت فػػػراد ألتسػػػهيؿ التواصػػػؿ ا جتمػػػاعي بػػػيف ا

ػػأواصػػر العالقػػات ا جتماعيػػة. أوتوطيػػد  مػػؿأل  ا و أا ا نفعػػا ت  يػػر السػػارة فتعمػػؿ عمػػى ا نسػػحاب م 
و التهيػػؤ واعػػادة التأمػػؿ. لالنفعػػا ت دور مهػػـ فػػي ايصػػاؿ مشػػاعرنا ل خػػريف وتحقيػػؽ دوافػػ  أالهػػروب 

سػاليب دفاعيػة وتوافقيػة مهمػة أالسموؾ والتقدير العقالني لمده مالءمة هذا السموؾ لنا كما انهػا تعتبػر 
فػػراد أ  لمسػػاعدتها فػػي التوافػػؽ الػػى ظػػروؼ الحيػػاة المتغيػػرة واف التعػػاطؼ والتسػػامح يعمػػؿ عمػػى توحيػػد 

ها تسػاعد عمػى ن  إساليب متعارؼ عميها لمتعبير عف ا نفعا ت فألكؿ مجتم  هقافة او  ف  أالمجتم  بما 
 . (27: 2111لواحد )العادليتفهـ المعطيات الدقيقة لالنفعا ت في المجتم  ا

ا بػػػداع ا نفعػػػالي الػػػذي يالحػػػظ لػػػده ا فػػػراد فػػػي حيػػػاتهـ  ف  أ  لػػػى إ( Averill  1991,افريػػػؿ  ػػػاؼ)أو 
فراد بالقدرة عمى فهـ واسػتيعاب ألاليومية وعبر الهقافات المختمفة في ا نفعا ت توالفروؽ الفردية بيف ا

ي اا القدرة عمى التعبير عف ا نفعا ت المختمفػة أريف ت و المشاعر وا نفعا ت الخاصة بالفرد و باألخ
فػراد وبػيف الهقافػات ألفراد مف خالؿ اختالؼ الهقافػات بػيف األ  والنادرة ت و تطور ونمو ا نفعا ت لده ا

-Averill,2115:235 ) طػػار المعتقػػدات والقواعػػد ا جتماعيػػة السػػايدة فػػي المجتمػػ إا خػػره فػػي 
239) . 
ذا لػػـ يأخػػذ إف ينمػػو ويتطػػور أبػػداع   يمكػػف لإ ا ف  أ( Iakovleva,2113و ػػحت نتػػايج )دراسػػة ألقػػد 

ساسػػية فػي تنميػػة القػدرات ا بداعيػػة  أل  ا يعػد مػػف المكونػات االعممػاء فػػي اعتبػارهـ المجػػاؿ ا نفعػالي ألن ػػ
 . (1: 2112)القالؼت 

تنمية القدرات ا بداعيػة ت فالنفعػا ت  ة المجاؿ ا نفعالي فيهمي  ألى إ( Isen,1999bوتشير )دراسة 
كهػػر نجاحػػاا مقارنػػة مػػ  أداء افرادهػػا أوسػػ  فػػي العمميػػات المعرفيػػة و يكػػوف أا يجابيػػة تػػؤدي الػػى زيػػادة 

 . (Isen, 1999b:13ا نفعا ت السمبية  )
لمنشػاط و كمنتجػات أمػا كوسػايط أهمية ا نفعػا ت بطػريقتيف ألى إ( Averill,2115وكما يؤكد )افريؿت

فػػػػي ا نفعػػػػا ت ت وينظػػػػر الػػػػى ا نفعػػػػا ت عنػػػػدما تكػػػػوف وسػػػػيطة  مختمفػػػػة   ا بػػػػداعي ت تػػػػرتبط بمعػػػػاف  
ا نفعػػػػا ت تكػػػػوف بمهابػػػػة محفػػػػزات لهػػػػذر ا نشػػػػطة ا بداعيػػػػة التػػػػي تتكػػػػوف  ف  إل نشػػػػطة ا بداعيػػػػة فػػػػ

ية تونغمػػات سػػماء متنوعػػة لالنفعػػا ت مهػػؿ )نغمػػات شػػعور أبمجموعػػة مػػف المشػػاعر ا نفعاليػػة وتعطػػي 
جمي  هذر المفاهيـ لها صفات انفعالية مف خػالؿ ارتباطهػا بالمشػاعر  ف  إانفعالية ت وخمفية المشاعر( ف



مػا ا نفعػا ت فػي المعنػى أا نفعالية وتعتبر هذر  بمهابة محفػزات ل نشػطة ا بداعيػة فػي ا نفعػا ت. 
فعاليػة التػي تظهػر فػي السػموؾ التػي يرمػز و نمػاذج معنويػة فػي ا سػتجابة ا نأنمػاط ألى إالهاني تشير 

ا نفعػػػا ت فػػػي هػػػذا  ف  ألهػػػا فػػػي المغػػػة ا عتياديػػػة بتمػػػؾ المسػػػميات )كالغ ػػػب ت والخػػػوؼت والحػػػب( و 
بداعية في حد ذاتهػا . وتعتبػر المشػاعر ا نفعاليػة هػي إالمعنى تكوف متالزمة انفعالية وتكوف منتجات 

و المواقػػؼ  يػػر أا حػػداث  ف  ألػػى إ ػػاؼ افريػػؿ أليػػة .و مػػف مكػػوف واحػػد مػػف المتالزمػػات ا نفعا جػػزء  
ظهػػػػػػػػار انفعػػػػػػػػا ت جديػػػػػػػػدة واصػػػػػػػػيمة إلػػػػػػػػى إالمألوفػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تحػػػػػػػػدث لػػػػػػػػده بعػػػػػػػػض النػػػػػػػػاس تػػػػػػػػؤدي  

(Averill,2115:225-226) . 
 عمػىالعميػا  عقميةالعمميات ال اعاقة في ا تسببمف كونه تلى ا نفعا إ العمماءومف هنا تغيرت نظرة  

 . ( 4 :2114)النجارت  ل نشطة ا بداعية  اا و ناتجأ اا و وسيطأنوعاا مف الذكاء  هااعتبار 
بػداع ا نفعػػالي فػي سمسػػمة مػف سػػت دراسػػات للػػى كشػؼ عػػف اإالتػػي هػدفت فػػي دراسػتا )افريؿ( أشػارو 

نػػػاث فػػػي ل  بػػػداع ا نفعػػػالي ولصػػػالح الفػػػي ا ا نػػػاثو  ذكورلػػػى وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف الػػػإوتوصػػػمت النتػػػايج 
فػراد الػذيف سػجموا أعمػى مسػتوه مػف أل  ا ف  أستعداد ا نفعالي والفعالية /ا صالة ا نفعالية ت و عنصر ا 

اقرانهـ يعتبروف اكهر قدرة  بالتعبير عف انفعا تهـ بنػاءاا عمػى اسػاس السػموؾ اليػومي فػي الحيػاة تويػتـ 
بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ  فحػػػص ا رتبػػػاط بػػػيف ا بػػػداع ا نفعػػػالي ومجموعػػػة مػػػف المتغيػػػرات الشخصػػػية ا خػػػره

)السػػػمات الشخصػػػية الخمسػػػة الكبػػػره توا لتػػػزاـ الػػػديني تواحتػػػراـ الػػػذات توالتسػػػمط ت ومركػػػز السػػػيطرة 
 . (Averill,1999:331تواساليب التعامؿت والخبرات المؤلمة السابقة ( )

بالجػػدة  تمتػػازمبتكػػرة اذا  أف تكػػوفتغيػػرات انفعاليػػة يمكػػف  ف  ألػػى إ( Barron,1988 )بػػاروف شػػارأوقػػد 
احساسػػػػػات مػػػػػف كونػػػػػت تجديػػػػػدة اذا   يػػػػػر مألوفػػػػػة و تكػػػػػوفالتػػػػػي  توا صػػػػػالة والفعاليػػػػػة ت فا نفعػػػػػا 

 تكػػوف ا نفعػػا تطػػار جديػػد ولكػػي بإمػػ  انفعػػا ت مألوفػػة  انػػدمجتو اذا أجديػػدة انفعاليػػة واسػػتجابات 
خػريف المحيطػيف با صػيمة فػيأ و ف تكػوف ذات فعاليػةأجديػدة يجػب الا نفعاليػة  تهااسػتجاب ف  إفػ ةمبتكػر 

 .( 4 :2114)النجارت  ألفرادبا
مػػػف قػػػوة  بػػػداع ا نفعػػػالي وعواممػػػا بكػػػؿ  للػػػى الكشػػػؼ عػػػف عالقػػػة اإ(2111وهػػػدفت )دراسػػػة دسػػػوقيت 

السػػػيطرة المعرفيػػػة والقػػػيـ لػػػده عينػػػة مػػػف الطمبػػػة طبػػػؽ عمػػػيهـ مقيػػػاس ا بػػػداع ا نفعػػػالي ومقيػػػاس قػػػوة 
كهػػػر أل  عامػػػؿ الجػػػدة فػػػي ا نفعػػػا ت هػػػو ا ف  أالسػػػيطرة المعرفيػػػة واخػػػر لقيػػػاس القػػػيـ وتوصػػػمت الدراسػػػة 

وتنميػة القػيـ والتركيػز عمػى قػوة انتشاراا بيف الطالب و تنمية ا بداع العممي وا دبي والفني وا نفعالي  
السػػػيطرة المعرفيػػػة مػػػف الرتبػػػة الهانيػػػة ودور ذلػػػؾ فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الهويػػػة الهقافيػػػة والوطنيػػػة والعػػػادات 

 .( 169: 2111والتقاليد في مواجهة العولمة بشتى انواعها )دسوقي ت



ا نفعاليػػػػة  يػػػػةتفعاليػػػػة الذاو بػػػػداع ا نفعػػػػالي لالقػػػػة اعلػػػػى الكشػػػػؼ إ( 2114وتهػػػػدؼ )دراسػػػػة النجػػػػارت
 التخصػػص فػػيالجامعػػة وتوصػػمت النتػػايج الػػى وجػػود تػػأهير  مبػػةبيػػنهـ لػػده ط اتومهػػارات اتخػػاذ القػػرار 

 الفػػػروؽ د لػػػةفػػي ا بػػػداع ا نفعػػالي و  بيػػػنهـ تفاعػػؿال و(ىانهػػػ-)ذكػػرجنسدبي(وال ا-عممػػػيال)الدراسػػي 
 وعالقة موجبة بيف ا بػداع ا نفعػالي كانت الالتخصص ا دبي و  مبةلصالح ا ناث ولصالح طو  بينهـ

 . (111: 2114)النجارت اتومهارات اتخاذ القرار  ية ا نفعاليةفعالية الذات
( إلػػػى مقارنػػػة البػػػداع ا نفعػػػالي  et al Jenaabadi 2115,ت )دراسػػػة جينػػػا بػػػادي واخػػػروفكػػػد  أو 

 ف  ف أشػػارت النتػػايج إلػػى أ  والتكيػػؼ ا جتمػػاعي لمطػػالب فػػي المدرسػػة الهانويػػة بػػيف الموهػػوبيف والعػػاديي
بيف الطالب الموهوبيف والعادييفت وكذلؾ بيف الطػالب الموهػوبيف والطالبػات والطػالب  كبيراا  هناؾ فرقاا 

العػػادييف فػػػي البػػداع ا نفعػػػالي ومكوناتػػا. وكانػػػت وسػػايؿ البػػػداع ا نفعػػالي وعناصػػػرر الجػػدة وفعاليػػػة 
عمى مػف الطػالب أناث الموهوبات لادييف. كانت  اوا صالة لمطالب الموهوبيف أعمى مف  طالب الع

 . (et al Jenaabadi 2115,:111الموهوبيف الذكور   ) 
كهػر أكهر قدرة عمػى التوافػؽ مػ  التغيػرات التػي تحػدث فػي بييػاتهـ ت و أا فراد المبدعيف انفعالياا هـ  ف  إف

 . (16: 2119قدرة عمى النجاح في العالقات الشخصية وا جتماعية )الشهريت
سػاليبا أتوجا نحو الحياة يحػدد لمفػرد  إ فراد ت ما هو أل  ا تجار ا بداعي لده ا ف  ألى إشار فرـو أوقد 

سػاس العالقػات التػي يقيمهػا ا نسػاف مػ  العػالـ الخػارجي ت ويػره أفي تعامما مػ  الحيػاة . ويقػـو عمػى 
فوي وعندما يتحد م  العالـ ومػ  نفسػا الشخص بالتأكيد يكوف سعيداا عندما يبدع شيياا ما تبشكؿ ع ف  أ

 . (191: 1977عقما وعاطفتا يكوناف في انسجاـ )عبد الغفارت  ف  أحيث 
النجػػػػاح فػػػػي العالقػػػػات الشخصػػػػية يعتمػػػػد عمػػػػى قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى التفكيػػػػر فػػػػي خبراتػػػػا ومعموماتػػػػا  ف  أو 

يف انفعاليػاا عػادة مػا ينشػيوف فػي فػراد المبػدعألا نفعاليةت وا ستجابة بوسايؿ متوافقػة انفعاليػاا ت ويكػوف ا
بييات متوافقة اجتماعياا ولديهـ القدرة عمى تكويف انفعا تهـ بفعالية )متفايميف بشكؿ واقعػي نحػو الحيػاة 
ومقػػػػػػدريف ا خػػػػػػريف( ويختػػػػػػاروف نمػػػػػػاذج ا دوار ا نفعاليػػػػػػة الجيػػػػػػدة ت ولػػػػػػديهـ القػػػػػػدرة عمػػػػػػى التواصػػػػػػؿ 

 . (17-16: 2119ا ت انفعالية معينة )الشهريت ا جتماعي ويطوروف معارفهـ وخبراتهـ في مج
التوجػػا نحػػو الحيػػاة جانػػب مػػف ا هميػػة لمفػػرد والمجتمػػ  فهػػي الوسػػيمة المهمػػة لمشػػخص لػػا قيمتػػا  ف  أو  

فػػي المجتمػػ  الػػذي يعػػيش  والتػػي يعبػػر عنهػػا فػػي قدراتػػا وابداعاتػػا والشػػعور لمػػف حولػػا فػػي تقػػدير ذاتػػا 
 . (7: 1956فيا )همفريزت 

مػػػػف الموا ػػي  المهمػػػة التػػػػي تناولتهػػػػا العمػػػػـو النفسػػػػيةت إذ أف يعنػػػي تحمػػػس التوجػػا نحػػو الحيػػاة ويعػػد 
التقػػػػدير و والقبػػػاؿ عميهػػػا. ويعػػػػد نػػػػوع مػػػػف التأمػػػػؿ  ونهالمحيػػػاةت والر بػػػة الحقيقيػػػة فػػػي أف يعيشػػ ألفػػرادا



عػػػػػف الحيػػػػػاة  ىشػػػػػعور بالر ػػػػػوهنػػػاؾ   الما ػػػيتبالهػػػػػادئ لمػػػده حسػػػف سػػػير األمػػػػور سػػػواء ا ف او 
  األخػػػػػره الحياتيػػة بصػػػػفة عامػػػػة وعػػػػف نشػػػػاط وقػػػػت الفػػػػراغ وعػػػػف العمػػػػؿ وعػػػػف الػػػػزواج وعػػػػف المجػػا ت

 .   (1268: 2112) عميت
وا سػػػتمتاع والبهجػػػة  ى هػػػو شػػػعور الفػػػرد بالر ػػػ ايسػػػعى لتحقيقهػػػالتػػػي حيػػػاة النسػػػاف لوهػػػدؼ أساسػػػي 

 . (191: 2113)صالح تة نحو الحياالفرد الذاتت والتفاؤؿ و تؤدي إلى التوجا  وتحقيؽ
تجعػؿ   ف تعمؿ مو وعات التوجػا نحػو الحيػاة بػأف  أ( رورة seligman.etal,1991سيمجماف) كد  أو  

 اا هػػػػػػدوء كهػػػػػر انتاجيػػػػػػة وتفػػػػػػاؤ  وسػػػػػػعادة وأالفػػػػػرد يعػػػػػػيش سػػػػػػعيداا فػػػػػػي حياتػػػػػا ت وتجعػػػػػػؿ حيػػػػػػاة النػػػػػػاس 
(seligman.etal,1991:561) . 

التوجػػا ا يجػػابي نحػػو الحيػػاة  ف  أ (Scheier & Carver,1987وي ػػيؼ كػػؿ مػػف )شػػاير وكػػارفر 
و ا يجابيػة ت اي توقػ  النتػايج أشػياء الجيػدة أل  استعداد يكمف داخػؿ الفػرد الواحػد لمتوقػ  العػاـ لحػدوث ا

التوجػػا ا يجػػابي يحػػدد ل فػػراد الطريػػؽ لتحقيػػؽ  ف  أيجابيػػة ل حػػداث القادمػػة . وي ػػيؼ كػػؿ منهمػػا لا
التوقعات ا يجابية المسػتقبمية تتجػا نحػو ا حػداث التػي تسػاعد ا فػراد فػي  ف  إاهدافهـ في الحياة. لذا ف

سػػػمات الشخصػػػية التػػػي تتسػػػـ التحقيػػػؽ اهػػػدافهـ الحياتيػػػة و التوجػػػا نحػػػو الحيػػػاة  فػػػي رأيهمػػػا سػػػمة مػػػف 
المواقػؼ وهػذر السػمة تتوجػا عمى بعػض ا حداث المختمفة و  تقتصر  وبالهبات النسبي عبر المواقؼ 

 . (Scheier&Carver,1987:23نحو المستقبؿ )
و أالتوجا نحو الحيػاة ل فػراد سػواء كػاف التوجػا ا يجػابي  ف  أ( الى 1998واشارت )دراسة ا نصاريت 

 ت حػػػداث الراهنػػػةألتمػػػد عمػػػى او المواقػػػؼ ويعأالتوجػػػا السػػػمبي يت ػػػمف توقعػػػاتهـ المسػػػتقبمية ل حػػػداث 
ذا كانت ا حداث ايجابية او سعيدة ويتشػاءـ اذا كانػت ا حػداث سػمبية او تعيسػة ويفسػر إيتفاءؿ الفرد 

و استشػػراؼ المسػػتقبؿ وتوقعػػا. حيػػث يكػػوف التوجػػا ا يجػػابي با ستبشػػار فػػي أالنػػاس بالرؤيػػة السػػابقة 
لمتوجػا  ف  أحػداث  يػر السػارة ت ويعنػي ذلػؾ ألحالػة احداث السارة والخيرة والتوجا السمبي  في ألحالة ا

 . (11: 1998هميتا عمى السموؾ ا نساني )ا نصاريتأنحو الحياة  تأهيراا   يمكف التقميؿ مف 
لػػى الكشػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف الشػػعور بالسػػعادة والتوجػػا نحػػو إ( 2113و ػػحت )دراسػػة صػػالحتأكمػػا 

لى معرفة متوسطات درجات الطالب عمى مقياس الصػحة الحياة لده عينة مف الطمبة توكما وهدفت ا
لى وجود عالقػة بػيف الشػعور بالصػحة النفسػية إالنفسية والسعادة والتوجا نحو الحياة وتوصمت الدراسة 

 . (189: 2113و السعادة والتوجا نحو الحياة )صالحت
التوجا نحو الحياة حيث يتوقػ  فيػا الفػرد توقعػاا كبيػراا لمنجػاح  ف  أ(  James,1958ويره )ولياـ جيمس

 . (17: 1998و المهمات )ا نصاري تأو المواقؼ أحداث أل  تجار ا



التوجػػا نحػػو الحيػػاة هػػو اسػػتعداد الفػػرد ليكػػوف قػػادر عمػػى تحمػػؿ  ف  إلػػى أ( Burns,2111شػػار )بيرنػػز أ
وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ و المشػػػاركة ت الصػػػعوبات وفػػػؽ ا مكانيػػػات فػػػي المجتمػػػ  الػػػذي يعػػػيش فيػػػا 

ت المشػػكالت واتخػػاذ القػػرار وا جػػراءات المناسػػبة  الفاعمػػة فػػي النشػػاطات الحياتيػػة والمسػػاعدة فػػي حػػؿ  
 )  مػػػػف العػػػػيش بأمػػػػاف وسػػػػالـ وسػػػػعادة وتوافػػػػؽ مػػػػ  العػػػػيش السػػػػوي بخػػػػروفلكػػػػي يػػػػتمكف الفػػػػرد وا
Burns,2111:52) . 

الحيػػػاة يجعمػػػا قػػػادراا عمػػػى العطػػػاء الػػػدايـ وقػػػادراا عمػػػى تحمػػػؿ تمتػػػ  النسػػػاف بػػػالنظرة ا يجابيػػػة نحػػػو و 
 .(86: 2114مسؤولياتا ا جتماعية واألسرية و يعزز مف صحتا النفسية )الخالدي وزيدافت

النكسػػػػػػػػػات التػػي تواجػػا المتفايػػؿ هػػي و أف األحػػداث المزعجػػة , Seligman)1995ويػػره )سػػميجماف
يػػنهض مػػف جديػػد حتػػى  هػػوبشػػكؿ أف ػػؿت ف هػػاتواجػػا المتشػػايـت لكػػف المتفايػػؿ يقاوم نفسػػها التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

العمػؿت فػي مػرف ت وهػو أكهػػػػػػػػػػر إنجػػػػػػػػػػػازاا و حيوي شخص حياتا قاسية وصعبةت فالمتفايؿ  تكوفعندما 
 . (1271: 2112)عمي ت  ت ربما حياة أطوؿحسف وأف ؿ مف  يرر ويتمت  بمستوه صحي أ

مػا يعتمػد عمػى مػده ن  إت  مػاتمهال طم  با مػف يوما  بالحياة مف نجاح الشخص   ما يصيبجمي ف  أ
بالتوجا ا يجابي نحو الحياة ت فتوفر ا مكانات المو وعية بغزارة وتنػوع ت يكفػي وحػدر لبمػوغ  احساسإإ 

التوجػػا نحػػو ا اذا لػػـ يتػػوافر القػػدر الكػػافي والمناسػػب مػػف ن ػػأا هػػداؼ وتحقيػػؽ النجػػاح فػػي الحيػػاة ت اي 
  اذا استبشػر بالنجػاح مسػبقاا إيػة خطػوة تقدمػا فػي حياتػا أف يخطػو أالشخص   يستطي   ف  إالحياة تف

لػػى مػػا ينشػػأ بينػػا وبػػيف إ  توشػػعر بالر ػػا والتوافػػؽ مػػ  مطالبػػا ت وتبػػدأ مػػف قدرتػػا عمػػى انجػػاز ا عمػػاؿ 
و أتج مػف شػعور بالسػعادة ا خريف مف عالقات وما يصدرر مف احكاـ عف النػاس وعػف نفسػا ت ومػا ينػ

كهػػر نجاحػػاا واشػػراقاا مػػف الحا ػػر ت أبالشػػقاء ت فالمتفايػػؿ يأخػػذ مػػف تفاؤلػػا نقطػػة انطػػالؽ الػػى المسػػتقبؿ 
 . (241: 2111فيزداد التوجا نحو الحياة ويكهر باستمرار في وجدانا )عبد الكريـ والدوريت 

لػػـ تحصػػؿ الباحهػػة عمػػى دراسػػة سػػابقة اهميػػة البحػػث تػػأتي مػػف اهميػػة المو ػػوع والمتغيػػراتت وذلػػؾ  ف  أ
هميػة أتػوجز  ف  أتجم  بيف المتغيريف معاا بحسب اطالعها عمى الدراسػات وا دبيػات وا بحػاث ويمكػف 

 -البحث في المجاؿ النظري والتطبيقي با تي:
 مهيت النظريت ألَا -اوال :    
هراء المكتبػات العربيػة ا إ لى حقؿ المعرفة و إإ و القميمة التي ت اؼ أهذر الدراسة مف الدراسات النادرة  دتع-1

 بداع ا نفعالي والتوجا نحو الحياة لده طمبة الجامعة.لإ والمكتبات العراقية خاصة التي تناولت ا
القػػدر الكػػافي مػػف ا هتمػػاـ فػػي  ينػػؿهػػـ المفػػاهيـ الحديهػػة الػػذي لػػـ أحػػد أبػػداع ا نفعػػالي لمو ػػوع ا -2

 ى مزيد مف ا بحاث والدراسات في المستقبؿ.الدراسات العربية ومازاؿ يحتاج ال



هميػة أ  يعد البحث الحػالي  ػمف البحػوث التػي تهػتـ بالتوجػا نحػو الحيػاة لػده طمبػة الجامعػة التػي لهػا -3
 في تفاعمهـ ا يجابي  بمختمؼ جوانب حياتهـ.

ؽ لهػـ السػيطرة همية المرحمة الجامعية لػده الطمبػة  ألنهػا مرحمػة تحقػأهميتها مف أتستمد هذر الدراسة -4
عمى انفعا تهـ وتوظيفها بشكؿ الصحيح التي تدعـ في حؿ المشكالت واتخاذ القػرار المناسػب والنهػوض 

 بمسؤوليات الحياة .
 ت التطبيقيت مهيّألَا -حانياً :   

لقياس ا بػداع ا نفعػالي والتوجػا نحػو الحيػاة والتػي يمكػف  تيفحديه اداتيفيسهـ البحث الحالي بتقديـ  -1
 .جراء المزيد مف الدراسات وا بحاث في المستقبؿلخره أاستخدامها في بحوث 

عمػى مسػتوه ا بػداع تساعد نتايج البحث الحالي الجهات المعنية بالجامعػات بتػوفير معمومػات جديػدة -2
 حياة .ا نفعالي لمطمبة وكذلؾ نوع توجهـ نحو ال

هػا تػدف  الفػرد ن  همية قياس التوجا نحو الحياة  في تشخيص توجهات الطمبة وو   بػرامج توجيهيػة أل  أ-3
 لى تحقيؽ مزيد مف ا نجازات والنظرة ا يجابية لمحياة .إ
 ةانػب ا نفعاليػو لقػاء ال ػوء عمػى الجإإ بداع ا نفعػالي لػده طمبػة الجامعػة فػي لا هتماـ بمو وع ا ف  أ-4

 .لصعوباتالتكيؼ ومواجهة ا فيساعدهـ ت ةانب المعرفيو قتا بالجوعال
 هذاف البحج ا           

 -يهدؼ البحث الحالي تعرؼ الى :   
 بداع ا نفعالي لده طمبة الجامعة .لإ ا -1
 لمتغيراتتبعاا بداع ا نفعالي لده طمبة الجامعة لا الفروؽ في -2
 الراب  (-انساني(تالصؼ) الهاني   -( تالتخصص )عممياثان -ور)ذكنوع ال  
 التوجا نحو الحياة  لده طمبة الجامعة .  -3
 لمتغيرات   تبعاا التوجا نحو الحياة لده طمبة الجامعة  الفروؽ في -4
 الراب  ( -انساني(تالصؼ ) الهاني  -(تالتخصص )عممياثان -ور)ذك لنوعا  
 ي والتوجا نحو الحياة لده طمبة الجامعة.بداع ا نفعاللإ العالقة ا رتباطية بيف اطبيعة  -5

 :احلايلحذود البحج                
        ة الصػػػػػباحية ذات التخصػػػػػصولي ػػػػػأللمدراسػػػػػات االقادسػػػػػية جامعػػػػػة الطمبػػػػػة ب الحػػػػػالي يتحػػػػػدد البحػػػػػث  

 (2117-2116الرابعة لمعاـ الدراسي )و مصفوؼ  الهانية  لتو  ناثوا ذكور ال مفالعممي وا نساني  



 حتذيذ املصطلحاث 
    Emotional creativityاوال : االبداع االنفعالي  )     

بالمغػة العربيػة مػنهـ مػف وقػد تعػددت اسػمايا   Emotional creativity)المغػة ا نكميزيػة بمصطمح 
مػػا أما الهالػػث )ا بتكػػار ا نفعالي(أالوجػػداني( ا بتكػػارطمػػؽ عميػػا )أخػػر آبداع العػػاطفي( و لإ يسػػميا بػػػ)ا

 -هرفو كل من :عميا .يعتمد البحث الحالي الذي  بداع ا نفعالي(لا خير هو )ا
ا قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى فهػػػػـ انفعا تػػػػا وانفعػػػػا ت ا خػػػػريف فػػػػي المواقػػػػؼ )أن ػػػػ  Averill,8999افريــــل ) -1

بيػػر المختمفػػة واسػػتجابة انفعاليػػة  يػػر العاديػػة و يػػر المألوفػػة بحيػػث تكػػوف ذات فايػػدة لمفػػرد والمجتمػػ  والتع
 . (Averill,89999443) راء ومعتقدات و قيـ الفرد نحو المجتم (آعنها ببراعة وصدؽ وتعكس 

ظهػػار انفعا تػػا بصػػورة تتسػػـ با سػػتعداد إهػػو قػػدرة الفػػرد عمػػى  - :7119العسعوســي والمغربــي ) -7
 ت2119والجػػػػػػػػػػػػػػػدة والفاعميػػػػػػػػػػػػػػػة وا صػػػػػػػػػػػػػػػالة ا نفعاليػػػػػػػػػػػػػػػة  )العسعوسػػػػػػػػػػػػػػػي والمغربػػػػػػػػػػػػػػػيت

.html2119/14http://www.paaet.edu.kw/futuremakers/ ) . 
فعالية التػي الوذات  الفريدةا صيمة و  هـفي التعبير عف انفعا ت األفرادا قدرة بأن  - :7181دسوقي) -3

لنتػاج  ـو تػدفعهأالمختمفػة  وا حػداث التعامػؿ مػ  المواقػؼبمتفكير بطريقة ايجابية ل ـ الى توجيه ـتدفعه
سػػػتعدادات ابداعيػػػة التػػػي ا هـتعتمػػػد عمػػػى امػػػتالكالتػػػي و العمميػػػة ت و أعمػػػاؿ ا دبيػػػة او الفنيػػػة ألبعػػػض ا

 .(214ت 2111ا صالة والفعالية )دسوقيتو  صؼ بالجدةو ت
ى الشػػعور بانفعا تػػا والتعبيػػر عنهػػا بصػػدؽ وبأسػػاليب فريػػدة ا مقػػدرة الفػػرد عمػػبأن ػػ- :7188رنكــو ) -3

 . (115ت 2111و البينية )رنكوت أوفعالة تستجيب لمتطمبات المواقؼ الشخصية 
 بداع ا نفعالي تعريفاا نظرياا.إل( لAverill,1999اعتمدت الباحهة تعريؼ أفريؿ )التعريف النظر  :

جابتػػا عمػػى فقػػرات المقيػػاس إحصػػؿ عميهػػا المسػػتجيب مػػف الدرجػػة الكميػػة التػػي ي  التعريــف االجرائــي :
 الباحهة . الذي اعتمدتال بداع ا نفعالي 

 -من :   هرفو كل   Orientation Towards Lifeثانيا :التوجو نحو الحياة )        
  بػاتر ا عتقاد بإمكانية تحقيػؽ في قباؿ عمى الحياة لإ النظرة ا يجابية وا-:  8985شاير وكارفر) -1

شػياء بػد  ألمػف ا ةانػب الجيػدو و الجأاحتماؿ حدوث الخيػر في ف ال عف ا عتقاد و المستقبؿت  في الفرد
 . ( &carver  scheier (247-19858219, يةانب السيو و الجأمف حدوث الشر 

ف ػػػؿ أل  ا وفيتوقعػػػ األفػػػرادنحػػػو المسػػػتقبؿ تجعػػػؿ وخيػػػر نظػػػرة استبشػػػار  بأن ػػػا -: 8998االنرـــار ) -2
 وفينتظػػر  األفػػرادالقادمػػة ت يجعػػؿ  السػػمبية ألحػػداثاحػػدوث الخيػػر ويرنػػو الػػى النجػػاحت وتوقػػ   وفوينتظػػر 

http://www.paaet.edu.kw/futuremakers/2009/14.html


ت 1998مػػا خػػال ذلػػؾ )ا نصػػاريت وفالشػػر وخيبػػة ا مػػؿ ويسػػتبعدو  الفشػػؿ وفحػػدوث ا سػػوأ ت ويتوقعػػ
16-15) . 
تيميػػؿ احيانػػاا اتجػػار مػػف جانػػب فػػرد مػػا نحػػو الحيػػاة او نحػػو احػػداث معينػػة  هػػو-:  7118موســى ) -3

و أو ا حػػػداث أالػػػى حػػػد مفػػػرط لمعػػػيش عمػػػى ا مػػػؿ او نحػػػو التركيػػػز عمػػػى الناحيػػػة المشػػػرقة مػػػف الحيػػػاة 
 . (186ت 2111الجانب المفعـ باألمؿ والخير )موسى ت

زاء الحيػاة واحػداهها التػي تجعػؿ الفػرد   يػره سػوه الجانػب المشػرؽ إاتجػار  هو -: 7114الحنفي) -4
 . (55ت 2113ا سينتصر في النهاية )الحنفيتعالما خير العوالـ الممكنة وأن   فيؤمف بأف  ت منها 

هػػا رؤيػػة ذاتيػػة ايجابيػػة واسػػتعداد كػػامف لػػده هػػا  سػػمة فػػي الشخصػػية توسػػـ بأن  بأن  -:  7181محمــد) -5
 مور الحياة الجيدة و ير الجيػدة وذلػؾ بالنسػبةأهو ايجابي مف  الفرد يمكنا مف توق  الشر وادراؾ كؿ ما

 .( 198 – 197ت  2113لمحا ر الحالي والمستقبؿ القادـ ) صالح ت 
 -التعريف النظر  :   

في اشػتقاؽ تعريػؼ التوجػا نحػو الحيػاة وهػو )توقعػات  ) البرت باندورا وقد اعتمدت الباحهة عمى نظرية 
فػػراد العاليػػة فػػي فاعميػػة ذواتهػػـ وتوقػػ  السػػهولة فػػي تحقيػػؽ اهػػدافهـ اعتمػػاداا عمػػى خبػػرات نجػػاحهـ فػػي أل  ا
يكػػوف ت داء المهمػػاتت ممػػا يتكػػوف لػػديهـ توجػػا ايجػػابي نحػػو الحيػػاة عكػػس ا فػػراد الػػذيف لػػـ يحققػػوا ذلػػؾ أ

  Bandura,8977,p897)لديهـ توجا سمبي نحو الحياة( 
جابتػػا عمػػى فقػػرات المقيػػاس إالكميػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا المسػػتجيب مػػف  :  الدرجػػة التعريــف االجرائــي
 الباحهة. الذي اعتمدتاالتوجا نحو الحياة 
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ِانفصمِانثبوٍ
 اإلِطار النظري

  

 

 اإلِبذاع االنفعايل-
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 (Emotional creativity) -بداع االنفعالي :لإ ا -وال :ا      
 -بداع :لإ ا      
كهػر مػف أ ريؽ القدماء قبؿ لإ بداع منذ زمف قديـت و كانت بدايتا في عصر الفالسفة الإ بدأ ا هتماـ با 

-Plato()347فالطػػػػوف أعشػػػػريف قرنػػػػا. وتمهمػػػػت فػػػػي تعريفػػػػات كهيػػػػرة مػػػػف بػػػػيف عػػػػدة فالسػػػػفة ومػػػػنهـ) 
خارجيػػػة سػػػماوية ووحػػػي لهػػػاـ الػػػذي يوجػػػد لػػػده الفػػػرد بسػػػبب قػػػوة لإ ا بػػػداع هػػػو ا ف  أؽ.ـ( و يػػػره 427

ا بػػداع يتمهػػؿ بػػالمواد المنتجػػة مػػف الطبيعػػةت  ف  أؽ.ـ(Aristotle()322-384الطبيعػػة ت ويػػره )ارسػػطو
و عػػػػػػف طريػػػػػؽ الحػػػػػظ والصػػػػػػدفة. امػػػػػا )ايمونػػػػػت كانػػػػػػت أ مػػػػػػا بشػػػػػكؿ تمقػػػػػايي  أوتظهػػػػػر هػػػػػذر المنتجػػػػػات 

