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ملخص البحث :هدف البحث إىل الكشف عن إمكانية التنبؤ باإلبداع االنفعايل من خالل
أساليب التفكري .وتكونت العينة من ( )180طالب ًا وطالبة جامعي ًا بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية
جامعة دمياط .وتكونت أدوات البحث من مقياس أساليب التفكري ،ومقياس اإلبداع
االنفعايل .وتوصل البحث إىل أن مستوى طالب اجلامعة يف أسلويب التفكري املثايل والرتكيبي
أعىل من املتوسط .مستوى طالب اجلامعة يف اإلبداع االنفعايل وأبعاده أعىل من املتوسط .ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب التفكري تعزى ملتغري التخصص الدرايس (علمي /
أديب) .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلبداع االنفعايل وأبعاده (االستعداد أو التهيؤ
االنفعايل – املرونة – اجلدة) تعزى ملتغري التخصص الدرايس (علمي  /أديب)؛ أما يف بعد الفعالية
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح التخصص األديب .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف أساليب التفكري واإلبداع االنفعايل تعزى ملتغري مكان السكن (ريف  /حرض) ،توجد عالقة
ارتباطية دالة إحصائي ًا بني التفكري العميل واإلبداع االنفعايل وكل أبعاده .كام توصل البحث إىل
إمكانية التنبؤ باإلبداع االنفعايل لدى طالب اجلامعة من خالل التفكري العميل.
الكلامت املفتاحية :الرتكيبي – املثايل – العميل – التحلييل  -الواقعي.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
458

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Heba Mohammed Saad
Volume (3) No. (2) 2020

Thinking styles and its predictive significance of emotional creativity
among university students
Dr. Heba Mohammed Saad, PhD
Lecturer of Educational Psychology, College of Education, Damietta
University, Egypt.
hebasaad2007@yahoo.com
Received in 29th October 2019

accepted in 1st December 2019

Abstract: The research aimed to study the possibility of predicting emotional
creativity from thinking styles. The sample consisted of (180) male and female
students in the fourth year of the Faculty of Education, Damietta University.
The research tools consisted of the measure of thinking styles and the measure
of emotional creativity. The research found that the level of university students
in both ideal and structural thinking styles is higher than the average. University
students level of emotional creativity and its dimensions are above average.
There are no statistically significant differences between scientific and literary
specializations in thinking styles. There are no statistically significant
differences between scientific and literary specializations in dimensions of
readiness or emotional readiness, flexibility, novelty, and emotional creativity;
while in dimension of effectiveness there are statistically significant differences
in favor of literary specialization students. There are no statistically significant
differences between rular and urban populations in thinking styles and
emotional creativity. There is a statistically significant correlation between
practical thinking and emotional creativity and all its dimensions. The research
also reached the possibility of predicting the emotional creativity among
university students through practical thinking.
Keywords: Structural - Ideal - Practical - Analytical – Realistic.
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Summary:
Introduction:
As a result of changes and life and academic problems experienced by
university students, which are increasing day by day and that makes him in a
state of constant emotion, we find that some students have the ability to employ
their emotions in an original and flexible in various situations of social
interaction, while others lose control of the management of emotions and
employ them properly Such as anger, sadness and depression.
In this regard, individuals who have the ability to express genuine,
unique and effective emotions that motivate them to think positiveiy in dealing
with different situations or to produce some literary, scientific or artistic works
are known to be emotional creators (Hosny Al-Najjar, 2017, p. 107).
The concept of emotional creativity consists of four basic components
are readiness, flexibility, novelty, and effectiveness. Where the willingness is
the tendency of the individual to think and pay attention to his emotions and the
emotions of others, to try to understand emotions, and works on emotional
growth and works on mental development (Ibrahim Ahmad, 2008, p. 17) , And
flexibility is the ability to express the state emotional in a positive manner so
that the individual can change his responses by changing the situation (Halim
al-Ankushi, 2018, p. 511). Novelty is determined when emotion includes an
unusual form in the way it is expressed (Karimman, 2002, p. 12) , And
effectiveness is the ability to the individual to deal with emotions in a way that
makes them more control over situations and more interactive than others
(Rabia al-Hamdani, 2014, p. 21).
Modern theories have recognized the importance of emotions and their
role in stimulating the individual's ability to innovate and problem solving.
Emotions that indicate a risk such as sadness, shame, and fear, and may make
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
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a individual's thinking more analytical and logical, Which reduces his mistakes
in problem solving. Sad mood may help to deductive thinking and examination,
The positive mood stimulates creativity and problem solving where it enriches
the ability to think more flexibly and more simply than limitation, So it is easy
to be creativity in expressing feelings and emotions (Bushra Omar and Rabia
Zidane, 2014, p. 381; Rasha Eid, 2015, p. 666).
Thinking after one of the finest mental cognitive processes of the
individual that distinguishes it from other organisms. It represents the process
by which the individual employs his abilities and previous experiences,
Processing information, and reveals relationships, in order to solve the
problems faced and to decision-making, and adaptation and performance
effectively in various situations and environmental variables (Raeda Abu
Obeid, 2017, p. 148).
styles of thinking refer to the preferred methods and styles used or used
by the individual abilities (Bin Aisha Sumaya, 2014, p. 15), acquire his
knowledge, organize ideas and express them in line with the tasks and situations
that oppose it (Ola Muhammad, 2014, p.3). The style of thinking used in dealing
with social attitudes in life aspects may differ from the style of thinking to solve
scientific problems, which means that the individual may use several styles of
thinking and these styles change with time (Ahmed Mahmoud, 2014, p. 462).
In this research, we discuss the styles of thinking according to the model
Harrison and Bramson, which categorizes them into five basic styles preferred
by individuals or deal with the information available when they face problems
and situations. This classification is based on the control half of the brain (left
and right), each has a different pattern the other in the processing information
according to type of performance (logical- non logical) and its content (verbalconceptual). This results in five basic styles of thinking are structural, practical,
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
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realistic, ideal and analytical, characteristics of each them distinguish (Husni
Al-Najjar, 2010, p. 163).
Through the previous presentation, the research questioned the question,
since each style of thinking has certain characteristics, which of these styles can
be related to emotional creativity and can predict, so the researcher did this
research.
Research problem:
The most noticeable difference in the style individuals think, some of
them tend to automatically and retrieve past images, and some of them tend to
adhere to all that is agreed upon and applicable, and opposed to any amendment
or change, and individuals who tend to renew what is agreed uon and reflected
these different thinking styles adopted by ordinary individuals are reflected in
their tasks (Salah Pasha, 2005, p. 102).
Therefore, Ola Mohammed (2014, p. 3) emphasizes the importance of
studying the styles of thinking in individuals because they represent the most
important aspects of human personality, and attention to the thinking style of
the individual is the basis for the success of today's generation, which needs to
learn the correct intellectual habits to help him to adapt to the development and
progress of life.
The style of thinking is a potential force that affects all his interactions
and determines his ability to cope different problems and situations.
In spite of this, it was clear to the researcher by looking at the previous
studies the following:
1- The scarcity of Arabic studies that dealt with the thinking styles among
university students and their relation to emotional creativity.
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2- Contradiction between the results of previous studies that try to detect
differences between students of scientific specialization and literary
specialization in thinking styles.
3- Contradiction between the results of previous studies that try to detect
the differences between students of scientific specialization and literary
specialization in emotional creativity.
4- The importance of the research sample, which is the university stage
because they are teachers of the future and represent enormous energy
and an important human resource for the development and education of
a new generation, which necessitates the need to know their styles of
thinking and emotional creativity.
In the light of this presentation for the problem of the research and its
scientific and logical justification can be formulated in the following questions:
(1) What are the prevailing thinking styles among students of the Faculty
of Education?
(2) What is the level of emotional creativity among students of the Faculty
of Education?
(3) What kind relationship between the styles of thinking and emotional
creativity?
(4) Do the levels of thinking styles of the research sample differ according
to the specialization and the place of residence?
(5) Do the components of emotional creativity differ among the research
samle depending on the academic specialization, and the place of
residence?
(6) You can predict emotional creativity through one of the styles of
thinking?
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Objectives of the research
Current research aims to:
1- Revealing the preferred thinking styles of university students.
2- Revealing the level of emotional creativity among university students.
3- Identify the nature of the relationship between thinking styles and
emotional creativity.
4- Revealing the predictability of emotional creativity through a thinking
style.
5- Explain the effect of some variables such as specialization, and place of
residence in explaining the variation of this phenomenon among students.
Research procedures:
The researcher followed the following procedures:
1- Reviewing the literature related to the subject of research from a
theoretical framework and previous studies and treat it in accordance
with the objectives of the research.
2- Preparation of research tools and verification of their psychological
characteristics.
3- Determination of the research community are students of the fourth year
at the Faculty of Education Damietta University.
4- Selection of the research sample reached (180) student in the fourth year
of the Faculty of Education, Damietta University.
5- Apply the thinking styles scale to the research sample.
6- Apply the emotional creativity scale to the research sample.
7- Collection and tabulation of research data and statistically processed
using (mean - standard deviations - Pearson correlation coefficient - T
test for two independent samples - regression equation) to test research
hypotheses.
8- Interpret and discuss research results.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
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Research results:
The study found the following results:
1- Level of university students in both the ideal and structural thinking
styles is higher than the average.
2- University students level of emotional creativity and its dimensions are
above average.
3- There are no statistically significant differences between scientific and
literary specializations in thinking styles.
4- There are no statistically significant differences between scientific and
literary specializations in dimensions of readiness or emotional
readiness, flexibility, novelty, and emotional creativity; while in
dimension of effectiveness there are statistically significant differences
in favor of literary specialization students.
5- There are no statistically significant differences between rular and
urban populations in thinking styles and emotional creativity.
6- There is a statistically significant correlation between practical thinking
and emotional creativity and all its dimensions.
7- The possibility of predicting the emotional creativity among university
students through practical thinking.
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مقدمة:
ختتلف احلياة من جمتمع إىل آخر نتيجة الختالف القيم والعادات والتقاليد والتطورات
احلاصلللة للمجتمعات األخرى ،وأيًلل ًا ما يمر بف األفراد من روف احلياة الًللاخطة داخل
املجتمع نف سف ،وهذا االختالف يؤثر ب شكل مبارش عىل سلوك األفراد وعىل حالتهم النف سية
وباألخص طالب اجلا معة الذين تتفتح أذهاهنم وتنًللأ أفكارهم يف هذه املرحلة ،وهم أداة
للتطور والتغري ،عىل هذا األسلللاس يزداد االهتامم بدراسلللة املشللكالت التي تواجف طالب
اجلامعة ،والتي تعد من معوقات التقدم والتطور والتنمية ،وما يتعرض لف طالب اجلامعة يف
الوقت احلارض من انخفاض باالستقرار كان سبب ًا يف زيادة قلقهم إزاء مستقبلهم.
ونتيجة للتغريات واملشللكالت احلياتية واألكاديمية التي يمر ا طالب اجلامعة والتي
تزداد يوم ًا بعد يوم والتي جتعلف يف حالة انفعال دائم ،نجد أن بعض الطالب لدهيم القدرة عىل
تو يف انفعاالهتم ب شكل أ صيل ومرن يف خمتلف مواقف التفاعل االجتامعي ،والبعض اآلخر
يفقد السيطرة عىل إدارة انفعاالتف وتو يفها بشكل صحيح مثل الغًب واحلزن واالكتئاب.
ويف هذا الصدد ُيعرف األفراد الذين لدهيم القدرة عىل التعبري عن االنفعاالت األصيلة
واملتفردة وذات الفعالية والتي تدفعف إىل توجيف التفكري بطريقة إجيابية يف التعامل مع املواقف
املختل فة أو تدف عف إلن تاج بعض األعامل األدب ية أو العلم ية أو الفن ية بأهنم امل بدعني انف عال ي ًا
(حسني النجار ،2017 ،ص.)107
ويتكون مفهوم اإلبداع االنفعايل من أربعة مكونات أ سا سية هي اال ستعداد ،املرونة،
اجلدة ،الفعالية ،حيث أن االسللتعداد هو ميل الفرد للتفكري واالنتباه النفعاالتف وانفعاالت
اآلخرين ،لي حاول فهم االنف عاالت ،ويع مل عىل النمو االنف عايل كام يع مل عىل النمو العقيل
(إبراهيم أمحد ،2008 ،ص ،)17واملرونة هي القدرة عىل التعبري عن احلالة االنفعالية بأسلوب
إ جيايب بح يث يمكن للفرد أن يغري اسللت جا با تف بتغيري املوقف (حليم العنكويش،2018 ،
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
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ص ،)511واجلدة تتحدد حينام يتًللمن االنفعال الللك ً
ال خري مألوف يف طريقة إ هاره أو
التعبري ع نف (كريامن منشلللار ،2002 ،ص ،)12والف عال ية هي قدرة الفرد عىل الت عا مل مع
انفعاالتف بطريقة جتعلف أكثر سلليطرة عىل املواقف وأكثر تفاع ً
ال من اآلخرين (ربيعة احلمداين،
 ،2014ص.)21
وق لد اعرتف لت النظريات احلديثة بأمهية االنفعاالت ودورها يف تنشيط قدرة الفرد عىل
االبتكار وحل املشكالت ،فاالنفعاالت التي تشري إىل خطر كاحلزن ،واخلزي ،واخل لوف ،ق لد
جتع لل تفكري الفرد أكثر حتليلية ومنطقية مما يقلل من أخطائف يف حل املشكالت ،فاملزاج احلزين
قد يسللاعد عىل التفكري االسللتداليل وفحص البدائل ،أما املزاج اإلجيايب ينشللط اإلبداع وحل
املشكالت حيث يثري القدرة عىل التفكري بمرون لة وبدرج لة أكب لر م لن جمرد التقليد ،ومن ثم
يكون من السهل إبلداع الفللللرد يف تعبريه عللللن مشللللاعره وانفعاالتللللف (برشى عمر
وربيعة زيدان ،2014 ،ص381؛ رالا عيد ،2015 ،ص.)666
وما سللبي يؤكد أن االنفعاالت تؤثر يف قدرة الفرد عىل التفكري والتوجف نحو افدف
وحتديد مسلتوى قدراهتم السلتعامل طاقتهم ،فمن خالل حتديد الفرد ملسلتوى طاقاتف يقرر أي
أسلوب يمكن أن يسري بف يف حياتف ،وإن مشاعر احلامس تدفع بف إىل األمام لتحقيي اإلنجازات.
وإن األ الخاص الذين ي ستطيعون ال سيطرة عىل انفعاالهتم وتأجيل رخباهتم يمكن أن يكونوا
أكثر تفو ق ًا وأكثر ك فاءة من خريهم ،إذ أهنم يسللتطيعون التعبري عن أف كارهم بشلل كل ج يد،
ويسللتعملون املنطي يف تفكريهم ،ويركزون عىل ما خيططون لف ويتابعون تنفيذه ،لذلك يمكن
القول أن دور اإلبداع االنفعايل كبري يف إمكانية حتديد مدى ما يسللتطيعون الناس أن يقوموا بف
بالنسبة الستعامل قدراهتم الذهنية استعامالً ممتاز ًا أو استعامالً ضعيف ًا (ربيعة احلمداين،2014 ،
ص.)20
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فاإلبداع االنفعايل يعترب امليكانيزم األسللايس للتحصلليل املعريف واكتسللاب القدرة عىل
تكوين بنية معرفية كافية لالرتقاء باملهارات املعرفية والتي تدعم القدرة عىل حل املشللكالت،
والتخطيط ،واختاذ القرار ،والشللعور برخبة ملحة يف التقييم من قبل اآلخرين وإصللدار أحكام
عىل الناتأ اإلبداعي للفرد يف املجال املعريف (عواطف صالح ،2007 ،ص.)146
كام أن التفكري ي عد من أرقي العمل يات العقل ية املعرف ية للفرد التي متيزه عن خريه من
الكائنات احلية األخرى ،فهو يمثل العملية التي يو ف ا الفرد قدراتف وخرباتف السلللابقة،
ويعالأ املعلومات ،ويكشف العالقات ،وذلك حلل ما يواجهف من مشكالت واختاذ القرارات
والتكيف واألداء بف عال ية يف خمتلف املواقف واملتغريات البيئ ية (را ئدة أبو عب يد،2017 ،
ص.)148
وت شري أ ساليب التفكري إىل الطرق واأل ساليب املف ًلة التي ي ستخدمها أو يو ف ا
الفرد قدراتف (بن عائ شة سمية ،2014 ،ص ،)15واكت ساب معارفف ،وتنظيم أفكاره والتعبري
عنها بام يتالءم مع املهام واملواقف التي تعرتضف (عال حممد ،2014 ،ص .)3فأسلوب التفكري
املتبع عند التعامل مع املواقف االجتامعية يف اجلوانب احلياتية قد خيتلف عن أسلللوب التفكري
عند حل امل سائل العلمية مما يعني أن الفرد قد ي ستخدم عدة أ ساليب يف التفكري وقد تتغري هذه
األساليب مع الزمن (أمحد حممود ،2014 ،ص.)462
ولقد أوضح حاسن الشهري ( ،2006ص )835أن هذه األساليب ختتلف من فرد إىل
آخر ومن موقف إىل آخر نتيجة الختالف نظر األفراد إىل األالللياء ،وأنشللطة اخلاليا العصللبية
و عدد ها لدى األفراد ،و روف التنشلل ئة االجتامع ية والرتبو ية التي يتعرض فا الفرد،
واالهتام مات التي تتط لب امل عا جلة ا لذهن ية ،واخلربات واأل هداف ،و قدرات األفراد والتي
جتعلهم يطورون نتائأ فكرية خمتلفة.