Kant()1724-1814 ا بػداع عمػػى وبنػػي طػري. ا انتػاج فن ػػأبػداع هػػو الموهبػة الطبيعيػة و لا ف  أـ(فيػره
 .(15-12: 2112أسس طبيعية ت اي اف الطبيعة هي التي تولد ا بداع )السرورت

وبالر ـ مف العدد الكبير مف الدراسات وا بحاث التػي تناولػت الظػاهرة ا بداعيػة خػالؿ الفتػرة الما ػية  
ت بػداع إللتطور التػاريخي لتوبالر ـ مف اتساع المعرفة حوؿ هذا المو وع خالؿ المراحؿ التي مر بها ا

فمػنهـ مػف عرفػا بنػاءا عمػى المنػاخ الػذي ت ا  لـ يتـ الوصوؿ الى تعريؼ متفػؽ عميػا لهػذا المفهػـو ن  أا  
بػػػداع تكعممػػػاء ا جتمػػػاع وعممػػػاء ا نسػػػاف. امػػػا عممػػػاء الشخصػػػية فػػػاعتبروا ا نسػػػاف محػػػور ليقػػػ  فيػػػا ا

الػػنفس المعرفيػػوف بتعريػػؼ ا بػػداع اعتمػػادا عمػػى الشخصػػية والتطوريػػة والمعرفيػػة تفػػي حػػيف قػػاـ عممػػاء 
 .( 216- 215: 2111العممية ا بداعية ومراحمها وظروفها ) قارة والصافي ت

وقػد يبهرنػػا الشػػخص الػػذي يتعامػػؿ مػػ  المشػػكالت بشػكؿ ذكػػي فتنعتػػا بػػالنبوغ والفطنػػة وحػػدة الػػذكاء وهػػذا 
ابراء  ادمػػاجو أ اا تكػويف شػيء جديػدو  اءبػداع و يعنػي القػدرة عمػى انشػػلكمػا يػتمخص بكممػة واحػدة هػػي ا

الحاجػػات  اشػػباع يػػتـ ابراء حتػػى وافػػؽخيػػاؿ لتطػػور وتال تخداـو اسػػأصػػورة جديػػدة بالقديمػػة  وأ الجديػػدة 
و أصػيؿ لمشػكمة عمميػة أبداع هػو ايجػاد حػؿ جديػد و لوا. ( 11: 2111)الحريري تمألوفة  بطريقة  ير

: 2117الحػػػؿ الػػػذي لػػػـ يسػػػبؽ فيػػػا احػػػد )راجػػػحت تو اجتماعيػػػة وبقصػػػد حػػػؿ ا صػػػيؿ أو فنيػػػة أعمميػػػة 
361).   
نتجاهػػؿ دورر فػػػي  ف  أا بػػداع دوراا مهمػػػا فػػي كهيػػر مػػػف انشػػطة الحيػػاة اليوميػػػة ولػػيس مػػف السػػػهؿ  يػػؤدي

اا جميعػ لػدينالكف هذر القػدرة   تتحقػؽ و ف يكوف مبدعاا ت ألقدرة كامنة  فيناكؿ واحد لبعض المجا ت و 
 قػدراتهـ هػـ   يتػدربوف عمػىن  أو أكوف لػديهـ الخبػرات الالزمػة لتحقيػؽ هػذر القػدرة تكهير مف الناس قد   

بػد   سػابقةوا فترا ػات ال اليومي ف نق ي يومنا معتمديف عمى الروتيفأ. مف ا سهؿ عمينا  ا بداعية
مختمفػػاا اكهػػر متعػػة واكهػػر انتاجػػاا واكهػػر  ممارسػػة ا فعػػاؿ ا بداعيػػة والعقميػػة ت فالعػػالـ سػػيكوف مكانػػاا المػػف 
مػػا نمطنػػا أ. تعتمػػد قػػدراتنا الكامنػػة عمػػى نمطنػػا الػػوراهي وهػػو ا رث البيولػػوجي عنػػد كػػؿ واحػػد منػػا. كفػػاءة  



فهػػي نتػػاج كػػؿ مػػف الطب )البيولوجيػػا والجينػػات( والتطبػػ  )الخبػػرة(  ت الظػػاهري او مواهبنػػاا الباديػػة لمعيػػاف
وجية تسػهـ فػي القػدرة ا بداعيػة الكامنػة ت بينمػا تحػدد الخبػرة موقػ  الفػرد  ػمف العوامؿ البيول ف  إوهكذا ف

 .(39: 2111المده الذي تحددر هذر القوه البيولوجية)رنكوت 
 -:مكونات االبداع      
مػور ألمػا هػو قاعػدة او مبػدأ عػاـ تتػدرج تحتػا الكهيػر مػف ان  ا  مفهـو ا بداع ليس مجرد هيكػؿ نظػري و  ف  إ

 -كهر مف العوامؿ التالية وهي:أالتقويمية. فحتى يتكوف ا بداع فالبد مف وجود عامؿ او 
مػػف خػػالؿ دراسػػة خصػػايص الشخصػػية السػػموكية والمعرفيػػة لمشخصػػية المبدعػػة  -الشــ ص المبــدع:-8

صػػػػالة ت وروح المغػػػػامرة ألوجػػػػد مػػػػف بػػػػيف هػػػػذر الخصػػػػايص ا سػػػػتقاللية ت طالقػػػػة التفكيػػػػر ومرونتػػػػا ت وا
يبػػديها الفػػرد  وكهػػر مػػف بػػديؿ فػػي نفػػس الوقػػت ت أ ػػوؿ ت الحساسػػية لممشػػكالت ت القػػدرة عمػػى تخيػػؿ تالف

 جديد.التفكير ال الخروج مف نمط التفكير العادي الى نمط بفي قدرتا 
ــداهي:-7 ــاخ االب الظػػروؼ التػػي توفرهػػا البييػػة لمفػػرد و المواقػػؼ المختمفػػة مػػف يقصػػد بػػا مجموعػػة  -المن

عمػى المجتمػ  حػػدود  را داء ا بػداعي ت الفػػرد يصػبح وصػفا مبػدعاا اذا تجػػاوز تػأهير المػتعمـ التػي تسػهؿ 
 المعايير العادية.

عمميػة ا بػداع عبػارة عػف تجمػ  عػدة عناصػر ومكونػات فػي بنػاء جديػد يحقػؽ  -العممية االبداهية :-4
سػػية لممشػػكمة و حاجػػة معينػػة ت الوصػػوؿ الػػى حػػؿ ابػػداعي لػػا عالقػػة بالترابطػػات لمعناصػػر ا ساأمنفعػػة 

كبر ت والشخص المبػدع هػو أبداعي إفكمما كانت هذر الترابطات اكبر تمكف الفرد مف الوصوؿ الى حؿ 
 الذي يقـو بتكويف اكبر عدد مف الروابط المفظية و ير المفظية ل فكار.

لػى ظهػور انتػاج جديػد  يػر معػروؼ سػابقاا مػف إا بداع هو عمؿ هػادؼ يػؤدي  -الناتج االبداهي :-3
 .(148: 2116يواجها مف خبرات فيوصما الى صورة جديدة  )الموسويت م  ماؿ تفاعؿ الفرد خال

 مراحل العممية االبداهية 
بػػػيف عممػػاء الػػػنفس وطرايػػؽ التػػػدريست  الخالفيػػةكهػػػر الق ػػايا أمػػازاؿ فهػػـ عمميػػػة ا بػػداع ومراحمهػػػا مػػف 

مراحػػؿ ا بػػداع  بمػػر يت و  جديػػدةو ة تولػػد اهناءهػػا فكػػرة مبدعػػ متباينػػةعمميػػة ا بػػداع عبػػارة عػػف مراحػػؿ و 
 -هي:
 هاوتفحصػ ا عػداد تحػدد مشػكمة المرحمة في هذر -  :Preparationو التحنير)أهداد لمرحمة ا-8

. هاديػطػرؽ تحدفػي بط بينهػا بصػور مختمفػة تويػر  المشػكمة   المعمومػات حػوؿيجوانبت وتجمالمف جمي  
 فهػػـالمشػػكمة و هػػذر تحميػػؿ  فػػي جػػزء مػػف الوقػػتف الطمبػػة الػػذيف يخصصػػوف اكبػػر أوتشػػير البحػػوث الػػى 



فػي حػػؿ  تكػػوف لػديهـ سػػرعةاكهػر ابػػداعاا مػف اوليػػؾ الػذيف ويكونػوف هػػـ  فػي حمهػػا أبػػدأف تعناصػرها قبػؿ 
 المشكمة. 

فيهػا العقػؿ  يتحػررحيػث  مػف ترتيػبالوهػي مرحمػة  -  )اال تمار :Incubationمرحمة االحتنان)-7
  و تت ػػمف ه ػػماا عقميػػاا شػػعورياا و لهػػا صػػمة بالمشػػكمة لػػيس مػػف الشػػوايب وتسػػتبعد ا فكػػار التػػي  اا كهيػػر 

تتميػز هػذر  وبالمشػكمة.  لهػا صػمةالمعمومات الماليمػة التػي و شعورياا وامتصاصاا لكؿ الخبرات المكتسبة 
مرحمػة الػى انهػا حؿ المشكمةت وترجػ  اهميػة هػذر ال مف أجؿالمبدع  شخصالمرحمة بالجهد الذي يبذلا ال

ؿ يػو ربمػا تعطأف تعػوؽ أالشوايب التػي يمكػف  الخاطية ولتخمص مف ا فكار  هانية تعطي العقؿ فرصة
 .(181: 2118همة فيها ) باري واخروفتما جزاء ال

مراجعػػة سػػير العظمػػاء الػػذي قػػدموا لمبشػػرية مػػا  ف  أ - :Persistenceمرحمــة االرــرار والمثــابرة )-4
هميػػة تػػوافر مسػػتوه رفيػػ  مػػف أابداعيػػة فػػي العمػػـو والفنػػوف تكشػػؼ بو ػػوح عػػف  يسػػتحؽ عػػدة اختراقػػات

 .(119: 2111ا صرار والمهابرة خالؿ مرحمة اختزاف الفكرة وبعدها )عبيدت 
وتت ػػمف هػػذر المرحمػػة انبهػػاؽ شػػرارة ا بػػداع اي  -  او)االلهــام :Illuminationشــراق)لإ مرحمــة ا-3

مرحمػة العمػػؿ الػػدقيؽ الحاسػػـ هػػذر الالتػي تولػػد فيهػػا فكػرة جديػػدة تػػؤدي بػدورها الػػى حػػؿ المشػكمة و تعتبػػر 
 عممية ا بداع.في لمعقؿ 

الجديػػدة فػي هػػذر المرحمػة يػػتـ اختبػار الفكػػرة  - او )اهــادة النظــر :Verificationمرحمـة التحقــق )-5
التهػػذيب. و و تتطمػػب شػػيياا مػػف العقػػؿ أومفيػػدة  كاممػػةدعػػة ويعػػاد فيهػػا النظػػر لبيػػاف هػػؿ هػػي فكػػرة المبأو 

 .(182-181: 2118خروفت آ) باري و   المبدعةأو لفكرة جديدة ية مرحمة التجريبالبعبارة اخره هي 
 -:االنفعاالت

مػػػف الحيػػػاة النفسػػػية ا نسػػػانية تالتػػػي بػػػدونها تكػػػوف الحيػػػاة كييبػػػة توفػػػي عمػػػـ  اا اساسػػػي اا يعػػػد ا نفعػػػاؿ جانبػػػ
النفس نجد مف العمماء مػف يسػتعمؿ اصػطالح )ا نفعػاؿ( بمعنػى واسػ  يشػمؿ جميػ  الحػا ت الوجدانيػة 

 .(18: 2116رقيقها و  ميظها )جوني والعبوديت
لمػنفس ا نسػانية منػذ القػدـت وكػاف  اا نػمكو  فا بوصبدأ اهتماـ الفالسفة وعمماء النفس ا وايؿ با نفعا ت  

ا تجػػار الفمسػػفي قػػديماا موجهػػاا نحػػو العػػوالـ الخارجيػػة الػػى اف جػػاء سػػقراط ليتجػػا بالفمسػػفة نحػػو البحػػث 
مػػف ا نسػػاف طبايعػػا و رايػػزر مػػادة اساسػػية فػػي تفكيػػرر وحواراتػػا ت  فاتخػػذداخػػؿ اعمػػاؽ الػػنفس البشػػرية ت 

مػػػػى فػػػػي تصػػػػوراتا عػػػػف عالمػػػػا الشخصػػػػي ت وخبراتػػػػا الذاتيػػػػة ومشػػػػاعرر ا نسػػػػاف تتج ف  أومػػػػف المالحػػػػظ 
الخاصة وانفعا تا وقدراتا وقيما ومعتقداتا وافكاررت وهذا ا هتماـ ولد لػده الفالسػفة القػدماء الر بػة فػي 

 .( 28-27: 2119دراسة النفس ا نسانية )العبدليت



مػف  ى الفػردتهيج تتجمى ما يطرأ عم أو استهارةفا نفعاؿ بصفة عامة يشير الى ما يتعرض لا الفرد مف 
وجدانيػة و ر بػة فػي القيػاـ بسػموؾ يخفػؼ ال واألحاسػيسمشػاعر الفسيولوجية ت وما ينتابا مػف التغيرات ال

السػػتهارة ا نفعاليػػة داخمػػي او خػػارجيت فهػػو وهيػػؽ الصػػمة لمصػػدر البػػا مػػف هػػذر ا سػػتهارة ت سػػواء كػػاف 
واف الكهيػػػر ممػػػا نأتيػػػا مػػػف تصػػػرفات وافعػػػاؿ فػػػي حياتنػػػا .  (51 :2117بحاجػػػات الفػػػرد )السػػػمادونيت 

اليومية خا    نفعا تنا ومشاعرنا. مهؿ الفػرح وا سػى وا هػارة والحػب والخػوؼ والغ ػب و يرهػا تمػؾ 
كمهػػا انفعػػا ت نعاينهػػا فػػي حياتنػػا اليوميػػة بصػػفة دايمػػة وهػػي تػػؤهر عمػػى سػػموكياتنا وقراراتنػػا تػػأهيرا شػػديدا 

ا نفعػا ت تف ػي عمػى  ف  أالحيػاة بػدوف هػذر ا نفعػا ت والمشػاعر تكػوف جػرداء ت ذلػؾ  ف  إتوم  ذلؾ ف
ا نفعػػا ت لهػػا تأهيرهػػا الكبيػػر فػػي حياتنػػا اليوميػػة وهػػي وسػػيمة لنقػػؿ المشػػاعر  ف  أحياتنػػا د لػػة ومعنػػى .و 

جانػػب لغػػة  واحساسػػات البشػػر بيػػنهـ وبػػيف بع ػػهـ ذلػػؾ اننػػا نتعامػػؿ مسػػتخدميف لغػػة تعبيػػرات الوجػػا الػػى
الحوار اليومية ت فقد نشاهد عالمات السرور عمى وجا مف نتحدث اليا فنحكـ مف ذلؾ اف حػديهنا يمقػى 

: 2111ذا ظهر عمى وجها عالمات العبػوس عرفنػا اف حػديهنا   يعجبػا )ربيػ ت إلديا قبو  وترحيباا اما 
151- 152 ). 

 -ولحدوث ا نفعاؿ  بد مف توافر امور هالهة :
وهػذا المهيػر قػد يكػوف داخميػاا مهػؿ شػعور ا نسػاف بػف ـ حػادة فػي الكمتػيف ت او  -مهيػر )منبػا(: وجود-1

اسػػتعادة ذكػػره مؤلمػػة تاو قػػد يكػػوف المهيػػر خارجيػػاا مهػػؿ رؤيػػة الشػػخص لحادهػػة مروعػػة مهػػاؿ ذلػػؾ طفػػؿ 
 صغير تصدما سيارة.

دانيػة ت وخبراتػا وتجاربػا الشخص نفسا توحالتا الحا رة مػف ناحيػة الصػحة والمػرض ت وحالتػا الوج-2
 ما يتوقؼ عمى حالة الشخص نفسا.ن  إقوة المهير  ف  أالسابقة. فال شؾ 

ا ستجابة ا نفعالية تاي حدوث ا نفعاؿ نفسا ت وهػذر ا سػتجابة تبػدو فػي حالػة الشػخص الشػعورية -3
ت مقصػودة و يػر ت وفي التعبيرات الحركية التي تطرأ عمى الشخص المنفعػؿ : الفػاظ ت ايمػاءاتت حركػا

ا نفعػػاؿ  ف  أمقصػػودة ت وفػػي التغيػػرات الفسػػيولوجية التػػي تصػػاحب حػػدوث ا نفعػػاؿ .ومػػف هػػذا يت ػػح 
 -يمتاز بما يمي:

 تغير مفاجئ يشمؿ ا نساف كما نفساا وجسماا.-1
انػػػػا حالػػػػة شػػػػعورية   يمكػػػػف ا سػػػػتد ؿ عمػػػػى الناحيػػػػة الداخميػػػػة فيهػػػػا ا  بواسػػػػطة التأمػػػػؿ البػػػػاطني. -2

ر الػػذي يحػػس بػػا ا نسػػاف اهنػػاء ا نفعػػاؿ هػػو فػػي الحقيقػػة العنصػػر الهػػاـ الػػذي يعطػػى لالنفعػػاؿ والشػػعو 
 صفتا الخاصة التي تميزر عف  يرر مف الحا ت ا نفعالية المختمفة.



التغيرات الحركية الخارجية يصاحب ا نفعاؿ بتغيرات في السموؾ الخارجي مهؿ التغيػر الػذي يحػدث -3
 ة البدف ت ونبرة الصوت .في مالمح الوجا ت هيي

المظػػػاهر الفسػػػيولوجية يصػػػاحب ا نفعػػػاؿ مظػػػاهر الفسػػػيولوجية مهػػػؿ :ا ػػػطرابات التػػػنفست وجفػػػاؼ -4
الفػػـت ونشػػاط الغػػدد التػػي تفػػرز العػػرؽ وتعتبػػر المظػػاهر الفسػػيولوجية اهػػـ مظػػاهر ا نفعػػاؿ ت ولهػػذا اهػػتـ 

ي )الحػا ت الوجدانيػػة المركبػة التػػي العممػاء بدراسػتها بصػػفة خاصػة .ومػف هػػذا يت ػح اف ا نفعػػا ت هػ
تكػػػوف مصػػػحوبة با ػػػطرابات ع ػػػوية بػػػارزة تتشػػػمؿ جميػػػ  اجهػػػزة الجسػػػـ الع ػػػمي والػػػدموي والتنفسػػػي 

مسػموؾ لوالغدي والحشوي ت ا نفعاؿ ا طراب حاد في الفرد ناشئ عف موقػؼ يظهػر فػي خبػرة شػعورية 
 .(251-251: 1981الحشوية  )موسىت  باألع اء ت وفي تغيرات مميزة 

يػػػة الخاصػػػة بتفعيػػػؿ وتنظػػػيـ السػػػموؾ ول  ألهػػػا تمهػػػؿ العوامػػػؿ اويتفػػػؽ البػػػاحهوف فػػػي مجػػػاؿ ا نفعػػػا ت بأن  
 ف  أهػػػػا تػػػػؤهر فػػػػي العمميػػػػات المعرفيػػػػة . ودلػػػػت الدراسػػػػات عمػػػػى ن  أظهػػػػرت ا نفعػػػػا ت أنسػػػػانيت وقػػػػد لإ ا

 .(21: 2116ا نفعا ت ا يجابية تعمؿ عمى زيادة القدرات ا بداعية )الشواورةت 
 
 
 
 -االبداع االنفعالي:     

التػوتر النفسػي لػده مف ( الذي يساعد في التخفيؼ Catharsisفسر ا بداع ا نفعالي كوسيمة لمتنفيس)
اف ػػػؿ فكػػػرة لتقػػػاف  ف  أ إلػػػى ا نسػػػاف  وهػػػي فكػػػرة قديمػػػة ترجػػػ  الػػػى ا صػػػؿ اليونػػػاني ت ويشػػػير ارسػػػطو

ا نفعػػا ت  ينظػػر لهػػا مػػف خػػالؿ عػػرض الػػدراما او المأسػػاة ت اي يػػتعمـ الشػػخص العػػادي اف يسػػتجيب 
( الجهػػود ا بداعيػػة هػػي  البػػاا Oatley,1999: 111-117,Averill,2111انفعاليػػاا بطػػرؽ جديػػدة . )

ص مػػػف التػػػوتر النفسػػػي جهػػػود تنفيسػػػية ت بمعنػػػى اف ا نسػػػاف عنػػػدما ينشػػػغؿ فػػػي الجهػػػد ا بػػػداعي يػػػتخم
 .(14 :2111)رنكوت

واف ا نفعػػا ت هػػي مػػف صػػفات ا نسػػاف عمومػػاا فهػػي فػػي كػػؿ نفػػس انسػػانية ومنهػػا )الحػػبت و الكػػػررت 
فينػتج عػف ت والغ ب ت والخوؼت والحنيف( وهي تالـز كػؿ نفػس بشػرية وتتحػرؾ بسػبب عوامػؿ خارجيػة 

رؾ بطرؽ شتى منهػا البكػاء وال ػحؾ وا بتهػاج انساف يترجـ عواطفا التي تتح فكؿ  ت ذلؾ انفعاؿ نفسي 
 والصراخ .

ولكػػػف تػػػتحكـ بقػػػدرها وحجمهػػػا تمػػػؾ الهقافػػػة ت ومهػػػؿ تمػػػؾ ا نفعػػػا ت التعبيريػػػة مشػػػتركة بػػػيف كػػػؿ البشػػػر 
انساف في مجتمعا الخاص فحيف يكوف الصراخ تعبيػراا عػف  ا جتماعية والسموؾ التربوي الذي يتمقار كؿ  



و قريػب يكػوف الصػمت شػكال اخػر مػف اشػكاؿ التعبيػر عػف ذلػؾ الفقػد أبيػب الشعور بػالحزف عمػى فقػد ح
فػػي مجتمػػ  اخػػر .وهنػػاؾ تعػػابير عػػف ا نفعػػاؿ هػػي تعػػابير ابداعيػػة ينػػتج عنهػػا انػػواع مػػف اشػػكاؿ الفنػػوف 
مهؿ ا نفعاؿ المولد لمشعر وهو اي اا مشترؾ بيف البشر كمهـ لكنا يظهػر مختمفػاا فػي مجتمػ  دوف اخػر 

كؿ شػػعر حػػزيف رقيػػػؽ بػػاؾ عمػػى امػػة ويخػػػرج شػػعراا حكيمػػاا متػػػأمال فػػي امػػة  يرهػػػا ) فهػػو يظهػػر فػػي شػػػ
 .( 2116الما يت 

واف الهقافات تختمؼ لكنها   يمكف و  يجب اف تقارف ببع ها مباشرة فكػؿ مقارنػة مػف هػذا النػوع تكػوف 
مزيداا مػف الحريػة ت   ير عادلة تماماا ت واف الغرب يمتاز بتحقيؽ القدرات ا بداعية مف خالؿ منح الفرد

فالفردية تتمت  بالتشجي  والمكافأة ت وربما كاف هناؾ مزيد مف ا ستقاللية في الغرب وقميػؿ مػف ال ػغط 
جػػؿ ا نسػػجاـ مػػ  المجتمػػ  وا لتػػزاـ بقوانينػػا لكػػف الشػػرؽ يتعامػػؿ مػػ  ا نفعػػا ت ا نسػػانية بطريقػػة أمػػف 

لالنفعػػػا ت مػػف الغػػػرب ت وهػػذا يعػػػد فرقػػاا مهمػػػاا تختمػػؼ عػػػف الغػػرب ت اف الشػػػرؽ اكهػػر انفتاحػػػاا و ػػبطاا 
: 2111خاصة عنػدما يتعمػؽ ا مػر باألبػداع  ف لالنفعػا ت وزنػاا مهمػاا فػي ا عمػاؿ ا بداعيػة )رنكػوت 

249). 
وتتجمػى ا نفعػا ت فػي ا نسػػاف فػي كافػة انػػواع ادايػا ت فالمجػاؿ ا نفعػالي الخػػاص بالفنػاف تتجمػى فػػي  

نيػػة وفػػي طبيعػػة كتاباتػػا واي ػػاا فػػي اسػػاليب معالجتػػا لمنصػػوص الفنيػػة المختػػارة ت اختيػػارر لمقطوعاتػػا الف
فا نفعا ت تدخؿ في العديد مف الحا ت السيكولوجية المعقدة لإلنساف ومػف بػيف هػذر الحػا ت المعقػدة 

مػف  اا عػالتي تكوف لالنفعا ت فيها عالقة وهيقػة الفكاهػةت والسػخرية تو الهجػاء والتػي يمكػف اعتبارهػا أنوا
ا بداع اي اات فالفكاهػة هػي مظهػر انفعػالي يعبػر عػف عالقػة ا نسػاف بشػيء معػيف يقتػرف فيػا ال ػحؾ 

و انجذاب ا نتبػار نحػو شػيء مػا أوالخبر. كال حؾ عمى شيء تحبا او التعبير عف اعجابؾ بشيء ما 
 .(335: 2119و بناء جو مف المرح )يونست أ

موب حيػػػاة مميػػػز لجميػػػ  البشػػػر المحققػػػيف لػػػذواتهـ وا بػػػداع ويو ػػػح )ماسػػػمو( الفػػػرؽ بػػػيف ا بػػػداع كأسػػػ
كمنتجػػػات ومنجػػػزات تصػػػؼ بعػػػض ا فػػػراد المميػػػزيف فػػػي المجتمػػػ ت قػػػاـ بػػػالتمييز بػػػيف ابداعيػػػة الموهبػػػة 

و ا دبػػي بينمػػا يػػرتبط أالخاصػػة وابداعيػػة تحقيػػؽ الػػذات ويػػرتبط النػػوع ا وؿ باألبػػداع العممػػي او الفنػػي 
 .(267: 2111الحياة المختمفة  )الكنانيت النوع الهاني بمجا ت 

التسػػامي او ا عػػالء هػػو العمميػػة التػػي تػػؤدي مباشػػرة الػػى ا بػػداع .  ف  أامػػا بالنسػػبة الػػى )فرويػػد( فيقػػرر 
مقبولػة اجتماعيػاا تكػوف لر بات الجنسية المرفو ة وتحويمها الى  ايػات في اعالء إالذي هو عبارة عف 

التسامي هو المسػؤوؿ عػف كػؿ  ف  أمجا ت الحياة . و يره فرويد  ؼمختم تأخذ عادة شكؿ ابداعات في
( تنظػر الػى Ella F. Sharpeا نجػازات الح ػارية التػي قػاـ بهػا ا نسػاف . وكػذلؾ نجػد )ا  شػارب 



سػػػيطرة عمػػػى فػػػي الا محاولػػػة ن ػػػأسػػػاس أالعػػػالـ عمػػػى  و الفنػػػاف النشػػػاط الخيػػػالي ا بػػػداعيت عنػػػد كػػػؿ مػػػف
 .(136 -139-138: 2111عالء تمؾ النزعات  )عيسىت إوانية عف طريؽ العدو  النزعات الجنسية

 النظريات التي فسرت االبداع االنفعالي
 النظرية التحميل النفسي -اوال:      
صػػورة حاجػػات فسػػيولوجية ونفسػػية ت ويصػػاحب ظهػػور بالغرايػػز تبػػدو   ف  أتػػره نظريػػة تحميػػؿ النفسػػي   

بػػيف المػػذة ا لػػـ تبعػػاا لمػػا يتوقعػػا الفػػرد مػػف اشػػباع واحبػػاط .ويػػره  كػػوفهػػذر الحاجػػات نػػوع مػػف ا نفعػػاؿ ي
طبيعػػي يصػػدر عػػف الفػػرد بأسػػرر لمواجهػػة الطػػوارئ واعػػداد الفػػرد  فعػػؿ   ا نفعػػاؿ رد   ف  أ( Cannon)كػػانف

لمهػػػرب او القتػػػاؿ ت فوظيفػػػة ا نفعػػػاؿ هػػػي تعبيػػػة طاقػػػة الفػػػرد لتحقيػػػؽ التوافػػػؽ بينػػػا وبػػػيف بييتػػػا )راجػػػحت 
2117 :155). 

( اف الفف في المقاـ ا وؿ نشاط هروبي يقـو عمى خياؿ  ير واقعػي 1939-1856لقد اعتبر )فرويد()
عمػػاؿ أت وجػػد فػػي ا بػػداع تسػػامياا يعمػػو بالمبػػدع فػػوؽ مكبوتاتػػا الالشػػعورية  عػػف طريػػؽ مػػا يقدمػػا مػػف 

 ف  أؾ بػػػداع عػػػف فرويػػػد ت ذلػػػإلبداعيػػػة تسػػػتحوذ عمػػػى ر ػػػا ا خػػػريف ت وهػػػذا التسػػػامي شػػػرط  ػػػروري لإ
المبدع يسػير عمػى حافػة ممتصػقاا بذاتػا ت تنطػوي شخصػيتا عمػى مكبوتػات ور بػات مسػتهجنة قابعػة فػي 

يخػػرج مػػف ذاتػػا ويعمػػو فػػوؽ ر باتػػا ومكبوتاتػػا ويتسػػامى عميهػػا ا بػػداع  ف  أا يسػػتطي  ن ػػأالالوعػػي تيبػػدو 
تالميػػذر التخمػػي عػػف  .وهكػػذا يؤكػػد اف الالشػػعور هػػو مبػػدأ ومنبػػ  ا بػػداع ومػػف هػػـ كانػػت دعوتػػا ودعػػوة

الدواف  الخارجية في تفسير ا بداعت والتركيز عمى الواق  الباطني لمفرد ت والحد مف تػدخؿ ورقابػة العقػؿ 
 .( 26-25: 2118الواعي فالعقؿ الباطف هو موطف الصدؽ ومنب  الحقيقة  )الداهريت
عػالء يقػـو بتحويػؿ الصػراعات ا  ف  أوا بداع   يختمؼ كهيراا عف حا ت ا  طراب النفسػي فهػو يػره 

الالشػػػعورية الػػػى اعمػػػاؿ هقافيػػػة وابتكاريػػػة تقػػػـو بحػػػؿ المشػػػكالت بصػػػيغ يقبمهػػػا المجتمػػػ  وهكػػػذا يصػػػبح 
ا بتكػػار تعبيػػراا عػػف محتوياتػػا الالشػػعورية المرفو ػػة اجتماعيػػاا فػػي صػػورة يقبمهػػا المجتمػػ  . وقػػد فسػػرت 

تحويػؿ دافػ   يػر اجتمػاعي و يػر مر ػوب الػى دافػ  العممية ا بداعية بحالػة مػف التنػامي التػي يػتـ فيهػا 
اجتمػػاعي مر ػػوب مػػف خػػالؿ عمميػػة التسػػامي وا بػػداع فػػي العطػػاء سػػواء أكػػاف فنيػػاا او ادبيػػاا او عمميػػاا 

 .( 38: 2118)الداهريت
ولكػػي يػػنجح فػػي هػػذا فػػاف عميػػا اف يحػػوؿ اخيمتػػا الػػى واقػػ  جديػػد حيػػث يكػػوف ا نتػػاج هنػػا ابػػداعاا فػػي 

المبتكػػر ل لديػػا امػػاؿ واحػػالـ يظهػػر مػػا هػػو  يػػره فرويػػد بػػأف   والموسػػيقى وا دب والعمػػـ .مجػػا ت الفػػف 
مسػػموح منهػػا مػػف قبػػؿ المجتمػػ  وأخػػره   يظهرهػػا وهػػي تمػػؾ ا مػػاني واألحػػالـ  يػػر المسػػموح بهػػا وهػػي 

 .(15: 2112)السرورت   التي تدف  الكاتب نحو ا بتكار ل



ية ا ساسػػية فػػي عمميػػة ا بػػداع هػػي عمميػػة نكػػوص فػػي خدمػػة العمميػػة النفسػػ ف  أ( 1952يػػره )كػػريس( )
ف ا نا تتوقؼ  وابطها بصورة مؤقتة وتسمح لممحتويات الالشػعورية بػالتعبير عػف نفسػها فػي أا نا اي 

صورة ا نتاج ا بداعي. وعمى الر ـ مف اف فرويد يتحػدث عػف انطػالؽ الجانػب ا نفعػالي )وهػو جانػب 
يػػة (عنػدما تعػػاؽ العمميػػة الجنسػية حيػػث تتحػوؿ الطاقػػة ا نفعاليػة الػػى عمػػؿ  ػروري فػػي العمميػة ا بداع
 . (21-19: 2111ابداعي   )ابو دينا وابراهيـت

جػػػوهر ا بػػػداع هػػػو ا نفعػػػاؿ  ف  أ(Henri Bergsonت1941-1859قػػػد اعتبػػػر )هنػػػري برجسػػػوف() 
بػػيف نػػوعيف مػػف ا نفعػػاؿ ت  ا ينبغػػي لنػػا اف نفػػرؽن ػػأويعػػرؼ ا نفعػػاؿ بأنػػا هػػزة عاطفيػػة فػػي الػػنفس. ا  

عميػػػؽ. وا وؿ هػػػو العاطفػػػة التػػػي تمػػػي فكػػػرة او صػػػورة متمهمػػػة ت فتكػػػوف النفعػػػاؿ  سػػػطحي واالنفعػػػاؿ  ا
الحالة ا نفعالية ناتجة عف حالػة عقميػة توهنػا يبػدو بو ػوح اف الحالػة ا نفعاليػة تكػوف متكيفػة بػذاتها   

أنهػا تخسػػر اكهػر ممػػا تػربح ت ألنهػا تتعطػػؿ وتتشػتت بػػد  تتػأهر با نفعػاؿ النػػاتج عنهػات حتػػى اذا تػأهرت ف
مف اف تنمو وتتفرع . امػا ا نفعػاؿ العميػؽ فػال يػنجـ عػف تصػور ت بػؿ يكػوف هػو نفسػا سػبباا لبػزوغ عػدة 
تصورات . لذلؾ يمكف وصػؼ ا نفعػاؿ السػطحي بأنػا انفعػاؿ تحػت عقمػيت وا نفعػاؿ العميػؽ بأنػا فػوؽ 

وهر ا بػداع ت ويفسػر النشػاط ا بػداعي بنػوع مػف ا نفعػاؿ فػي العمػـ و عقمي . وهذا ا خير هو وحدر ج
الفػػف و الحيػػاة ا جتماعيػػة  بنػػوع مػػف ا نفعػػاؿ الػػذي يعتبػػرر انفعػػا  اسػػمى مػػف العقػػؿ وهػػو باعتبػػارر حػػافزاا 
 يهيب بالعقؿ اف يعمؿت فهناؾ انفعا ت خالقة لمفكر. وا بداع  واف كاف عقمياا فأف ا نفعػاؿ جػوهرر فػي

 .(131: 2111اعماقا  )عيسىت
فاذا كاف فناناا تشػكيمياا امػتا التخطػيط بالصػور البصػرية ت واذا كػاف موسػيقياا امػتا بالصػور السػمعية ت  

واذا كاف روايياا او مسرحياا امتا باألحداث ت وهكذا تكوف مهمة ا نفعاؿ اف تهيػر الػذاكرة فتنتهػر الصػور 
التصػػورات بمػػف بػػيف هػػذر الصػػور مػػا ياليػػـ التخطػػيط العػػاـ. ويتمهػػؿ  التػػي تممؤهػػا ت وعنديػػذ يأخػػذ الفنػػاف

التصػػورات المعقػػدة فػػي ا نتػػاج ا بػػداعي وا بتكػػار .ويحػػدث ذلػػؾ بالبسػػيطة فػػي التػػذكر وا سػػتدعاء ت و 
بالنسػػػػبة لمكاتػػػػب الػػػػذي يكتػػػػب قصػػػػة او روايػػػػة ت والمؤلػػػػؼ المسػػػػرحي الػػػػذي يخمػػػػؽ شخصػػػػيات ومواقػػػػؼ 

ولمشػػاعر الػػذي يػػنظـ القصػػيدة فػػي عػػدد مػػف المشػػاهد ت ولممصػػور الػػذي يبػػدأ  ومشػػاعر وحػػواراا واحػػداهاا ت
لوحتػػا بفكػػرة مبهمػػة  يػػر وا ػػحة القسػػمات ت كػػؿ هػػؤ ء يكػػوف لػػديهـ فػػي البدايػػة شػػيء بسػػيط  او  يػػر 

 -254: 2111متجسػد هػػو تخطػػيط لكػػؿ ت وينتهػػي الػػى صػػورة مركبػػة  نيػػة متميػػزة العناصػػر )الكنػػانيت 
255 ). 