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وهناك بعض التصللورات النظرية ألسللاليب التفكري والتي ختتلف عن بعًللها البعض
من حيث عدد وطبيعة هذه األسللاليب أو الطرق التي يفًلللها ويتبعها األفراد يف تعلمف ،ومن
هذه التصللورات والنامذج نموذج هاريسللون وبرامسللون ،ونظرية ميدكس ،ونظرية السلللطة
العقلية ل سترينربج ،التي ت شري إىل أن أالكال احلكم لي ست متطابقة ،وأهنا انعكاسات خارجية
ملا يدور يف أذهان األفراد ،وأهنا مت ثل الطرق البدي لة لتنظيم األف كار كام أهنا تقوم عىل أف كار
حماكاة أ الكال ال سلطة ال سيا سية يف العامل ،لتحدد ثالثة ع رش أ سلوب ًا ،موزعة يف مخ سة جماالت
(فيصل الربيع ،عمر الوارشة ،وتغريد حجازي ،2014 ،ص ص.)202-201
ويف هذا البحث نتناول أسللاليب التفكري وفق ًا لنموذج هاريسللون وبرامسللون الذي
ي صنفها إىل مخ سة أساليب أسا سية يف ًلها أو يتعامل ا األفراد مع املعلومات املتاحة حال ما
يواجهونف من م شكالت ومواقف ،ويبنى هذا الت صنيف عىل أ ساس ال سيطرة الن صفية للمخ
(النمط األيرس والنمط األيمن) فلكل منهام نمط ًا خمتلف ًا عن اآلخر يف معاجلة وجتهيز املعلومات
ح سب نوع األداء (منطقي – خري منطقي) وحمتواه (لفظي – ت صوري) وينتأ عن ذلك مخ سة
أسلللاليب تفكري أسلللاسللية ،هي الرتكيبي ،والعميل ،الواقعي ،واملثايل ،والتحلييل لك ً
ال منهم
خصائص متيزه (حسني النجار ،2010 ،ص.)163
من خالل العرض السللابي برز إىل ذهن الباحثة تسللا ل ،وهو بام أن كل أسلللوب من
أسللاليب التفكري يتميز بخصللائص معينة ،فأي من هذه األسللاليب يمكن أن يكون لف عالقة
باإلبداع االنفعايل ويمكن أن يتنبأ بف ،لذا قامت الباحثة ذا البحث.
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مشكلة البحث وأسئلته:
إن أكثر ما يالحظ اختالف األفراد يف طري قة تفكريهم ،فمنهم من يم يل إىل ال ناح ية
اآللية واسرتجاع الصور املاضية ،ومنهم من يميل إىل التمسك بكل ما هو متفي عليف ومعمول
بف ،ومعارض أي تعديل أو تغيري ،ومن األفراد من يميل إىل التجديد ملا هو قائم ومتفي عليف
وتنعكس هذه األسلللاليب املتباينة من التفكري التي يتبناها األفراد العاديون عىل إنجاز املهام
املنوطة م (صالح باالا ،2005 ،ص.)102
لذا تؤكد عال حممد ( ،2014ص )3أمهية دراسللة أسللاليب التفكري لدى األفراد ألهنا
متثل أبرز جوانب الشخصية اإلنسانية ،كام أن االهتامم بأسلوب التفكري لدى الفرد هو أساس
نجاح جيل اليوم الذي حيتاج إىل تعلم عادات فكرية صللحيحة لتسللاعده عىل التوافي مع تطور
احلياة وتقدمها.
كام أن الطريقة التي يفكر ا الفرد تعد قوة كامنة تؤثر يف كافة تفاعالتف ،وحتدد قدرتف
عىل مواجهة املشكالت واملواقف املختلفة.
وعىل الرخم من ذلك اتًح للباحثة من خالل اطالعها عىل الدراسات السابقة ما ييل:
 -1ندرة الدرا سات العربية التي تناولت أ ساليب التفكري لدى طالب اجلامعة وعالقتها
باإلبداع االنفعايل.
 -2تناقض بني نتائأ الدراسللات السللابقة التي حتاول الكشللف عن الفروق بني طالب
التخصص العلمي والتخصص األديب يف أساليب التفكري.
 -3تناقض بني نتائأ الدراسللات السللابقة التي حتاول الكشللف عن الفروق بني طالب
التخصص العلمي والتخصص األديب يف اإلبداع االنفعايل.
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 -4أمهية عينة الدراسللة وهي املرحلة اجلامعية ألهنم معلمي ومعلامت املسللتقبل ويمثلن
طاقة هائلة ومصدر ًا برشي ًا مه ًام لتنمية وتربية جيل جديد مما حيتم علينا رضورة تعرف
أساليب تفكريهم وإبداعهم االنفعايل.
ويف ضوء هذا الطرح ملشكلة البحث ومربراهتا العلمية واملنطقية يمكن صياغتها يف التساؤالت
التالية:
( )1ما أساليب التفكري السائدة لدى طلبة كلية الرتبية؟
( )2ما مستوى اإلبداع االنفعايل لدى طلبة كلية الرتبية؟
( )3ما نوع العالقة بني أساليب التفكري واإلبداع االنفعايل؟
( )4هل ختتلف مسللتويات أنامط التفكري لدى أفراد عينة البحث باختالف التخصللص
الدرايس ،ومكان السكن؟
( )5هل ختتلف مكونات اإلبداع االنفعايل لدى أفراد عينة البحث باختالف التخصللص
الدرايس ،ومكان السكن؟
( )6هل يمكن التنبؤ باإلبداع االنفعايل من خالل احدى أساليب التفكري؟
أهداف البحث:
هيدف البحث احلايل إىل ما ييل:
 -1الكشف عن أساليب التفكري املفًلة لدى طالب اجلامعة.
 -2الكشف عن مستوى اإلبداع االنفعايل لدى طالب اجلامعة.
 -3التعرف عىل طبيعة العالقة بني أساليب التفكري واإلبداع االنفعايل.
 -4الكشف عن إمكانية التنبؤ باإلبداع االنفعايل من خالل احدى أساليب التفكري.
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 -5اسللتجالء أثر بعض املتغريات كالتخصللص ،ومكان السللكن يف تفسللري تفاوت هذه
الظاهرة بني الطلبة.
أمهية البحث:
تنطلي أمهية هذا البحث من:
 -1إثراء الرتاث النظري يف البيئة العربية حول متغري قلت الدراسللات العربية والبحوث
حولف وهو اإلبداع االنفعايل.
 -2عرض طبيعة العالقة واالرتباط بني أساليب التفكري واإلبداع االنفعايل.
 -3أمهية املرحلة التي تتناوفا الدراسللة ،وهي املرحلة اجلامعية؛ فالشللباب اجلامعي هو
أساس املجتمع ومستقبلف.
 -4اإلمداد بمعلومات تسللاهم يف إعداد الربامأ التدريبية التي تسللتهدف تنمية اإلبداع
االنفعايل لدى طلبة اجلامعة.
 -5فهم أوسع ألساليب التفكري األكثر إجيابية يف مواجهة أعباء احلياة والتعامل معها ،كام
أنف من املمكن أن تستخدم نتائأ هذه الدراسة يف جمال اإلرالاد النفيس.
املصطلحات اإلجرائية:
تتمثل مصطلحات ومفاهيم الدراسة اإلجرائية فيام ييل:
 -1أساليب التفكري:
هي الطرق واأل ساليب املف ًلة التي ي ستخدمها طلبة اجلامعة يف احل صول عىل املعرفة
وتنظيمها واستدعائها يف حياهتم الدراسية والعامة (أمحد حممود ،2014 ،ص.)465
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 -2اإلبداع االنفعايل:
هو قدرة ال طا لب ا جلامعي عىل الوعي بانف عاال تف وانف عاالت اآلخرين والتعبري عن
انفعاالتف ب شكل يت سم باأل صالة والفعالية و ُيعرب عن قيمف ومعتقداتف اخلا صة ،مما يوجف تفكريه
بشللكل إجيايب ويسللاعده عىل التعامل مع املواقف احلياتية ،ومشللكالتف الوجدانية واملجتمعية
بفاعلية (رالا عيد ،2015 ،ص.)671
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً :أساليب التفكري:
يتفي معظم الباحثني عىل أن التفكري هدف مهم من أهداف التعليم وعىل املؤسللسللات
التعليم ية أن ت بذل الو قت واجل هد ملامرسلل تف ،عىل ذ لك ف ن فهم كيف يفكر ال ناس وكيف
يتعاملون بشلكل فعال يشلغل اهتامم كثري من املنظامت الرتبوية حيث تؤثر تلك العالقات التي
تتم من خالل التفكري اجلمعي عىل األداء يف كافة املنظامت واملؤسللسللات كام أن الطريقة التي
يفكر ا الفرد تعد قوة كامنة تؤثر يف كافة تفاعالتف ومن هنا يتًللح أمهية متغري أسلللاليب
التفكري.
مفهوم أساليب التفكري:
تعددت تعريفات أساليب التفكري ومن أمهها ما ييل:
ُتعرف صللبحية حممد ( ،2019ص)503؛ خادة حممد وعلية سلليد ( ،2017ص)30؛
ونافز بقيعي ( ،2012ص )116أساليب التفكري بأهنا طريقة الفرد املفًلة يف التفكري عند أداء
األعامل هو ليس قدرة ،إنام هو تف ًيل ال ستخدام القدرات ويقع بني (ال شخ صية – أ ساليب
التفكري – القدرات).
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ومصلح املجايل ( ،2019صً )85يعرفها بأهنا الطريقة املفًلة التي يستخدم ا الفرد
قدراتف يف التفكري عند قيامف بأداء األعامل واملهامت؛ فهي ليسلللت القدرة ،ولكنها تفًلليل
الستخدام أي من هذه القدرات يف طريقة األداء.