 
 



 النظرية االنسانية   -ثانيًا:     
ا بػػداع و  فػػي  ا فػػراد جميعػػاا يممكػػوف القػػدرة ف  أيػػره اصػػحاب هػػذر النظريػػة ومػػنهـ )ماسػػمو و روجػػرز (

تحقيؽ هذر القدرة تتوقػؼ عمػى المنػاخ ا جتمػاعي الػذي يعيشػا الفػرد فػاذا كػاف المنػاخ صػالحاا يخمػو مػف 
ال غوط التي تحكـ الفرد عمى مسايرة ا خريف فانا سيحقؽ مستوه عاؿ مف ا بتكار الػذي عػف طريقػا 

مػػػا هػػػي ا  اختالفػػػات فػػػي  يحقػػػؽ ذاتػػػا ويتمتػػػ  بصػػػحة نفسػػػية جيػػػدة . واف الفػػػروؽ الفرديػػػة فػػػي ا بػػػداع
الدرجػػة وليسػػت فػػي النػػوع توتػػره هػػذر النظريػػة اف الشػػخص المبػػدع هػػو ذلػػؾ ا نسػػاف الػػذي يسػػتطي  اف 

 .(95: 2118يحقؽ ذاتا )الداهريت
كمػػا يػػره) ماسػػمو( اف ا بػػداع لػػده بعػػض النػػاس   يبػػدو فػػي صػػيغة مألوفػػة فػػي تػػأليؼ الكتػػب وانتػػاج 

( واف تحقيػؽ الػذات ا بػداعي ينبػ  Maslow,1971,p.171طة )الفنوف بػؿ يبػدو فػي صػيغة اكهػر بسػا
 .( 74: 2112مف الشخصية ويظهر بشكؿ موس  في المسايؿ الحياتية ا عتيادية )السرورت

واكد ماسمو عمى نوعيف مف ا بداع يتمهؿ النوع ا وؿ بما يػؤدي الػى انتػاج شػيء جديػد لمفػرد با عتمػاد 
اصػػؿ ت والػػذي يطمػػؽ عميػػا قيمػػة الخبػػرة ت فػػي حػػيف يمهػػؿ النػػوع الهػػاني عمػػى الموهبػػة والعمػػؿ الجػػاد والمتو 

ابداع تحقيؽ الذات الذي يصؿ فيا الفرد الى مستوه مناسب مف تحقيؽ لطاقاتا ا بداعيػة لوصػولا الػى 
وقػد  . ( 191: 1977مستوه مناسب  مف الصحة النفسية السميمة او ا نسانية المتكاممة)عبد الغفارت 

النػػػوع الهػػػاني وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ جمعػػػا بعػػػض البيانػػػات عػػػف حيػػػاة بعػػػض ا شػػػخاص  ركػػػز ماسػػػمو عمػػػى
 .(116: 2119المبدعيف الذيف استطاعوا تحقيؽ انسانيتهـ وتحقيؽ طاقاتهـ ا بداعية )عياشت 

ويػػػره )ماسػػػمو( اف تحقيػػػؽ الفػػػرد لذاتػػػا ممكػػػف بعػػػد اف يواجػػػا هػػػذا الفػػػرد كهيػػػراا مػػػف الحاجػػػات ا ساسػػػية 
ؽ الفػػػػػػرد لذاتػػػػػػا يعنػػػػػػي الوصػػػػػػوؿ الػػػػػػى القمػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ منتقػػػػػػى مػػػػػػف الحيػػػػػػاة  واشػػػػػػباعها تفػػػػػػاف تحقيػػػػػػ

فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار والسػػػعي نحػػػو  شػػػخاصويؤكػػػد عمػػػى الحريػػػة الشخصػػػية ل .( 233: 2118)الػػػداهريت
لسػػمـ هرمػػي ترتػػب  تبعػػاا اشػباع حاجػػاتهـت ويػػره اف ا فػػراد يسػعوف الػػى تحقيػػؽ اهػػدافهـ واشػػباع حاجػاتهـ 

 .( 223: 2112ت فيا هذر الحاجات )الز وؿ
عمػى مفهػػـو العمميػة ا بداعيػة مػػف خػالؿ وصػفا  أو  لمفهػػـو ا بػداع البنػاء الػػذي  كػد  أمػا )روجػرز( فقػػد 

يشعر با الفػرد المبػدع بمسػؤوليتا ا جتماعيػة )تحقيػؽ ذاتػا واسػتغالؿ امكاناتػا( وهانيػاا مػف خػالؿ وصػفا 
ة العالقػػات الجديػػدة بػػيف ا شػػياء بال ػػد مػػف اي ػػاا لمفهػػـو ا بػػداع الهػػداـ الػػذي يقػػـو بػػا الفػػرد بصػػيا 

مصمحة ا خريفت اذا صدر عف عػدـ وعػي بمجػا ت الخبػرة الواسػعة لإلنسػاف واهبتػت خبػرة روجػرز فػي 
العالج النفسي ت اف الفرد عندما يتفػتح امػاـ كػؿ خبراتػا فػأف سػموكا سيصػبح ابػداعياا ويكػوف ابداعػا مػف 



وكما يقػوؿ اف المعػب التمقػايي باألفكػار وا لػواف .(116: 2119النوع البناء الذي يؤدي لشفايا )عياشت 
 .(262: 2111وا شكاؿ والعالقات تظهر رؤية ابداعية بطريقة جديدة وذات معنى )الكنانيت 

 النظرية االنفعاالت االيجابية)فريد ريكسون  -ثالثًا :     
( نظريتهػػا عػػف ا نفعػػا ت ا يجابيػػة وهػػي ا نفعػػا ت التػػي تعمػػؿ قػػدمت عالمػػة الػػنفس) فريػػد ريكسػػوف 

عمى زيادة وعينا وتشجعنا عمػى ا بتكػار والتنػوع فػي ا فكػار وا فعػاؿ وا كتشػاؼ ت التػي تزودنػا بمػرور 
الوقػػػت بتوسػػػعة وبنػػػاء مهاراتنػػػا وذخيرتنػػػا ومصػػػادرنا السػػػموكية وا نفعاليػػػة امػػػا ا نفعػػػا ت السػػػمبية وهػػػي 

بقػػاء الفػػرد واسػػتمرار حياتػػا والػػدفاع عنػػا وقػػت الخطػػر تعمػػى سػػبيؿ المهػػاؿ ) عنػػدما يواجهػػؾ  ػػرورية ل
ؾ تشعر بالخوؼ وقػد تتولػد لػديؾ الر بػة فػي الهػرب او القتػاؿ ف ػال عػف اسػتهارة ردود ن  إحيواناا خطيراا ف

تػػػداف  عػػػف  فأا فعػػػاؿ ا وليػػػة مهػػػؿ زيػػػادة قػػػوة الع ػػػالت وتجهيزهػػػا بالطاقػػػة الالزمػػػةت وحينهػػػا تسػػػتطي  
ف تػػتخمص مػػف الخطػػر الػػذي يواجهؾ(وهكػػذا تػػذهب فريػػد ريكسػػوف أنفسػػؾ ووجػػودؾ فػػي الحيػػاة وتحػػاوؿ 

بعض ا نفعا ت ا يجابية منفصمة اي لها انفعا تها وتعبيراتهػا الخاصػةت ا   ف  أبالقوؿ)عمى الر ـ مف 
بػػػدءاا مػػػف المػػػوارد والقػػػوه هػػػا تشػػػترؾ فػػػي توسػػػي  خبػػػرات الفػػػرد وبنػػػاء مػػػواردهـ الشخصػػػية بشػػػكؿ دايػػػـ ن  أ

هػا تعمػؿ عمػى ن  إالجسمية والعقمية الػى المػوارد ا جتماعيػة والنفسػية تفعنػدما تشػعر بإيجابيػة ا نفعػا ت ف
توسػػي  مػػداركنا الفكريػػة وتشػػجعنا عمػػى توليػػد الكهيػػر مػػف العمميػػات العقميػػة ت ف ػػال عػػف ذلػػؾ تتبػػادر الػػى 

ا يجابيػػػة الر بػػػة فػػػي ا بتكػػػار  انفعا تنػػػاراتت لػػػذا تخمػػػؽ اذهاننػػػاا الكهيػػػر مػػػف المعػػػاني والحمػػػوؿ والتصػػػو 
هػػذر النتػػايج تبنػػي لػػدينا الكهيػػر مػػف  ف  إوا ستكشػػاؼ والتوصػػؿ الػػى معمومػػات وخبػػرات جديػػدةت ومػػف هػػـ فػػ

المػوارد والمهػػارات والخبػػرات الشخصػػية الغنيػة( وت ػػيؼ فريػػد ريكسػػوف بمػا اف الفػػرد سػػيمتمؾ الكهيػػر مػػف 
عميػػػا بالفايػػػدة الكبيػػػرة سػػػواء كانػػػت الفايػػػدة ماديػػػة )مهػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى المػػػاؿ( او المػػػوارد فأنهػػػا سػػػتعود 

هػذر المكاسػب ستشػعر  ف  إاجتماعية)مهؿ عقدة عالقة جديدة( او معرفية)اكتشاؼ شيء جديد( ومف هػـ فػ
تولػد الفرد بالمزيد مف الخبرات ا نفعالية ا يجابية والتي بدورها ستحفز الفرد عمى ا بتكار وا كتشػاؼ و 

تت ػػػمف ا نفعػػػا ت . ( 87-86 -85: 2115لديػػػا المزيػػػد مػػػف التطػػػور المعرفػػػي )العبػػػودي وصػػػالحت 
فعػػػػاؿ أا يجابيػػػػة الػػػػوعي بالحالػػػػة الداخميػػػػة لمفػػػػرد ت وكيػػػػؼ يمكػػػػف ترجمػػػػة حالػػػػة الػػػػوعي هػػػػذر الػػػػى ردود 

دد طاقػة اقبالػا وسموكيات ايجابية. وا نفعا ت ا يجابية تمكف ا نساف مف استعادة عافيتػا النفسػية وتجػ
عمى الحيػاة ولهػذا ا مػر قيمػة عالجيػة رايعػةت عنػدما تسػيطر عمػى ا نسػاف ا نفعػا ت ا يجابيػة يظهػر 

 (82-16: 2114مستوه مرتف  مف ا بداع  )ابو حالوةت 
 
 



 البنائية )افريل  -النظرية االجتماهية  -رابعًا :     
الحديهػػة فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس و ظهػػر هػػذا المفهػػـو نتيجػػة بػػداع ا نفعػػالي مػػف المفػػاهيـ ليعػػد مفهػػـو ا
 شػخصبػداع الإت وهػو يحػدد مػده  معرفيػةحوؿ ا نفعا ت وتأهيرهػا عمػى العمميػات ال العمماء تغير نظرة

ومػػ  ا خػػريف وهػػو يشػػكؿ مػػدخال جديػػداا لدراسػػة الشخصػػية حيػػث يظهػػر مػػده قػػدرة  نفسػػافػػي تعاممػػا مػػ  
عمػػى التعامػػؿ  لشػػخص ػػبط انفعا تػػا ت كمػػا يتمهػػؿ فػػي قػػدرة اعمػػى السػػيطرة عمػػى سػػموكا ت  شػػخصال

عػػػػػف طريػػػػػؽ اشػػػػػعارهـ بمشػػػػػاركتهـ مشػػػػػاعرهـ  بػػػػػاألخريفيسػػػػػتطي  التػػػػػأهير  عنػػػػػدمابنجػػػػػاح مػػػػػ  ا خػػػػػريف 
وانفعػػا تهـ متقػػبال لهػػا ت مشػػاركة ايجابيػػة تجعمػػا اف يػػؤهر فػػي ا خػػريف ويتػػأهر بمػػا يػػدور حولػػا )النجػػارت 

2114 :9). 
( هػو امتػداد مباشػر لوجهػة النظػر Averillالػذي ظهػر عمػى يػد العػالـ النفسػي )افريػؿ  ا بداع ا نفعالي 

مترتبػػػػػػة فػػػػػػي  اا ( الػػػػػػذي يممػػػػػػؾ أهػػػػػػار Gutbezahl&Averill,1996,p327-328البناييػػػػػػة ا جتماعيػػػػػػة )
النظريػػات النفسػػية وا جتماعيػػة وتكػػوف ا هػػار مػػف الناحيػػة النفسػػية هػػو يشػػجعنا فػػي النظػػر الػػى التطػػور 

مػػد )مػػده الحيػػاة (ولػػيس ا نتهػػاء خػػالؿ مرحمػػة الر ػػاعة ألت بوصػػفها عمميػػة تطػػور طويمػػة اا نفعػػا 
( أمػػػػا اجتماعيػػػػاا يقػػػػدـ ا بػػػػداع ا نفعػػػػالي عمػػػػى حسػػػػاب المبػػػػادئ عػػػػف كيفيػػػػة Averill,1984والطفولػػػػة)

متقػي ا عراؼ ا جتماعية هي تساعد في تنظيـ المتالزمات ا نفعالية   تو اختالؼ ا نفعا ت الهقافيةت 
ت   كمهػػػات بػػػؿ وجػػػود عػػػرض وافػػػر لالرتجػػػاؿ خػػػالؿ فتػػػرات محػػػددة وهػػػذا با عتمػػػاد عمػػػى الفػػػرد والموقػػػؼ

هػػا ن  إهػػا تتػػراكـ وتنتشػػر مػػف خػػالؿ المجتمػػ   فػػي نهايػػة المطػػاؼ فن  أا رتجػػا ت ا نفعاليػػة كمػػا يحصػػؿ 
و الممارسػػة ومزيػػد تػػؤدي بػػدورها عمػػى تفريػػؽ هقافػػة عػػف هقافػػة اخػػره. أهػػـ شػػرط فػػي ا بػػداع ا نفعػػالي هػػ

مف الممارسة مف خالؿ الصور والمراقبػة والمالحظػة المباشػرة والتأمػؿ الػذاتي كمػا يػتعمـ النػاس لح ػور 
أفكػػػػػػػػػارهـ الخاصػػػػػػػػػة والمشػػػػػػػػػاعر وردود الفعػػػػػػػػػؿ  انفعاليػػػػػػػػػاا بطػػػػػػػػػرؽ مختمفػػػػػػػػػة واكهػػػػػػػػػر فعاليػػػػػػػػػة واصػػػػػػػػػالة   

(Averill,2111 :47). 
ترمػػػػز الػػػػى المغػػػػة العاديػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ المسػػػػميات و نمػػػػاذج التػػػػي أنمػػػػاط أوالمتالزمػػػػات ا نفعاليػػػػة هػػػػي 

شػكاؿ هامػة لمتعبيػر عػف ا نفعػاؿ فػي النظريػات الشػعبية ال ػمنية. أمهؿ)الغ ب وت الحػب وت الحػزف( 
عػراض التػي يظهرهػا ألويمكف مقارنتها م  النظرية العمميػة الرسػمية هػي بنػاء نظػري يسػاعد عمػى شػرح ا

وتكػوف  تما المتالزمة ا نفعاليػة تمعػب دوراا فػي نظرياتنػا الشػعبية اليوميػة لمسػموؾ ت أالناس عند المرض 
معنػػى  ف  إمماهمػػة لػػدور فػػي المتالزمػػة المػػرض التػػي تمعػػب دور فػػي النظريػػات العمميػػة  ت بعبػػارة اخػػره تفػػ

( حػػوؿ المتالزمػػة ا نفعاليػػة تعتمػػد عمػػى مصػػفوفة مػػف ا عتقػػادات الهقافيػػة) النظريػػات الشػػعبية ال ػػمنية
طبيعػة ا نفعػاؿ تكمػػا تعتمػد متالزمػة المػػرض عمػى ا عتقػػادات العمميػة حػوؿ المناعػػة والتػوزاف . النقطػػة 



المهمػػػػة هػػػػي اف المتالزمػػػػات ا نفعاليػػػػة تشػػػػكؿ جزييػػػػاا مػػػػف المعتقػػػػدات الوجوديػػػػة التػػػػي نحممهػػػػا وخالفػػػػاا  
ا هو الشيء سػواء كػاف  فػي لمنظريات العممية ونظرياتنا الشعبية ال منية لالنفعاؿ هي   تصؼ فقط م
ألنها تجسد قػيـ المجتمػ   ؛ الواق  او ا سطورة بؿ تعيد وصؼ ما الذي يجب اف تكوف عميا ا نفعا ت

كهػػر فػػي القػػوانيف ا جتماعيػػة واي ػػاا مػػف خػػالؿ المعتقػػدات أوتظهػػر المتالزمػػات ا نفعاليػػة بشػػكؿ رسػػمي 
ة المتالزمػة ا نفعاليػة بالنظريػات قػ( عال1(. ويشػير المخطػط)Averill,etal.2111 : 168الوجوديػة )

 الشعبية ال منية لالنفعا ت. 
 

 
 
 
 
 
 
 

          
     

                               
       المت زمات االنفعالي                                                

 
 العمميــة ل نفعــاالت الع قــة بــين المت زمــات االنفعاليــة مثل)الغنــب والحــب  قياســًا الــى النظريــات(1المخطػػط )       
(Averill et al,7118:869  

يػػػز نػػػوعيف مػػػف المعتقػػػدات ذات الصػػػمة بالمتالزمػػػات ا نفعاليػػػة المعتقػػػدات الوجوديػػػة وقػػػوانيف يويمكػػػف تم
( الػػذي يو ػػح ذلػػؾ ت والمعتقػػدات 1المجتمػػ  )القواعػػد ا جتماعيػػة( التػػي تمػػت ا شػػارة لهػػا فػػي الشػػكؿ)

هػػا الوجوديػػة تتعمػػؽ بمػػا هػػو موجػػودت قػػد تكػػوف بعػػض هػػذر المعتقػػدات حػػوؿ ا نفعػػا ت حقيقيػػة بمعنػػى ان
انعكاسات دقيقة لكيفية استجابة انفعالية عند الناس عمى سبيؿ المهاؿ)صحيح انا عنػدما يغ ػب النػاس 
عػػػػادة مػػػػا ير بػػػػوف فػػػػي تصػػػػحيح خطػػػػأ متصػػػػور(. امػػػػا المعتقػػػػدات الوجوديػػػػة ا خػػػػره قػػػػد تكػػػػوف خرافيػػػػة 

سػػاطير ا  ف  إ)اسػػطورية( مػػهال اف الشػػخص قػػد ينفجػػر لػػو انػػا لػػـ يعبػػر عػػف   ػػبا . و  حاجػػة لمقػػوؿ 
يمكف اف تعطػي معنػى واهميػة لمحيػاةت وفػي بعػض ا حيػاف اكهػر مػف كونهػا معتقػدات حقيقيػة . واف كػؿ 

 النظرياث الضونيت  

 هؼخقذاث وجوديت  قوانين اجخواػيت 

 هؼخقذاث واقؼيت قوانين جوهريت 

 قوانين حنظيويت 
هؼخقذاث خرافيت 

 )اسطوريت(



النظريات تعترؼ بأف ا نفعا ت تنظمها قواعػد اجتماعيػة تحػدد )عمػى سػبيؿ المهػاؿ( المناسػبات لعػرض 
هػػذر القواعػػد ا جتماعيػػة تحظػػى  ف  أففػػي الهقافػػة ا مريكيػػة نجػػد ت ( Averill,2115 : 231المناسػبة )

 ف  أحمػػؽ هػػو الػػذي ي ػػحؾ فػػي الجنػػازة . وفػػي الهقافػػة ا نكميزيػػة نجػػد ألبالتقػػدير وا حتػػراـ تفالشػػخص ا
ا فراد يسهروف طواؿ الميؿ بجوار جهة الميت وهذر القواعد ا جتماعية قد تكوف مختمفػة بعػض الشػيء. 

جتماعيػػػػة قػػػػد تسػػػػاعد فػػػػي القيػػػػاـ بعمميػػػػة تنظػػػػيـ وترتيػػػػب هػػػػذر القواعػػػػد ا  كػػػػؿ   ف  ألقػػػػد ادرؾ المنظػػػػروف 
ولكػػف العديػػد مػػف القواعػػد لهػػا  .( 6 :2112ا نفعػػا ت مهػػؿ عمميػػة )ال ػػحؾ عنػػد الجنػػازة( )القػػالؼت 

هػا ن  إاي اا وظايؼ تمكينية ت يمكف مقارنة قواعد ا نفعاؿ م  قواعد المغة . والنظر فػي القواعػد المغويػة ف
مػف ها تساعد عمػى تشػكيؿ المغػة التػي نتحػدث بهػا. و ن  إمناسبة معينة ت ف ي  أفي    تنظـ فقط كيؼ نتكمـ

دوف قواعد المغة ا نجميزية لف تكوف هناؾ لغة انجميزية ت وبػدوف المغػة الصػينية لػف تكػوف هنػاؾ لغػة  هـ
 صػػينيةت وينطبػػؽ الشػػيء نفسػػا فيمػػا يتعمػػؽ بقواعػػد ا نفعػػاؿ ت فبػػدوف قواعػػد الغ ػػب لػػف يكػػوف هنػػاؾ اي

 .( Averill,2115:231  ب و  يعبر ا  عف عبارات الغ ب )
                                            
 

 
 
 
   

 النظريات      النمنية                                     
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  Averill et al,7118: 867) (2المخطط )                                                                     

 النظن االجخواػيت 

 النظن البيولوجيت )الوجخوغ(

 ()الوراثت

 او السواث  الصفاث 

 )الوساج(االنفؼاليت

 الوؼخقذاث الوجوديت القواػذ االجخواػيت 

 هخالزهاث                         
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 الحاالث االنفؼاليت



اصوؿ السػموؾ يقػ  فػي التػراث البيولػوجي وا جتمػاعي لمشػخص  ف  أ( 2المخطط ) إلىفريؿ (أ) رويشي  
ت الهبػػػػات البيولوجيػػػػة لمشػػػػخص هػػػػو نمػػػػط جينػػػػي او نمػػػػط وراهػػػػي وا كهػػػػر صػػػػمة با نفعػػػػا ت هػػػػي تمػػػػؾ 

ف باسػـ )الػنظـ البيولوجيػة لمسػموؾ( وبطريقػة ألو يعػرؼ اأو مػا اشػير لػا أالمسؤولة عف السموؾ الفطػري 
نمػاط مػف السػموؾ لالسػتجابة لمػرد أث عف النظـ ا جتماعية لمسػموؾ وهػي متشابهة لمبيولوجية توقد نتحد

التػػػي تسػػػاعد فػػػي بقػػػاء المجتمػػػ . وفػػػي حالػػػة الفػػػرد ا جتماعيػػػة مهػػػؿ )الغرايػػػز ا جتماعيػػػة( التػػػي قػػػد يػػػتـ 
الحصوؿ عميها مف خالؿ الخبرة ا نفعالية كأي نزعػة بيولوجيػة ت وتكػوف ا نظمػة البيولوجيػة مشػفرة فػي 

جينػػات ل نػػواع بينمػػا تكػػوف ا نظمػػة ا جتماعيػػة مشػػفرة فػػي الرمػػوز وا دوات والعػػادات وتقاليػػد مجمػػوع ال
(كانوا يسمونها بػ)الجينات الهقافية ( ويمكف الحصوؿ عمػى الجينػات 1983ا جتماعية )لمسدف وولسوف 

 .(  Averill et al,2111:166الهقافية لده الفرد مف خالؿ التربية وحسب التنشية ا جتماعية  )
مػػف المعتقػػػدات والقواعػػػد  اا ( جػػػزءGutbezahl&Averill,1996تشػػكؿ ا نفعػػػا ت وفقػػاا لػػػرأي كػػػؿ مػػف )

ا جتماعية و تتغير هذر المعتقدات والقواعد ا جتماعية عندما تتغير ا نفعا ت في المظاهر الخارجيػة 
 .(Gutbezahl & Averill,1996: 328لمسموؾ في النظريات ال منية لالنفعا ت )

ف تكػػوف المعتقػػدات أ  فكػػار والمشػػاعر وسػػموؾ ا فػػراد يجػػب ألتظهػػر المتالزمػػات ا نفعاليػػة فػػي ا ف  أوقبػػؿ 
ف التطبيػػ    أتمػػؾ المعتقػػدات والقػػوانيف المقبولػػة تشػػكؿ مخططػػات انفعاليػػة ت و والقػػوانيف ذات العالقػػة .

 ف  أية والمكانػة فػي المجتمػ  تنجػد يكتمؿ مطمقاا لالختالفات في الشخصية والممارسات التنشية ا جتماع
مجموعػػة فرعيػػة مػػف المعتقػػدات والقػػوانيف هػػي التػػي تشػػكؿ بتكػػويف المتالزمػػة ا نفعاليػػة الػػذي يمكػػف اف 
يسػػتوعبها الفػػرد مػػ  وجػػود تفػػاوت فػػي درجػػات القبػػوؿ ولهػػذا السػػبب هنػػاؾ خبػػرات فرديػػة لمخطػػط انفعػػالي 

ا م ػأسػتعدادات دايمػة نسػبياا لالسػتجابة بطػرؽ انفعاليػة ت تكوف بنفس الطريقة. وتعتبر السمات ا نفعالية ا
الحالػػة ا نفعاليػػة هػػي اسػػتعدادات مؤقتػػة لالسػػتجابة بطػػرؽ تتفػػؽ مػػ  المتالزمػػة ا نفعاليػػة تعنػػدما تكػػوف 

الحالػػػة ا نفعاليػػػة تنطػػػػوي عمػػػى تفعيػػػؿ او تنشػػػيط المخططػػػػات  ف  أالمتالزمػػػة مفهومػػػة مػػػف قبػػػػؿ الفػػػرد. و 
المخططػػػػػات ا نفعاليػػػػػة موجػػػػػودة بشػػػػػكؿ كامػػػػػؿ فػػػػػي العقػػػػػؿ  ف  إتهػػػػػذا   يعنػػػػػي ا نفعاليػػػػػة ذات الصػػػػػمة 

يػتـ تنشػيطها مػف خػالؿ الظػروؼ البيييػة المناسػبة  ل حػداثت وقػد  ف  أاو)الدماغ( لمفرد. فقط في انتظار 
يتـ تخزيف بعض المخططات ا نفعالية عندما يكوف الموقؼ  ير اعتيادي والحالة معقدة ت ويمكػف بنػاء 

الشػخص قػد  ف  إخططات ا نفعاليػة عمػى خػط كتطػور لمحادهػة. وفػي بنػاء المخطػط عمػى الخػط فػهذر الم
يقػػـو با سػػتعانة بعػػدد كبيػػر مػػف قاعػػدة بيانػػات لمخبػػرة المخزونػػة سػػابقاا فػػي الػػذاكرة ت كمػػا هػػو الحػػاؿ مػػ  

ت فقػػػط  المعتقػػػدات العامػػػة حػػػوؿ ا نفعػػػاؿ ونتايجهػػػا ويعتمػػػد ذلػػػؾ عمػػػى المواقػػػؼ ودوافػػػ  الفػػػرد واهدافػػػا 
مػا ا سػتجابة أحادهػة معينػة .  ة  يػأمجموعة فرعية مف هذر المعمومات المخزنػة يمكػف الوصػوؿ اليهػا فػي 



ا نفعاليػة هػػي مػا يفعمػػا الشػخص فعػػال عنػدما تكػػوف هنػػاؾ حالػة انفعاليػػة فػي صػػورة الفػاظ ينطػػؽ بهػػا او 
و تغييػػرات أو افعػػاؿ ذات دور فعػػاؿ مهػػؿ )ال ػػرب تالػػركض( أحركػػات يؤديهػػا او ايمػػاءات تصػػدر عنػػا 

فسػػيولوجية تحػػدث لػػا مهػػؿ )زيػػادة نب ػػات القمػػب (و ردود ا فعػػاؿ التعبيريػػة مهؿ)ا بتسػػامة ت العبوسػػة( 
(Averill, et al,2111: 168-169-171). 
ر بدرجػػة معقولػػة نفعػػاؿ ومػػدار عمػػى طبيعػػة الفػػرد ووعيػػا وادراكػػات وتعبيػػر أل  وتتوقػػؼ صػػورة التعبيػػر عػػف ا 

هػػػار انفعاليػػػة  ػػػارة آحػػػداث دوف ألوماليمػػػة لنػػػوع المهيػػػر والموقػػػؼ الػػػذي حػػػدث فيػػػا . بحيػػػث تمػػػر بػػػا ا
 .( 191 :2114خروفت آ)منصور و 

 بداع ا نفعالي هيإلإ ( هالهة معايير لAverill,199982111فريؿ )أورد أوقد 
 ا ت ا خػػػريف فػػػي المواقػػػؼ المختمفػػػةقػػػدرة الفػػػرد عمػػػى فهػػػـ انفعا تػػػا وانفعػػػ -ا سػػػتعداد ا نفعػػػالي : -1

لػى قػدرة إ.ويمكف يكوف ا ستعداد طويؿ المده او قصير المده ويتوقؼ ذلؾ عمى قػدرة ا فػراد تويشػير 
مكانيػػػػة توظيفهػػػػا فػػػػي توجيػػػػا التفكيػػػػر ا  تجميػػػػ  المعمومػػػػات المسػػػػتمدة مػػػػف ا نفعػػػػا ت و و عمػػػػى اسػػػػتيعاب 

 وا فعاؿ. 
في سياؽ اجتماعي جديد و يػر  انفعاليةنتاج استجابة أعمى  شخصقدرة الوهي  -الجدة ا نفعالية : -2

وتتحػدد الجػدة  السايدة في المجتم .التقميدية مألوؼ عف السياؽ ا جتماعي النمطي المرتبط با ستجابة 
باسػتجاباتا الما ػية  شػخصالراهنػة لم ا نفعاليػة مقارنػة ا سػتجابة وهي  حد المعايير الهالهةأمف خالؿ 

تا و مقارنػة اسػتجابأباسػتجابات اقرانػا)معيار جماعػة الرفػاؽ(ت  تاو مقارنة استجابأخصي(ت )المعيار الش
بػداع ا نفعػالي إلالسػايدة فػي المجتم )معيػار المجتمػ ( ت وتحػدد الجػدة كمؤشػر لا نفعاليػة با ستجابات 

كهػػػػر أر السػػػػايدة فػػػػي المجتمػػػػ  باعتبػػػػار  ا نفعاليػػػػة با سػػػػتجابات شػػػػخصمػػػػف خػػػػالؿ مقارنػػػػة اسػػػػتجابات ال
 .( 11: 2114المعايير ماليمة لمقياس )النجار ت

قدرة الفرد عمى انتػاج اسػتجابات انفعاليػة جديػدة وتعبيػر عنهػا ببراعػة  -صالة ا نفعالية:ألالفعالية /ا -3
صػػيمة ألوتعػػد السػػموكيات ا راء ومعتقػػدات وقػػيـ الفػػرد نفسػػا نحػػو المجتمػػ  وا خػػريف .آوصػػدؽ وتعكػػس 

جابة ا نفعالية الجديدة هػي اسػتجابة جديػدة تختمػؼ عػف طريقػة ا عتياديػة لمشػخص ا ست ف  أجديدة كما 
ف يتصػػرؼ بطريقػػة جديػػدة اتجػػار صػػديؽ مقػػرب بمػػا يقػػوي أفػػي ا سػػتجابة بشػػؤوف الحيػػاة اليوميػػة )مػػهال 

ف أمػا الفعاليػة فػػيمكف أو اسػتجابة تنحػرؼ بشػكؿ كبيػر عػػف طريػؽ السػموؾ التقميػديت أالصػداقة بينهمػا (.
ف تكػػوف ا سػػتجابة التػػي تفيػػد أو النػػاس ا خػػريف ت اذ مػػف المحتمػػؿ أتعػػرؼ بنػػاء عمػػى تقػػدير الشػػخص 

ف تكػوف ا سػتجابة المعيقػة عمػى أالمجموعة الكبره مؤذيػة لمػذات )كاألعمػاؿ البطوليػة مػهال( كمػا يمكػف 
 المده القصير مفيدة عمى المده البعيد والعكس الصحيح )مهال اشعاؿ الحرب( . 