كذلك ُتعرفها خادة حممد وعلية سلليد ( ،2017ص )30بأهنا عملية عقلية معرفية تؤثر
بشللكل مبارش يف طريقة وكيفي ة جتهيز ومعاجلة املعلومات والتمثيالت العقلية املعرفية داخل
العقل اإلنساين.
و ُيعرف ها أ محد حممود ( ،2014ص )465بأ هنا الطرق واألسلللال يب املفًلل لة التي
يستخدمها الطلبة يف احلصول عىل املعرفة وتنظيمها واستدعائها يف حياهتم الدراسية والعامة.
وأيًللل ُا ُيعرف ها مظهر عط يات ( ،2013ص )1139بأ هنا طري قة الفرد املفًلل لة يف
التفكري ،التي تؤثر يف آل ية م عا جلة املعلو مات والتمثيالت املعرف ية ع ند أداء األعامل ،ونمط
التفكري ليس قدرة ،إنام هو تفًيل الستخدام القدرات ويقع بني الشخصية والقدرات.
بينام ُيعرفها حسللني النجار ( ،2010ص ،)178وحاسللن الشللهري ()840 ،2006
وسللمية بن عائشللة ( ،2015ص )15بأهنا جمموعة من الطرق املفًلللة التي يسللتخدمها أو
يو ف ا الفرد قدراتف أو ذكاءه وهي الطرق أو املفاتيح لفهم أداء الطالب ،فهي احلد املشرتك
بني الشخصية والذكاء.
وقام حممد عبد املعطي ( ،2007ص )58بتعريفها بأهنا الطريقة املفًلللة التي يو ف
ا الفرد قدرتف أو ذكاءه يف مواقف عملف بالتدريس.
أما صللالح باالللا ( ،2005ص )108عرفها بأهنا جمموعة الطرق واالسللرتاتيجيات
الفكرية التي اعتاد الفرد عىل أن يتعامل ا مع ما يواجهف من مشكالت ومواقف.
من خالل التعريفات السابقة يتًح ما ييل:
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اتفاق معظم التعريفات ومنهم تعريفات (صللبحية حممد ،2019 ،ص503؛ مصلللح
املجايل ،2019 ،ص85؛ خادة حممد وعلية السلليد ،2017 ،ص30؛ أمحد حممود،2014 ،
ص465؛ مظهر عط يات ،2013 ،ص1139؛ نافز بقيعي ،2012 ،ص116؛ حم مد ع بد
املعطي ،2007 ،ص58؛ صالح باالا ،2005 ،ص )108عىل أن أساليب التفكري هي الطرق
واألسللاليب املفًلللة التي يسللتخدمها األفراد عند أداء األعامل أو عند احلصللول عىل املعرفة
وتنظيمها واستدعائها يف حياهتم الدراسية والعامة ،وهذه الطرق واألساليب ليست قدرة ،إنام
هي تفًيل الستخدام القدرات ويقع بني الشخصية والقدرات (الشخصية – أساليب التفكري
– القدرات).
ويًلليف حسللني النجار ( ،2010ص ،)178وحاسللن الشللهري ()840 ،2006
وسلمية بن عائشلة ( ،2015ص )15إىل ما سلبي أن أسلاليب التفكري هي جمموعة من الطرق
املف ًلة التي ي ستخدمها أو يو ف ا الفرد قدراتف أو ذكاءه وهي الطرق أو املفاتيح لفهم أداء
الطالب ،فهي احلد املشرتك بني الشخصية والذكاء.
وسللوف نتناول يف هذا البحث أسللاليب التفكري وفق ًا لنموذج هاريسللون وبرامسللون
وسوف اتناوفا بالتوضيح فيام ييل:
أساليب التفكري طبق ًا لنظرية هاريسون وبرامسون:
تشللري أسللاليب التفكري طبق ًا لنظرية هاريسللون وبرامسللون إىل طرق الفرد املفًلللة يف
التعامل مع مواقف احلياة املختلفة ،وتتًللمن هذه األسللاليب وفق ًا ملقياس التفكري الذي أعده
هاريسون وبرامسون ما ييل:
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 -1التفكري الرتكيبي:
ويقصللد بف قدرة الفرد عىل التواصللل لبناء أفكار جديدة وأصلللية خمتلفة متام ًا عام يفعلف
اآلخرون يف القدرة عىل تركيب األفكار املختلفة والتطلع إىل بعض وجهات النظر ،والربط بني
وجهات النظر التي تبدو متعارضة (طالل الزعبي وحممد الرشيدة ،2007 ،ص.)3
 -2التفكري املثايل:
هو قدرة الفرد عىل تكوين وجهات نظر خمتلفة جتاه األالياء وامليل إىل التوجيف املستقبيل
والتفكري يف األهداف واالهتامم باحتياجات الفرد وما هو مفيد بالنسللبة لف وتركيز االهتامم عىل
ما هو مفيد للناس واملجتمع وحمور االهتامم هو القيم (عبود رايض ،2016 ،ص.)540
 -3التفكري العميل:
هو قدرة الفرد عىل التحقي مما هو صحيح أو خاطئ بالنسبة للخربة الشخصية املبارشة
وحرية التجريب والتفوق يف إجياد طرائي جديدة لعمل األالياء باالستعانة باملواد اخلام املتاحة،
وتناول امل شكالت ب شكل تدرجيي ،واالهتامم بالعمل واجلوانب اإلجرائية ،والبحث عن احلل
الرسيع (حممد كادي ،2016 ،ص.)30

 -4التفكري التحلييل:
وهو قدرة الفرد عىل مواجهة املشكالت بحرص وبطريقة منهجية واالهتامم بالتفاصيل
والتخطيط بحرص ق بل ا ختاذ القرار ،ومجع أكرب قدر ممكن من املعلو مات مع عدم تكوين
النظرة الشللمولية ،االهتامم بالنظريات والتنظري عىل حسللاب احلقائي ،إمكانية القابلية للتنبؤ
والعقالنية ،إمكانية التجزئة واحلكم عىل األ الياء يف إطار عام ،وامل سامهة يف تو ضيح األ الياء
حتى يمكن ال وصول إىل استنتاجات (سوزان يوسف ومحدي عرقوب وعبد العزيز العجمي،
 ،2015ص ص.)8-6

 -5التفكري الواقعي:
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الللعار التفكري الواقعي هو احلقائي وهو يف هذا خمتلف متام ًا عن التفكري الرتكيبلللللي
ويتًمن التفكلللري الواقعي االعتامد عىل املالحظة والتجريب من خالل احلقائي التي يدركها،
واال ستمتاع باملناق شات املبارشة واحلقيقية لألمور احلالية وفيف يف ًل املتعلم النواحي العلمية
املرتبطة باجلوانب الواقعية (ردمان خالب ،2001 ،ص.)15
ومن أهم الدراسات السابقة التي تناولت أساليب التفكري
درا سة عيل ال شلوي ( )2010التي هدفت إىل الك شف عن أ ساليب التعلم وأ ساليب
التفكري السللائد ،ونوع العالقة بينهام وعالقتهام بالتحصلليل الدرايس يف ضللوء التخصللص
واملسللتوى الدرايس لدى عينة مكونة من ( )400طالب ًا من طالب جامعة الطائف .وتكونت
أدوات الدراسللة من قائمة أسللاليب التفكري ومقياس أسللاليب التعلم (العميي – السللطحي).
وتوصلت إىل جود فروق ذات داللة إحصائية يف أبعاد أساليب التفكري الرئيسية تعزى ملتغريي
الدرا سة امل ستقلني (التخ صص األكاديمي ،وامل ستوى الدرايس) ل صالح طالب التخ صص
األكاديمي العلمي ،والتخ صص األكاديمي األديب من ذوي امل ستوى ( )8-5الذين يف ًلون
أ سلوب التعلم العميي ،ووجود فروق ذات داللة إح صائية يف أبعاد أ ساليب التفكري الرئي سية
تعزى ملتغريي الدراسة املستقلني (التخصص األكاديمي ،واملستوى الدرايس) لصالح الطالب
ذوي املسللتوى الدرايس ( )8-5وذلك يف أبعاد أسللاليب التفكري (و يفة السلللطة ،مسللتوى
السلللطة) مقارنة بطالب املسللتوى الدرايس ( )4-1الذين يفًلللون أبعاد أسللاليب التفكري
(النزعة إىل السلطة ،مدى السلطة).
أما دراسللة وانأ وتني وتشللانأ وليونأ وفانأ & (Wang, Tien, Chang, Leong

) Fang, 2012هدفت إىل كشف العالقة بني أساليب التفكري والسلوك التعاوين يف العمل لدى
عينة تتكون من ( )970طالب ًا وطالبة ممن تراوحت أعامرهم بني ( )22-18سللنة من خمتلف
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التخصصات اجلامعية .وتكونت أدوات الدراسة من مقياس أساليب التفكري ومقياس السلوك
التعاوين يف العمل .وتو صلت الدراسة إىل أن ذوي أسلوب التفكري اإلجيايب كان لدهيم سلوك
تعاوين أكثر وأقدر عىل حل امل شكالت من أقراهنم أ صحاب األ سلوب ال سلبي يف التفكري أما
الطلبة أصللحاب األسلللوب السلللبي يف التفكري لدهيم عدم رضللا عن احلياة ،ويشللعرون بعدم
األمل يف حتقيي أهدافهم يف احلياة مقارنة مع أقراهنم أصحاب األسلوب اإلجيايب يف التفكري.
بينام هدفت دراسللة تركي ) (Turki, 2012إىل التعرف عىل أسللاليب التفكري السللائدة
لدى طل بة جام عة الطفي لة التقن ية وعالقت ها ببعض املتغريات يف ضللوء نظر ية سللترينربج.
وتكونت العينة من ( ) 800طالب وطالبة تم اختيارهم كعينة طبقية عشللوائية وطبي عليهم
قائمة أ ساليب التفكري ،وتو صلت الدرا سة إىل أن أ ساليب التفكري امل شرتكة جاءت متو سطة
بشللكل عام ،كام توصلللت إىل عدم وجود فروق إحصللائية عىل مسللتوى ( )0.05تعزى ملتغري
اجلنس يف كل األسللاليب ماعدا النمط الترشلليعي والقًللائي ،لصللالح الذكور بينام الفروق يف
األسلوب التنفيذي لصالح اإلناث.
يف حني أجرى فيصل الربيع وعمر الوارشة وتغريد حجازي ( )2014دراسة للكشف
عن العالقة بني التسللويف األكاديمي ،وأسلللاليب التفكري السلللائدة لدى طالب وطالبات
جامعتي الريموك والعلوم والتكنولوجيا األردنية .وتكونت عينة الدراسللة من ( )580طالب ًا
و طال بة يف مرحلتي املاجسللتري والب كالوريوس يف اجلامعتني طبي عليهم مق ياس التسللويف
األكاديمي ومقياس أساليب التفكري .وتوصلت الدراسة إىل أن أساليب التفكري السائدة لدى
أفراد عي نة ا لدراسلللة كا نت :الرتكيبي ،وامل ثايل ،والعميل ،والتحلييل ،والواقعي عىل التوايل،
وجود ارتباط بني التسللويف األكاديمي وأسللاليب التفكري كام توصلللت إىل وجود فروق ذات
داللة إح صائية يف العالقة بني الت سويف األكاديمي وأ ساليب التفكري تعزى إىل متغري اجلنس
واملرحلة الدراسية.
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يف حني آخر هدفت درا سة نافان و الارامتاداري )(Navan & Shariatmadari, 2015

إىل معر فة العال قة بني و ائف أسلللال يب التفكري ودافع ية اإلن جاز األ كاديمي لدى طالب
املاجسللتري يف ختصللصللات خمتلفة يف جامعة إيرانية .وتكونت عينة الدراسللة من ( )365طالب
وطالبة من طالب املاجسللتري طبي عليهم مقياس أسللاليب التفكري .وتوصلللت الدراسللة إىل
وجود عالقة موجبة بني أسللاليب التفكري الترشلليعية والتنفيذية والقًللائية مع دافعية اإلنجاز
األكاديمي لدى الطلبة.
وأجرى عبد اهلل العنزي ( )2016دراسة عىل ( )264طالب ًا جامعي ًا دف الكشف عن
أ ساليب التفكري وم ستوى الطموح األكاديمي ودورمها يف التنبؤ بالت سويف األكاديمي لدهيم.
وتكو نت أدوات ا لدراسلللة من مق ياس التسللويف األ كاديمي ومق ياس مسللتوى الطموح
األكاديمي وقائمة أ ساليب التفكري .وتو صلت الدرا سة إىل وجود عالقة ارتباطية سلبية بني
أسلللاليب التفكري (الترشلليعي ،التنفيذي ،احلكمي ،املحيل ،املتحرر ،افرمي ،امللكي ،األقيل،
اخلارجي) والتسللويف األكاديمي ،إمكانية التنبؤ بالتسللويف األكاديمي من خالل أسللاليب
التفكل لري (الترشيعل لي واملحيل) ومتغري مستوى الطموح األكاديمي يف بعد (املقدرة عىل وضع
األهداف) والدرجة الكلية ملقياس الطموح األكاديمي كام توصلللت إىل عدم وجود فروق دالة
إحصللائي ًا يف التسللويف األكاديمي ،وأسللاليب التفكري ومسللتوى الطموح تعزى إىل متغري
التخصص الدرايس.
أما دراسللة فان ) (Fan, 2016هدفت إىل معرفة أثر أسللاليب التفكري يف ضللوء نظرية
سترينربج يف فعالية الذات يف صنع القرار املهني لدى عينة مكونة من ( )926طالب ًا جامعي ًا يف
الصللني .وتكونت أدوات الدراسلللة من مقياس أسلللاليب التفكري ومقياس فاعلية الذات،
ومقياس اختاذ القرار املهني .وتوصلللت إىل أن أسللاليب التفكري تلعب دور ًا إجيابي ًا يف فعالية
الذات يف صنع القرار املهني.
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بينام درا سة أمحد مرزوك ( )2016تم إجرا ها لك شف العالقة االرتباطية بني أ ساليب
التفكري واالجتاهات التعصللبية عند ( )400طالب ًا وطالبة من طالب املرحلتني الثانية والرابعة
بالكليات اإلنسللانية والعلمية من طلبة جامعة بغداد .وطبي عليهم مقياس أسللاليب التفكري
ومقياس االجتاهات التعصللبية .وتوصلللت الدراسللة إىل أن مجيع أسللاليب التفكري لدى طلبة
اجلامعة أعىل من متوسط أساليب تفكري املجتمع الذي ينتمون إليف ،كام توصلت إىل عدم هور
أسلللال يب التفكري الرتكيبي والتحلييل فرو ق ًا ذات دال لة إحصلللائ ية وف ق ًا ملتغريات (اجلنس،
املرحلة ،التخ صص) يف حني كانت أ ساليب التفكري املثايل والعميل دالة ول صالح التخ صص
اإلن ساين ومل تظهر النتائأ فروق ًا ذات داللة إح صائية بالن سبة للجنس واملرحلة ،أما فيام يتعلي
بأسلوب التفكري الواقعي فقد كانت النتائأ دالة ولصالح التخصص اإلنساين ولصالح املرحلة
الرابعة وكانت خري دالة بالنسبة للجنس.
كام أجرى عبد الرمحن قشللاالللطف ( )2016دراسللة دف معرفة مصللدر الًللبط
(الداخيل/اخلارجي) وعالقتف بأساليب التفكري لدى ( )100أستاذ ًا وأستاذة من ثانويات دائرة
حايس خليفة بوالية الوادي .وتكونت أدوات الدرا سة من مقياس أ ساليب التفكري ،ومقياس
م صدر ال ًبط (الداخيل/اخلارجي) .وتو صلت الدرا سة إىل وجود عالقة ارتباطية سالبة بني
مصللدر الًللبط الداخيل وبني أسلللوب التفكري الرتكيبي لدى أسللاتذة التعليم الثانوي ،وجود
عالقة ارتباطية موجبة بني م صدر ال ًبط الداخيل وبني أ سلوب التفكري العميل لدى أ ساتذة
التعليم الثانوي ،عدم وجود عالقة بني م صدر ال ًبط الداخيل وبني أ ساليب التفكري التحلييل
والواقعي واملثايل لدى أساتذة التعليم الثانوي ،عدم وجود عالقة بني مصدر الًبط اخلارجي
وبني أ ساليب التفكري اخلمس لدى أ ساتذة التعليم الثانوي ،سيطرة أ سلوب التفكري املثايل ثم
التحلييل لدى أ ساتذة التعليم الثانوي بن سب البف مت ساوية ،وعدم وجود فروق دالة إح صائي ًا
بني أساليب التفكري بني األساتذة حسب متغري اجلنس.
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ومن أجل الكشللف عىل أسللاليب التفكري وعالقتها بمعوقات اختاذ القرار لدى طلبة
ق سم اإلر الاد النف يس يف جامعة األق ىص اجرت رائدة أبو عبيد ( )2017درا سة عىل ()210
طالب ًا بجامعة األق ىص .وتكونت أدوات الدرا سة من مقياس أ ساليب التفكري ،ومقياس اختاذ
القرار .وتوصلت إىل وجود عالقة عكسية دالة إحصائي ًا بني جماالت أساليب التفكري الترشيعي
واحلكمي وافرمي والعاملي ومعوقات اختاذ القرار ،وجود عالقة طردية بني األسلللوب امللكي
واألقيل واملحافظ ومعو قات اختاذ القرار ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصلللائية ملجاالت
مسللتوى التفكري الترشلليعي ،افرمي ،التقدمي ،اخلارجي تبع ًا ملتغري اجلنس ،وجود فروق ذات
داللة إحصلللائية ملجاالت التنفيذي ،احلكمي ،امللكي ،األقيل ،الفوضللوي ،العاملي ،املحيل،
املحافظ ،الداخيل تبع ًا ملتغري اجلنس لصالح الذكور.