لمح افريؿ الى وجود تفاعؿ بػيف ا بػداع ا نفعػالي وا بػداع المعرفػي فقػاؿ )يقػ  ا بػداع عمػى الحػد أ وقد
العمميػػة ا بداعيػػة قػػد تتنػػوع بتنػػوع  ف  إولهمػػا أهنػػاؾ احتمػػاليف  ف  أالفاصػػؿ بػػيف المعرفػػة وا نفعػػاؿ( ويبػػدو 

 والمخطػػط (115:  2111عيػػة )رنكػػوتا نفعػػا ت ذاتهػػا قػػد تكػػوف نتػػاج عمميػػة ابدا ف  إا نفعػػاؿ وهانيهمػػا 
 ( يو ح ذلؾ.3)
 

 ا بداع                                             
 ا نفعاؿ                                                                    المعرفة   

      
 بيف ا نفعاؿ وا بداع والمعرفة( تفاعؿ 3مخطط)

 
      
 التوجو نحو الحياة -ثانيًا:     
يعتبر مو وع التوجا نحو الحيػاة مػف الموا ػي  المهمػة فػي عمػـ الػنفس لمػا لهمػا مػف تػأهير فػي سػموؾ  
فػػراد وفػػي حػػالتهـ النفسػػية ت فعنػػدما تمبػػي جميػػ  حاجػػات الفػػرد سيشػػعر بالتوجػػا ا يجػػابي نحػػو الحيػػاة ألا

ف يقبػػؿ نحػػو الحيػػاة بهمػػة أالر ػػا ويحفػػزر عمػػى ويسػػتطي  اف يحقػػؽ اهدافػػا ممػػا يجعمػػا يشػػعر بالسػػعادة و 
ا يشػعر ذا فشػؿ الفػرد فػي اشػباع حاجاتػا فأن ػإمػا أومهابرة ور بة ت وي   في اعتبارر احتما ت النجػاحت 

مػػؿ ويقبػػؿ أل  بالتوجػػا السػػمبي نحػػو الحيػػاة وانػػا   يسػػتطي  اف يحقػػؽ اهدافػػا ممػػا يشػػعر باليػػأس و فقػػداف ا
ؿ وهػػو دايمػػاا متشػػكؾ فػػي النجػػاح ممػػا يػػؤدي الػػى ا ػػطرابا )المجػػد ويت نحػػو الحيػػاة بتػػردد وتوقػػ  الفشػػ

2112 :218). 
النظػػرة ا يجابيػػة لمحيػػاة تجعػػؿ الفػػرد لديػػا الهقػػة بقدراتػػا عمػػى تحقيػػؽ الهػػدؼ فأنػػا يبػػذؿ جهػػداا لتحقيػػؽ  ف  إ

مخػػص ومواجهػػة الصػػعوبات توي ةحيػػاالالسػػيطرة عمػػى مجريػػات  فػػي فػػردهػػذا الهػػدؼ .اي ا عتقػػاد بقػػدرة ال
اعتقػػػادات النػػػاس فػػػي قػػػدراتهـ لهػػػا تػػػأهير عميػػػؽ فمػػػف لػػػديهـ فاعميػػػة الػػػذات يمكػػػنهـ  ف  أ)البػػػرت بانػػػدورا( 

النهوض بحياتهـ ويتعامموف م  امور الحياة بفاعمية الذات عالية اكهر مما يتوقعػوف ا خطػاء قػد تحػدث 
و النزعػة التفاؤليػة أاد الفػرد يتسػـ با سػتعد ف  إلػى أ( Carver & Scheier .ويشػير )كػارفر وشػاير 

النظػػرة ا يجابيػػة لمحيػػاة فهػػو  البػػاا مػػا يمتمػػؾ وسػػايؿ التعامػػؿ مػػ  المواقػػؼ ال ػػا طة مقارنػػة بصػػاحب 
 . (262: 2117النظرة التشاؤمية السمبية لمحياة )السمادونيت 



توقػ  النػػاس ل حػػداث المسػػتقبمية بصػػورة ايجابيػػة يولػد لػػديهـ مشػػاعر الراحػػة والطمأنينػػة النفسػػية ممػػا  ف  ا  و 
يػػػػنعكس بصػػػػػورة ايجابيػػػػػة عمػػػػػى صػػػػػحتهـ النفسػػػػػية فػػػػػي حػػػػػيف اف ا شػػػػػخاص الػػػػػذيف يفسػػػػػروف ا حػػػػػداث 
 المسػػتقبمية بصػػورة سػػمبية يواجهػػوف ال ػػغوط النفسػػية بصػػورة سػػمبية ويشػػعروف بػػالعجز وانخفػػاض القػػدرة
 ف  أعمى حػؿ مشػكالتهـ ممػا يتػرؾ لهػـ تػأهيراا  ػاراا عمػى صػحتهـ الجسػمية والنفسػية. وي ػيؼ بيترسػوف 

الناس الذيف لديهـ مستوه عػاؿ مػف التفكيػر ا يجػابي يميمػوف الػى امػتالؾ مػزاج جيػد وتوقعػات مسػتقبمية 
اعميػػة الػػذات عاليػػة  ت وهػػذا مػػا يسػػاعدهـ ليكونػػوا اكهػػر نجاحػػاا فػػي اداء مهػػامهـ ت وف ػػال عػػف تمػػتعهـ بف

 .( 76 -43: 2115)العبودي وصالحت
كبػر لتحقيػؽ أنجاحنا يرج  الػى جهودنػا ت فأننػاا نعتػز بإنجازاتنػاا ونميػؿ الػى العمػؿ بجػد  ف  أواذا كنا نعتقد 

ف تحػدد سػمات ا فػراد أوهناؾ كهير مف العوامؿ المحددة التػي يفتػرض . ( 435: 1991هدافنا )جابرتأ
 حياة .في التوجا نحو ال

فتػػػرض بعػػػض يت وقػػػد الموروهػػػةسػػػتعدادات  و اأوراهيػػػة المحػػػددات التت ػػػمف  -بيولوجيػػػة :العوامػػػؿ ال-1
 هاماا في التوجا نحو الحياة   . اا اف لهذر المحددات دور  عمماءال
 شػػػخصتتمهػػػؿ العوامػػػؿ ا جتماعيػػػة فػػػي التنشػػػية ا جتماعيػػػة التػػػي تطبػػػ  ال -العوامػػػؿ ا جتماعيػػػة:-2

تسػاب المغػػة والعػػادات والقػيـ وا تجاهػػات السػايدة فػػي مجتمعػػا. ومػف المتوقػػ  اف يكػػوف وتسػاعدر عمػػى اك
: 1998)ا نصػاريت  و التوجػا السػمبي نحػو الحيػاةألمعوامؿ ا جتماعية دور كبير في التوجػا ا يجػابي 

21 ). 
بنايهػػا ت فكممػػا سػػاليب التنشػػية التػػي تتبعهػػا ا سػػرة فػػي تربيػػة ابنايهػػا دوراا هامػػاا فػػي نمػػو اأحيػػث تمعػػب  

ا مر ػػوب فيػػا كممػػا كانػػت عمميػػة التنشػػية ايجابيػػة وتشػػعر الطفػػؿ بأهميتػػا وقيمتػػا واحترامػػا وتقػػديرر ت وبأن ػػ
كهػػر توافقػػاا ويكػػوف توجهػػا لمحيػػاة ايجػػابي ت فاألسػػرة التػػي يسػػودها السػػالـ وا سػػتقرار تعكػػس أكػػاف الطفػػؿ 

جػػواا مػػف التػػوتر وعػػدـ ا سػػتقرار والمشػػاحنات  جػػواا يسػػودر الحػػب والتفػػاؤؿ ت بينمػػا ا سػػرة التػػي يسػػودها
والخالفػات والتفكػؾ قػد يػنعكس سػمباا عمػى شخصػية الطفػػؿ ونظرتػا لمحيػاة التػي قػد تتسػـ بالتوجػا السػػمبي 

 . (61: 2112نحو الحياة )محيسفت 
و أ  الػػذي يصػػادؼ فػػي حياتػػا سمسػػمة مػػف المواقػػؼ المحبطػػة فػػردال ف  إ -مواقػػؼ اجتماعيػػة مفاجيػػة :-3

)ا نصػػػػاريت    صػػػحيحالالعكس بػػػالػػػى التوجػػػػا السػػػمبي و األحيػػػاف  ا مػػػبالعصػػػيبة المفاجيػػػة يميػػػؿ فػػػػي 
1998 :21-21) . 



تعرض الفػػرد لم ػػغوط النفسػػية والمواقػػؼ الصػػادمة وا مػػراض الجسػػمية قػػد يكػػوف لػػا اهػػر بػػالغ عمػػى فػػال 
مػػؿ وتوجهػػا السػػمبي نحػػو الحيػػاة حالػػة الفػػرد النفسػػية وتوقعاتػػا ونظرتػػا لمحيػػاة والتػػي قػػد يشػػوبها فقػػداف ا 

 . (61: 2112)محيسفت 
بطريقػػة تفكيػػػرر ت يفكػػر بطريقػػة منطقيػػة فهػػػو    اا ويعػػد الفػػرد ذو التوجػػا ا يجػػابي المتفايػػػؿ واقعيػػاا ايجابيػػ

خػالؿ  ويعمػؿ مػفساسػا أيخمط بيف ما يتمنار وبيف ما هو حقيقي فهو شخص يساير الواق  ويعمؿ عمى 
 تا .هذا الواق  عمى تطوير ذا

ف ػؿ بحيػث يشػكؿ أفالفرد الذي ينظر لمحياة نظرة ايجابيػة لديػا ر بػة بتطػوير ذاتػا وا نتقػاؿ الػى ذات  
فهػػو يحػػاوؿ دايمػػاا الظهػػور بصػػورة جميمػػة مر ػػية ت وهػػذا مػػا يػػدفعهـ لمكفػػاح ت الصػػورة التػػي ير ػػب بهػػا 

 والنجاح بإصرار لمتغمب عمى الصعوبات في نهاية ا مر .
جريػػػت فػػػي الو يػػػات أ  بحػػػاث أجابيػػػة لمحيػػػاة تزيػػػد مػػػف قػػػدرة الفػػػرد وفػػػرص النجػػػاح وتؤكػػػد النظػػػرة ا ي ف  إ 

كهػػر أل  يجابيػػة متفايمػة لمحيػػاة عمومػػاا هػـ ا شػػخاص اإا شػخاص الػػذيف يتمتعػػوف بنظػرة  ف  أالمتحػدة عمػػى 
   (398: 2115)رشيد ت سعادة واطميناناا ونجاحاا وصحة مف الذيف ينظروف بنظرة سمبية وتشاـؤ لمحياة 

دراكػا الفكػري ومعتقداتػا ولهػذا يػتعمـ إإ وفػؽ عمػى فعنػدما يواجػا الفػرد اي موقػؼ ينظػر اليػا ويتعامػؿ معػا 
ف كانػػػت فكرتػػا عػػػف نفسػػا وعػػػف ا شػػياء ايجابيػػػة تػػدؿ عمػػػى التوجػػػا أالفػػرد مػػػف المواقػػؼ اشػػػياء ايجابيػػة 

دركا عػف نفسػا وعػف إاف ا اذا كم  أا يجابي والر ا في الحا ر وما هو اف ؿ واحسف في المستقبؿ . 
لػى إالموقػؼ بطبيعتػا يػؤدي  ف  ألحبػاط ت لإ عمػى التوجػا السػمبي وا شػياء تػدؿ  أا سػيتعمـ ن  إشياء سمبية فأل  ا

ذلػػػػؾ بسػػػػبب المعتقػػػػدات الشخصػػػػية عػػػػف الموقػػػػؼ وعػػػػف الفػػػػرد نفسػػػػا الػػػػذي يتعامػػػػؿ مػػػػ  هػػػػذا الموقػػػػؼ 
 . (18: 2119)البرزنجيت 

النسػػػاف عنػػػدما يػػػنجح فػػػي الجمػػػػ  بػػػػيف أكهػػػػر مػػػػف  ف  أ( Hyde & Barnetكمػػػا وجػػػد )بارنػػػت وهايػػػد 
ذلػػػػػػؾ يعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى زيػػػػػػادة مصػػػػػػادر المسػػػػػػاندة ا جتماعيػػػة  ف  إدور فػػػػػػي المجػػػػػػا ت المختمفػػػػػػة لمحيػػػػػػاة فػػػػػػ

الغيػػػر هامػػػة فػػػي حياتػػػات ومػػػف هػػػػـ  خػػػرهأل  لديػػات وزيػػادة الخبػػرات الحياتيػػةت وزيػػادة النجػػاح فػػي ا دوار ا
 زيػػادة شػػعورر بالتوجػػا ا يجػػابي نحػػو الحيػػاة.

ممنػػػػاف  التػػػي تقػػػػدـ إلػػػى الفػػػػرد أكهػػػر مػػػػف لإسػػػناداا و كممػػا كانػػت حيػػػاة الفػػػرد التػػػي يعيشػػػػها أكهػػػػر دعمػػػاا 
 .(1274-1273: 2112ايجابيػاات والعكػس صػحيح )عمي ت لحياة سيكوفا نحو التوجا ف  إت فالتكمفة

 
 

 



 النظريات التي فسرت التوجو نحو الحياة       
 النظريات المزاجية  -أوال :       
ترجػػػ  هػػػذر نظريػػػة الػػػى العصػػػر الػػػذهبي لمطػػػب والفمسػػػفة ا  ريقيػػػة فػػػي القػػػرف الخػػػامس قبػػػؿ المػػػيالد ت  
قػػػػػػػػػاـ بهػػػػػػػػػا الفيمسػػػػػػػػػوؼ والطبيػػػػػػػػػب اليونػػػػػػػػػاني)هيبو ؿ محاولػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػي و  أ تظهػػػػػػػػػرو 

( الػػذي عػػاش فػػي القػػرف الرابػػ  قبػػؿ المػػيالد لرجػػاع ا ختالفػػات التػػي توجػػد فػػي Hippocratesقػػراط()
النػواحي ا نفعاليػػة لمشخصػية الػػى اختالفػات ا مزجػػة فػػي ا نسػاف فػػي حالػة توجػػا نحػو الحيػػاة  وسػػماها 

 .( 39: 2116بحسب نوع السايؿ في جسما )جوني والعبوديت
عمػى  تصنؼ بناءا  ف  أشخصيتنا يمكف  ف  ألذي يره نماط الشخصية اأالمحاو ت القديمة لوصؼ  هحداو 

و المػػػػػػزاج) أظهػػػػػػار الشخصػػػػػػية إا خػػػػػػالط الكيميػػػػػػايي فػػػػػػي الجسػػػػػػـ وسػػػػػػيطرة الػػػػػػدـ الػػػػػػذي يػػػػػػؤدي الػػػػػػى 
صػػػحاب هػػػذا الػػػنمط بالتوجػػػػا أويتسػػػـ الـــنمط الـــدمو  )المــــزاج دمـــو   وهػػػو . ( 219: 1991انجمػػػرات

وا سػتهارة السػريعةت ت رحت وا سػتجابات المباشػرة يجابي نحػو الحيػاة و التوقػ  ا حػداث والتفػاؤؿت والمػلإ ا
 )مـــزاج رـــفراو    نمـــط رـــفراو الجديػػػة فػػػي معالجػػػة امػػػور حيػػػاتهـ .امػػػا بووصػػػؼ افػػػراد هػػػذا الػػػنمط 

التعامؿ ت وحدة الطباعت وا صػرار فػي بسرعة الغ بت ت و العدوانية و خصايص هذا النمط هي العناد 
هػذا الػنمط هػي التوجػا السػمبي  يتسػـ اصػحابو ج سـوداو   )المـزا النمط السـوداو مواجهة المواقػؼ. و

التشػػػاـؤ تو بػػػطء التفكيػػػرت وصػػػعوبة التعامػػػؿ مػػػ  تو نحػػػو الحيػػػاة والتوقػػػ  ا حػػػداث وسػػػرعة ا نفعػػػا ت 
ػػأا خػػريف.  فػػراد هػػذا الػػنمط وهػػي البدانػػة أوخصػػايص البمغمــي )المــزاج البمغمــي  خيػػر هػػو أل  ا الػػنمط  ام 

: 2113الفتػػور )الزيتػػاتي ت و  ا هتمػػاـ والالمبػػا ة والخمػػوؿ قػػد يصػػؿ الػػى التكاسػػؿالمفرطػػة ت وانعػػداـ 
15-16) . 

و حتػػى قبػػؿ المػػيالد. وظهػػرت هػػذر النظريػػة أ  المػػزاج هػػو ذلػػؾ الجانػػب مػػف الشخصػػية ت نولػػد مػػزوديف بػػا 
ف مهػؿ في عهد الح ارة ا  ريقية عمى يد هيبو قراط ويقـو عمى افتراض نوع السػوايؿ فػي جسػـ ا نسػا
: 2111الػػػػدـ والغػػػػدد ودورهػػػػا فػػػػي تحديػػػػد الفػػػػروؽ الفرديػػػػة فػػػػي الحالػػػػة المزاجيػػػػة والشخصػػػػية )هريػػػػديت

هػػػا مهمػػة فػػػي عمػػػـ الػػنفس المعاصػػػرت فمػػػهال ن  أ  إنظريػػػة هيبػػػو قػػراط قديمػػػة  ف  أوعمػػى الػػػر ـ مػػف .(168
الػػػػى ردود  هنػػػاؾ عالقػػػة بػػػػيف الهرمونػػػات وا نفعػػػا ت والسػػػػموؾ تو يعػػػود ف  أبعػػػض المعاصػػػريف يػػػػروف 
 . (219: 1991كيميايية في المخ )انجمرات 

 
 نظرية التحميل النفسي  -ثانيًا :      



يجػابي مػا إ توجػا   ذا يكػوف شخصال ف  أمحياة ت و يعتقد ليره فرويد اف التوجا ا يجابي هو قاعدة عامة 
نحػو الحيػاة او متفػايال  اا ايجابيػ اا وف  توجهػالفػرد قػد يك ػ وت  نفسػيةا  لـ يق  في حياتا حدث يسبب لػا عقػدةا 

توجػا سػمبي نحػو الحيػاة متشػايماا ذا جداا ازاء احػد الموا ػي  او المواقػؼ فتقػ  لػا حادهػة مفاجيػة وتجعػؿ 
منشػأ التوجػػا نحػو الحيػػاة يرجػ  الػػى مرحمػة الفميػػة مػف الحيػػاة  ف  أجػداا مػػف المو ػوع ذاتػػا . ويػره فرويػػد 

شػباع الفمػي لإ عف عممية التهبيت فيا نتيجة التدليؿ فػي ا و نمط شخصي الذي يكوف ناتجأبوصفا سمة 
 . (61: 2115اهناء ر اعتا )العبودي وصالحت 

حػػػػد القواعػػػد ا ساسػػػػية لنظريػػػػة تتمهػػػؿ فػػػػي مكونػػػػات هالهػػػػة أوفقػػػاا لنظريػػػػة التحميػػػػؿ النفسػػػي يػػػػره فرويػػػػد  
ا عمى()هريػػديت  لمشخصػػية التػػي تمهػػؿ شخصػػية ا نسػػاف وهػػذر المكونػػات هػػي )الهػػو تو ا نػػات و ا نػػا

( وحيف تعمؿ متعاونة تيسر لصاحبها سبؿ التفاعؿ م  البيية عمى نحػو مر ػي بحيػث يػتـ 92: 2111
ذا تنافرت وتشاحنت لهػذر المكونػات سػاء توافػؽ الفػرد وقػؿ ر ػار إا م  أاشباع حاجاتا ا ساسية ور باتات 

 .( 26-25: 1991عف نفسا وعف العالـ ونقصت كفايتا )جابرت
سػاس مػا أا نظمة الفرعية الهالهة لها اهمية في تحديد السموؾ ت ويتحػدد السػموؾ البشػري عمػى  واف هذر

تسفر عنا عممية الصراع بيف هذر األنظمة الهالهة فمطالب الهو ور باتهػا تكػوف فػي صػراع مسػتمر مػ  
ت  يػر المقبولػة ت شػباع ر باتػا بمػا فيهػا الر بػاإلػى إالهو يسعى باستمرار  ف  أنا العميا بسبب أل  مطالب ا

نػػا العميػػا التػػي تكػػوف فػػي العػػادة مطالػػب تنطػػوي عمػػى قػػيـ المجتمػػ  أل  لػػى مواجهػػة مطالػػب اإممػػا يػػؤدي 
نػػا تمهػؿ مطالػب الواقػػ  التػي تتػدخؿ فػػي عمميػة الصػراع التػػي يقصػد بهػا التوافػػؽ أل  ا ف  أا خالقيػة ت عمػى 
 .( 16: 2116ت فسيليا في )محإ( المشار 24: 2111بينهما )حسف ت

سػػموب تعػػاممهـ مػػ  أو لهػػـ هتمامػػات البػػارزة  يمكػػف تصػػنيفهـ حسػػب ا ا شػػخاص ف  أ ؾويػره كػػارؿ يونػػ  
نحػػو العػػالـ المنبسػػطة لشخصػػية ا تنظػػيـالمنبسػػط نمط الػػويمهػػؿ )نمــط منبســط  خػػريف الػػى نمطػػيف همػػابا

ى الحػوادث لػإحركاتا نحو العالقات المو ػوعية ويصػرؼ اهتمامػا في  تجا يالمنبسط  فردالخارجيت فال
ف يعبػػر أكهػػر اتصػػا  بحيػػاة الواقػػ  ويكػػوف توجػػا ايجػػابي نحػػو الحيػػاةت ويسػػتطي  أالخارجيػػة وهػػو المهمػػة 

ويػػػألفهـ  ا شػػػخاصالمنبسػػػط الػػػى معاشػػػرة  لفػػػردفيميػػػؿ ات تػػػا مػػػ  ا خػػػريف اعػػػف نفسػػػا بسػػػهولة فػػػي عالق
عمػػا يػػدور فػػي رؤوسػػهـ. امػػا بسػػهولةت و  يهػػتـ بالنقػػد ا ػػافة الػػى التفػػاؤؿ والقػػدرة عمػػى التعبيػػر بسػػهولة 

 فردالشخصػػية المنطويػػة ا نحػػو العػػالـ الػػداخمي الػػذاتيت فػػالـ تنظػػي المنطػػوي نمطالػػيمهػػؿ  )نمــط منطــو   
ا عمػػػى اتػػػموقػػػؼ الػػػدفاع  ػػػد ا لتزامػػػات والمطالػػػب الخارجيػػػة عمػػػى حػػػيف يركػػػز اهتمام يأخػػػذالمنطػػػوي 

حاجاتػػا ومطالبػػا الذاتيػػة يعتبرهػػا محػػور نشػػاطا فػػي الحيػػاة ويكػػوف توجػػا سػػمبي نحػػو الحيػػاةت وا نطػػوايي 
يميػؿ الػى التفكيػر والتأمػػؿت والتخيػؿت وصػعوبة التعبيػػر عػف ذاتػا مػػ  ا خػريف اي اف الشػخص المنطػػوي 



سػتقبؿ او صػحتا مػ  عػدـ والقمػؽ عمػى الم ا فػراد والشؾ في تيتسـ بالخجؿ توالعزلة ت وشدة الحساسية 
 .( 18 :2113القدرة عمى التعبير بسهولة عف عواطفا )الزيناتيت 

 نظرية شاير وكارفر  -ثالثًا:       
ا ساس النظري حوؿ نظريتهما فػي التوجػا نحػو  ف  أ(Scheier& Carverيشير كؿ مف )شاير وكارفر 

و أحػداث أل  قعات المستقبمية لده الفرد في او التنظيـ في ربطها بالتو أالحياة هو ال بط السموكي لمذات 
 &Scheier(.وقػػػد يػػػره )شػػػاير وكػػػارفر -Strack,etla,1987,P:583  588مػػػور )أل  العواقػػػب ا
Carver)يجػػػػابي نحػػػػو تحقيػػػػؽ ا هػػػػداؼ تفا نفعػػػػا ت لإ النظػػػػرة ا يجابيػػػػة مرتبطػػػػة بمػػػػده التوجػػػػا ا ف  أ

ا يجابيػػة   تػػرتبط بػػػالخبرة الخاصػػة بمػػده التوجػػػا نحػػو تحقيػػػؽ ا هػػداؼ بػػؿ بػػػالتوق  النتػػايج ا يجابيػػػة 
هػداؼ التػي تػرتبط بػالتوق  أل  ا النظرة السمبية فتػرتبط بمػده ا بتعػاد عػف ام  أل حداث )النظرة ا يجابية(ت 

   .( Scheier& Carver,1987 : 18-117النظرة السمبية()النتايج السمبية ل حداث )
جػػؿ أ  لػػى وجػػود ارتبػػاط بػػيف التوجػػا ا يجػػابي نحػػو الحيػػاة والمحػػاو ت النشػػطة مػػف إويشػػير شػػاير وكػػارفر 

سػاليب الواقعػة عميػا التػي تركػز عمػى المشػكالت تفعنػدما يواجػا الفػرد ألالتغمب عمى ال غوط الحياة و ا
التوجػػا السػػمبي نحػػو الحيػاة ويوظػػؼ اسػػتراتيجيات معينػػة لتغمػػب عمػػى المحػػف لػػى إمشػكالت الحيػػاة يػػؤدي 
ػػػػػألػػػػػى نػػػػػوعيف مػػػػػف السػػػػػموؾ إوالصػػػػػعوبات تويػػػػػؤدي  ا مواصػػػػػمة الحيػػػػػاة والكفػػػػػاح والن ػػػػػاؿ او ا بتعػػػػػاد م 

التوجا نحو الحياة  تكوف نزعة منظمة لإلنساف لتكػويف توقعاتػا  ف  أوا ستسالـ ت ويفترض شاير وكارفر 
و  ير جيػدة فػي المجػا ت حيػاة الفػرد و يتصػؼ هػذا بتنػا ـ أا تكوف جيدة م  أوالمهمة لمنتايج المستقبمية 

و هنػػايي التوقػػ  و تسػػيطر عمػػى سػػموؾ الفػػرد نزعػػة الػػى توقػػ  الخيػػر ل حػػداث الجيػػدة وفػػي حػػيف تسػػيطر أ
اقػػؼ عمػػى سػػموؾ ا فػػراد نزعػػة الػػى توقػػ  الشػػر وسػػوء الحػػظ وتصػػبح هػػذر الحالػػة  تتكػػرر وتتػػواتر فػػي مو 

 . (7 :1998فراد )ا نصاريتأل  معينة مف حياة ا
عطى شاير وكارفر نواحي عدة يمكف التفرقة فيها بيف ا فراد ذوي التوجا ا يجابي نحو الحياة وا فػراد أ

ذوي التوجػا السػػمبي نحػو الحيػػاةت فالمتفػايموف يسػػتخدموف اسػػتراتيجية مختمػؼ فػػي مواجهػة متمركػػزةت التػػي 
ا ستعانة بالروح المعنوية العاليةت والصيا ة ا يجابية لمموقؼ الػذي يواجهونػا تفػي تستند الى العاطفة و 

حػػػيف يميػػػؿ المتشػػػايموف الػػػى المواجهػػػة مػػػف خػػػالؿ الػػػرفض الظػػػاهر وعػػػدـ ا هتمػػػاـ مػػػف الناحيػػػة العقميػػػة 
فػي )رشػيدت  اليػإ(المشػار Change ,1998  : 1121السػموكية باألهػداؼ التػي تفتر ػها المػؤهرات )

2114: 28) . 
 نظرية السمات  -رابعًا:       



لى انبساطي هو انساف اجتمػاعي إنواع مف الشخصية لتقسيـ الناس أ  (وجود Eyzenckافترض ايزنؾ ) 
منفػػػػػتح سػػػػػري  فػػػػػي توقعػػػػػا ل حػػػػػداث وتكػػػػػويف العالقػػػػػات فهػػػػػو  نحػػػػػو الحيػػػػػاة ت اا ت يكػػػػػوف توجهػػػػػا ايجابيػػػػػ

نحػو الحيػاة  فهػو منعػزؿ وحسػاس  اا توجهػا سػمبيالعكس مػف ذلػؾ يكػوف فعمى ما ا نطوايي أا جتماعيةت 
ويحػاوؿ تجنػب ا حػداث والعالقػات ا جتماعيػة  يػر ال ػػرورية. هػـ قسػـ النػاس الػى شخصػيات مسػػتقرة  

خػػره  يػػر مسػػتقرة فهػػي أوهػػي متفايمػػة تسػػتطي  التعػػايش مػػ   ػػغوط الحيػػاة و  يمكػػف اهارتهػػا بسػػهولة و 
 .(  49 :2116دايما متشايمة)جوني والعبوديت 

النجػاح فػي الحيػاة يعتمػد عمػى التخطػيط لممسػتقبؿ . ولتحقيػؽ ن ػاؿ  ف يػدرؾ النػاس بػأف  أيشػير البػورت 
مناسب فعاؿ ت يجب و ػ  اهػداؼ معقولػة وذات تركيػز محػدودت ومناسػبة لقػدرات الشػخص. واف يكػوف 

وؼ حيػاة وقػد تتغيػر هػذر ا هػداؼ مػ  تغيػر ظػر ت لػى تحقيقهػا إإ هداؼ في الحيػاة يسػعى أو ألمفرد هدؼ 
ا حػاوؿ وصػؼ الشخصػية ن ػأو . (724-718: 2111بػيـ ت الفرد في سمسػمة مػف ا حػداث المسػتقبمية .)
 هناؾ هالهة انواع مف السمات الشخصية وهي : ف  أمف خالؿ عدد مف السمات ا ساسية ويره 

 شػخصكػؿ ف الفػردصؼ بها تف أوهي اكهر السمات تميزاا لشخصية الفرد يمكف -السمات المركزية :-1
يتسـ سموكا بخمػس الػى عشػر سػمات مركزيػة تعكػس اسػموبا المميػز فػي السػموؾ والتعامػؿ مػ  ا خػريف 
 .وا ستجابة لممواقؼ المختمفة زمف السمات المركزية التي كهيراا ما تتكرر لده ا فراد الخجؿت المنافسة

وجػػود ميػػؿ متطػػرؼ عنػػد وهػػي تمػػؾ السػػمة السػػايدة فػػي سػػموؾ الفػػرد مهػػاؿ ذلػػؾ  -ساسػػية :ألالسػػمات ا-2
و العدؿ بحيث نجد اف كؿ ما يصدر عف الفرد مػف سػموكيات مصػبوغ عنػد أفرد ما نحو القوة ت المتعةت 

 الميؿ وهذا النوع مف السمات قميؿت وكما اف ا فراد الذيف يتسموف بهذا النوع مف السمات قمة .
دوف  يرهػا  ختمفػةتظهػر فػي مواقػؼ مة والخاصػة التػي يػيراد بها السػمات المركز  -السمات الهانوية :-3

ف يمتمؾ عدداا كبيػراا مػف هػذر السػمات مهػاؿ أ شخصهمية بالنسبة لجوهر الشخصية ويمكف لمأقؿ أوهي 
ف يتسـ فرد ما بالسيطرة والعدوانية في البيت اهناء ممارستا لدورر كأب ويتسـ با متهاؿ في تعاممػا أذلؾ 

) جػوني  لتف يالت والعادات  مف هذا النوع مػف السػمات ف تتدرج اأم  رؤسايا في العمؿ كما يمكف 
 . (49-48 :2116والعبوديت 

 النظرية المعرفية  - امسًا:     
ا نسػػاف كػػايف ارادي عقالنػػي يتمتػػ  بػػإرادة حػػرة   ف  أعمػػى  (جػػورج كيمػػي)تؤكػػد النظريػػة المعرفيػػة ومػػنهـ  

وتمكنا مػف اتخػاذ القػرارات المناسػبة فػي الحيػاة. فهػي تؤكػد عمػى العمميػات الداخميػة والتوقعػات ا حػداث 
ا فػػراد  ف  أوا هتمامػػات والنظػػرة ا يجابيػػة نحػػو الحيػػاة والخطػػط التػػي يسػػعى ا فػػراد الػػى تحقيقهػػا ت تػػره 



وف لذاتهـ وتوجد لديهـ حاجات تتمهػؿ فػي السػعي لفهػـ البييػة التػي يعيشػوف فيهػا نشطوف ومهابروف وفعال
 . (221 :2112والسيطرة عميها )الز وؿت 

هػػذر  بنػػى عمػػىحػػداث هػػي التػػي تػػؤدي الػػى تقريػػر سػػموكا ومػػا ي   توقعػػات الفػػرد ل ف  أKelly ويػػره كيمػػي 
كانػػػت توقعػػػات الفػػػرد  ف  إفػػػ السػػػموؾ تلػػػى تشػػػكيؿ أنمػػػاط معينػػػة مػػػف إالتوقعػػػات سػػػيؤدي بطبيعػػػة الحػػػاؿ 

ف تصػػػدر منػػػا أنمػػػاط مػػػف أالمسػػػتقبمية لحػػػدث معػػػيف تتسػػػـ بالتوجػػػا ا يجػػػابي نحػػػو الحيػػػاة فمػػػف المتوقػػػ  
وكػػذا الحػػاؿ اذا كانػػت هػػذر التوقعػػات المسػػتقبمية ت يجػػابي والر ػػا فػػي الحا ػػر لإ السػػموؾ تتسػػـ بالتوجػػا ا

نمػػاط مػػف السػػموؾ تتسػػـ بالتوجػػا أف تصػػدر منػػا أ  فمػػف المتوقػػت تنطػػوي عمػػى توجػػا سػػمبي نحػػو الحيػػاة 
 ( المشػػػػار اليػػػػا فػػػػي 117: 2111)حسػػػػفت  حػػػػداث التػػػػي يتعػػػػرض لهػػػػا الفػػػػردأل  السػػػػمبي نحػػػػو الوقػػػػاي  وا

 .( 17 :2119)البرزنجيت
توقػػػ  ا حػػػداث فػػػي المسػػػتقبؿ هػػػو حجػػػر ا سػػػاس فػػػي  ف  ت ألحػػػداث مسػػػألة مركزيػػػة وهامػػػة ألا توقػػػ    ف  أو 

العمميػػات النفسػػية عنػػد الشػػخص تسػػير عبػػر قنػػوات او  نظريػػة التكوينػػات الشخصػػية لكيمػػي وافتػػرض بػػأف  
طػػرؽ رؤيػػة العػػالـ تشػػكؿ القنػػوات  ممػػرات متعػػددة ت والتػػي يتوقػػ  الفػػرد مػػف خاللهػػا ا حػػداث .بمعنػػى أف  

تو اف الشػػخص يكػػوف مشػػدوداا الػػى ا مػػاـ فػػي الحيػػاة مػػف جانػػب  و المسػػتقبؿأالتػػي تتوجػػا نحػػو الحيػػاة 
ا كممػػػا اسػػػتخدـ الفػػرد ابنيػػػة اكهػػػر سػػػيكوف تنبيػػػا باألحػػػداث اف ػػػؿ فػػػي ن ػػػأالتنبػػؤات فػػػي البييػػػة وقػػػد اعتقػػػد 

وينظر كيمي الى نظريتا التػي اسػماها . ( 452-437: 2111بيـت المستقبؿ بما فيها سموؾ ا خريف  )
المعرفية(وهي عبارة عف نظاـ مف التوقعات ل حداث هذا النظاـ هػو مسػؤوؿ عػف  بػ)البنى الشخصية او

تفسير انماط السموؾ الذي يصدر عف الفرد و الناس يحمموف توقعاتهـ ل حداث في المسػتقبؿ ويعيشػوف 
 زيػادة التوقعػات المسػتقبمية ل حػداث لػده ا فػراد واختبارهػا فػي ف  أفترض أحياتهـ وفؽ هذر ا حداث ت و 
الطريقػػة التػػي   ف  إلػػى أشػػار كيمػػي أو . ( Rochester,2111 :125-126الحا ػػر الػػذي يعػػيش فيػػا )

د سػػموكا ت ويتػػأهر الفػػرد فػػي توقعاتػػػا يػػألحػػداث المسػػتقبمية مهمػػة وحاسػػمة لتحدفػػي ا شػػخصال بهػػا يتنبػػأ
حػو الحيػاة )انجمػرات ن اا نحو الحياة واذا كاف توقعا لمفشؿ يكوف توجها سمبي   اا لمنجاح اذا كاف توجها ايجابي  

1991: 313-314 ). 
 