واجرت خادة حممد وعلية السيد ( )2017دراسة للتعرف عىل أساليب التفكري السائدة
لدى ( ) 384طالبة من طالبات ثالثة أق سام (املكتبات واملعلومات ،االت صال وتقنية اإلعالم،
وعلم االجتامع واخلدمة االجتامعية) بكلية اآلداب جامعة الدمام .وتكونت أدوات الدراسللة
من قائمة أسللاليب التفكري لسللترينربج وواجنز .وتوصلللت الدراسللة إىل أن أسلللوب التفكري
ال سائد لدى الطالبات هو األ سلوب الت رشيعي ،افرمي ،التنفيذي ،امللكي ثم املحيل ،ال توجد
فروق معنوية يف أساليب التفكري حسب متغري الفئات العمرية للطالبات.
وقام طارق املرصي وعيل فرح ( )2019بدراسة هتدف إىل الكشف عن مستوى دافعية
اإلنجاز وعالقتها بأ ساليب التفكري لدى ( )684طالب ًا وطالبة يدر سون يف خمتلف امل ستويات
الدراسية بجامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية ،وطبي عليهم مقياس دافعية اإلنجاز
ومقياس سللترينربج وواخنر ألسللاليب التفكري .وتوصلللت الدراسللة إىل أن مسللتوى دافعية
اإلنجاز وأ ساليب التفكري كانت مرتفعة لدى طلبة جامعة امللك في صل ،وجود عالقة عك سية
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ضللعيفة بني أسللاليب التفكري ودافعية اإلنجاز ،وعدم وجود أثر للمسللتوى الدرايس والنوع
االجتامعي يف أساليب التفكري.
من خالل العرض السللابي للدراسللات السللابقة التي تناولت أسللاليب التفكري اتًللح
للباحثة ما ييل:
 -1تناقض بني نتائأ الدراسللات فيام خيص الفروق وفق ًا ملتغري التخصللص يف أسللاليب
التفكري.
 -2تناقض بني نتائأ الدراسات فيام خيص الفروق وفق ًا ملتغري املرحلة يف أساليب التفكري.
 -3عدم وجود فروق ذات داللة إحصللائية يف أسللاليب التفكري حسللب متغري الفئات
العمرية.
ثاني ًا :اإلبداع االنفعايل
لقد حتول اهتامم ال باحثني من دراسلللة االنف عاالت عىل أهنا معوق للعمل يات العقل ية
املعرفية إىل دراسة اجلانب اإلجيايب لالنفعاالت وتو يفها يف عالج العديد من القًايا التي هتم
الفرد يف األرسة واملجتمع وتو يفها ب شكل إجيايب يف التعامل مع امل شكالت األرسية وتو يفها
يف جمال املدر سة والتعليم ويف جمال العمل ومن املفاهيم التي هرت مركزة يف جانبها التطبيقي
عىل التعامل مع هذه القًايا نجد مفهوم اإلبداع االنفعايل.
وخيتلف األفراد يف قدراهتم عىل أن يصللبحوا مبدعني انفعالي ًا ،وهذه الفروق تفرتض
توافر نفس القدرات والتي تندرج بطريقة ما حتت مفهوم الذكاء الوجداين ،مع مراعاة أن كون
الفرد ذكي ًا ال يًللمن أن يكون الفرد مبدع ًا يف املجال االنفعايل منف يف املجال العقيل املعريف.
عالوة عىل ذلك ف ن الفروق الفردية يف القدرات ال تفرسلل بأي حال من األحوال العمليات
التي تنمو من خالفا األزمات االنفعالية احلديثة ،أو تظهر املوجود.
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واملفهوم ا لذي هيم نا ه نا هو مفهوم اإل بداع االنف عايل ا لذي يرتبط با لذ كاء االنف عايل
بنفس الطريقة تقريب ًا التي يرتبط ا اإلبداع املعريف بالذكاء املعريف والفرد يف حاجة للحصللول
عىل درجات مرتفعة من الذكاء ومستوى متميز من األداء لكي نصف أداء الفرد بأنف إبداعي يف
جمال معني .مع مالحظة أن ارتفاع مستوى الذكاء قد ال يعني أن يكون الفرد ابتكاري ًا.
مفهوم اإلبداع االنفعايل:
تعددت تعريفات اإلبداع االنفعايل وكان من أمهها ما ييل:
ُيعرف حليم العنكويش ( ،2018ص)504؛ عادل خرضلل ( ،2009ص )98اإلبداع
االنفعايل بأنف قدة الفرد يف التعبري عن االنفعاالت األصلللية واملنفردة وذات الفعالية والتي
تدفعف إىل توجيف التفكري بطريقة إجيابية يف التعامل مع املواقف املختلفة أو تدفعف إلنتاج بعض
األعامل األدبية أو العلمية أو الفنية وتعتمد عىل امتالك الفرد لالسللتعدادات اإلبداعية التي
تتصف باجلدة والفعالية واألصالة.
أما صللفاء عفيفي ( ،2016صُ )86تعرفف بأنف اسللتعداد الفرد لفهم املوقف االنفعايل
الذي يمر بف ،واالستفادة من اخلربات االنفعالية السابقة الصادرة منف أو من اآلخرين ،والتعبري
عن االنفعاالت بطريقة خري مألوفة تتميز بالفعالية.
بينام راللللا ع يد ( ،2015صُ )671تعر فف بأ نف قدرة الفرد عىل الوعي بانف عاال تف
وانفعاالت اآلخرين والتعبري عن انفعاالتف بشللكل يتسللم باألصللالة والفعالية و ُيعرب عن قيم
الفرد ومعتقداتف اخلاصللة ،مما يوجف تفكريه بشللكل إجيايب ويسللاعده عىل التعامل الفعال مع
متطلبات احلياة.
يف حني أن برشللى عمر وربيعة زيدان (ُ )2014تعرفف بأنف نمو للزملة االنفعالية التي
تتميز باجلدة والفعالية واألصللالة والتي تتحدد يف أدنى مسللتوياهتا بقدرة الفرد عىل تو يف
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انفعاالتف كام هي موجودة يف املجتمع بفعالية ويف م ستواها املتو سط بالقدرة عىل تعديل املعايري
اخلاصللة باالنفعال لتلبية حاجات الفرد واملجتمع ويف أعىل مسللتوياهتا بالقدرة عىل تعديل
االنفعاالت وو ضعها يف الكل جديد وذلك بتغيري املعتقدات واملعايري االجتامعية التي ت شكل
االنفعال.
و ُيعر فف فتحي القالف ( ،2012ص  )119بأ نف قدرة ال طا لب عىل اخت بار عواط فف
والتعبري عنها بالطرق الذاتية أو النظرية من خالل اسللتجابتف عىل قائمة اإلبداع االنفعايل أو
الطرق العمل ية من خالل رسد احل كا يات الو جدان ية املرتب طة بالعواطف أو رسللم الصللور
الوجدانية املرتبطة بالعواطف التي تعزز نموه الشخيص وعالقاتف االجتامعية باآلخرين.
وحم مد البحريي ( ،2012ص )374عر فف بأ نف قدرة واسللت عداد الفرد عىل التعبري
األصلليل عن االنفعاالت ،واملشللاعر بصللور متفردة ،ومرنة ،وفعالة ،تعكس القيم والقواعد
واخلربات الوجدانية واالجتامعية ،وتسلللاعده يف التعامل مع املواقف احلياتية ،ومشللكالتف
الوجدانية واملجتمعية بفاعلية.
بينام ُتعر فف زي نب بدوي ( ،2011ص )184بأ نف قدرة الفرد عىل إ هار أنواع من
االنفعاالت ،تتميز بالتفرد واألصالة ويتكون من أربعة مكونات أساسية هي:
( )1الطالقة االنفعالية :وتعرب عند عدد األفكار االنفعالية التي ينتجها املسللتجيب عىل
املشكالت االنفعالية.
( )2املرونة االنفعالية :وتدور حول عدد فئات األفكار االنفعالية التي ينتجها املسللتجيب
عند حل املشكالت االنفعالية.
( )3إدراك التفصلليل :وتشللري إىل قدرة الفرد عىل أنف وصللف التغريات االنفعالية وقراءة
التعابري االنفعالية بدقة ،وإجياد الرتابط بينها يف املواقف املختلفة.
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( )4الفعالية االنفعالية :وتعني قدرة الفرد عىل إنتاج األفكار االنفعالية ذات املنفعة للفرد
واملجتمع.
و ُتعرفف عواطف صالح ( ،2007ص )149بأنف تلك األن شطة االنفعالية التي يقوم ا
الفرد إلفراز حمفزات انف عال ية إلن تاج ع مل معني من األعامل العلم ية أو الفن ية أو األدب ية،
و تعتمد عىل امتالك الفرد لال ستعدادات اإلبداعية التي تت صف بالتفرد واأل صالة االنفعالية يف
إنتاج األعامل اإلبداعية.
من خالل التعريفات السابقة اتًح للباحثة ما ييل:
ا تفاق معظم التعريفات ومنهم تعريفات حليم العنكويش ( ،2018ص)504؛ زينب
بدوي ( ،2011ص)184؛ عادل خرضلل ( ،2009ص)98؛ عواطف صلللالح (،2007
ص )149عىل أن اإلبداع االنفعايل هو قدرة الفرد يف التعبري عن االنفعاالت األصلية واملنفردة
وذات الفعالية والتي تدفعف إىل توجيف التفكري بطريقة إجيابية يف التعامل مع املواقف املختلفة أو
تدفعف إلنتاج بعض األعامل األدبية أو العلمية أو الفنية وتعتمد عىل امتالك الفرد لالستعدادات
اإلبداعية التي تتصف باجلدة والفعالية واألصالة.
وإضافة ك ً
ال من صفاء عفيفي ( ،2016ص)86؛ رالا عيد ( ،2015ص)671؛ حممد
البحريي ( ،2012ص )374إىل التعريفات السللابقة بأن اإلبداع االنفعايل هو قدرة الفرد عىل
الوعي بانفعاالتف وانفعاالت اآلخرين والتعبري عن انفعاالتف ب شكل يت سم باأل صالة والفعالية
و ُيعرب عن قيم الفرد ومعتقداتف اخلا صة ،مما يوجف تفكريه ب شكل إجيايب وي ساعده عىل التعامل
مع املواقف احلياتية ،ومشكالتف الوجدانية واملجتمعية بفاعلية.
يف حني أن برشى عمر وربيعة زيدان ( )2014قامت بتعريفف بأنف نمو للزملة االنفعالية
التي تتميز باجلدة والفعالية واألصالة والتي تتحدد يف أدنى مستوياهتا بقدرة الفرد عىل تو يف
انفعاالتف كام هي موجودة يف املجتمع بفعالية ويف م ستواها املتو سط بالقدرة عىل تعديل املعايري
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
485
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هبة حممد إبراهيم سعد
املجلد ( )3العدد (2020 )2م

اخلاصللة باالنفعال لتلبية حاجات الفرد واملجتمع ويف أعىل مسللتوياهتا بالقدرة عىل تعديل
االنفعاالت وو ضعها يف الكل جديد وذلك بتغيري املعتقدات واملعايري االجتامعية التي ت شكل
االنفعال.
أما فتحي القالف ( ،2012ص  )119عرفف بأنف قدرة ال طالب عىل اخت بار عواط فف
والتعبري عنها بالطرق الذاتية أو النظرية من خالل اسللتجابتف عىل قائمة اإلبداع االنفعايل أو
الطرق العمل ية من خالل رسد احل كا يات الو جدان ية املرتب طة بالعواطف أو رسللم الصللور
الوجدانية املرتبطة بالعواطف التي تعزز نموه الشخيص وعالقاتف االجتامعية باآلخرين.
أبعاد اإلبداع االنفعايل:
تتلخص أبعاد اإلبداع االنفعايل التي يتناوفا البحث احلايل فيام ييل:
 -1االستعداد أو التهيؤ االنفعايل:
وي شري إىل فهم الفرد النفعاالتف وانفعاالت اآلخرين يف األحداث املختلفة ،وقد تكون
هذه املرحلة طويلة املدى أو قصللرية املدى ويتوقف ذلك عىل قدرة األفراد ،فاألفراد الذين
لدهيم حسللاسللية مرتفعة وأكثر اهتامم ًا وفه ًام النفعاالهتم وانفعاالت اآلخرين يكونون أكثر
كفاءة يف االسللتعداد أو التهيؤ االنفعايل والبحث عن إمكانية تو يف االنفعاالت واملشللاعر
ومن ثم ف ن االسللت عداد أو التهيؤ االنف عايل يشللري إىل ال قدرة عىل جتميع واسللتي عاب وفهم
املع لومات املسللتمدة من االنفعاالت وإمكانية تو يفها يف توجيف التفكري واألفعال (حسللني
النجار ،2014 ،ص.)109
 -2اجلدة االنفعالية:
وتشللري اجلدة إىل قدرة الفرد عىل إنتاج اسللتجابات انفعالية يف سللياق اجتامعي جديد
وخري مألوف عن السللياق االجتامعي النمطي املرتبط باالسللتجابة النمطية أو السلللائدة يف
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املجتمع ،وتتحدد اجلدة من خالل أحد املعايري الثالثة التالية :مقارنة االسللتجابة الراهنة للفرد
با ستجاباتف املا ضية (املعيار ال شخ يص) ،أو مقارنة ا ستجابة الفرد با ستجابات أقرانف (معيار
مجاعة الرفاق) ،أو مقارنة ا ستجابة الفرد باال ستجابات ال سائدة يف املجتمع (معيار املجتمع)،
وتتحدد اجلدة كمؤرش لإلبداع االنفعايل من خالل مقارنة اسللتجابات الفرد باالسللتجابات
السائدة يف املجتمع باعتباره أكثر املعايري مالءمة للقياس (هنلة العابدي ،2017 ،ص.)28
 -3الفعالية االنفعالية:
كل ا ستجابة جديدة وخمتلفة لكي تكون إبداعية جيب أن تكون ذات قيمة وفائدة للفرد
واملجتمع وهذه هو املق صود بالفعالية ،ويف بعض احلاالت يكون تقييم الفعالية مبارش ًا ،بينام يف
بعض األحيان ال يكون بنفس السللهولة؛ وذلك ألن الفعالية مفهوم نسللبي ،فام يكون فعاالً يف
موقف ما ربام ال يكون فعاالً يف موقف آخر ،وقد تكون اسللتجابة انفعالية ما مفيدة للجامعة
ولكنها ضارة بالذات (مثل أفعال البطولة) أو قد ت سبب رضر ًا حالي ًا ولكنف يتحول فيام بعد إىل
يشء نافع أو العكس ،لذا ف ن فعالية اسللتجابة انفعالية مبتكرة جيب أن تًللع يف اعتبارها ليس
فقط جمرد األفراح واألحزان يف موقف أو حلظة معينة وإنام جيب أن تًع يف اعتبارها الفوائد أو
املًار طويلة املدى عىل الفرد أو اجلامعة (سامح سعادة ،2012 ،ص.)135
 -4املرونة:
وهللي القللدرة علللى التعبري عللن احلالة االنفعالية بأسللوب إجيايب بحيث يمكن
للف لرد أن يغري اس لتجاباتف بتغري املوق لف وه لي عك لس اجلم لود أو الص لالبة أي التمس لك
بالرأي أو التعصللب يف املواقف (حليم العنكويش ،2018 ،ص .)511ويمكن حتديد نوعني
من قدرات املرونة:
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أ-

املرون لة التلقائية :س لرعة الف لرد ف لي إص لدار أكب لر ع لدد ممك لن م لن األفك لار
املتنوعلة واملرتبطلة بمشلكلة أو موقلف مثري ويميل الفلرد وفلي هلذه القلدرة إللى
املبلادرة التلقائية يف املواقف وال يكتفي بمجرد االستجابة.

ب -املرونلللة التكيفية :قدرة الفلللرد عللللى تغيري الوجهلللة الذهنية فلللي معاجلة املشكلة
ومواجهتها ،ويكون بذلك قد تكيف م لع أوض لاع املش لكلة وم لع الص لور الت لي
تأخلذها أو تظهر ا املشكلة (برشى عمر وربيعة زيدان ،2014 ،ص.)386
خصائص األشخاص املبدعني انفعالي ًا:
يتميز األفراد املبدعون انفعالي ًا بأهنم حسللاسللون انفعالي ًا ،هيتمون بانفعاالهتم ويعطون
فا قيمة كبرية ،حياولون فهم تفاعالهتم االنفعالية ،يسللتطيعون توليد اسللتجابات انفعالية خري
الللائعة ،يسللتمتعون باملواقف التي يكون فيها انفعاالت خري عادية ،حسللاسللون لكيفية تأثري
انفعاالهتم يف اآلخرين ،يوصلون انفعاالهتم بطريقة جيدة ،يرشحون انفعاالهتم بصدق ،أفًل
يف التعبري عن انفعاالهتم بشكل رمزي ،يتعمقون يف توضيح معنى تعبرياهتم االنفعالية ،يعطون
اعتبار ًا كبري ًا للتفكري يف م شاعر و سلوك اآلخرين؛ ي ستطيعون القيام بتقييامت معقدة ،يكونون
أقل التزام ًا باملعايري الشللخصللية أو االجتامعية ويكونون أكثر تسللاحم ًا للسللامت املتعارضللة يف
أنف سهم واآلخرين ،جيدون حتدي ًا عندما ينظر إليف اآلخرون باعتباره هتديد ًا ،يقدرون انفعاالت
ومشللاعر اآلخرين ،ومتفتحني عىل اخلربة (صللفاء عفيفي ،2016 ،ص ص93-92؛ إبراهيم
أمحد ،2008 ،ص ص21-20؛ سامح سعادة ،2012 ،ص ص.)138-137
ومن الدراسات السابقة التي تناولت اإلبداع االنفعايل
دراسللة رهيام بركات ( )2016التي هدفت إىل التعرف عىل طبيعة العالقة بني اإلبداع
االنف عايل وأسلللال يب املواج هة لدى ( )200طال ب ًا و طال بة بكليتي الفنون التطبيق ية والرتب ية
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بجامعة بنها ،وتراوحت أعامرهم بني ( )22-19عام ًا .وتكونت أدوات الدراسللة من مقياس
اإلبداع االنفعايل ،ومقياس أسللاليب املواجهة .وتوصلللت الدراسللة إىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة ذات داللة إح صائية بني درجات الطالب عىل مقياس اإلبداع االنفعايل ودرجاهتم عىل
مقياس أسللاليب املواجهة لدى عينة الدراسللة ،وإمكانية التنبؤ باإلبداع االنفعايل من خالل
األساليب التوافقية السوية للمواجهة.