 تعمم االجتماهي النظرية ال -سادسًا:      
يػػؤهر  ةيعػػيش  ػػمف مجموعػػ اجتمػػاعي   ا نسػػاف كػػايف   ف  أ ةرييسػػي اتتنطمػػؽ هػػذر النظريػػة مػػف افترا ػػ 

 الخبػرات والمعػارؼ وتوقػ و  حيث يالحظ سموكيات ا خػريف ويػتعمـ الكهيػر مػف ا تجاهػاتو ويتأهر بهات 
هػػدافاا أسػػموؾ ا خػػريف . ا فػػراد الػػذيف ي ػػعوف ومػػف خػػالؿ مالحظػػة نمػػاط السػػموؾ ا خػػره أاألحػػداث و 



معػايير خاصػة لمحكػـ عمػى هػذر ا هػداؼ ا فراد لى تحقيقها لمنجاح في الحياة وي عوف إمعينة يسعوف 
لتحقيػػػػؽ لػػػػة المبذو وتمػػػػتعهـ برؤيػػػػة ايجابيػػػػة نحػػػػو الحيػػػػاةت الػػػػذي يشػػػػير لػػػػديهـ الحمػػػػاس وتكهيػػػػؼ الجهػػػػود 

هػػػـ ن  أو  اشػػػباع وتحقيػػػؽ حالػػػة مػػػف الر ػػػللػػػى اإهػػػداؼ يػػػؤدي أل  تحقيػػػؽ ا ف  إالمعػػػايير التػػػي ي ػػػعونها تفػػػ
جػؿ أهػداؼ جديػدة والسػعي مػف ألػى و ػ  إفػراد أل  مػر الػذي يػدف  األمتفايموف في تػوجههـ نحػو الحيػاة تا

 .( 221 :2112تحقيقها )الز وؿت
وفاعميػة  هـوطموحػات هـواهداف هـتكوف توقعات ا فراد عندمابناء شخصية  ف  أهذر النظرية  صاحب ويره
 ػػػوء  فػػػيبالمالحظػػػة ت و يػػػتـ  الفػػػرد ـ تعمػػػـ هػػػذر البنػػػى بشػػػكؿ تفػػػاعمي عػػػف طريػػػؽ الػػػتعمـذ يػػػت  إت  هػػػـذات
 التػػدعيـ لػػبعض المواقػػؼ ت و بنػػاءا  زمفيػػرتبط بػػ شػػخصمفػػاهيـ المنبػػا وا سػػتجابة والتػػدعيـ ت فسػػموؾ الال

تكػوف لػديهـ توقعػات ت مف هـ  بعض المواقؼ و لداء بعض المهمات أقد ينجح بعض ا فراد في عمى ذلؾ 
فػراد فػي ألحػيف يفشػؿ بعػض ا فػيايجابية لمنجاح في المسػتقبؿ ازاء هػذر المواقػؼ بالتوجػا نحػو الحيػاة ت 

مػػػيهـ تتكػػػوف لػػديهـ توقعػػػات سػػمبية تجػػػار هػػػذر المواقػػؼ وكهيػػػراا مػػا يغمػػػب ع مػػف هػػػـداء بعػػض المهػػػاـ ت و أ
حػداث المسػتقبمية أل  زاء اإو الفشػؿ أالتوجا السمبي نحو الحياة وبهػذا يختمػؼ ا فػراد فػي توقعػاتهـ لمنجػاح 

 .( 12-11: 1998)ا نصاري ت
يممكػوف حسػاا  ػعيفاا مػف  ا مب ا حيػافالناس يتصرفوف بطرؽ  ير جيدة هـ في  ف  ألى إويشير باندوا 

داء المهمػػات التػػي تتػػيح لهػػـ التوافػػؽ مػػ  أهـ يسػػتطيعوف نجػػاح فػػي ن  أفاعميػػة الػػذات ت فهػػـ   يؤمنػػوف بػػ
المواقػػؼ التػػي تسػػبب لهػػـ تهديػػداا وتشػػعرهـ  هػػذر  لػػى تجنػػبإتقػػودهـ  نخف ػػة.توقعػػاتهـ الم عامػػةالحيػػاة ال

عمػػى قػػدرتهـ بعػػدـ قػػدرتهـ عمػػى القيػػاـ بػػأداء المهمػػات ت لػػذلؾ نػػراهـ   ينخرطػػوف فػػي نشػػاطات و تعمػػؿ 
 (381: 1991رهـ بالفاعمية الذات )انجمرات تغيير حسهـ او شعو 

قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى السػػػيطرة فػػػي هػػػا ا عتقػػػاد ن  أة فاعميػػػة الػػػذات حيػػػث يػػػره همي ػػػأ( 1995عطػػػى كولمػػػاف)أو 
مصػػدر لمنظػػرة ا يجابيػػة نحػػو الحيػػاة  وبمجريػػات حياتػػا ومواجهػػة مػػا يقابمػػا مػػف صػػعوبات و تحػػديات ت 

الفػرد بتحفيػز ا نفعػا ت مهػارة يمتمكهػا مػف لديػا فاعميػة ذات ومف خاللها يمكف تعمـ التفاؤؿ الذي يػدف  
 .( 112: 2116عالية )جوني والعبوديت 

كهر تأهراا فػي حيػاتهـ اليوميػة أفراد لفاعمية ذاتهـ هي أل  تصورات ا ف  أ (Bandura,1982ويؤكد باندورا) 
ػػأكهػػر تػػأهراا فػػي توقعػػاتهـ ل حػػداث أو  ذا امتمكػػوا إفػػراد نػػاجحيف ألا يصػػبح  يجابيػػة وفػػي حػػيف إإ و أا سػػمبية م 

والػذيف  (Bandura, 1982: 122) و فاشػميف اذا امتمكػوا فاعميػة ذات منخف ػة أفاعميػة ذات مرتفعػة 
 لحيػاةعمػؿ شػيء لتغييػر وقػاي  االهػـ يقػدروف عمػى ن  أعاليػة يعتقػدوف الذات الػبفاعميػة مف ا فػراد يتمتعوف 

نفسػهـ فػي ألى إهـ ينظروف ن  إمنخف ة فالذات البفاعمية  ا فرادمف  ا الذيف يتصفوفم  أوتحقيؽ النتايج ت 



وي ػػيؼ . ( 442 :1991حػداث مهمػػة لهػا اهارهػا ونتايجهػا  )جػابرت أسػاس باعتبػارهـ عػاجزيف عػف ألا
 مرتفػػػ    فالػػػذيف لػػػديهـ توقػػػ   ت نػػػواع الخطػػػط التػػػي ي ػػػعونها أفػػػراد لفاعميػػػة ذاتهػػػـ تػػػؤهر عمػػػى ألدراؾ اإإ  ف  أ

نفسػهـ بعػدـ أنحػو الحيػاة والػذيف يحكمػوف عمػى  اا ل حداث ي عوف خططاا ناجحة ويكػوف تػوجههـ ايجابي ػ
داء ال ػػػعيؼ فػػػي المهمػػػات ويكػػػوف أللمخطػػػط الفاشػػػمة وا كهػػػر مػػػيالا أالفاعميػػػة لتوقػػػ  ا حػػػداث ويكونػػػوف 

 .( 7 :2115نحو الحياة )حسفت  اا توجههـ سمبي  
ي الذي تمهما ا هػداؼ التػي ي ػعها النػاست زادت كميػة الجهػود التػي ا كمما زاد التحدن  أويو ح باندورا 

ذا كػاف وا ػػ  الهػػدؼ إ  إا   يػػتـ السػػعي لتحقيػؽ هػػدؼ مػا بشػػكؿ حهيػػث ن ػأ    إيبػذلونها ألداء المهػػاـ . 
لى وقوع تقدـ نحو تحقيؽ الهػدؼ. فالمسػتوه العػالي مػف فاعميػة الػذات إيحصؿ عمى تغذية راجعة تشير 

مػػا يولػػد المهػػابرة فػػي وجػػا العوايػػؽ وا حباطػػات ت فالمهػػابرة التػػي ن  إوالتػػي يسػػتتب  توقعػػات بتحقيػػؽ النجػػاح 
انخفػاض الفاعميػة الػذات يػؤدي  ومػا تػؤدي الػى المزيػد مػف رفػ  الفاعميػة الػذات . ن  إلػى النجػاح ت إتؤدي 

 . ( 534-532: 2111بيـ تى انخفاض الجهود ت وبذلؾ يزيد مف احتما ت الفشؿ .)ال
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ِانفصمِانثبنث
ِجزاءاتهإِإمىهجُخِانجحثِو

 

 جمتمع البحث-أّوالا 

 عينة البحث -ثانياً

 أداتا البحث -ثالثاً

 الوسائل اإلِحصائية -رابعاً
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وتحديػد مجتمػػ   تػاهػذا الفصػؿ وصػفاا لجػػراءات البحػث الحػالي مػف حيػػث تحديػد منهجي يت ػمف    
هبػػػات ت الصػػػدؽ و المػػػف  ألداتػػػي المقيػػػاسوالتحقػػػؽ مػػػف الخصػػػايص السػػػيكو متريػػػة البحػػػث وعينتػػػات 

تحديد الوسايؿ ا حصػايية المسػتخدمة لمعالجػة البيانػات فػي البحػث ت فيمػا يمػي عػرض لهػذر كذلؾ و 
 . ا جراءات

 منهج البحث -
  الػػذي يهػػتـالػػذي يعػػد ماليمػػاا ألهػػداؼ البحػػث الحػػالي و  ا رتبػػاطي اسػتخدمت الباحهػػة المػػنهج الوصػػفي 
فػي الواقػ  و الكشػؼ عػف العالقػة بػيف المتغيػرات التػي تتعمػؽ  التػي كمػا هػيو الظاهرة أدراسة المشكمة ب

الػػذي  التعبير النػػوعينوعيػػاا أو كميػػاات فػػت ويعبػػر عنهػػا تعبيػػراا  اا دقيقػػ اا يهػػتـ بوصػػفها وصػػفهػػو بالظػػاهرة ت و 
التعبيػػػر الكمػػػي يعطػػػي وصػػػفاا رقميػػػاا يو ػػػح مقػػػدار وحجػػػـ  أمػػػايصػػػؼ الظػػػاهرة ويو ػػػح خصايصػػػها ت 

( وتهػػػتـ الدراسػػػات ا رتباطيػػػة بتحديػػػد 241-241 :2112بػػػو عػػػواد ونوفػػػؿ تأ.) المػػػراد بحههػػػا الظػػػاهرة
كهػػر ونوعيػػة ا رتبػػاط بػػيف المتغيػػرات قػػوة تمػػؾ ا رتباطػػات وتسػػتخدـ عػػادة أو أالعالقػػات بػػيف متغيػػريف 

يتسػؽ التغيػر فػي  حػد   ي  ألػى إو أكهػر ببع ػهما أيػرتبط متغيػراف و  حد   ي  ألى إالطرؽ ا حصايية لتحديد 
 (225 :2119بو حموتأخر.)الجادري و آحد المتغيرات م  التغير في متغير أ

 أوال: مجتمع البحث
قػػػػـو بدراسػػػػتها الباحػػػػث ت وينبغػػػػي عميػػػػا تحديػػػػد يبمجتمػػػػ  البحػػػػث جميػػػػ  مفػػػػردات الظػػػػاهرة التػػػػي  يقصػػػػد          

. صػػمي لمبحػػث تحديػػداا وا ػػحاا ودقيقػػاا ت ومعرفػػة العناصػػر الداخميػػة لػػا ودراسػػتا دراسػػة وافيػػةأل  المجتمػػ  ا
وؼ الهانيػة مجتم  البحث الحالي  بطمبة جامعة القادسية لمصف ويتحدد(128-127 :2113)الجبوريت 

( لجمي  كمياتها العممية وا نسانية ولمدراسة الصػباحية فقػط وبمػغ 2117-2116والرابعة لمعاـ الدراسي )
 .طالب وطالبة  (8162عددهـ )

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      

 ( لشــؤون   مــن شــعبة التســجيل 7187-7186تــم الحرــول همــى اهــداد طمبــة الجامعــة لمرــفوف الثانيــة والرابعــة لمعــام الدراســي
  الرادر هن كمية التربيـة 41/8/7187  في ) 8859)  الطمبة التابعة لرئاسة جامعة القادسية بموجب كتاب تسهيل المهمة المرقم

   8محق رقم )/ وحدة الدراسات العميا م
 



( طالػػػب وطالبػػػة وبمغػػػت النسػػػبة 4229( كميػػػة ومجمػػػوع الطمبػػػة فيهػػػا)13عػػػدد الكميػػػات العمميػػػة ) اذ بمػػػغ         
 اا ( طالبػػ3833( كميػػة وعػػدد الطمبػػة فيهػػا)6عػػدد الكميػػات ا نسػػانية ) وبمػػغ%( مػػف حجػػـ المجتمػػ  ت52)

 %( مف حجـ المجتم  . 48وطالبة وبمغت النسبة )
ػػػأ (طالبػػػاا ت بمغػػػت نسػػػبة 3817%( بواقػػػ  )47فقػػػد بمغػػػت نسػػػبة الػػػذكور ) ت متغيػػػر النػػػوع ا فيمػػػا يخػػػصم 
عػػداد بػػيف الصػػفوؼ الدراسػػية الهانيػػة والبػػالغ أل  وتوزعػػت هػػذر ات ( طالبػػة 4255%(وبواقػػ  )53نػػاث )لا

مػا الصػفوؼ الرابعػة البػالغ عػددها أ%( مػف مجتمػ  البحػث ت 47وطالبة ونسػبة ) اا ( طالب3767عددها )
   ذلؾ.( يو ح  1%( والجدوؿ )53وطالبة ونسبة ) اا ( طالب4295)

 بحث موزع بحسب النوع والت رص والرف المجتمع                               
نوع  

 التخصص
التخصص   اسم الكليت

 الدراسي
المجموع   عذد الطلبت املرحلت الرابعت  عذد الطلبت املرحلت الخانيت

 المجموع أ      ذ    المجموع أ     ذ     الكلي

 

 

 

 

 

 

التخصص 

 العلمي

 815 37 84 79 64 37 78  الطب البيطر 
 737 813 66 48 834 87 56  الطب

 877 68 37 76 813 61 33  الريدلة
 788 87 54 43 873 813 71  التمريض
 839 36 77 89 814 68 37  طب اسنان

 436 877 48 98 773 44 898  التربية الريانة
 
 

 الهندسة

 93 57 75 47 47 78 86 المدني
 57 74 84 81 79 89 81 الميكانيك
 34 74 89 3 71 83 6 الكيمياو 
 59 76 87 9 44 78 5 طرق نقل

 85 - - - 85 84 7 مواد

 
 

 هموم الحاسوب

 867 85 88 3 837 91 57 هموم الحاسوب
 67 37 76 78 71 8 89 الريانيات
 39 76 89 7 74 7 86 االحرا ء

 36 48 78 81 85 7 8 الريانيات الطبية
 811 - - - 811 46 63 الوسائط المتعددة

 
 تربية هممي

 887 888 58 67 69 78 38 الريانيات
 861 814 37 68 57 44 73 هموم الحياة

 894 874 43 89 71 43 46 الفيزيا ء
 875 884 35 68 67 45 77 الكيميا ء

 843 88 44 38 54 77 76 هموم التربة 



البستنة وهندسة  الزراهة
 حدائق

75 78 54 38 49 81 844 

 74 47 86 78 46 87 89 الثروة الحيوانية
 

 العموم
 883 35 46 9 69 31 79 هموم الحياة

 887 67 45 47 35 73 78 الكيميا ء
 31 73 5 89 86 6 81 البيئة

االدارة و 
 االقتراد

 877 61 41 41 887 37 71 المحاسبة
 718 889 37 77 89 44 56 االقتراد
 37 - - - 37 44 9 االحرا ء

 769 875 37 844 93 37 57 ادارة االهمال
 786 879 38 88 87 48 56 المالية والمررفية

التقانات 
 االحيائية

 35 - - - 35 46 9 الطبي
 49 - - - 49 76 84 الزراهي

 3779 8998 873 8887 7748 8848 8811 المجموع

 

 

 

 

التخصص 

 االنساني

 
 

 اآلداب

 415 848 79 57 873 94 88 المغة العربية
 477 773 874 818 838 63 83 الجغرافية

 447 777 878 93 881 57 58 همم االجتماع
 437 881 77 814 867 96 66 همم النفس

 858 858 38 887 - - - االثار
 

التربية 
 االنساني

 887 841 93 46 57 37 85 هموم القران
 387 757 874 83 861 886 33 المغة العربية

 749 853 871 43 85 66 89 المغة االنكميزية
 478 771 857 884 818 64 35 التاريخ

هموم التربوية 
 والنفسية

46 38 77 73 64 847 783 

 347 736 94 854 886 73 887  القانون 
 748 856 856  75 75  االرشاد النفسي تربية بنات

 49 - - - 49 49 - تربية ريانية
 49 49 49 - - - - تربية فنية

الفنون 
 الجميمة

 64 - - - 64 34 71 التربية الفنية
 85 - - - 85 5 81 الفنون المسرحية

 
 االثار

 57 - - - 57 76 76 االثار
 88 - - - 88 5 84 المسمار 

 4844 7413 8434 968 8579 911 679 المجموع
 8167 3795 7787 7178 4767 7148 8779 المجموع الكمي



 ًا: هينة البحثثاني

تمهػيال ا صػمي جري اختيارها عمى وفؽ قواعد خاصة لكي تمهؿ المجتمػ  يمف مجتم   هي جزء   ينةالع 
(وتمهػػػؿ مجموعػػػة جزييػػػة مػػػف المجتمػػػ  ا صػػػمي لمبحػػػثت يػػػتـ 117 :2115صػػػحيحاا )ا سػػػدي وفػػػارست 

اختيارهػػا بطريقػػة عمميػػة منظمػػة مػػف جميػػ  عناصػػر مفػػردات المجتمػػ  وبنسػػبة معينػػة ت وبحسػػب طبيعػػة 
البحػػػث وحجػػػـ المجتمػػػ  ا صػػػميت بحيػػػث تحمػػػؿ نفػػػس الصػػػفات او الخصػػػايص المشػػػتركة وتعمػػػؿ عمػػػى 

وهػػي تقػػـو تػػـ اختيػػار العينػػة بطريقػػة عشػػوايية طبقيػػة و ( 126 :2113هػػداؼ البحػػث.)الجبوريت أ  تحقيػػؽ 
و منتظمػاا. أفراد المجتم  البحث الى فياتت ويتـ اختيار مف كػؿ فيػة بسػحب عػدد منهػا عشػوايياا أ  بتقسيـ 

ليهػػػا الباحػػػث إ( وتعػػػد العينػػػة العشػػػوايية الطبقيػػػة مػػػف العينػػػات الدقيقػػػة التػػػي يمجػػػأ 98 :2116)العسػػػاؼت
( 133-132 :2113عنػدما يكػوف المجتمػ   يػر متجػانس )الجبػوريت يالا كهػر تمهػألمحصوؿ عمى عينػة 

وطالبػػة مػػف  اا ( طالبػػ511وذلػػؾ اسػػتخدمت الباحهػػة ا سػػموب المتناسػػب وقػػد اختيػػرت عينػػة بمػػغ عػػددها )
( 236%( تقريباػا مػف مجتمػ  البحػث مػوزعيف عمػى وفػؽ النػوع بواقػ  )6مجتم  جامعػة القادسػية بنسػبة )

وطالبػػػػػة  اا (طالبػػػػػ234مػػػػى وفػػػػػؽ الصػػػػؼ بمػػػػػغ عػػػػػدد طمبػػػػة الصػػػػػفوؼ الهانيػػػػة )( طالبػػػػػة وع264طالبػػػػاا و)
ػػػػأوطالبػػػػة ت  اا (طالبػػػػ266والصػػػػفوؼ الرابعػػػػة ) فقػػػػد بمػػػػغ عػػػػدد الطمبػػػػة فػػػػي ت ا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالتخصػػػػص م 
 اا ( طالبػػػ238وطالبػػػة وبمػػػغ عػػػدد الطمبػػػة فػػػي التخصػػػص ا نسػػػاني ) اا ( طالبػػػ262التخصػػػص العممػػػي )
   ( يو ح ذلؾ.2 وطالبة و الجدوؿ )

 

 

 

 

 

 

 



   7جدول)                                                
 هينة البحث النهائية موزهة بحسب النوع والت رص والرف                                              

نوع 

 التخصص

التخصص  اسم الكليت

 الذراسي

اجملموع  الرابعت  صفوفعذد الطلبت ال الخانيت لصفوفعذد الطلبت ا

 اجملموع أ     ر    اجملموع أ    ر     الكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

التخصص 

 العلمي

 7 4 8 7 3 4 8  الطب البيطر 
 85 6 3 7 9 5 3  الطب

 88 5 4 7 6 4 4  الريدلة
 84 5 4 7 8 6 7  التمريض
 9 7 8 8 7 3 4  طب اسنان

 78 8 4 5 84 7 88  التربية الريانة
 
 

 الهندسة

 6 3 7 7 7 8 8 المدني
 4 7 8 8 8 8 - الميكانيك
 4 7 7 - 8 8 - الكيمياو 
 3 7 8 8 7 7 - طرق نقل

 8 - - - 8 8 - مواد
 
 

 هموم الحاسوب

 81 4 7 8 7 3 4 هموم الحاسوب
 3 4 7 8 8 - 8 الريانيات
 4 7 8 8 8 - 8 االحرا ء

 4 4 7 8 - - - الريانيات الطبية
 6 - - - 6 4 4 الوسائط المتعددة

 
 تربية هممي

 87 9 3 5 4 8 7 الريانيات
 81 7 4 3 4 8 7 هموم الحياة

 87 7 4 3 5 4 7 الفيزيا ء
 88 7 4 3 3 7 7 الكيميا ء

 
 الزراهة

 8 6 4 4 7 8 8 هموم التربة
البستنة وهندسة 

 حدائق
8 8 7 4 4 6 8 

 5 4 8 7 7 8 8 الثروة الحيوانية
 

 العموم
 7 7 7 - 5 4 7 هموم الحياة

 7 5 4 7 7 8 8 الكيميا ء
 7 8 - 8 8 - 8 البيئة

االدارة و 
 االقتراد

 88 3 7 7 7 4 3 المحاسبة
 84 8 3 3 5 7 4 االقتراد
 4 - - - 4 7 8 االحرا ء



 87 87 5 7 5 7 4 ادارة االهمال
 84 9 3 5 3 7 7 المالية والمررفية

التقانات 
 االحيائية

 7 - - - 7 7 - الطبي
 7 - - - 7 8 8 الزراهي

 767 846 68 68 876 63 67 المجموع

 

 

 

 

 

التخصص 

 االنساني

 
 

 اآلداب

 89 8 3 3 88 6 5 المغة العربية
 74 87 6 6 88 5 6 الجغرافية

 78 87 7 5 9 5 3 همم االجتماع
 78 81 4 7 88 6 5 همم النفس

 81 81 7 8 - - - االثار
 

التربية 
 االنساني

 87 7 5 7 5 4 7 هموم القران
 76 83 7 7 87 8 3 المغة العربية

 85 9 6 4 6 5 8 المغة االنكميزية
 73 83 8 6 81 6 3 التاريخ

هموم التربوية 
 والنفسية

7 4 5 3 3 8 84 

 77 85 6 9 87 3 8  القانون 
 83 9 9 - 5 5 - االرشاد النفسي تربية بنات

 7 7 7 - - - - تربية فنية
 7 - - - 7 7 - تربية ريانية

الفنون 
 الجميمة

 3 - - - 3 4 8 التربية الفنية
 8 - - - 8 - 8 الفنون المسرحية

 
 االثار

 4 - - - 4 7 8 االثار
 8 - - - 8 - 8 المسمار 

 748 841 69 68 818 64 35 المجموع
 511 766 847 879 743 877 817 المجموع الكمي

 داتا البحثأ ثالثًا:
مػف المطموبػة  والبيانػات جؿ حصولا عمػى المعمومػاتأ  دوات هي الوسايؿ التي يستخدمها الباحث مف ا 

داة البحػػػث وسػػػيمة لجمػػػ  أوتعتبػػػر  (162-161 :2112بػػػو عػػػواد ونوفػػػؿت أ) . فػػػي بحهػػػا أفػػػراد العينػػػة
سػموكية الخصػايص الظواهر و البيانات عف الجم  ت لتربويةالمتغيرات وفي البحوث النفسية وابيانات عف 

لػػى إقيمػػاا وتقػػديرات مختمفػػة مػػف شػػخص  تأخػػذهػػذر الظػػواهر والخصػػايص  ف  أذات صػػمة بػػاألفراد .وبمػػا 
 :تالية( وقامت الباحهة بإجراءات ال83 :2115خر.)الكيالني والشريفييفت آلى إو مف موقؼ أخر أ



 مقياس االبداع االنفعالي_   
تبنػت الباحهػة  بػداع ا نفعػاليالإ  ذات العالقػة بمتغيػر واأل دبيػات بعد اطػالع الباحهػة عمػى الدراسػات   

الػػػػػذي يتكػػػػػوف  (3ممحػػػػػؽ )بنسػػػػػختا ا جنبيػػػػػة بػػػػػداع ا نفعػػػػػالي إلإ ( لAverill 1999,مقيػػػػػاس افريػػػػػؿ )
( فقػػػػرات( والجػػػػدة 7( فقػػػػرة موزعػػػػة عمػػػػى هالهػػػػة مجػػػػا ت هػػػػي )ا سػػػػتعداد ا نفعػػػػالي بواقػػػػ  )31مػػػػف)

 ترجمػةقامت الباحهػة ب ( فقرة( هـ11( فقرة ( والفعالية / ا صالة ا نفعالية بواق  )12ا نفعالية بواق  )
فػي  *عمػى خبيػريفة( مف خالؿ عر ا الى المغة العربية ليصبح ماليـ لمبيية العربية )العراقيالمقياس 

هـ أعادة ترجمتا مف المغة العربية الػى المغػة ا نكميزيػة مػف قبػؿ نفػس الخبيػريف ت هػـ المغة ا نكميزية ت 
 مة اذ كانت النسختيف متطابقتيف  ستخراج صدؽ الترج*عرض النسختيف ا جنبيتيف عمى خبير هالث

  السادة المترجموف 
 قسم المغة االنكميزية , كمية التربية االساسية / جامعة الكوفة .م. همي هبد الجميل , 

 م. حنان جابر , قسم المغة االنكميزية , كمية التربية / جامعة القادسية .
 م. احمد هبد الهاد  , قسم الترجمة , جامعة نيويورك االمريكية .

 

 ترحي  المقياس -
ـ   (ليكػرت)سػموب أاسػتخدمت الباحهػة  خمسػة بػدايؿ متدرجػة  وهي)تنطبػؽ عمػي تمامػاات تنطبػؽ  الػذي ي ػ

حيانػػاات تنطبػػؽ عمػػي نػػادراات   تنطبػػؽ عمػػي ابػػداا( وذلػػؾ لسػػهولة ومرونػػة هػػذر أعمػػي  البػػاات تنطبػػؽ عمػػي 
كمػػا مبػػيف  (139 :1998جهػػد بحسػػاب درجػػات الفقػػرات .)عبػػد الػػرحمف ت ىلػػإا   يحتػػاج ن ػػالطريقػػة تأل  

 (3في الجدوؿ )
 ( تصحيح مقياس ا بداع ا نفعالي3جدوؿ )                              

تنطبـــــــــق همـــــــــي  بدائل االستجابة 
 تماماً 

تنطبـــــــــق همـــــــــي 
 غالباً 

تنطبـــــــــق همـــــــــي 
 حياناً أ

ال تنطبـــــــق همـــــــي  تنطبق همي نادراً 
 ابداً 

 8 7 4 3 5 يجابيةلإ الفقرات ا

 5 3 4 7 8 الفقرات السمبية

 
 



 ر حية الفقرات-
مػف الخبػراء  مجموعػةقيػاـ صػالحية هػذر الفقػرات أف ػؿ طريقػة لمتأكػد مػف مػده  ف  ( أ  Ebel) يشير أيبػؿ 

 , Ebel)االتػي و ػعت مػف أجمهػ سػمة أو الصػفةالمتخصصيف في المجػاؿ ومػده صػالحيتها لقيػاس ال
1972, p. 555 بػداع ا نفعػالي البالغػة لإ الباحهػة بعػرض فقػرات مقيػاس ا قامت(ت ولغرض تحقيؽ ذلؾ

ميػػداف التربيػػة بالمتخصصػػيف  المحكمػػيف مػػف  مجموعػػة( بصػػيغتها التمهيديػػة عمػػى 5)( فقػػرة ممحػػؽ 31)
صػدار أحكػامهـ عمػى مػده صػالحيتها إجػؿ أ (ت وذلػؾ مػف7)(خبيراا ممحؽ 27وعمـ النفس وبمغ عددهـ)

ت وسػػػالمة صػػػيا تها وماليمتهػػػا لمغػػػرض الػػػذي و ػػػعت مػػػف أجمػػػا ت ف ػػػال عػػػف مػػػده ماليمػػػة الفقػػػرات 
 قػد فقػرات المقيػاس عمػىراء الخبػراء آة البدايؿ المستخدمة لإلجابػة ؛ ولتحميػؿ لممجا تت وكذلؾ صالحي

 مربػػ  كػػاي عنػػدما تكػػوف قيمػػةو تقبػػؿ الفقػػرة ( لعينػػة واحػػدة ت 2)كػػا مربػػ  كػػاي اختبػػار مت الباحهػػةاسػػتعم
 (4) كما في الجدوؿ (1815( عند مستوه د لة)3884قيمة الجدولية البالغة )الكبر مف أالمحسوبة 

 حول ر حية مقياس االبداع االنفعالي محكمينكأ  آلرا ء المربع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       
 *الفقرات المحذوفة:       
 مف مجاؿ ا ستعداد ا نفعالي .( 6فقرة )-      

هدد  ارقام الفقرات المجاالت
 الموافقون 

هدد 
 المعارنون

 الداللة مستو  قيمة مربع كأ      
 الجدولية المحسوبة  1915)

االستعداد 
 االنفعالي

  

7 ,4  75 7 899597 

4983 

 دالة

 دالة 869444 4 73 5, 3
 دالة 849471 3 74 8
 غير دالة 19975 88 86 * 6

 دالة 89444 6 78 7
 الجدة

 االنفعالية
  

 دالة 849471 3 74 8
 دالة 869444 4 73 794

 دالة 899597 7 75 6, 5, 3
 دالة 819714 5 77 87, 88, 81, 9, 8, 7

 االرالة
 الفعالية

 االنفعالية

 دالة 899597 7 75 88981949798
 دالة 749838 8 76 5, 3
 دالة 77 رفر 77 8, 7, 6

 دالة 849471 3 74 9



ما  (1815)جمي  فقرات المقياس دالة احصاييا عند مستوه د لة  ف  أوبعد القياـ بهذا ا جراء تبيف 
جراء صالحية المقياس مكوف إ( مف مجاؿ ا ستعداد ا نفعالي ليصبح المقياس بعد 6عدا الفقرة )

 ( 5ت وهي كما في الجدوؿ )فقرة ( 29مف )
 التعدي ت التي طرأت همى مقياس االبداع االنفعالي بحسب ارا ء المحكمين

 
 جابة هن المقياس:لإ تعميمات ا_ 

اسػػتجابتا الفقػػرات ارشػػادات هامػػة و ػػرورية توجػػا المفحػػوص وترشػػدر فػػي  ا جابػػة عمػػى تمهػػؿ تعميمػػات
لػذا  (231 :2115اعدادها اف تكوف سهمة ومفهومة ووا حة )ممحـت و لذلؾ روعي فيت الفقرات  عمى

جابػة واأل مهمػة التو ػيحية توحػث المفحػوص  قامت الباحهة بكتابة التعميمات الفقرات مت ػمنة أسػموب الإ
اجابػػة  ف  ألكػػي تحصػػؿ عمػػى معمومػػات أل ػػراض البحػػث العممػػي فقػػط  مػػ  ت جابػػات صػػريحة  إإ لعطػػاء 

وكػػذلؾ عػػدـ ذكػػر اسػػـ المفحػػوص لتأكيػػد عمػػى سػػرية ت احػػد سػػوه الباحهػػة  المفحػػوص لػػف يطمػػ  عميهػػا
 .لكي   يتأهر المفحوص بالجابة؛ شارة الى الهدؼ مف المقياس لإ ا جابة وعدـ ا

 

 فقرات مجال االستعداد االنفعالي بعد التعديل فقرات مجال االستعداد االنفعالي قبل التعديل    ت
                                                                                              لػػػى ردود افعػػػاؿإمشػػػاعري التػػػي تػػػؤدي لسػػػباب أبحػػػث عػػػف أ 1

 انفعالية قوية
 مشاعريلباب سأبحث عف أ

 سباب الحقيقية لردود افعالي ا نفعاليةأل  حاوؿ فهـ اأ فعالي ا نفعالية الحقيقية       أحاوؿ فهـ ردود أ 3
اف ػػػػػػػػؿ فهػػػػػػػػػـ مشػػػػػػػػػاعري الخاصػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػؿ انتبػػػػػػػػػاهي  لمشػػػػػػػػػاعري                7

 لمشاعر ا خريف
 فهمي لمشاعري يساعدني في فهـ مشاعر ابخريف

 فقرات مجال الجدة االنفعالية بعد التعديل  االنفعالية قبل التعديل فقرات مجال الجدة ت
 أنا أحب الموسيقىت والرقصت والرسـ التي تهيج ردة فعؿ انفعالية  3

 جديدة و ير مألوفة 
ميػػػؿ الػػػى ا سػػػتماع لمموسػػػيقى ومشػػػاهدة الموحػػػات الفنيػػػة أ

 التي تهير لدي  ردود افعاؿ انفعالية جديدة  ير مألوفة 
                        يمكننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تجربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  متنوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا نفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت  12

 نفس الوقت يالمختمفة ف
استفاد مف طرؽ انفعا ت األخريف لتطويرها الى انفعا ت                                     

 .اكهر مالءمة  لمموقؼ
 بعد التعديل  /االرالة االنفعالية فقرات مجال الفعالية قبل التعديل   /االرالة االنفعالية فقرات مجال الفعالية  ت
تسػػػػػػاعدني انفعػػػػػػا تي فػػػػػػي بنػػػػػػاء عالقػػػػػػات جيػػػػػػدة مػػػػػػ   انفعا تي تساعدني في عالقاتي الجيدة م  ا خريف                       ف  أره أ 9

 ا خريف
انفعا تي مصدر رييسي لمعنى حياتي وبدونها تفتقر  ف  أره أ 11

 حياتي ا همية
 انفعا تي مصدر رييس لمعنى حياتي ف  أره أ



 _التجربة االستط هية:

يػػتـ فػػي هػػذر الخطػػوة تجربػػة اسػػتطالعية أوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف األ فػػراد العينػػة مػػف المجتمػػ  ا صػػميت  
التجربة ا ستطالعية في مده و وح التعميمات والكشؼ عف جوانب القػوة وال ػعؼ مػف حيػث وتهدؼ 

معرفػػة الوقػػت الػػذي يسػػتغرقا المجيػػب لإلجابػػة ت وتشػػخيص الفقػػرات الغام ػػة لغػػرض إإعػػادة صػػيا تها 
( ومػػػف أ جػػػؿ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ قامػػػت الباحهػػػة بتطبيػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى 156: 2119.)الجػػػادري وأبػػػو حمػػػوت 

( طالبػاا وطالبػة مػف جامعػة القادسػية ومػف التخصػص 41 فػراد حيػث تكونػت العينػة مػف )مجموعة مػف ا
( طالبػػػػاا وطالبػػػػة لمتخصػػػػص 21(طالبػػػػاا وطالبػػػػة لمتخصػػػػص العممػػػػي و)21)العممػػػػين ا نسػػػػاني(وبواق  )

نساني ولمصفيف )الهانين الراب ( والجدوؿ يو ح ذلؾ)  (6الإ
   6ل) جدو                                       

 العينة االستط هية موزهة بحسب )النوع , الرف, الت رص              

 المجموع الرف الرابع الرف الثاني  اال تراص الكمية ت
 النوع         النوع       
 اناث ذكور اناث ذكور

 88 4 7 4 4 هممي العموم 8

 9 4 7 4 8 هممي الطب البيطر  7
 88 7 4 4 4 انساني اآلداب 4
 9 4 7 7 7 انساني التربية 3

 31 88 9 88 9 المجموع       
 

جؿ تو يح تعميمات المقياس عمى الطمبة اذا كانت الفقػرات  يػر أوقد تمت ا جابة بح ور الباحهة مف 
و اسػػتغرؽ وقػػت  توا ػػحة لممفحػػوص و الفقػػرات كانػػت مفهومػػة ف  أيف وقػػد تب ػػت و  يػػر مفهومػػة أوا ػػحة 

 .دقيقة (19-11)  ا جابة عمى فقرات المقياس بمدة تتراوح ما بيف
 
 



 _ تحديد حجم هينة التحميل االحرائي 

 ت مػػف مجتمػػ  البحػػث وطالبػػةا  اا (طالبػ311) التػػي بمغػػت عينػػة التحميػؿ ا حصػػاييالباحهػػة باختيػػار  قامػت
انسػػاني(  -باألسػػموب المتناسػػب والطريقػػة الطبقيػػة العشػػوايية مػػوزعيف وفػػؽ التخصػػص الدراسػػي )عممػػي

 يو ح ذلؾ. ( 7الجدوؿ رقـ )و راب ( –اناث( والصؼ الدراسي)هاني  -والنوع )ذكور

 إإجرا ء التحميل االحرائي لفقرات :-
جراء تحميؿ الفقرات هػو اسػتخراج القػوة التمييزيػة لمفقػرات والبقػاء عمػى الفقػرات المميػزة إإ الهدؼ مف  إف  

أسػػموب  داـاسػػتخب وتػػـ ذلػػؾ( 85: 1983فػػي المقيػػاس واسػػتبعاد الفقػػرات  يػػر المميػػزة )عبػػد الػػرحمف ت 
اس( وعالقػة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقيالعالقة أيجاد المجموعتيف الطرفتيف ت وا تساؽ الداخمي )

درجػة الفقػرة بدرجػػة المجػاؿ ت وعالقػة المجػػاؿ بالدرجػة الكميػػة ت وعالقػة كػؿ مجػػاؿ بػالمجالت ا خػػره ال
   .ساليب المناسبة في عممية تحميؿ الفقراتأل  مف ا

 عينة التحميؿ ا حصايي موزعة تبعاا )التخصص والصؼ والنوع(               

نوع  
 التخصص

التخصص   اسم الكلية
 الدراسي

 

المجموع   عدد الطلبة المرحلة الرابعة   عدد الطلبة المرحلة الثانية
 المجموع أ      ذ    المجموع أ     ذ     الكلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 7 8 8 7 8 8  الطب البيطري
 9 3 4 8 5 4 7  الطب

 6 7 8 8 3 7 7  الصيدلة
 8 4 7 8 5 3 8  التمريض

 6 4 7 8 4 7 8  اسنانطب  
 84 6 7 3 7 8 6  الرتبية الرياضة

 
 

 الهندسة

 4 7 8 8 8 8 - المدني
 7 8 8 - 8 8 - الميكانيك
 7 8 8 - 8 8 - الكيمياوي

 7 8 8 - 8 8 - طرق نق ل
 8 - - - 8 8 - مواد



التخصص  
 العلمي

 
 

علوم  
 الحاسوب

 6 8 8 - 5 4 7 علوم الحاسوب
 7 8    8 -    8 - 8 الرياضيات

 7 8 8 - 8 - 8 االحصاء
 8 8 8 - - - - الطبية الرياضيات

 3 - - - 3 8 4 املتعددة الوسائط
 

 تربية علمي
 7 3 7 7 4 8 7 الرياضيات
 6 3 7 7 7 8 8 علوم الحياة

 7 5 8 3 7 8 8 الفيزياء
 7 5 7 4 7 8 8 الكيمياء

 
 الزراعة

 5 4 8 7 7 8 8 علوم التربة
البستنة وهندسة  

 حدائق
8 8 7 7 8 4 5 

 4 7 8 8 8 - 8 الثروة الحيوانية
 

 العلوم
 3 8 8 - 4 7 8 علوم الحياة

 3 7 8 8 7 8 8 الكيمياء
 8 8 - 8 - - - البيئة

 
االدارة و  

 االقتصاد

 6 4 7 8 4 8 7 المحاسبة
 8 5 7 4 4 8 7 االقتصاد

 8 - - - 8 8 - االحصاء
 81 7 4 3 4 8 7 ادارة االعمال

 8 5 7 4 4 7 8 المالية والمصرفية
التق انات  

 االحيائية
 7 - - - 7 7 - الطبي

 8 - - - 8 8 - الزراعي
 856 79 31 49 77 31 47  المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اآلداب

 88 5 4 7 6 4 4 اللغة العربية
 83 8 3 3 6 4 4 الجغرافية

 87 7 3 4 5 7 4 علم االجتماع
 84 6 7 3 7 4 3 علم النفس

 6 6 8 5 - - - االثار
 

التربية  
 االنساني

 7 3 4 8 4 7 8 علوم القران
 86 9 6 4 7 3 4 اللغة العربية

 9 6 3 7 4 7 8 اللغة االنكليزية



 -تميز فقرات المقياس :

عمػى التمييػز بػيف المسػتويات العميػا والمسػتويات الػدنيا  تهاحيث يقصد بالقوة التمييزية لمفقرات مده قدر 
ويعػد تمييػز الفقػرات ت ( Shaw , 1967 : p. 451).مػف األفػراد بالنسػبة لمسػمة التػي تقيسػها الفقػرة 

مػف خاللػا تتأكػد مػف كفػاءة فقػرات المقػاييس  ألف  ؛ جانباا مهماا مف التحميؿ الحصايي لفقرات المقياس 
 , Ebelالنفسية ت إذ أنها تؤشر قػدرة فقػرات المقيػاس عمػى الكشػؼ عػف الفػروؽ الفرديػة بػيف األفػراد .)

1972 : p. 399 ويؤكػد جيزلػي وآخػروف )Ghisell, et .al  عمػى  ػرورة إبقػاء الفقػرات ذات القػوة
التميزيػػػػة فػػػػي الصػػػػورة النهاييػػػػة لممقيػػػػاس واسػػػػتبعاد الفقػػػػرات  يػػػػر المميػػػػزة أو تعػػػػديمها أو تجربتهػػػػا مػػػػف 

 الباحهة ا تي :اعتمدت ولتحقيؽ ذلؾ ؛  (Ghisell , et,al., 1981: p. 434جديد.)
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لحساب القوة التمييزية لكؿ فقرة مػف فقػرات مقيػاس ا بػداع ا نفعػالي ت قامػت الباحهػة بتطبيػؽ المقيػاس 
( وبعػػػد 7وطالبػػػة مػػػف جامعػػػة القادسػػػية جػػػدوؿ) ( طالبػػػاا 311( عمػػػى عينػػػة التحميػػػؿ البالغػػػة )8ممحػػػؽ)

درجات تنازليػاا ابتػداءا تصحيح استجابات المفحوصيف وحساب الدرجة الكمية لكؿ استمارة ت تـ ترتيب الػ
( درجػػة ت هػػـ تػػـ 81 -148مػػف أعمػػى درجػػة وانتهػػاء بػػأدنى درجػػة ت وكانػػت حػػدود تمػػؾ الػػدرجات مػػف )

مػف ا سػتمارات الحاصػمة عمػى أعمػى الػدرجات وسػميت بالمجموعػة العميػا  العميػا %(27اختيار نسبة )
مػػػػف الػػػػدنيا  %(27)( واختيػػػػار نسػػػػبة 124 -148اسػػػػتمارة( وكػػػػاف حػػػػدود الػػػػدرجات فيهػػػػا مػػػػف ) 81)

التخصص  
 االنساني

 83 9 5 3 5 4 7 التاريخ
علوم التربوية  

 والنفسية
8 7 4 4 7 5 8 

 86 8 4 5 8 4 5  الق انون  
 9 6 6 - 4 4 - االرشاد النفسي تربية بنات

 8 - - - 8 8 - تربية رياضية
 8 8 8 - - - - تربية فنية

الفنون  
 الجميلة

 4 - - - 4 7 8 التربية الفنية
 8 - - - 8 8 - الفنون المسرحية

 
 االثار

 7 - - - 7 8 8 االثار
 8 - - - 8 - 8 المسماري

 833 81 33 46 63 45 79 المجموع
 411 859 83 75 838 75 66 المجموع الكلي



اسػتمارة أي ػاا( وكػاف حػدود  81ا ستمارات الحاصمة عمى أدنػى الػدرجات وسػميت بالمجموعػة الػدنيا )
 ( .  81 -111الدرجات فيها مف )

% العميا والدنيا مف الػدرجات تمهػؿ أف ػؿ نسػبة يمكػف أخػذها فػي تحميػؿ الفقػراتت 27نسبة  ف  إوهكذا ف
حجػـ ت حينمػا يكػوف توزيػ  الػدرجات عمػى و مجمػوعتيف مػف تمػايز ملها تقػدـ أقصػى مػا يمكػف وذلؾ ألن  

( وبعػػد اسػػتخراج 74:  1981المقيػػاس عمػػى صػػورة منحنػػي التوزيػػ  ا عتػػدالي. )الزوبعػػي وآخػػروف ت 
 (t. test)الوسػػط الحسػػابي لكػػال المجمػػوعتيف العميػػا والػػدنيا ت قامػػت الباحهػػة بتطبيػػؽ ا ختبػػار التػػايي 

تعػػػد القيمػػة التاييػػة المحسػػوبة  ر د لػػة الفػػروؽ بػػػيف المجمػػوعتيف ت وذلػػؾ ألف  لعينتػػيف مسػػتقمتيف  ختبػػا
  (  35: 1991لفقرة بيف المجموعتيف. )مايرز ت في امقوة التمييزية ل مؤشراا 

( 1898وع ػػد ت القيمػػة التاييػػة المحسػػوبة تمييػػزاا لكػػؿ فقػػرة مػػف خػػالؿ مقارنتهػػا بالقيمػػة الجدوليػػة البالغػػة )
( ومػػف خػػالؿ هػػذر الخطػػوة أ ظهػػرت النتػػايج أف  معظػػـ 1815( وعنػػد مسػػتوه د لػػة )161وبدرجػػة حريػػة)

الجدوليػػة ماعػػدا الفقػػرة  الفقػػرات ذات د لػػة احصػػايية وقيمتهػػا التاييػػة المحسػػوبة أكبػػر مػػف القيمػػة التاييػػة
( مػػف المجػػاؿ ا وؿ ؛ ألف  قيمتهػػا التاييػػة المحسػػوبة أق ػػؿ مػػف القيمػػة التاييػػة الجدوليػػة وذلػػؾ اعتبػػرت 4)

( 8( فقػرة ت الجػدوؿ )28هذر الفقرة  ير مميزة ت وتـ حػذفها مػف المقيػاس وبػذلؾ اصػبح عػدد الفقػرات )
 يو ح ذلؾ . 

  8 جدول )
ر ي والقيمة التايية المحسوبة لفقرات مقياس ا بداع ا نفعالي بطريقة الوسط الحسابي والوسط الف

 المجموعتيف الطرفتيف
  المجال

 رقم
 الفقرة

القيمة التائية  الدنياالمجموهة  العمياالمجموهة 
 المحسوبة

مستو  
الداللة هند 

1.15 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

ول
 اال
جال

الم
الي 
نفع
 اال
داد
ستع

اال
 

 دالة 25810 0507788 050212 1581110 2501.7 1

 دالة 05142 0512008 052480 0512107 058122 2

 دالة 45072 .0518.2 057777 1518.81 2501.7 4

3 
 غير دالة 05181 0502127 052.41 0502212 .05117

 دالة 05007 0518272 0502.2 0504.40 058010 5

 دالة 051.1 .057222 057777 0572711 051727 6



ني
الثا
ال 
مج
ال

لية 
فعا
االن
دة 
الج

 

 دالة 25770 0512042 050210 0507701 .05124 8

 دالة .2527 0502471 758010 05042.8 052.00 7

 دالة 5422. 0507421 7587.8 0501702 058.14 4

 دالة 25722 0570821 758401 0571204 052221 3

 دالة 5801. 05148.1 751427 0511007 051427 5

 دالة 5122. 0512421 051402 0507018 058010 6

 دالة 15027 0577.11 751.08 1511102 257777 7

 دالة 5222. .0521.0 751118 0500818 251282 8

 دالة 45140 0501281 752102 0502104 051727 9

 دالة 25718 0500721 752.00 0514424 058122 81

 دالة 5181. .050111 751021 .057101 052212 88

 دالة 5170. 050.210 758010 .050800 051427 87

لث
الثا
ال 
مج
ال

 
لية
فعا
االن
لة 
را
 اال
ية/
فعال

ال
 

 دالة 45700 05270.0 754281 .051147 058004 8

 دالة 45484 0578708 751727 0512181 251402 7

 دالة 45022 0574701 752810 0518801 058010 4

 دالة .2587 050.422 758122 0502741 051118 3

 دالة 25208 05727.0 0500.1 0502200 251021 5

 دالة 5100. 0500108 0501.7 0507421 251220 6

 دالة 05120 0570410 .05210 15811.7 .25041 7

 دالة 5717. 050.110 051282 1..0502 058122 8

 دالة 25000 ..05122 057840 0512718 251722 9

 دالة 1..05 0502.12 050212 0501411 251111 81

 دالة 75121 0502000 052.41 0570280 251111 88

 
 
 



 الكمية لممقياس اته قة درجة الفقرة بالدرج/ االتساق الدا مي _ 7
ومػف ت  فػرادالفقػرة  لقياسات محكية آنية مف خالؿ ارتباطها بدرجػة  هيالكمية لممقياس  اتتمهؿ الدرج

الفقػػرة تقػػيس نفػػس المفهػػـو الػػذي تقيسػػا  الكميػػة لممقيػػاس يعنػػي أف   اتارتبػػاط درجػػة الفقػػرة بالػػدرج ف  إهػػـ فػػ
 و( Lindauist , 1957: p. 286الكمية وفي  وء هذا المؤشر يتـ البقاء عمػى الفقػرات.) اتالدرج

 .Anastasi , 1976 : pرتبػاط درجاتهػا بالدرجػة الكميػة لممقيػاس دالػة إحصػاييا.) ا تالتكوف معام
دقاا ومف مميزات هذا األسػموب أنػا يقػدـ اص يعد مؤشرعمى هذا الفقراتا  تنتخب( والمقياس الذي 154

( وقػػػد اسػػػتعمؿ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف Smith , 1966 :p.71مقياسػػػاا متجانسػػػاا فػػػي فقراتػػػا .)
(Pearson Produst- Moment Correlation)  ستخراج العالقة بيف درجة كؿ فقرة مف فقػرات 

( اسػتمارة وهػي ا سػتمارات ذاتهػا التػي خ ػعت لتحميػؿ الفقػرات فػي 311الكمية لػػ ) اتالمقياس والدرج
ما عػدا  لجمي  الفقراتدالة احصايياا  قيـ معامالت ا رتباط  ف  أ وء المجموعتيف الطرفتيف ت وات ح 

( ودرجػة 18113)عنػد مقارنتهػا بالقيمػة الحرجػة لمعامػؿ ا رتبػاط البالغػة (4فقرة واحدة هػي الفقػرة رقػـ )
                         .  كما يبيف ذلؾ( 9ت وجدوؿ ))1815(عند مستوه د لة و (298حرية)

   9) جدول                                                
 االبداع االنفعاليرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس ال معام ت ا

 معامل االرتباط فقرة معامل االرتباط فقرة معامل االرتباط فقرة
8 14022 87 1422. 74 14270 

7 140.. 84 14210 73 14248 

4 14277 83 14720 75 14224 

3 14021 85 14271 76 14020 

5 14242 86 140.8 77 14001 

6 14014 87 14.04 78 14200 

  88 1422. 79 140.7 

  89 142.0 41 14074 

  71 1421. 48 14002 

  78 14082 47 14711 

  77 14047 44 14204 

    43 142.2 

 



 :الذ  تنتمي اليوممجال الكمية له قة درجة الفقرة بدرجة  -
سػير فيػا المجػاؿت يفقػرات المقيػاس تسػير فػي المسػار نفسػا الػذي  اسػتخدـ هػذا المؤشػر لمتأكػد مػف أف  

ت ولتحقيػػؽ الػذي تنتمػػي اليػػا فقػرة والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿالالعالقػة ا رتباطيػػة بػػيف درجػػة يجػػاد تػػـ ا وقػد
ـ   الهالهػػػةالدرجػػػة الكميػػػة ألفػػػراد العينػػػة عمػػػى وفػػػؽ المجػػػا ت  تػػػـ حسػػػابذلػػػؾ   لممقيػػػاست وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػ

مجػػاؿ ودرجػػاتهـ الفقػػرات الكػػؿ فقػػرة مػػف ل تبعػػاا فػػراد األتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات اسػػتخراج معامػػؿ ار 
عنػػد مقارنتهػػا  جميعهػػا دالػػة إحصػػايياا الفقػػرات  معػػامالت ارتبػػاط  الكميػػة عمػػى ذلػػؾ المجػػاؿ وظهػػر أف  

عنػػػػػد مسػػػػػػتوه د لػػػػػػة و  (298( ودرجػػػػػة حريػػػػػػة)18113)بالقيمػػػػػة الحرجػػػػػػة لمعامػػػػػؿ ا رتبػػػػػػاط البالغػػػػػػة 
 . ( يو ح ذلؾ11وجدوؿ ))1815(

   81جدول )                                      
 االبداع االنفعالي لمقياسلممجال والدرجة الكمية  الفقرةمعام ت ارتباط درجة 

ول
 اال
جال

الم
 

معامل  الفقرة
 االرتباط

ني
الثا
ال 
مج
ال

 

معامل  الفقرة
 االرتباط

لث
الثا
ال 
مج
ال

 

معامل  الفقرة
 االرتباط

8 14720 8 14271 8 14224 

7 14082 7 14018 7 14281 

4 1402. 4 14020 4 14004 

3 14040 3 14008 3 14072 

5 14002 5 14022 5 14710 

6 14201 6 1428 6 140.2 

  7 14217 7 1402. 

  8 14211 8 14074 

  9 1408. 9 14018 

  81 14017 81 1400. 

  88 14021 88 140.8 

  87 14022   

 



 درجة المجال بالدرجة الكمية  لممقياس: ارتباط ه قة-
عالقػػة بػػيف درجػػات األفػػراد  المعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ليجػػاد خراج تػػـ التحقػػؽ مػػف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػت

الكميػػػػة لممقيػػػػاست وذلػػػػؾ ألف ارتباطػػػػات المجػػػػا ت الفرعيػػػػة ببع ػػػػها الػػػػبعض  اتكػػػػؿ مجػػػػاؿ والػػػػدرجل
وبالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس هػػي قياسػػات أساسػػية لمتجػػانس وتسػػاعد عمػػى تحديػػد مجػػاؿ السػػموؾ المػػراد 

 (.Anastasi,1976:155قياسا )

درجػػة الط رتبػػا ( اسػػتمارةت وأشػػارت النتػػايج إلػػى أف معػػامالت ا311ولتحقيػػؽ ذلػػؾ اعتمػػدت الباحهػػة )
 ذلؾ.يبيف ( 11( وجدوؿ ) 1815عند مستوه )و كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية دالة إحصايياا ل

 عالقة الدرجة لممجا ت بالدرجات الكمية لمقياس ا بداع ا نفعالي                
 المجموع الكمي   المجاؿ الهالث    المجاؿ الهاني    المجاؿ ا وؿ   

18791 18765     18821      18792 
 

هالهػػػػة موزعػػػػة عمػػػػى ت فقػػػػرة (28) ا بػػػػداع ا نفعػػػػالي بصػػػػورتا النهاييػػػػة يتكػػػػوف مػػػػفمقيػػػػاس وبػػػػذلؾ بقػػػػي  
( 11ت و) لمجػػاؿ الجػػدة ا نفعاليػػة ة( فقػػر 12ت و) ا سػػتعداد ا نفعػػاليلمجػػاؿ  ات( فقػػر 5بواقػػ  ) مجػػا ت

مػف خمسػة بػدايؿ متدرجػة ت تتػراوح ت يختار في  ويها المفحػوص  فعالية ا صالة ا نفعاليةلمجاؿ  ةفقر 
( وفؽ لمبديؿ الذي يقتػرب أو يبتعػد عػف قيػاس ا بػداع ا نفعػالي ت لػذا فػإف  أعمػى درجػة 5( الى )1مف )

( فػػي حػػيف يبمػػغ 28( درجػػة وأدنػػى درجػػة )141يمكػػف أف  يحصػػؿ عميهػػا المجيػػب فػػي المقيػػاس تكػػوف )
 ياس بصيغتا النهايية.( يت مف المق11( والممحؽ )84الوسط الفر ي لممقياس )

 ال رائص القياسية ) السيكو مترية   لمقياس االبداع االنفعالي:    
عػداد المقيػاس إإ يره المختصوف بالقياس النفسي  رورة التحقؽ مف بعض الخصايص القياسية في    

:  1986ر او تبنيػػػا مهمػػػا كػػػاف الغػػػرض مػػػف اسػػػتخداما مهػػػؿ الصػػػدؽ والهبػػػات )عػػػالـ ت ؤ الػػػذي يػػػتـ بنػػػا
( ت إذ تػػوفر هػػذر الخصػػايص شػػروط الدقػػة والصػػالحية لمػػا يهػػتـ المقيػػاس بمعرفتػػا وقياسػػا ) عبػػد 219

لقياسػػػا أو يحقػػػؽ الغػػػرض  و ػػػ فالمقيػػػاس الصػػػادؽ هػػػو الػػػذي يقػػػيس مػػػا  ( 159:  1983الػػرحمف ت 
: 2115. ) عػودة ت ة مػف الدقػ هابتةالمقياس الهابت هو المقياس الذي يقيس درجة  وأف   ت قياسا ألجؿ
335   ) 



 اوال ـ الردق 
تقيسػػػػػػػا  ف  أعمػػػػػػػى قيػػػػػػػاس الفقػػػػػػػرات لمػػػػػػػا يفتػػػػػػػرض  الصػػػػػػػدؽ يػػػػػػػدؿ   إلػػػػػػػى أف   Oppenheimيشػػػػػػػير أوبنهػػػػػػػايـ 

(Oppenheim , 1973 : p. 69-71 والمسػتوه أو الدرجػة التػي يكػوف فيهػا قػادراا عمػى تحقيػؽ أهػداؼ )
إذ يمكػف ت ( وهناؾ عدة أساليب لتقػدير صػدؽ األداة Stanley & Hopkins , 1972 : p. 111معينة ) 

:  1981وفػػي حػػا ت أخػػره يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى تقػػدير كيفػػي لمقيػػاس )فػػرج ت ت الحصػػوؿ عمػػى تقػػدير كمػػي 
 ( وبهذا الصدد استعممت الباحهة عدة مؤشرات لمصدؽ وهي :361

 أ ـ الردق الظاهر  
عمػى  قبػؿ تطبيقػا  فقػرات المقيػاس الباحػث  أف ؿ طريقة لحسػاب الصػدؽ الظػاهري . هػي عػرض إف  

المحكمػػيف الػػذيف يتصػػفوف بخبػػرة تمكػػنهـ مػػف الحكػػـ عمػػى صػػالحية فقػػرات ا ختبػػار فػػي مجموعػػة مػػف 
وقػد تحقػؽ هػذا الصػدؽ فػي بحيث تجعؿ الباحػث مطمينػاا إلػى آرايهػـ ت ت قياس الخاصية المراد قياسها 

ميػػداف بالمتخصصػػيف أو  محكمػػيفمػػف ال عػػددعػػرض فقراتػػا عمػػى  مػػف خػػالؿوذلػػؾ ت المقيػػاس الحػػالي 
 .عمـ النفس . كما ذكر سابقاا 

 ب. ردق البنا ء :
أكهػػػر أنػػػواع الصػػػدؽ قبػػػو ا ت إذ يػػػره عػػػدد كبيػػػر مػػػف  (Constract Validity)يعػػػد صػػػدؽ البنػػػاء 

لمصػدؽ مػف حيػث تشػب  المقيػاس بػالمعنى العػاـ  (Ebelأيبؿ ت )ا يتفؽ م  جوهر مفهـو المختصيف أن  
( ت ويتحقػػػؽ هػػػذا النػػػوع مػػػف الصػػػدؽ ت حينمػػػا يكػػػوف لػػػدينا معيػػػار نقػػػرر عمػػػى 131:  1991ـ ت )األمػػا

أساسػػػا أف المقيػػػاس يقػػػيس بنػػػاءا نظريػػػاا محػػػدداا . وقػػػد تػػػوفر هػػػذا النػػػوع مػػػف الصػػػدؽ فػػػي هػػػذا المقيػػػاس 
   -)ا بداع ا نفعالي( مف خالؿ المؤشرات ابتية :

  
 الكمية لممقياس اتبالدرجفقرة الدرجة اليجاد ه قة ارتباط إإ  -
 درجة الفقرة بدرجة المجال التي تنتمي اليوالع قة ارتباط اليجاد إإ - 
 الكمية لممقياس اتبالدرج تع قة ارتباط درجة المجاالاليجاد إإ  - 

بمعرفػػة أف الفقػػرة او المجػاؿ تقػػيس المفهػػـو نفسػػا الػذي يقيسػػا المقيػػاس ككػػؿ ت ويػػوفر  المؤشػػراتوتهػتـ 
 .   (Lindquist, 1951, p. 282)هذا أحد مؤشرات صدؽ البناء 

 
 



 مؤشرات الثبات  -ثانياً 
الدقػػػة وا تسػػػاؽ فػػػي أداء األفػػػراد وا سػػػتقرار فػػػي النتػػػايج عبػػػر الػػػزمف ت  (Reliability)الهبػػػات يعنػػػي ب 

 مػػػػػػػػػرة هانيػػػػػػػػػة  فالمقيػػػػػػػػػاس الهابػػػػػػػػػت يعطػػػػػػػػػي النتػػػػػػػػػايج نفسػػػػػػػػػها إذا تػػػػػػػػػـ تطبيقػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى األفػػػػػػػػػراد أنفسػػػػػػػػػهـ
واي اا حصوؿ الفرد عمػى نفػس الػدرجات إذا طب ػؽ عميػا األداة نفسػها وتحػت الظػروؼ نفسػها. )مػراد و  

 .   (359: 2112سميمافت 
   -: ف هماطريقتيبهبات ال ة معامؿالباحه د استخرجتوعميا ق

  Retest  -(Testإهادة اال تبار  -)ا تبار طريقة االتساق ال ارجي -أواًل :
ـ إعػادة تطبيػؽ المقيػاس وقػد تػعمى عينة ممهمة مف األفراد ت نفسا تت مف هذر الطريقة تطبيؽ المقياس 

إعادة تطبيػؽ المقيػاس  أف   (Adams)عميها مرة أخره بعد مرور فترة مناسبة مف الزمف ت إذ يره آدمز 
   (Adams, 1964 : p. 58).لمتعرؼ عمى هباتا ت يجب أف يكوف خالؿ فترة   تقؿ عف أسبوعيف
هبػػات بهػذر الطريقػػة عمػى عينػػة مكونػػة ولقػد قامػػت الباحهػة بتطبيػػؽ مقيػاس ا بػػداع ا نفعػػالي  سػتخراج ال

ؽ الكميػات والتخصػص وفػ عمػى ( عينة الهبػات موزعػة12وطالبة . كما يو ح الجدوؿ) ( طالباا 41مف )
 والنوع والصؼ.

 هينة الثبات موزهة وفق الكميات والت رص والرف والنوع (12جدوؿ )          

 اجملموع الصفوف الرابعت الصفوف الخانيت التخصص  الكليت ث

 اناث ركور اناث ركور

 11 2 3 3 3 علمي اهلنذست 1

 9 2 3 3 1 علمي متريط 2

 11 2 3 3 3 انساني اآلداب 3

 9 3 2 2 2 انساني القانون 4

 44 9 11 11 9 اجملموع           

        



وبعد مرور اسبوعيف مػف التطبيػؽ األوؿ لممقيػاس قامػت الباحهػة بإعػادة تطبيػؽ المقيػاس ذاتػا مػرة أخػره 
 (Person Correlation Cofficient)وعمػػى العينػػة ذاتهػػا ت وبعػػد اسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف 

لمتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف درجات التطبيؽ األوؿ والهاني .ولحساب الهبػات بهػذر الطريقػة لممقيػاس 
ومجا تػػا كمػػا مبػػيف فػػي جػػدوؿ قيمػػة معامػػؿ الهبػػات لممقيػػاس  ككػػؿ ولممجػػا ت المسػػتخرجة ت ظهػػر أف  

 ادة اال تباردرجات معامل الثبات لمقياس االبداع االنفعالي بطريقة اه (13جدوؿ )       ( 13)
 درجة معامل الثبات المجال
 19818 االستعداد االنفعالي
 19878 الجدة االنفعالية

 19837 فعالية /االرالة االنفعاليةال
 19878 المقياس ككل

وقػػد ع ػػدت هػػذر القيمػػة مؤشػػراا عمػػى اسػػتقرار اسػػتجابات األفػػراد عمػػى ا بػػداع ا نفعػػالي ت أف معامػػؿ 
( فػي حػيف 1.93 – 1.62يكػوف مػف ) (Likert)الهبات الذي يمكف ا عتماد عميا كما يػره ليكػرت 

مؤشػػػر ( فػػػأكهر ت يعػػد ذلػػػؾ 1.71متطبيػػػؽ األوؿ والهػػاني )لمعامػػػؿ ا رتبػػاط  ف  يشػػير كرونبػػػاخ إلػػى أ  
 (  58:  1985عيسوي ت ال) .جيد لهبات ا ختبار

 :  معامل الفاكرونباخ) االتساق الدا مي -ثانيًا :
يشير معامؿ الهبات المستخرج بهذر الطريقة إلى ا رتباط الداخمي بيف فقرات المقياس )فيركسػوف ت   

)هورنػدايؾ وهػيجف ت رة إلػى أخػره قأداء الفرد مف ف اتساؽهذا األسموب  يت مف( ت إذ 531 :1991
لممقيػػػػاس ككػػػػؿ ( . ولحسػػػػاب الهبػػػػات بهػػػػذر الطريقػػػػة تػػػػـ اسػػػػتعماؿ معادلػػػػة الفاكرونبػػػػاخ 79 :1989

 ( يو ح ذلؾ 14ولممجا ت المستخرجة لممقياس ت والجدوؿ )
  درجات معامل الثبات لمقياس االبداع االنفعالي بطريقة الفا كرونباخ83جدول )

 درجة معامل الثبات المجال

 19874 االستعداد االنفعالي



 19848 الجدة االنفعالية

 19835 فعالية /االرالة االنفعاليةال

 18833 المقياس ككل

 المؤشرات االحرائية لمقياس االبداع االنفعالي-
والركػػوف إلػػى نتػػايج التطبيػؽ فيمػػا بعػػد ت تطمبػػت مػػف  ا بػػداع ا نفعػاليحسػاب المؤشػػرات الحصػػايية  إف  

فػػي اسػػتخراج  (SPSS)أو مػا يسػػمى اختصػاراا  اسػػتعماؿ الحقيبػة الحصػػايية لمعمػـو ا جتماعيػػة ةالباحهػ
 .يو ح ذلؾ (15 تمؾ المؤشرات الحصايية وجدوؿ)
 االبداع االنفعاليالمؤشرات الحرائية لمقياس  85 جدول )

 القيم المؤشرات الحرائية ت

 12 الوسط الفرني 8

 00047011 الوسط الحسابي 7

 1442072 لموسطال طأ المعيار   4

 00041111 الوسيط 3

 007411 المنوال 5

 00444001 االنحراف المعيار  6

 00.4814 التباين 7

.1400- االلتوا ء 8  

 14712 التفرط  9

 41411 المد  81

 24411 أقل درجة 88

 022411 أهمى درجة 87



تمػؾ المؤشػرات تتسػؽ  ف  ت نجػد أ    ا بداع ا نفعػالي وعند مالحظة قيـ المؤشرات الحصايية لمقياس
وتكراراتهػا نسػبياا  ا بػداع ا نفعػاليم  معظـ مؤشػرات المقػاييس العمميػة ت إذ تقتػرب درجػات مقيػاس 

 .( يو ح ذلؾ بيانياا  1 ) مف التوزي  ا عتدالي وشكؿ

 

 ا نفعالي توزي  درجات عينة التحميؿ الحصايي عمى مقياس ا بداع( 1شكؿ )   

 



 مقياس التوجو نحو الحياة- ثانياً 

داة لقيػػاس  فػػي أبحػػاث قامػػت  بأعػػداد ألطػػالع الباحهػػة عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة واإبعػػد 
 تالتػي اشػتقت منهػا التعريػؼ التوجػا نحػو الحيػاة ت وهي نظرية )البػرت بانػدورا(  وء النظرية المعتمدة

   -:كابتيعداد المقياس بعدة خطوات وهي إوتمر عممية 
 تحديد المفهـو -1
 تحديد مجا ت المقياس -2
 صيا ة فقرات المقياس-3
 جراء تحميؿ لمفقراتإ-4
 تحديد مفهوم التوجو نحو الحياة-
عتمػػػدت الباحهػػػة عمػػػى نظريػػػة الػػػتعمـ ا جتمػػػاعي )البػػػرت بانػػػدورا(  فػػػي بنػػػاء مقيػػػاس التوجػػػا نحػػػو ا

توقعػات ا فػراد العاليػة فػي فاعميػة ذواتهػـ واعتقػادهـ بإمكانيػة ؽ التعريؼ منهػا وهو)الحياة ت والذي اشت
تحقيػػػؽ أهػػػدافهـ اعتمػػػاداا عمػػػى خبػػػرات نجػػػاحهـ السػػػابقة فػػػي أداء المهمػػػاتت ممػػػا يتكػػػوف لػػػديهـ توجػػػا 

لػػػػديهـ توجػػػػا سػػػػمبي نحػػػػو الحيػػػػاة(  ايجػػػػابي نحػػػػو الحيػػػػاة عكػػػػس ا فػػػػراد الػػػػذيف لػػػػـ يحققػػػػوا ذلػػػػؾ يكػػػػوف
(Bandura,1977 :192  ) 

 
 تحديد مجاالت المقياس-

طػار النظػري لنظريػة )البػرت لعتمدت الباحهة بتحديد مجػا ت مقيػاس التوجػا نحػو الحيػاة فػي  ػوء اا
 -موزعة عمى هالث مجا ت لممقياس هما:ت ( فقرة 45باندورا(وذلؾ صا ت )

تماـ المهمات التي تواجهػا إو الفشؿ في أخبرة الفرد في النجاح  -داء المهمات:أالنجاح والفشؿ في -1
 في مواقؼ الحياة المختمفة.

و أمػػا اف تكػػوف ايجابيػػة أهػػو توقػػ  الفػػرد ل حػػداث التػػي سػػوؼ تواجهػػا فػػي الحيػػاة  -حػػداث:ألتوقػػ  ا-2
 سمبية.

حكاـ الفرد وتوقعاتا في مواقؼ مختمفة ت وتنعكس تمػؾ التوقعػات عمػى اختيػار أهي -فاعمية الذات :-3
 داء والجهد المبذوؿ ومواجهة الصعوبات.ألا ا نشطة المت منة في

 



 اهداد الريغة االولية لفقرات المقياس-

التػي تناولػت التوجػا نحػو الحيػاة وبعػد تحديػد  أل دبيػاتاالدراسػات و بعد اطالع الباحهة عمى العديػد مػف   
مجا ت المقياس وتعريؼ كؿ مجػاؿ بحيػث تكػوف مناسػبة مػ  بييػة المجتمػ  الػذي يطبػؽ عميػا المقيػاس 

( فقػػػرة وامػػػاـ كػػػؿ فقػػػرة 15موزعػػػة عمػػػى هالهػػػة مجػػػا ت لكػػػؿ مجػػػاؿ )ت ( فقػػػرة 45وقػػػد قامػػػت بصػػػيا ة )
 خمسة بدايؿ .

 ترحي  المقياس -

ـ   (ليكػرت)سموب أ استخدمت الباحهة خمسػة بػدايؿ متدرجػة  وهي)تنطبػؽ عمػي تمامػاات تنطبػؽ  الػذي ي ػ
حيانػػاات تنطبػػؽ عمػػي نػػادراات   تنطبػػؽ عمػػي ابػػداا( وذلػػؾ لسػػهولة ومرونػػة هػػذر أعمػػي  البػػاات تنطبػػؽ عمػػي 

   (139 :1998.)عبد الرحمف ت  واوزانها لى جهد بحساب درجات الفقراتإا   يحتاج الطريقة تألن  
 ( تصحيح مقياس التوجا نحو الحياة16جدوؿ )                        

 ال تنطبق علي ابدًا تنطبق علي نادرًا حيانًاأتنطبق علي  تنطبق علي غالبًا تنطبق علي متامًا بدائل االستجابة  

 1       2      3       4     5     جيابيةإِلالفقرات ا

 5        4       3       2      1      الفقرات السلبية

 ر حية فقرات المقياس :_
  وليػةبصػيغتها ا(6ممحػؽ ) ( فقػرة45الباحهػة بعػرض فقػرات مقيػاس التوجػا نحػو الحيػاة البالغػة ) قامت  

جػػػؿ أت وذلػػػؾ مػػػف  (7ممحػػػؽ) ميػػػداف التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفسبالمتخصصػػػيف   محكمػػػيفمػػػف المجموعػػػة عمػػػى 
وسالمة صيا تها وماليمتها لمغرض الػذي و ػعت مػف أجمػا ت  صدار أحكامهـ عمى مده صالحيتها تإ

راء آعف مده ماليمة الفقرات لممجا ت ت وكذلؾ صالحية البػدايؿ المسػتخدمة لإلجابػة ؛ ولتحميػؿ  ف الا 
قيمػػػػة اللعينػػػػة واحػػػػدة ت و عنػػػػدما تكػػػػوف  مربػػػػ  كػػػػايفقػػػػرات المقيػػػػاس تػػػػـ اسػػػػتعماؿ اختبػػػػار ال فػػػػيالخبػػػػراء 

تكػوف الفقػرة صػالحة لمػا  (1815( عنػد مسػتوه د لػة )3884الجدولية البالغػة ) قيمةالكبر مف أالمحسوبة 
 (17)كما في الجدوؿ  اعدت لقياسا

 

 



 مربع كأ  آلرا ء المحكمين حول ر حية مقياس التوجو نحو الحياة(17جدوؿ )                
هدد  ارقام الفقرات المجاالت

 الموافقون 
هدد 

 المعارنون
 مستو  الداللة قيمة مربع كأ      

 الجدولية المحسوبة  1915)
النجاح 

والفشل في 
دا ء أ

 المهمات
  

8 ,4 ,3 75 7 899597 

4983 

 دالة
 دالة 869444 4 73 9, 8, 7, 6, 5, 7

 دالة  899597 7 75 84, 88, 81
 دالة 849471 3 74 85, 83, 87

توقع 
 حداثألا
  

8 ,4 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,
81 ,88 

 دالة 77 رفر 77

 غير دالة 89883 81 87 *7
 دالة 77 رفر 77 84, 9
 دالة 869444 4 73 85, 83, 87

فاهمية 
 الذات

 دالة 849471 3 74 3, 4, 7, 8
 دالة 899597 7 75 87, 9, 5

6 ,7 ,8 ,81 ,88 ,
84 ,83,  85 

 دالة 749838 8 76

 (1815)عنػد مسػتوه د لػػة و جميػ  فقػػرات المقيػاس دالػة احصػػاييا  ف  أوبعػد القيػاـ بهػذا ا جػػراء تبػيف 
جػراء صػالحية إليصػبح المقيػاس بعػد ( مػف مجػاؿ توقػ  ا حػداث ت 2)فقرة واحدة ت هػي فقػرة ما عدا

 فقرة . (44المقياس مكوف مف )
 الفقرات المحذوفة: *
 ( مف مجاؿ توق  ا حداث2فقرة )-

 تعميمات االجابة هن المقياس:-
و لػػػذلؾ ت داء الفقػػػرات أتمهػػػؿ تعميمػػػات الفقػػػرات ارشػػػادات هامػػػة و ػػػرورية توجػػػا المفحػػػوص وترشػػػدر فػػػي 

لػػذا قامػػت الباحهػػة بكتابػػة  (231 :2115روعػػي فػػي اعػػدادها اف تكػػوف سػػهمة ومفهومػػة ووا ػػحة )ممحػػـت
جابػة واأل مهمػة التو ػيحية  جابػات صػريحة إإ ولعطػاء المفحػوص ت  التعميمات الفقرات مت منة أسػموب الإ

لكي تحصؿ عمى معمومات أل راض البحػث العممػي فقػط  مػ  ت ليها الباحهة إشارت أمف التعميمات التي 
وكذلؾ عدـ ذكر اسـ المفحوص لتأكيد عمى سػرية اجابة المفحوص لف يطم  عميها احد سوه الباحهة  ف  أ

 لكي   يتأهر المفحوص بالجابة.؛ شارة الى الهدؼ مف المقياس لا جابة وعدـ ا



 التجربة االستط هية-
( طالبػػػاا 41قامػػػت الباحهػػػة بتجربػػػة اسػػػتطالعية عمػػػى مجموعػػػة مػػػف األفػػػراد حيػػػث تكونػػػت العينػػػة مػػػف ) 

(طالبػػػػػاا وطالبػػػػػة 21مػػػػػف جامعػػػػػة القادسػػػػػية ومػػػػػف التخصػػػػػص )العممػػػػػين ا نسػػػػػاني(وبواق  ) وطالبػػػػػة
وقػػػد تمػػػت  ( طالبػػػاا وطالبػػػة لمتخصػػػص ا نسػػػاني ولمصػػػفيف )الهػػػانين الرابػػػ (21لمتخصػػػص العممػػػي و)

جػػػؿ تو ػػػيح تعميمػػػات  المقيػػػاس عمػػػى الطمبػػػة اذا كانػػػت الفقػػػرات  يػػػر أا جابػػػة بح ػػػور الباحهػػػة مػػػف 
و اسػتغرؽ وقػت  توا ػحة لممفحػوص و الفقرات كانػت مفهومػة ف  أيف وقد تب  ت ومة و  ير مفهأوا حة 

 . دقيقة (27-15ا جابة عمى فقرات المقياس بمدة تتراوح ما بيف)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 طبقػػت مالحظػػة اف تجربػػة ا سػػتطالعية التػػي طبقػػت لمقيػػاس ا بػػداع ا نفعػػالي هػػي نفسػػها العينػػة ا سػػتطالعية التػػي

  ( .6لمقياس التوجا نحو الحياة المشار اليها في جدوؿ )

 إجرا ء التحميل االحرائي لفقرات :-
جراء تحميؿ الفقرات هػو اسػتخراج القػوة التمييزيػة لمفقػرات والبقػاء عمػى الفقػرات المميػزة إالهدؼ مف  إف  

( 85: 1983حمف ت ( )عبػد الػر Ebel 1972: p. 392فػي المقيػاس واسػتبعاد الفقػرات  يػر المميػزة)
درجػة الفقػرة بالدرجػة الأسموب المجموعتيف الطػرفتيف ت وا تسػاؽ الػداخمي )عالقػة  الى استخراج  افةا إ

درجػػة الفقػػرة بدرجػػة المجػػاؿ ت وعالقػػة المجػػاؿ بالدرجػػة الكميػػة ت وعالقػػة كػػؿ الالكميػػة لممقيػػاس( وعالقػػة 
 .تحميؿ الفقراتساليب المناسبة في عممية أل  مجاؿ بالمجالت ا خره مف ا

 المجموهتين الطرفتين  أسموب-8 
لحساب القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس التوجا نحو الحياة ت قامػت الباحهػة بتطبيػؽ المقيػاس 

( ت وبعػػد 7( طالبػػاا وطالبػػة مػػف جامعػػة القادسػػية جػػدوؿ )311( عمػػى عينػػة التحميػػؿ البالغػػة )9ممحػػؽ)
الدرجة الكمية لكؿ استمارة ت تـ ترتيب الػدرجات تنازليػاا ابتػداءا  تصحيح استجابات المفحوصيف وحساب

( درجػة ت هػـ تػـ 119 -212مف أعمى درجة وانتهػاء بػأدنى درجػة ت وكانػت حػدود تمػؾ الػدرجات مػف )
%( العميػا مػف ا سػتمارات الحاصػمة عمػى أعمػى الػدرجات وسػميت بالمجموعػة العميػا 27اختيار نسبة )

%( الػػػػدنيا مػػػػف 27( واختيػػػػار نسػػػػبة )166 -212الػػػػدرجات فيهػػػػا مػػػػف ) اسػػػػتمارة( وكػػػػاف حػػػػدود 81)



اسػتمارة أي ػاا( وكػاف حػدود  81ا ستمارات الحاصمة عمى أدنػى الػدرجات وسػميت بالمجموعػة الػدنيا )
 ( .119 -143الدرجات فيها مف )

% العميا والدنيا مف الػدرجات تمهػؿ أف ػؿ نسػبة يمكػف أخػذها فػي تحميػؿ الفقػراتت 27نسبة  ف  إوهكذا ف
حجػـ ت حينمػا يكػوف توزيػ  الػدرجات عمػى و  مجمػوعتيف مػف تمػايزلمها تقػدـ أقصػى مػا يمكػف وذلؾ ألن  

 ( .74:  1981المقياس عمى صورة منحنى التوزي  ا عتدالي )الزوبعي وآخروف ت 
سػػػػط الحسػػػػابي والتبػػػػايف لكػػػػال المجمػػػػوعتيف العميػػػػا والػػػػدنيا ت قامػػػػت الباحهػػػػة بتطبيػػػػؽ وبعػػػػد اسػػػػتخراج الو 
 لعينتػػيف مسػػػتقمتيف  ختبػػار د لػػػة الفػػػروؽ بػػيف المجمػػػوعتيف ت وذلػػػؾ ألف   (t. test)ا ختبػػار التػػػايي 

( 35: 1991لفقػرة بػيف المجمػوعتيف )مػايرز ت فػي امقػوة التمييزيػة ل تعػد مؤشػراا  القيمة التايية المحسػوبة
( 1898كػؿ فقػرة مػف خػالؿ مقارنتهػا بالقيمػة الجدوليػة البالغػة)ل اا . وع د ت القيمة التايية المحسػوبة  تمييػز 

جميػػ   ف  أظهػػرت النتػػايج أ( ومػػف خػػالؿ هػػذر الخطػػوة 1815عنػػد مسػػتوه د لػػة) و( 161وبدرجػػة حريػػة)
جػػدوؿ التاييػػة الجدوليػػة . و كبػػر مػػف القيمػػة الأالفقػػرات ذات د لػػة احصػػايية وقيمتهػػا التاييػػة المحسػػوبة 

 يو ح ذلؾ. (18)
 القوة التمييزية لفقرات مقياس التوجا نحو الحياة بطريقة المجموعتيف الطرفتيف 88جدول )

  المجال
 رقم
 الفقرة

القيمة التائية  الدنياالمجموهة  العمياالمجموهة 
 المحسوبة

مستو  
الداللة هند 

1915 
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعيار 
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعيار 

ول
 اال
جال

الم
 

ات
هم
الم
ا ء 
 اد
في
شل 

والف
ح 
نجا
ال

 

 دالة 05112 0577872 054784 .158.10 250210 1

 دالة 5048. 0507421 052122 1512201 257.80 2

 دالة 52.1. 0577222 051111 0518207 251282 4

 دالة ...75 0501108 05.147 0501.41 058.14 3

 دالة .2500 0571100 .75124 0514082 250210 5

 دالة 25804 0570.01 752480 052.111 05.147 6

 دالة 25048 0502200 752102 0501012 058122 7

 دالة 25710 0511441 057121 0512107 251070 8

 دالة 25224 0500222 057.80 1584121 251282 9

 دالة 452.0 0507421 057.80 .151.04 257204 81

 دالة 5728. 0502702 051142 .051184 251070 88

 دالة 257.2 05781.1 754784 05121.0 0582.0 87



 دالة 25008 0572172 752.00 .051128 251402 84

 دالة 45704 0570.42 .75210 0574002 054802 83

 دالة 25474 0502.71 .75124 0508107 .05117 85

جال
الم

 
ني
الثا

 

اث
حد
 اال
وقع

ت
 

 دالة 5872. 0578412 057024 1518241 257204 8

 دالة 25012 0574011 051811 1518220 250000 7

 دالة 45184 0578022 752810 0514828 0587.8 4

 دالة .2501 050.840 050271 1512211 250701 3

 دالة 45120 0504270 051021 15111.7 257204 5

 دالة 257.0 0508020 051111 1580.20 257777 6

 دالة 25272 0501170 057188 1..1524 250212 7

 دالة 457.1 0500811 052480 1521127 252081 8

 دالة 5787. 0570247 752712 0511711 054.20 9

 دالة ..57. 05018.8 051811 05121.0 251722 81

 دالة 45140 0570808 .75108 15821.0 .05124 88

 دالة .1540 050.872 751427 1587.00 257121 87

 دالة 45128 050.872 0500.1 .151121 257248 84

 دالة 45712 051.112 057.80 1580710 257024 83

لث
الثا
ال 
مج
ال

ات 
 الذ

مية
فاه

 

 دالة 58.7. 0574011 051811 1580700 2500.1 8

 دالة 250.7 0572220 057024 15842.0 058401 7

 دالة 25001 05048.2 057188 158.447 058107 4

 دالة 45170 0501208 0501.7 1582010 .25082 3

 دالة 5410. 057.401 0501.7 0511008 2501.7 5

 دالة 05212 0512.82 054271 1514087 257188 6

 دالة 5442. 0502204 .05070 1581241 251220 7

 دالة 251.0 0501020 752122 0507122 052122 8

 دالة 25.80 0502200 754784 0501208 .05210 9

 دالة 05842 0572882 051070 0504210 0524.2 81

 دالة 25047 0572.28 75.207 0512042 051.08 88

 دالة 25000 0508021 75.874 0502084 058010 87

 دالة .25.1 .158804 758122 1580700 2500.1 84



 دالة 45022 .050002 752041 0511148 052810 83

 دالة 052.4 050.272 050172 1584102 251070 85

 الكمية لممقياس اته قة درجة الفقرة بالدرج// االتساق الدا مي 7
ومػف ت  فػرادالفقػرة  لقياسات محكية آنية مف خالؿ ارتباطها بدرجػة  هيالكمية لممقياس  اتتمهؿ الدرج

الفقػػرة تقػػيس نفػػس المفهػػـو الػػذي تقيسػػا  الكميػػة لممقيػػاس يعنػػي أف   اتارتبػػاط درجػػة الفقػػرة بالػػدرج ف  إهػػـ فػػ
( Lindauist , 1957: p. 286الكميػة وفػي  ػوء هػذا المؤشػر يػتـ البقػاء عمػى الفقػرات.) اتالػدرج

 سػتخراج  (Pearson Produst- Moment Correlationوقػد اسػتعمؿ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف )
( اسػػتمارة وهػػي ا سػػتمارات 311الكميػػة لػػػ ) اتقػػة بػػيف درجػػة كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػاس والػػدرجالعال

قػػػيـ معػػػامالت  ف  أذاتهػػػا التػػػي خ ػػػعت لتحميػػػؿ الفقػػػرات فػػػي  ػػػوء المجمػػػوعتيف الطػػػرفتيف ت وات ػػػح 
عنػػد  ( مػف المجػػاؿ ا وؿ  ف قيمتهػػا أقػػؿ184مػػا عػػدا الفقػػرات )ا رتبػاط لجميػػ  الفقػػرات دالػػة احصػاييا 

عنػػػد مسػػػتوه د لػػػة و (298( ودرجػػػة حريػػػة)18113)مقارنتهػػا بالقيمػػػة الحرجػػػة لمعامػػػؿ ا رتبػػػاط البالغػػة 
   89جدول )         . كما يبيف ذلؾ( 19ت وجدوؿ ))1815(

 التوجو نحو الحياةمعام ت ارتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس 
 معامل االرتباط فقرة معامل االرتباط فقرة معامل االرتباط فقرة
8 15010 86 15048 48 15012 

7 15781 87 15201 47 152.0 

4 150.8 88 15001 44 150.2 

3 1501. 89 15080 43 15001 

5 15212 71 15020 45 15781 

6 15021 78 15200 46 150.8 

7 150.2 77 15081 47 15722 

8 15282 74 15001 48 15781 

9 15728 73 15012 49 1500. 

81 15072 75 15001 31 15271 

88 15071 76 15012 38 15018 

87 1522. 77 152.8 37 15201 

84 15210 78 15024 34 15002 

83 15002 79 15021 33 15272 

85 15010 41 15024 - - 



 :الذ  تنتمي اليوممجال الكمية له قة درجة الفقرة بدرجة  _
سير فيا المجاؿت يفقرات المقياس تسير في المسار نفسا الذي  مف أف  استخدـ هذا المؤشر لمتأكد 

ت ولتحقيؽ الذي تنتمي اليا فقرة والدرجة الكمية لممجاؿالالعالقة ا رتباطية بيف درجة يجاد تـ ا وقد
ـ   الهالهةالدرجة الكمية ألفراد العينة عمى وفؽ المجا ت تـ حساب ذلؾ   لممقياست وبعد ذلؾ ت

مجاؿ ودرجاتهـ الفقرات الكؿ فقرة مف ل تبعاا فراد األعامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات استخراج م
عند مقارنتها  جميعها دالة إحصايياا الفقرات  معامالت ارتباط  الكمية عمى ذلؾ المجاؿ وظهر أف  

 )1815(عند مستوه د لة و  (298( ودرجة حرية)18113)بالقيمة الحرجة لمعامؿ ا رتباط البالغة 
   71جدول )  .             ( يو ح ذلؾ21وجدوؿ )

 التوجو نحو الحياة لمقياسلممجال والدرجة الكمية  الفقرةمعام ت ارتباط بين درجة 

ول
 اال
جال

الم
 

معامل  فقرة
 االرتباط

ني
الثا
ال 
مج
ال

 
معامل  فقرة

 االرتباط

لث
الثا
ال 
مج
ال

 

معامل  فقرة
 االرتباط

8 15010 8 15200 8 15008 

7 15712 7 15.18 7 15002 

4 15211 4 15070 4 15072 

3 15024 3 1520. 3 15204 

5 15288 5 15222 5 1500. 

6 15018 6 15221 6 15228 

7 15221 7 15207 7 15010 

8 15712 8 15027 8 15712 

9 15202 9 1504. 9 15000 

81 15018 81 150.1 81 15711 

88 15001 88 15788 88 15227 

87 15012 87 15.04 87 15087 

84 15214 84 15211 84 15047 

83 1508. 83 15010 83 15012 

85 15724 - - 85 15202 

 درجة المجال بالدرجة الكمية  لممقياس  ارتباط _ ه قة



عالقػػة بػػيف درجػػات األفػػراد  المعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ليجػػاد خراج تػػـ التحقػػؽ مػػف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػت
الكميػػػػة لممقيػػػػاست وذلػػػػؾ ألف ارتباطػػػػات المجػػػػا ت الفرعيػػػػة ببع ػػػػها الػػػػبعض  اتكػػػػؿ مجػػػػاؿ والػػػػدرجل

وبالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس هػػي قياسػػات أساسػػية لمتجػػانس وتسػػاعد عمػػى تحديػػد مجػػاؿ السػػموؾ المػػراد 
 (.Anastasi,1976:155قياسا )

درجػػة الرتبػػاط  ( اسػػتمارةت وأشػػارت النتػػايج إلػػى أف معػػامالت ا311ذلػػؾ اعتمػػدت الباحهػػة )ولتحقيػػؽ 
                        ذلػػؾ.يبػػيف ( 21) ( وجػػدوؿ1815)الد لػػة عنػػد مسػػتوه و الكميػػة دالػػة إحصػػايياا  اتكػػؿ مجػػاؿ بالػػدرجل

 نحو الحياة معامالت ارتباط درجة المجا ت بالدرجة الكمية لمقياس التوجا( 21جدوؿ )
 المجموع الكمي   المجاؿ الهالث    المجاؿ الهاني    المجاؿ ا وؿ   

18836 18844     18837      18839 
موزعػػػة عمػػػى هالهػػػة ت ( فقػػػرة 42مقيػػػاس التوجػػػا نحػػػو الحيػػػاة بصػػػورتا النهاييػػػة مػػػف )الصػػػبح أوبػػػذلؾ 

توقــع ( فقػػرة لمجػػاؿ 14ت و) دا ء المهمــاتأالنجــاح والفشــل فــي لمجػػاؿ  ( فقػػرةا 13مجػػا ت بواقػػ  )
ت يسػػتجيب فػػي  ػػويها المفحػػوص عمػػى خمسػػة بػػدايؿ  فاهميــة الــذات( فقػػرة لمجػػاؿ 15ت و)حــداثألا

و يبتعػد عػف قيػاس التوجػا نحػو الحيػاة ت أ( وفؽ لمبديؿ الذي يقترب 5( الى )1متدرجة ت تتراوح مف )
( درجػة وأدنػى درجػة 211) أعمػى درجػة يمكػف أف يحصػؿ عميهػا المجيػب فػي المقيػاس تكػوف ف  إلذا فػ

( يت ػػػمف المقيػػػاس بصػػػيغتا 11( والممحػػػؽ)126( فػػػي حػػػيف تبمػػػغ الدرجػػػة المتوسػػػطة لممقيػػػاس )42)
 النهايية.

 ال رائص القياسية ) السيكو مترية   لمقياس التوجو نحو الحياة:
 عػداد المقيػاسإإ يره المختصوف بالقياس النفسي  ػرورة التحقػؽ مػف بعػض الخصػايص القياسػية فػي 

 : 1986مهمػػا كػػاف الغػػرض مػػف اسػػتخداما مهػػؿ الصػػدؽ والهبػػات )عػػالـ ت  الػػذي يػػتـ بنػػاؤر أو تبنيػػا
) عبػد والصػالحية لمػا يهػتـ المقيػاس بمعرفتػا وقياسػا دقػة شروط ال توفر هذر الخصايص ت إذ( 219

لقياسػا أو يحقػؽ الغػرض  و ػ فالمقياس الصادؽ هو الػذي يقػيس مػا ت (  159 : 1983الرحمف ت 
 :2115) عػودة ت ة مف الدقػ هابتةالمقياس الهابت هو المقياس الذي يقيس بدرجة  وأف   ت قياسا ألجؿ
335 . ) 

 اوال ـ الردق 
تقيسػػػػا  ف  اعمػػػى قيػػػاس الفقػػػرات لمػػػا يفتػػػرض  الصػػػدؽ يػػػدؿ   ف  إلػػػى أ   Oppenheimيشػػػير أوبنهػػػايـ 

(Oppenheim , 1973 : p. 69-71 والمسػتوه أو الدرجػة التػي يكػوف فيهػا قػادراا عمػى تحقيػؽ )



وهنػاؾ عػدة أسػاليب لتقػدير ت ( Stanley & Hopkins , 1972 : p. 111أهػداؼ معينػة ) 
الحصػػوؿ عمػػى تقػػدير  إذ يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى تقػػدير كمػػي وفػػي حػػا ت أخػػره يػػتـ  ت صػػدؽ األداة 

ت الباحهػػػة عػػػدة مؤشػػػرات لمصػػػدؽ عمموبهػػػذا الصػػػدد اسػػػتت ( 361:  1981كيفػػػي لمقيػػػاس )فػػػرج ت 
 :وهي

 أـ الردق الظاهر  
أف ػػػؿ طريقػػػة لحسػػػاب الصػػػدؽ الظػػػاهري . هػػػي عػػػرض الباحػػػث  فقػػػرات المقيػػػاس قبػػػؿ تطبيقػػػا   إف  

عمى مجموعة مف المحكميف الذيف يتصفوف بخبرة تمكنهـ مف الحكـ عمى صػالحية فقػرات ا ختبػار 
وقػػػد تحقػػػؽ هػػػذا ت ؿ الباحػػػث مطمينػػػاا إلػػػى آرايهػػػـ فػػػي قيػػػاس الخاصػػػية المػػػراد قياسػػػها ت بحيػػػث تجعػػػ

أو  محكمػػػػيفمػػػػف ال عػػػػددعػػػػرض فقراتػػػػا عمػػػػى  مػػػػف خػػػػالؿوذلػػػػؾ ت الصػػػػدؽ فػػػػي المقيػػػػاس الحػػػػالي 
 . كما ذكر سابقاا . ميداف عمـ النفسبالمتخصصيف 

 ب. ردق البنا ء :
صدؽ البناء  أكهر أنواع الصدؽ قبو ا تويتحقؽ هذا النوع ت حينما يكوف لدينا معيار نقػرر عمػى  يعد  

المقيػػاس يقػػيس بنػػاءا نظريػػاا محػػدداا . وقػػد تػػوفر هػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ فػػي هػػذا المقيػػاس  أساسػػا أف  
   -)التوجا نحو الحياة( مف خالؿ المؤشرات ابتية :

 الكمية لممقياس اتالفقرة بالدرجدرجة اليجاد ه قة ارتباط إ -
 درجة الفقرة بدرجة المجال التي تنتمي اليوالع قة ارتباط اليجاد إ-
 الكمية لممقياس اتدرجة المجال بالدرجالع قة ارتباط اليجاد إ -

الفقػػػرة او المجػػػاؿ تقػػػيس المفهػػػـو نفسػػػا الػػػذي يقيسػػػا المقيػػػاس ككػػػؿ ت  بمعرفػػػة أف   المؤشػػػراتوتهػػػتـ 
 .    (Lindquist, 1951 : p. 282)د مؤشرات صدؽ البناء ويوفر هذا أح

 

 مؤشرات الثبات  -ثانيًا 
يعنػػي الدقػػة وا تسػػاؽ فػػي أداء األفػػراد وا سػػتقرار فػػي النتػػايج عبػػر الػػزمف ت فالمقيػػاس الهابػػت يعطػػي 

ـ  ت النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايج نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها   تطبيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد أنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة هانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  إذا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(Baron, 1981 : P. 418)   . 

   -: هماوعميا قد استخرجت الباحهة معامؿ الهبات بطريقتيف     



  Retest  -(Testإهادة اال تبار  -)ا تبار  طريقة االتساق ال ارجي -: أ
التػي عينػة القامت الباحهة بتطبيػؽ مقيػاس التوجػا نحػو الحيػاة  سػتخراج الهبػات بهػذر الطريقػة عمػى  
قامػت الباحهػة ت لمقيػاس فػي امتطبيػؽ األوؿ لوطالبػةت وبعػد مػرور اسػبوعيف  ( طالبػاا 41مػف ) تكونت

بإعػػادة تطبيػػؽ المقيػػاس ذاتػػا مػػرة أخػػره وعمػػى العينػػة ذاتهػػات وبعػػد اسػػتعماؿ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف 
(Person Correlation Cofficient)  لمتعػرؼ عمػى طبيعػة العالقػة بػيف درجػات التطبيػؽ األوؿ

قيمػػػػة  ات بهػػػػذر الطريقػػػة لممقيػػػاس ككػػػؿ ولممجػػػػا ت المسػػػتخرجةت ظهػػػر أف  والهػػػاني ت ولحسػػػاب الهبػػػ
 (22س ومجا تا كما مبيف في جدوؿ)معامؿ الهبات لممقيا
 درجات معامل الثبات لمقياس التوجو نحو الحياة بطريقة اهادة اال تبار(22جدوؿ ) 

 درجة معامل الثبات المجال
 18833 النجاح والفشل في أدا ء المهمات

 18791 توقع األحداث

 18816 فاهمية الذات

 18811 المقياس ككل

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمقياس التوجو نحو الحياة هي نفسها العينة التي اهتمـدت فـي اسـت راج ثبـات مقيـاس االبـداع االنفعـالي بطريقـة م حظة هينة الثبات
   87هادة اال تبار  المشار اليها في جدول )إ -)ا تبار

وقػد ع ػدت هػذر القيمػة مؤشػراا عمػى اسػػتقرار اسػتجابات األفػراد عمػى التوجػا نحػو الحيػاة ت إذ أف معامػػؿ 
( فػػي حػػيف 1.93 – 1.62يكػػوف مػػف ) (Likert)الهبػػات الػػذي يمكػػف ا عتمػػاد عميػػا كمػػا يػػره ليكػػرت 

ؾ مؤشػػر جيػػد ( فػػأكهر ت يعػػد ذلػ1.71متطبيػػؽ األوؿ والهػاني )لمعامػؿ ا رتبػػاط  ف  يشػير كرونبػػاخ إلػػى أ  
 ( .58:  1985عيسوي ت اللهبات ا ختبار )

 :  كرونباخ معامل الفا) االتساق الدا مي -:ب
يشػػير معامػػؿ الهبػػات المسػػتخرج بهػػذر الطريقػػة إلػػى ا رتبػػاط الػػداخمي بػػيف فقػػرات المقيػػاس )فيركسػػوف ت 

هورنػدايؾ وهػيجف ت رة إلػى أخػره )قػأداء الفرد مػف ف اتساؽهذا األسموب  يت مف( ت إذ 531 : 1991
ـ  79 : 1989 لممقيػػػػاس ككػػػػؿ كرونبػػػػاخ  اسػػػػتعماؿ معادلػػػػة الفػػػػا ( . ولحسػػػػاب الهبػػػػات بهػػػػذر الطريقػػػػة تػػػػ

 ( يو ح ذلؾ .23ولممجا ت المستخرجة لممقياس ت والجدوؿ ) 



   درجات معامل الثبات لمقياس التوجو نحو الحياة بطريقة الفا كرونباخ74جدول )
 درجة معامل الثبات المجال

 19834 دا ء المهماتأالنجاح والفشل في 

 19879 حداثألتوقع ا

 19887 فاهمية الذات

 19879 المقياس ككل

 

 المؤشرات االحرائية لمقياس التوجو نحو الحياة-
والركػػوف إلػػى نتػػايج التطبيػػؽ فيمػػا بعػػد ت تطمبػػت مػػف  التوجػػا نحػػو الحيػػاةحسػػاب المؤشػػرات الحصػػايية  إف  

فػي اسػتخراج تمػؾ  (SPSS)استعماؿ الحقيبة الحصايية لمعمـو ا جتماعية أو ما يسػمى اختصػاراا  ةالباحه
 .(يو ح ذلؾ24 المؤشرات الحصايية وجدوؿ)

  73 جدول )
 التوجو نحو الحياةالمؤشرات الحرائية لمقياس 

 القيم المؤشرات الحرائية ت

 074 الوسط الفرني 8

 02142011 الوسط الحسابي 7

 04110.2 لموسطال طأ المعيار   4

 02141111 الوسيط 3

 022411 المنوال 5

 02401024 االنحراف المعيار  6

 0174074 التباين 7

 14012 االلتوا ء 8



 .1421 التفرط  9

 010411 المد  81

 8.411 أقل درجة 88

 084411 أهمى درجة 87

 
تمػػػؾ المؤشػػػرات  ف  ت نجػػػد أ    التوجػػػا نحػػػو الحيػػػاة وعنػػػد مالحظػػػة قػػػيـ المؤشػػػرات الحصػػػايية لمقيػػػاس

وتكراراتهػا  التوجػا نحػو الحيػاةتتسؽ م  معظـ مؤشرات المقاييس العممية ت إذ تقترب درجات مقياس 
 .( يو ح ذلؾ بيانياا  2 نسبياا مف التوزي  ا عتدالي وشكؿ )

 
 

 التوجو نحو الحياةتوزيع درجات هينة التحميل االحرائي همى مقياس ِ 7شكل )      



 التطبيق النهائي -

بعػػد ا نتهػػاء مػػف إجػػراءات إعػػداد أداتػػي البحػػث )ا بػػداع ا نفعػػالي ( و)التوجػػا نحػػو الحيػػاة( وبهػػدؼ 
تحقيػػؽ أهػػداؼ البحػػث الحػػالي ت ط بقػػت الباحهػػة المقياسػػيف معػػاا بصػػيغتهما النهاييػػة عمػػى عينػػة البحػػث 

طالباا وطالبة مػف طمبػة جامعػة القادسػية لمدراسػة الصػباحية ( 511التطبيقية النهايية والتي بمغ عددها )
( 2117-2116الرابعػػة(ولمعاـ الدراسػػي )-النسػػاني( ولمصػػفوؼ )الهانيػػة  -فػػي التخصصػػيف )العممػػي
 (5/4/2117 -29/1/2117وفي المدة الواقعة بيف )

 رابعًا: الوسائل االحرائية :
 -حصايية ا تية:لتحقيؽ اهداؼ البحث استخدمت الباحهة الوسايؿ ا  

 (  ستخراج أتفاؽ آراء المحكميف حوؿ صالحية فقرات المقياسييف.Chi-Squareمرب  كاي )-1
 ( لعينتيف مستقمتيف لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياسيف البحث.t-testاختبار التايي )-2
الفر ػػػػي و  ( لعينػػػػة واحػػػػدة :لحسػػػػاب ا ختبػػػػار الفػػػػروؽ بػػػػيف المتوسػػػػطt-testاختبػػػػار التػػػػايي )-3

 المتوسط الحسابي.
(:لمتعػرؼ عمػى هبػات المقياسػيف بطريقػة إعػادة Pearson correlationمعامؿ ارتباط بيرسوف )-4

ا ختبػػار ومعرفػػة ارتبػػاط درجػػة كػػؿ فقػػرة بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ت وارتبػػاط درجػػة كػػؿ فقػػرة لممجػػاؿ 
 الذي تنتمي إليا.

 عرؼ عمى ا تساؽ الداخمي لممقياسيف )الهبات(.( لمتCronbuh Alphaمعامؿ الفا كرونباخ )-5
(  سػتخراج الفػروؽ بػيف متغيػرات الدراسػة وفقػاا Three way Anovaتحميػؿ التبػايف الهالهػي )-6

 راب ( -إنساني(و الصؼ )هاني -اناث( والتخصص)عممي -لمتغيرات النوع )ذكور
 . ألقؿ فرؽ معنوي بيف األوساط الحسابية (L.S.Dمعادلة ) -7
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ـ  هػػذا الفصػػؿ عر ػػاا وتفسػػير لمنتػػايج التػػي توصػػمت اليهػػا الباحهػػة ت فػػي  ػػوء أهػػداؼ البحػػث    ي ػػ
ـ  عػػػػرض ا سػػػػتنتاجات و التوصػػػػيات  تهػػػػـ مناقشػػػػتها فػػػػي  ػػػػوء النظريػػػػات والدراسػػػػات السػػػػابقة ت وتػػػػ

 -والمقترحات وكما يمي:
    لد  طمبة الجامعة  : )تعرف الى االبداع االنفعاليالهدف االول  

 تبمغػػػ البحػػػث والتػػػيعينػػػة عمػػػى بػػػداع ا نفعػػػالي لإ مقيػػػاس ا طبيػػػؽالهػػػدؼ تػػػـ ت لتحقيػػػؽ هػػػذا 
 البحػػػث عينػػػةلأف الوسػػػط الحسػػػابي  تبػػػيف اا احصػػػايي البيانػػػات معالجػػػة بعػػػدو  توطالبػػػة اا ( طالبػػػ511)

الوسػػط الحسػػابي لعينػػة  مقارنػػةوعنػػد  ت(11853وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدرر ) (114822بمػػغ )الحػػالي قػػد 
لعينػػة واحػػدة . ظهػػر اف  يا ختبػػار التػػاي اسػػتعماؿت ب (84البػػالغ) البحػػث بالوسػػط الفر ػػي لممقيػػاس
القيمػػػػػػة التاييػػػػػػة المحسػػػػػػوبة  بمغػػػػػػت إذالوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي ت  ولصػػػػػػالحهنػػػػػػاؾ فػػػػػػرؽ بػػػػػػيف المتوسػػػػػػطيف 

( و 1915د لػػػة )عنػػػد مسػػتوه (1896 (الجدوليػػة البالغػػة التاييػػػة ( وهػػي أكبػػر مػػػف القيمػػة328391)
توهػػذر النتيجػػة تشػػير الػػى أف طمبػػة الجامعػػة لػػديهـ مسػػتوه مرتفػػ  مػػف األبػػداع  ( 499بدرجػػة حريػػة )

 ذلؾ. بيف( ي25و الجدوؿ )ا نفعالي ت
  75جدول ) 

 ا تبار التائي بين الوسط الفرني والوسط الحسابي لدرجات افراد هينة البحث همى مقياس االبداع االنفعالي 

 الوسط  لعينةا  المتغير

 الحسابي

  االنحراف

 المعيار 

 الوسط 

 الفرني

 درجة   t)القيمة التائية

 الحرية

 مستو  
 الداللة
 الجدولية المحسوبة  1915

مقياس االبداع 
 االنفعالي

 دالة 399 8996 479498 83 81954 883977 511

ا نفعػػالي ت والتػػي يمكػػف تفسػػيرها وفػػؽ نظريػػة وتشػػير هػػذر النتيجػػة الػػى تمتػػ  طمبػػة الجامعػػة باألبػػداع 
)افريػػؿ ( التػػي تشػػير الػػى أف طمبػػة الجامعػػة  يكونػػوف بػػارعيف فػػي فهػػـ ا نفعػػا ت المتعػػددة  وتكػػوف 
لديهـ ا مكانية عمػى توظيفهػا بشػكؿ اصػيؿ ومػرف فػي مختمػؼ المواقػؼ ا جتماعيػة وا حػداث التػي 

رة التعبيػػر عػػف انفعػػا تهـ وفهػػـ انفعػػا ت ا خػػريف يتعر ػػوف لهػػا فػػي حيػػاتهـ اليوميػػة ت ولػػديهـ مهػػا
( وقػػػد يعػػػود السػػػبب الػػػى أسػػػاليب التنشػػػية ا جتماعيػػػػة أو Averill,1999,p.331بصػػػورة دقيقػػػة .)

ا سرية التي تطب  الفرد في اكتساب المغة والعادات والتقاليػد والقػيـ وا عػراؼ ا جتماعيػة التػي تبػدأ 
دراسػػات سػػابقة كدراسػػة أفريػػؿ وتتفػػؽ هػػذر النتيجػػة مػػ  نتػػايج  .  مػػف ا سػػرة وتنتقػػؿ معػػا الػػى المجتمػػ



( 2114(ت ودراسػػة النجػػار)2111(ت ودراسػػة دسػػوقي)2119(ت ودراسػػة عبػػد العزيػػز والعسعوسػػي )1999)
 التي توصمت الى تمت  طمبة الجامعة باألبداع ا نفعالي.

النـــوع و  االبـــداع االنفعـــالي لـــد  طمبـــة الجامعـــة تبعـــًا لمتغيـــرات الفـــروق فـــي)الهـــدف الثـــاني : 
 الت رص و الرف الدراسي 

لتحقيؽ هذا الهدؼ ت استعممت الباحهة تحميؿ التبايف الهالهي لمكشؼ عػف د لػة الفػروؽ فػي البػداع 
-اناث(تالتخصػػػػػػص )عممػػػػػػي-ا نفعػػػػػػالي لػػػػػػده طمبػػػػػػة الجامعػػػػػػة ت تبعػػػػػػاا لمتغيػػػػػػرات :النػػػػػػوع )ذكػػػػػػور

(يو ػػػػػػح ذلػػػػػػؾ.                                   26الرابعػػػػػػة(. وقػػػػػػد كانػػػػػػت النتػػػػػػايج والجػػػػػػدوؿ )-الصػػػػػػفوؼ الدراسػػػػػػية)الهانيةانساني(ت
 (26جدوؿ )
-تحميؿ التبايف الهالهي لمقياس ا بداع ا نفعالي لده طمبة الجامعةت  تبعاا لمتغيرات :النوع )ذكور 

 الرابعة(.-لهانيةإنساني(تالصفوؼ الدراسية)ا-اناث(تالتخصص )عممي

 مردر التباين
S.V 

مجموع المربعات 
S.S 

درجات 
الحرية 

D.F 

متوسط 
 المربعات

M.S 

مستو   القيمة الفائية
  الداللة  الداللة 

 الجدولية المحسوبة

 02404748 النوع
0 

02404748 024117  
 
 

4986 

 دالة 14111

 71214187 الت رص
0 

 دالة 14111 .70417 71214187

 240.1. الرفوف
0 

 غير دالة 142.8 1..14 240.1.

 74070.. الت رص× النوع 
0 

 دالة  14101 4411. 74070..

 .702412 الرفوف×النوع 
0 

 غير دالة 14001 74707 .702412

 7224421 الرفوف× الت رص 
0 

 غير دالة 14000 74.02 7224421

×  الت رص × النوع 
 04201 الرفوف

0 

04201 14101 14182 

 غير دالة

 .212.84.2 ال طأ
287 

81428. 
   

 42102084111 المجموع
.11     

 042.4147. مجموع االرتباط
288     

 -( الى ا تي :26وقد اشارت المعالجة ا حصايية في الجدوؿ )
بداع ا نفعالي لػده طمبػة الجامعػة تبعػاا لمتغيػر الجػنس  • توجد فروؽ ذات د لة احصايية بدرجة الإ



( هػػي أكبػػر مػػف القيمػػة الجدوليػػة 178882النػػاث (ت وقػػد بمغػػت القيمػػة الفاييػػة المحسػػوبة )-)الػذكور 
نػاث492-1( ودرجتػي الحريػة )1815( وعند مستوه الد لة ) 68,3البالغة ) اذ بمػغ  (ت ولصػالح الإ

 (.  4468113( وهو أكبر مف الوسط الحسابي لمذكور البالغ )4458716وسطهفا الحسابي )
وتشير هذر النتيجة الى تمت  ا ناث باألبداع ا نفعالي اكهر مف الذكور ت والتي يمكف تفسيرها وفػؽ 

نػػػاث التػػػي لهػػػا تػػػأهير نظريػػػة )افريػػػؿ ( التػػػي تشػػػير  إلػػػى أسػػػاليب التنشػػػية ا سػػػرية المتعمقػػػة بتربيػػػة الإ
مباشر عمى إدراكهف  نفعػا تهف الذاتيػة وانفعػا ت ا خػريف ت فػإف  النػاث لػديهف القػدرة فػي التعبيػر 
عػػػف انفعػػػا تهف ومشػػػاعرهف أكهػػػر مػػػف الػػػذكور توقػػػد يعػػػود أي ػػػاا الػػػى التكػػػويف النفسػػػي والبيولػػػوجي 

مهػػػؿ فػػػي رقػػػة عػػػواطفهف ورهافػػػة مشػػػاعرهف بحيػػػث تسػػػعى دايمػػػاا الػػػى التواصػػػؿ العػػػاطفي لإلنػػػاث المت
(  وتتفػػػؽ هػػػذ النتيجػػػة مػػػف نتػػػايج دراسػػػات سػػػابقة كدراسػػػة افريػػػؿ 137: 2111وا نفعػػػالي.)العموافت

( التػػي توصػػمت الػػى أف 2114( تودراسػػة النجػػار)2119(ت ودراسػػة العسعوسػػي والمغربػػي )1999)
( 2111فعالياا مف الذكورت بينمػا اختمفػت هػذر النتيجػة مػ  نتػايج دراسػة خ ػر)ا ناث اكهر ابداعاا ان

 ( يو ح ذلؾ.3والتي اشارت الى عدـ وجود فروؽ بيف الذكور وا ناث والشكؿ)

 
 ( متوسطات درجات الطمبة  حسب النوع لمقياس ا بداع ا نفعالي 3شكؿ )        

بػػداع ا نفعػػالي لػػده طمبػػة الجامعػػة تبعػػاا لمتغيػػر  • توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة احصػػايية فػػي درجػػات الإ
( وهػي اكبػر مػف القيمػة الجدوليػة 218125انساني( تاذ بمغت القيمة المحسػوبة )-التخصص )عممي

ولصػػػػالح التخصػػػػص (ت 492-1ودرجتػػػػي حريػػػػة    ) (1815( وعنػػػػد مسػػػػتوه د لػػػػة )3886البالغػػػػة)
( وهػو اعمػػى 4458715ذ بمػغ الوسػػط الحسػابي لػػدرجات افػراد عينػػة التخصػص ا نسػػاني)ا نسػاني ا

( وهػػذا يعنػػي اف طمبػػة ا قسػػاـ 4468477مػػف الوسػػط الحسػػابي لػػدرجات التخصػػص العممػػي البػػالغ )



 ا نسانية يتسموف باألبداع ا نفعالي اكهر مف طمبة ا قساـ العممية.
ف  الطمبة ذوي التخصص ا نساني قد تكوف مقرراتهـ وقد يعود السبب وراء هذر النتيجة إلى أ

الدراسية أكهر مرونة اذ تسهؿ عميهـ اقامة عالقات متبادلة ناجحة وا ندماج م  بع هـ ببعض 
( وهذر 21: 2118ولديهـ القدرة في حؿ المشكالت التي تواجههـ بطرؽ واساليب جديدة .)خميؿت

أشارت وجود فروؽ تبعاا لمتغير التخصص الدراسي ( التي 2114النتيجة تتفؽ م  دراسة النجار)
 ( يو ح ذلؾ.4ولصالح طمبة التخصص ا نساني والشكؿ)

 

      
 ( متوسطات درجات الطمبة حسب التخصص لمقياس ا بداع ا نفعالي4شكؿ)   

  توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة احصػػايية فػػي ا بػػداع ا نفعػػالي بػػيف متوسػػط درجػػات أفػػراد العينػػة تبعػػاا  •
( 18771الرابػ  (ت اذ بمغػت القيمػة الفاييػة المحسػوبة التػي بمغػت )-لمتغير الصػؼ الدراسػي )الهػاني 

( ودرجتػي الحريػة 1815( وعنػد مسػتوه الد لػة ) 68,3هي أقؿ  مف القيمة الفاييػة الجدوليػة البالغػة )
بدرجػػة امػػتالكهـ ل بػػداع (توتشػػير هػػذر النتيجػػة إلػػى أ ف  طمبػػة الصػػفوؼ الهانيػػة   يختمفػػوف 1-492)

 ا نفعالي عف طمبة الصفوؼ الرابعة.
انػػػاث( مػػػ  -توجػػػد فػػػروؽ ذات د لػػػة احصػػػايية فػػػي ا بػػػداع ا نفعػػػالي تبعػػػاا لتفاعػػػؿ النػػػوع )ذكػػػور •

وهػػي أكبػػر  (,7831انسػػاني(ت اذ بمغػػت القػػيـ الفاييػػة المحسػػوبة البالغػػة)-ص الدراسػػي)عمميالتخصػػ
ـ   . (492-1ودرجتػي الحريػة ) (1815د لػة )العنػد مسػتوه و ( 3886الجدولية البالغػة ) القيمةمف  تػ



لممقارنة البعدية لمعرفة أقؿ  الفروؽ بيف أوساط التفاعػؿ ت وكمػا م بػيف  فػي الجػدوؿ  L.S.D استعماؿ
  (5( والشكؿ )27)

  77جدول )                                      
 انساني -اناث  والت رص)هممي-ألقل فرق معنو  بين االوساط الحسابية لتفاهل النوع )ذكور L.S.Dقيمة 

 المتغيرات

 L.S.Dقيمة  اناث انساني ذكور انساني اناث علمي ذكور علمي

 الجدولية

0074020 0024007 0024200 0714207  
 

2418 
 

 *14120 74121 04241 - 0074020 ذكور علمي

 *44711 14728 - - 0024007 اناث علمي

 *44111 - - - 0024200 ذكور انساني

 - - - - 0714207 اناث انساني

 

 
 ( متوسطات درجات الطلبة حسب النوع والتخصص لمقياس االبداع االنفعالي 7شكل )    

طالبػػػات التخصػػػػص  ف  أوجػػػد مػػػف نتػػػػايج البحػػػث  L.S.D( وبعػػػد اسػػػػتخراج قيمػػػة 27مػػػف الجػػػدوؿ )
( 89138)وبػػأعمى فػػرؽ والػػذي بمػػغت كهػػر ابػػداع انفعػػالي مػػف طػػالب التخصػػص العممػػي أا نسػػاني 

( ت وتميهػػا الفػػروؽ بػػيف طالبػػات التخصػػص 3989الجدوليػػة البالغػػة ) L.S.Dعمػػى مػػف القيمػػة أوهػػو 
ذ بمػػػػػغ الفػػػػػرؽ تإالعممػػػػػي وطالبػػػػػات التخصػػػػػص ا نسػػػػػاني ولصػػػػػالح طالبػػػػػات التخصػػػػػص ا نسػػػػػاني 

تتميها الفروؽ بػيف طػالب التخصػص ا نسػاني وطالبػات   L.S.Dمف القيمة  كبرأ( وهي 69781)
( وتظهػػر هػػذر 69111ا نسػػاني اذ بمػػغ الفػػرؽ ) التخصػػص ا نسػػاني ولصػػالح طالبػػات التخصػػص

الب كهػػػر ابػػػداعاا انفعاليػػػاا مػػػف  يػػػرهـ مػػػف الطمبػػػة هػػػـ طػػػأالنتيجػػػة اف طالبػػػات التخصػػػص ا نسػػػاني 
 .عمميالتخصص ال الباتوط ا نساني التخصص



انػاث( مػ  -  توجد فػروؽ ذات د لػة احصػايية فػي ا بػداع ا نفعػالي نتيجػة لتفاعػؿ النػوع )ذكػور •
وهػػي أقػػؿ   (78747الرابعػػة(ت وقػػد بمغػػت القػػيـ الفاييػػة المحسػػوبة البالغػػة )-الصػػفوؼ الدراسػػية)الهانية

   .(492-1ودرجتي الحرية ) (1815عند مستوه د لة )و ( 3886الجدولية البالغة ) القيمةمف 

  توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ ذات د لػػػػػػػػة احصػػػػػػػػايية فػػػػػػػػي ا بػػػػػػػػداع ا نفعػػػػػػػػالي تبعػػػػػػػػاا لتفاعػػػػػػػػؿ التخصػػػػػػػػص  •
الرابعػػة(ت اذ بمغػػػت القػػػيـ الفاييػػػة المحسػػػوبة -انسػػػاني( مػػػ  الصػػػفوؼ الدراسػػػية)الهانية-الدراسػػي)عممي

 (1815د لػػػػػة ) عنػػػػد مسػػػػتوهو ( 3886الجدوليػػػػة البالغػػػػة ) القيمػػػػةهػػػػي أقػػػػؿ  مػػػػف  (78741البالغػػػػة )
 .(492-1ودرجتي الحرية )

  توجد فروؽ ذات د لة احصايية بدرجة ا بداع ا نفعػالي نتيجػة لمتفػاعالت بػيف متغيػرات النػوع  •
الرابعػػة(ت إإذ -انسػػاني( ت والصػػفوؼ الدراسػػية   ) الهانيػػة-انػػاث( والتخصػػص الدراسػػي)عممي-)ذكػػور

الجدوليػػػة البالغػػػة  القيمػػػةوهػػػي اقػػػؿ مػػػف ( درجػػػة ت,1814بمغػػػت القػػػيـ الفاييػػػة المحسػػػوبة لمتفػػػاعالت )
 .(492-1ودرجتي الحرية ) (1815عند مستوه د لة )و ( 3886)

   لد  طمبة الجامعة   الهدف الثالث : )تعرف الى التوجو نحو الحياة
البيانػات معالجػة  لتحقيؽ هذا الهدؼ طبؽ مقياس التوجا نحو الحياة عمى عينة البحػث وبعػد 
 تو( 458714وانحػراؼ معيػاري ) (41181,1غ)العينة البحث بػلأف الوسط الحسابي  تبيف احصايياا 

هنػاؾ ا ختبػار التػايي لعينػة واحػدة . ظهػر اف  اسػتعماؿتوب (126البػالغ) وسط الفر ػي لممقيػاسمتب
( وهػي 718167القيمػة التاييػة المحسػوبة )فرؽ بيف المتوسطيف ولصالح الوسػط الحسػابيت إذ بمغػت 

توهػذر ( 399( و درجػة حريػة )1915عند مسػتوه د لػة )( و 1896)مف القيمة الجدولية البالغة أكبر
 .يبيف ذلؾ( 28 جدوؿ )الو النتيجة تشير إلى أف طمبة الجامعة لديهـ توجا ايجابي نحو الحياة ت

  78جدول)                                       
 التوجو نحو الحياةمقياس  بين الوسط الحسابي والوسط الفرني ألفراد هينة البحث في ا تبار التائي          

 الوسط  العينة المتغير

 الحسابي

 االنحراف 

 المعيار 

 الوسط 

 الفرني

درجة   t)القيمة التائية 
 الحرية

 مستو  
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 1915

 دالة 399 8996 799947 876 879738 8399181 511 التوجو نحو الحياة



انهػـ و بصفة عامػة إلػى أف  نظػرتهـ الواقعيػة لمحيػاة وقد يعود السبب بتوجا طمبة الجامعة نحو الحياة 
نحػػػػو الحيػػػػاة بهمػػػػة ومهػػػػابرة ور بػػػػة ت  واعمػػػػى اف يقبمػػػػ ـممػػػػا يحفػػػػزه ـاهػػػػدافه وااف يحققػػػػ وفيسػػػػتطيع
فػػالفرد الػػذي  (218ت 2112)المجػػد ويت  فػػي حيػػاتهـ . احتمػػا ت النجػػاح ـفػػي اعتبػػاره وفوي ػػع

ف ػػؿ بحيػػث يشػػكؿ الصػػورة أينظػػر لمحيػػاة نظػػرة ايجابيػػة لديػػا ر بػػة بتطػػوير ذاتػػا وا نتقػػاؿ الػػى ذات 
فهػػػو يحػػػاوؿ دايمػػػاا الظهػػػور بصػػػورة جميمػػػة مر ػػػية ت وهػػػذا مػػػا يػػػدفعهـ لمكفػػػاح ت التػػػي ير ػػػب بهػػػا 

.  وهػػذر النتيجػػة تتفػػؽ مػػ  نتػػايج ا مػػر والنجػػاح بإصػػرار لمتغمػػب عمػػى الصػػعوبات فػػي نهايػػةوالطمػػوح 
( والتػػي أشػػارت إلػػى أف  توجػػا الطمبػػة نحػػو الحيػػاة توجػػا ايجػػابيت بينمػػا 2111دراسػػة عبػػد الكػػريـ والػػدوري)

 (.2116( تو دراسة محيسف)2114اختمفت هذر النتيجة م  نتايج دراسات أخره كدراسة رشيد )
-د  طمبـة الجامعـة تبعـًا لمتغيـرات النوع)ذكـورالتوجو نحو الحيـاة لـ ق فيوالفر الهدف الرابع :) 

 الرابع  -انساني  والرف الدراسي)الثاني-اناث  والت رص الدراسي)هممي
ولتحقيؽ هذا الهدؼ ت استعممت الباحهة تحميؿ التبايف الهالهي لمكشؼ عف د لة الفػروؽ فػي التوجػا 

اناث(تالتخصػػػػػػص -نحػػػػػػو الحيػػػػػػاة لػػػػػػده طمبػػػػػػة الجامعػػػػػػة ت عمػػػػػػى وفػػػػػػؽ المتغيػػػػػػرات :النػػػػػػوع )ذكػػػػػػور
( 29الرابعػػػة(. وقػػػد كانػػػت النتػػػايج و الجػػػدوؿ ) -انساني(تالصػػػفوؼ الدراسػػػية)الهانية-الدراسػػػي)عممي

 ذلؾ.يو ح 
  79جدول )

-اناث ,الت رص)هممي-تحميل التباين الث ثي لمقياس التوجو نحو الحياة لد  طمبة الجامعة تبعًا لمتغيرات :النوع )ذكور
 الرابعة -انساني ,الرفوف الدراسية)الثانية

 مردر التباين
S.V  مجموع المربعاتS.S 

درجات 
حرية ال

D.F 

 وسط المربعات
M.S 

مستو   القيمة الفائية
 الداللة الداللة 

 الجدولية المحسوبة

  0.4401 .8078410 0 .8078410 النوع
 
 

4986 

 دالة 14111

 دالة 14104 41.1. 02044442 0 02044442 الت رص

 دالة 14117 014147 12444.8. 0 12444.8. الرفوف

 دالة 14118 44820 21274281 0 21274281 الت رص× النوع 

 غير دالة 14778 04221 12.4141 0 12.4141 الرفوف×النوع 

 غير دالة 14140 14101 024240 0 024240 الرفوف× الت رص 



 
 -  الى االتي:79وقد اشارت المعالجة االحرائية في الجدول )

توجد فروؽ ذات د لػة احصػايية لػدرجات األفػراد فػي التوجػا نحػو الحيػاة لػده طمبػة الجامعػة تبعػاا  •
( هػػػي أكبػػػر مػػػف 478361النػػػاث (ت اذ بمغػػػت القيمػػػة التاييػػػة المحسػػػوبة )-لمتغيػػػر النػػػوع )الػػػذكور 

(ت 492-1( ودرجتػي الحريػة  )1815( عنػد مسػتوه الد لػة ) 68,3القيمة الفايية الجدوليػة البالغػة )
( وهػػو أكبػػر مػػف الوسػػط الحسػػابي لمػػذكور 41587,4ولصػػالح ا نػػاث ت إذ بمػػغ وسػػطهف الحسػػابي )

 ( .  ,46,853البالغ )
ا تن ػػج ا فكػػار وتفػػتح وقػػد يعػػود السػػبب الػػى اف المرحمػػة الجامعيػػة متميػػزة فػػي حيػػاة الطالبػػات وفيهػػ

الذهنية لممستقبؿ فيصبحف مقبالت عمى و   خطط لحيػاتهف و  سػيما فػي مجػاؿ العمػؿ ممػا يػؤهر 
(. وهػذر النتيجػة تتفػؽ مػ  255: 2111في توجههف نحو الحياة بشكؿ ايجابي )عبد الكريـ والدوريت

البػػػات مػػف أفػػػراد العينػػػة ( والتػػي اشػػػارت إلػػى أف  توجػػػا الط2111نتػػايج دراسػػػة عبػػد الكػػػريـ والػػػدوري)
( والتػػي 2116تػػوجههف إإيجػػابي نحػػو الحيػػاة ت بينمػػا اختمفػػت هػػذر النتيجػػة مػػ  نتػػايج دراسػػة محيسػػف)

 ( يو ح ذلؾ .6اناث( والشكؿ)-اشارت بعدـ وجود فروؽ بيف الجنس )ذكور

 

×  الت رص × النوع 
 718042.7 الرفوف

0 
718042.7 04.12 141.8 

 غير دالة

 7120.14110 ال طأ
287 .124140    

 01.0111.4111 المجموع
.11     

 0001114801 مجموع االرتباط
288     



 ( متوسطات درجات الطمبة حسب النوع لمقياس التوجا نحو الحياة6شكؿ)
توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة احصػػايية لػػدرجات األفػػراد فػػي التوجػػا نحػػو الحيػػاة تبعػػاا لمتغيػػر التخصػػص  •

( هػػي اكبػر مػػف القيمػػة 78,71انسػاني( تإذ بمغػػت القيمػة الفاييػػة المحسػػوبة بمغػت )-الدراسػي )عممػػي
ت ولصػالح التخصػص (492-1ودرجتي الحرية)(1815( وعند مستوه د لة )3886الجدولية البالغة)

( ت وهػػو 1458698نسػػاني ت اذ بمػػغ الوسػػط الحسػػابي لػػدرجات افػػراد عينػػة التخصػػص ا نسػػاني )ا 
( و وهػػذا يعنػػي أف  طمبػػة 1398731اعمػػى مػػف الوسػػط الحسػػابي لػػدرجات التخصػػص العممػػي البػػالغ )

 ( يو ػػح.7ا قسػاـ ا نسػػانية يتسػموف بالتوجػػا نحػو الحيػػاة أكهػر مػػف طمبػة ا قسػػاـ العمميػة والشػػكؿ)

 

 ( متوسطات درجات الطمبة حسب التخصص لمقياس التوجا نحو الحياة7)شكؿ 
وقد يعود السبب ألى أف  الطمبة ذوي التخصص ا نساني يتعامموف م  المواد الدراسية التي تتميز 

. في حيف اف طمبة ذوي التخصص محياةللنظرة ا يجابية بابالخياؿ والمهالية فنراهـ متفايميف 
وف م  المواد الدراسية مف خالؿ التفسير المنطقي والمو وعي الذي   ينسجـ العممي فأنهـ يتعامم

هذر النتيجة  (262 :2117)السمادونيت  م  توجهاتهـ نحو الحياة و تكوف نظرتهـ لمحياة مختمفة.
( التي اشارت الى عدـ وجود فروؽ بيف التخصص 2116اختمفت م  نتايج دراسة محيسف)

 انساني( .-)عممي
وؽ ذات د لة احصايية لدرجات التوجا نحو الحياة في متوسط درجات أفراد العينة تبعاا توجد فر  •
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 الفرق في التخصص  العلمي االنساني

145.698139.731 4سلسلة

 الفرق في التخصص



( هي أكبر 418137الرابعة(تاذ بمغت القيمة المحسوبة البالغة )-لمتغير الصفوؼ الدراسية )الهانية
-1الحرية)( ودرجتي 1815( وعند مستوه الد لة ) 68,3مف القيمة الفايية الجدولية البالغة )

( وهو اكبر مف 4138455(ت ولصالح طمبة الصؼ الراب  اذ بمغ الوسط الحسابي لهـ )492
 (.4618441الوسط الحسابي لطمبة الصؼ الهاني البالغ )

وقد يعود السبب إلى أف  طمبة الصؼ الراب  قد قطعوا الشوط ا كبر مف مشوار الدراسة والتي 
ت وما تعر وا لا مف خبرات في مواقؼ اجتماعية مختمفة قاربت عمى تحقيؽ ر باتهـ المستقبمية

ا نت تجربتهـ الحياتية واصبحوا اكهر واقعية في الحصوؿ عمى الشهادة التي تؤهمهـ لممارسة 
( وهذر النتيجة تتفؽ م  نتايج 22: 2118العمؿ بعد التخرج وا نطالؽ نحو الحياة العممية.)خميؿت

لتي اشارت إلى أف  توجا الطمبة الصفوؼ الرابعة مف افراد ( وا2111دراسة عبد الكريـ والدوري)
 ( يو ح ذلؾ .8العينة توجههـ ايجابي نحو الحياة والشكؿ)

    

 ( متوسطات درجات الطمبة حسب الصفوؼ الدراسية لمقياس التوجا نحو الحياة8شكؿ)    

توجد فروؽ ذات د لة احصايية لدرجات األفراد في التوجا نحو الحياة تبعاا لتفاعؿ النوع  •
انساني(ت واذا كانت القيـ الفايية المحسوبة البالغة -اناث( م  التخصص الدراسي)عممي-)ذكور

 ودرجتي (1815عند مستوه د لة )و ( 3886الجدولية البالغة ) القيمةهي أكبر مف  (38156)
لممقارنة البعدية لمعرفة أقؿ  الفروؽ بيف أوساط التفاعؿ ت  L.S.D تـ استعماؿ . (492-1) الحرية
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الفرق في الصف  الثاني الرابع
 الدراسي

146.177139.114 4سلسلة

 الفرق في الصف الدراسي



ألقؿ فرؽ معنوي  L.S.Dقيمة (31جدوؿ )  (9( ومو ح في الشكؿ )31وكما مبيف في الجدوؿ رقـ )
 انساني(-اناث( والتخصص)عممي-بيف ا وساط الحسابية لتفاعؿ النوع )ذكور

 المتغيرات

 L.S.Dقيمة  اناث انساني ذكور انساني اناث علمي ذكور علمي

 الجدولية

020420. 0224207 0004.8. 0224210  
 

8471 
 -24142 *014008 04482 - .020420 ذكور علمي

 -14021 *004102 - - 0224207 اناث علمي

 *024012 - - - .0004.8 ذكور انساني

 - - - - 0224210 اناث انساني

 

 

 متوسطات درجات الطلبة حسب النوع والتخصص لمقياس التوجه نحو الحياة( 1شكل )

طالبػػػػػات  ف  أوجػػػػػد مػػػػػف نتػػػػػايج البحػػػػػث  L.S.D( وبعػػػػػد اسػػػػػتخراج قيمػػػػػة 31مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )يت ػػػػػح 
وبػػأعمى فػػرؽ الػػذي  ا نسػػانيمػػف طػػالب التخصػػص  توجهػػاا نحػػو الحيػػاةكهػػر أالتخصػػص ا نسػػاني 

( ت وتميهػػػػا الفػػػػروؽ بػػػػيف 9821الجدوليػػػػة البالغػػػػة ) L.S.D( وهػػػػو اعمػػػػى مػػػػف القيمػػػػة 024012)بمػػػػغ
ذ تإ لعممػػيالتخصػػص ا نسػػاني ولصػػالح طالبػػات التخصػػص ا البطالبػػات التخصػػص العممػػي وطػػ

 لعممػيتتميها الفروؽ بيف طػالب التخصػص ا  L.S.Dمف القيمة  ( وهي اكبر004102بمغ الفرؽ )
( وتظهػر 014008الفػرؽ ) اذ بمػغ عممػيالتخصػص ال البالتخصص ا نساني ولصػالح طػ البوط

مػػػف  يػػػرهـ مػػػف الطمبػػػة هػػػـ  توجهػػػاا نحػػػو الحيػػػاةكهػػػر أنسػػػاني لإ طالبػػػات التخصػػػص ا ف  أهػػػذر النتيجػػػة 



 .عمميالعممي وطالب التخصص الالتخصص طالبات 
انػػاث( مػػ  -  توجػػد فػػروؽ ذات د لػػة احصػػايية فػػي التوجػػا نحػػو الحيػػاة تبعػػاا لتفاعػػؿ النػػوع )ذكػػور •

هػي أقػؿ  مػف  (,4811الرابعة(ت وقد بمغت القيـ الفايية المحسوبة البالغػة )-الصفوؼ الدراسية)الهانية
   .(492-1ودرجتي الحرية ) (1815عند مستوه د لة )و ( 3886الجدولية البالغة ) القيمة

  توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ ذات د لػػػػػػػة احصػػػػػػػايية فػػػػػػػي التوجػػػػػػػا نحػػػػػػػو الحيػػػػػػػاة تبعػػػػػػػاا لتفاعػػػػػػػؿ التخصػػػػػػػص  •
الرابعػػة(ت وقػػد بمغػػت القػػيـ الفاييػػة المحسػػوبة -انسػػاني( مػػ  الصػػفوؼ الدراسػػية)الهانية-الدراسػػي)عممي

 (1815عنػػػػد مسػػػػتوه د لػػػػة )و ( 3886الجدوليػػػػة البالغػػػػة )  القيمػػػػةهػػػػي أقػػػػؿ  مػػػػف  (18161البالغػػػػة )
 .(492-1ودرجتي الحرية )

  توجد فروؽ ذات د لة احصايية لدرجة التوجا نحو الحياة نتيجة لمتفاعالت بيف متغيػرات النػوع  •
الرابعػػػػة(ت إذ -انسػػػاني( ت والصػػػػفوؼ الدراسػػػػية) الهانيػػػػة-انػػػػاث( والتخصػػػػص الدراسػػػػي)عممي-)ذكػػػور

الجدوليػػػة البالغػػػة  القيمػػػةوهػػػي أقػػػؿ  مػػػف ( درجػػػة ت687,1بمغػػػت القػػػيـ الفاييػػػة المحسػػػوبة لمتفػػػاعالت )
 .(492-1ودرجتي الحرية  ) (1815عند مستوه د لة )و ( 3886)

والتوجو نحو الحياة لد  االبداع االنفعالي الهدف ال امس ) تعرف طبيعة الع قة االرتباطية بين 
 طمبة الجامعة  

والتوجػػػا نحػػػو الحيػػػاة لػػػده طمبػػػة ا بػػػداع ا نفعػػػالي بػػػيف بهػػػدؼ تعػػػرؼ طبيعػػػة العالقػػػة ا رتباطيػػػة 
( 511افػػراد العينػػة البالغػػة )معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات  الجامعػػة ت قامػػت الباحهػػة بتطبيػػؽ

 بينهمػامعامػؿ ا رتبػاط  التوجا نحو الحيػاة  ت فبمػغ و  ا بداع ا نفعالي طالباا وطالبة بيف المتغيريف
( 1817عنػػػػد مسػػػػتوه د لػػػػة ) (18115البالغػػػػة )اكبػػػػر مػػػػف القيمػػػػة الجدوليػػػػة وهػػػػي درجػػػػة  (18737)

ا بػػػػداع  المتغيػػػػريف بػػػػيف ارتباطيػػػػة ايجابيػػػػة  عالقػػػػة شػػػػير إلػػػػى وجػػػػودي هػػػػذا( و 498ودرجػػػػة حريػػػػة )
ا نفعالي والتوجا نحو الحياة أي عالقة طردية كمما زادت درجػات افػراد العينػة عمػى مقيػاس ا بػداع 

   قياس التوجا نحو الحياة والعكس الصحيح .ا نفعالي كمما زادت درجات أفراد العينة عمى م



 

ةبيف درجات طمبة الجامعة عمى مقياسي ا بداع ا نفعالي والتوجا نحو الحيا مخطط ا نتشار  81شكل)  

ِاالستىتبجبد:

بداع ا نفعالي . -1  أف طمبة الجامعة لديهـ مستوه مرتف  مف الإ
 يتمت  طمبة الجامعة بالتوجا اليجابي نحو الحياة. -2
كػػال مػػف ا بػػداع ا نفعػػالي والتوجػػا نحػػو الحيػػاة يتػػأهر بػػالنوع والتخصػػص فقػػد وجػػد  أف -3

 تفوؽ ا ناث مف التخصص ا نساني عمى الذكور مف كال التخصصيف.
طمبػػػػة الجامعػػػػة مػػػػف ذوي التخصػػػػص ا نسػػػػاني أكهػػػػر ابػػػػداعاا انفعاليػػػػاا مػػػػف طمبػػػػة ذوي  -4

 التخصص العممي ت لكنا   يتأهر بالصفوؼ الدراسية .
طمبة الصؼ الراب  لػديهـ توجػا ايجػابي نحػو الحيػاة اف ػؿ مػف طمبػة الصػؼ الهػاني أف  -5

ت وكػػػذلؾ بالنسػػػبة لػػػذوي التخصػػػص ا نسػػػاني فهػػػـ أكهػػػر توجهػػػاا نحػػػو الحيػػػاة مػػػف ذوي 
 التخصص العممي .

يػػرتبط ا بػػداع ا نفعػػالي بالتوجػػا نحػػو الحيػػاة بعالقػػة ايجابيػػة ت وهػػذا يعنػػي انػػا كممػػا زاد  -6
 لي زاد التوجا نحو الحياة  والعكس الصحيح.ا بداع ا نفعا



ِانتىصُبدِ:

 -وبنا ء ما تم التورل اليو البحث من نتائج توري الباحثة بما يمي:
بػػداع ا نفعػػالي لػػده الطمبػػة -8 إعػػداد بػػرامج ارشػػادية توجيهيػػة تهػػدؼ الػػى ا سػػتمرار وتنميػػة الإ

 .الجامعة  
ومػؤتمرات عمميػة و أنشػطة ترفيهيػة لطمبػة الجامعػة ا هتماـ بشكؿ ايجابي فػي اقامػة نػدوات -7

 .  تساعدهـ عمى توظيؼ قدراتهـ ا بداعية
تعزيز الروح المعنوية لده طمبة وتحسيف توقعاتهـ المستقبمية في التعامؿ م  احداث -4

 الحياة.
تشػػػػخيص طمبػػػػػة الجامعػػػػة الػػػػػذيف يتسػػػػموف بانخفػػػػػاض مسػػػػتوه التوجػػػػػا نحػػػػو الحيػػػػػاة بهػػػػػدؼ -4

مج ارشػػػػادية ليكونػػػػوا أكهػػػػر توجهػػػػاا نحػػػػو الحيػػػػاة افػػػػراداا منتجػػػػيف فػػػػي أسػػػػرهـ اخ ػػػػاعهـ الػػػػى بػػػػرا
 ومجتمعهـ.

 

ِاملقرتحبد:

عدادية.-1  إجراء دراسة تتناوؿ ا بداع ا نفعالي لمراحؿ دراسية اخره مهؿ طمبة المرحمة الإ
بداع ا نفعالي وبعػض المتغيػرات اخػره مهػؿ -3 )ا دراكيػة إإجراء دراسة تت مف العالقة بيف الإ

 الذكاء المعرفي( -قوة السيطرة المعرفية –ا نفعالية
إإجراء دراسة بنػاء برنػامج ارشػادي لتنميػة ا بػداع ا نفعػالي وبرنػامج ارشػادي لتنميػة التوجػا  -3

 نحو الحياة عمى مراحؿ دراسية اخره.
ا بمسػػتوه الهقػػافي العالقػػة بػػيف ا بػداع ا نفعػػالي والتوجػػا نحػػو الحيػاة وعالقتهمػػ دراسػػة إإجػراء-4

 .أو ا جتماعي لمموظفيف
 

 

 

 



Abstract 
 The emotional creativity and orientation towards life for 

university's students 
        The current research aims to identify: 

Emotional creativity of the university students. 8- 

7-The significance of differences in the emotional creativity of the university students 
according to gender variables (male-female), specialty (scientific-human), 
grade(second – fourth) 

4-orientation towards life among university students. 

3-The significance of the differences in the orientation towards the life of university 
students according to the variables of gender (male - female), specialty (scientific 
- human), grade (second – fourth) 

5-The nature of the relationship between emotional creativity and orientation 
towards life among university students. 

The current research determines the students of Qadisiyah University for the morning 
study of specialization (scientific, human and gender (male - female), for grades( 
second – fourth) and for academic year (2116-2117) 

   To achieve the objectives of the current research, the researcher adopted the 
following: 
8- The adoption of Averill (1999) by the students of the University was adopted by 
Averill (1999) and the measure in the final version of (28) paragraph has been divided 
into three areas are (emotional readiness, emotional novelty, effectiveness / emotional 
origin) (1.82) in the external consistency-retest method, and the Alpha Cronbach 
coefficient of internal consistency (1.83). 

-A- 



 
7-Building a measure of the orientation towards life of university students based on 
previous studies and the theory of Pandura (Bandura), and the final form of the (42) 
paragraph, has been divided into three areas (success and failure in the performance 
of tasks, and predict events, and effectiveness of self) . The thickness of the test was 
obtained from the measurement of accuracy and stability. The stability coefficient 
(1.81) was achieved in the external consistency method, and the alpha-cronbach 
coefficient of internal consistency was( 1.82). 

The two tools were applied to the final sample of( 511) students from the University 
of Qadisiyah for the academic year 2116-2117. The data were abstracted using 
the statistical file for social sciences (SPSS) The results were as follows: 
8-University students have a high level of emotional creativity. 
7-university students of females have an emotional creativity higher than males. 

4-University students in human specialization more creative and emotional students 
of scientific specialization. 

3-University students have differences in degree of emotional creativity depending 
on the interaction of the type (male - female) with specialization (scientific - human), 
and for the benefit of students of human specialization. 

5-University students have a high level of orientation towards life. 

6-Female university students are more oriented towards life than males. 

7-University students in human specialization are more oriented towards life than 
students of scientific specialization. 

 

 

-B- 



 

8-that the university students in the fourth grade more life-oriented students of the 
second grade. 

9-The existence of a positive correlation relationship is statistically significant 
between the two variables emotional creativity and orientation towards life. 

  To complement these findings, the researcher presented some of the conclusions, 
recommendations and proposals for research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-C- 
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