أما درا سة الامة وماثري ) (Shama & Mathyr, 2016هدفت إىل الك شف عن العالقة
بني األمل واإلبداع االنفعايل لدى عينة تتكون من ( )300طالب جامعي من جماالت خمتلفة
طبي عليهم مقياس األمل وقائمة اإلبداع االنفعايل .وتو صلت إىل وجود هناك عالقة ارتباطية
موجبة بني األمل واإلبداع االنفعايل.
بينام قامت رالا عيد ( )2015ب جراء دراسة للتعرف عىل العالقة بني االبتكار االنفعايل
والعوامل اخلمسللة الكربى للشللخصللية لدى عينة تتكون من ( )300طالب ًا وطالبة من طالب
جامعة املنصللورة بمتوسللط عمري ( )20.76سللنة .وتكونت أدوات الدراسللة من مقياس
االبتكار اال نفعايل ،وقائمة العوامل اخلم سة الكربى لل شخ صية .وتو صلت إىل وجود عالقة
دالة إح صائي ًا موجبة بني االبتكار االنفعايل وكل من االنب ساط واالنفتاح عىل اخلربة واملقبولية
ويقظة ال ًمري ،وجود عالقة دالة إح صائية سالبة بني االبتكار االنفعايل والع صابية ،وإمكانية
التنبؤ باالبتكار االنفعايل من خالل االنبساط واالنفتاح عىل اخلربة والعصابية.
يف حني أن درا سة وانغ وهوانغ وت شنغ ) (Wang, Huang & Zheng, 2015هدفت
إىل كشللف العالقة بني اإلبداع االنفعايل واألداء االبتكاري لدى ( )546مو ف يعملون ىف
 18رشكة يف الصني .وتكونت أدوات الدراسة من مقياس اإلبداع االنفعايل ،ومقياس الدافعية
الداخلية ،واختبار األداء االبتكاري .الدراسللة إىل أن اإلبداع االنفعايل لدى املو فني لف تأثري
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كبري عىل أدائهم االبتكاري ،وأن الدافعية الداخلية تلعب دور ًا وسلليط ًا يف العالقة بني اإلبداع
االنفعايل واألداء االبتكاري.
يف حني آخر هدفت سوروا ،خورو ستياخا ،أريزيتا وبالويركا (Soroa, Gorostiaga,

) Arizeta & Balluerka, 2015إىل ت صميم وتقنللللني قائمة أ سبانية ق صرية لقياس اإلبداع
االنف عايل لدى عي نة تتكون من ( )1145طا لب جامعي منهم ( )650أنثى ،و( )495ذكر.
وتكونت أدوات الدراسة من قائمة اإلبداع االنفعايل .وتوصلت إىل أن القائمة تتكون من ثالثة
عوامل هم (اال ستعداد – اجلدة -الفعالية أو األ صالة) ،وأن القائمة تت سم أبعادها باالت ساق
الداخيل واالستقرار الزمني.
وللكشف عن العالقة بني اإلبداع االنفعايل وكل من فعالية الذات االنفعالية ومهارات
اختاذ القرار والنموذج الب نائي بينهم لدى ( )322طال ب ًا و طال بة من طالب الكل يات األدب ية
والعلمية بجامعة كفر الشلليخ قام حسللني النجار ( )2014بدراسللة وطبي فيها قائمة اإلبداع
االنفعايل ،ومقياس فعالية الذات االنفعالية ،ومقياس مهارات اختاذ القرار .وتو صل إىل وجود
تأثري دال إح صائي ًا لكل من التخ صص (علمي – أديب) والنوع (ذكور – إناث) وتفاعالهتام يف
اإلبداع االنفعايل وكانت الفروق ل صالح اإلناث ول صالح طالب التخ صص األديب ،ووجود
عالقة دالة إحصللائي ًا وموجبة بني اإلبداع االنفعايل وكل من فعالية الذات االنفعالية مهارات
اختاذ القرار ،وإمكانية التنبؤ بمهارات اختاذ القرار من خالل كل من اإلبداع االنفعايل وفعالية
الذات االنفعالية.
أما دراسة برشى عمر وربيعة زيدان ( )2014هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى
اإلبداع االنف عايل لدى عي نة تتكون من ( )380طال ب ًا وطال بة من جام عة تكريت .وتكونت
أدوات الدراسللة من مقياس اإلبداع االنفعايل .وتوصلللت إىل وجود مسللتوى إبداع انفعايل
منخفض لدى عينة الدراسللة ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصللائية بني الذكور واإلناث يف
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اإلبداع االنفعايل ،وعدم وجود فروق ذات داللة إح صائية بني التخ صص العلمي واإلن ساين
يف إبداعهم االنفعايل.
بينام هدفت دراسة ربيعة احلمداين ( )2014إىل التعرف عىل مستوى اإلبداع االنفعايل،
ومسللتوى الق يادة الرتبو ية و كذ لك معر فة العال قة بينهام لدى عي نة تتكون من ( )80مدير ًا
ومديرة من مدراء املدارس الثانوية .وتكونت أدوات الدراسللة من مقياس اإلبداع االنفعايل،
ومقياس مسللتوى القيادة الرتبوية .وتوصلللت إىل وجود مسللتوى متدين من اإلبداع االنفعايل
والق يادة الرتبو ية لدى مدراء املدارس ال ثانو ية ،ووجود عال قة ارت باط ية إجياب ية بني كل من
اإلبداع االنفعايل والقيادة الرتبوية.
يف حني أن دراسلللة زاري ) (Zareie, 2014هد فت إىل كشللف العال قة بني اإل بداع
االنفعايل والكفاءة الذاتية والدافعية األكاديمية لدى عينة تتكون من ( )380طلللالب بالصف
الثالث بمدارس الللبسللتار .وتكونت أدوات الدراسللة من قائمة اإلبداع االنفعايل ،واسللتبيان
الكفاءة الذاتية ،واسللتبيان لدافعية األكاديمية .وتوصلللت إىل وجود عالقة ارتباطية دالة بني
اإلبداع االنفعايل والكفاءة الذاتية والدافعية األكاديمية ،وأن الدافعية األكاديمية منبأ بالكفاءة
الذاتية واإلبداع االنفعايل.
يف حني آخر هدفت دراسللة سللامح سللعادة ( )2012إىل متييز االبتكار االنفعايل عن
االبتكار املعريف والذكاء االنفعايل لدى عينة تتكون من ( )100مفحوصللل ًا ومفحوصلللة من
طالب كلية الرتبية جامعة األزهر بالقاهرة وطالبات كلية البنات بأسلليوط وطالب وطالبات
الدراسلللات العليا بمركز التأهيل الرتبوي بطنطا ،وتراوحت أعامرهم من ( )26-19سللنة
بمتو سط قدره ( )22سنة .وتكونت أدوات الدرا سة من مقياس االبتكار االنفعايل ،واختبار
القدرة عىل التفكري االبتكاري ،ومقياس الذكاء االنفعايل .وتوصلللت إىل وجود فروق دالة
إحصللائي ًا ين متوسللطات الذكللللور واإلناث يف االبتكار االنفعايل والذكاء االنفعايل لصللالح
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
491
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هبة حممد إبراهيم سعد
املجلد ( )3العدد (2020 )2م

اإلناث ،عدم وجود فروق دالة إحصللائي ًا ين متوسللطات الذكور واإلناث يف االبتكار املعريف،
وجود عالقة دالة إحصلللائي ًا بني االبتكار االنفعايل وبني الذكاء االنفعايل واالبتكار املعريف،
وإمكانية التنبؤ باالبتكار االنفعايل من خالل االبتكار املعريف.
وأجرت زي نب بدوي ( )2011دراسلللة دف التعرف عىل أفًلللل نموذج ب نائي
للعالقات والتأثريات املبارشة وخري املبارشة والكلية بني املتغريات :اإلبداع االنفعايل ،والذكاء
االنفعايل ،واالنتباه االنفعايل ،والتفكري االنفعايل .وتكونت عينة الدراسللة من ( )394طالب ًا
وطالبة يف الفرقة الرابعة بكلية الرتبية باإلسللامعيلية طبي عليهم مقياس اإلبداع االنفعايل،
ومقياس الذكاء االنفعايل ،ومقياس االنتباه االنفعايل ،ومقياس التفكري االنفعايل .وتوصلللت
إىل وجود تأثري موجب مبارش وخري مبارش وكيل للذكاء االنفعايل يف اإلبداع االنفعايل ،والتفكري
االنفعايل ،واالنتباه اال نفعايل ،ووجود تأثري كيل للذكاء االنفعايل يف مكونات اإلبداع االنفعايل
والتفكري االنفعايل.
كام اجريت درا سة نيللللزديان وعابدي ) (Nezhdyan & Adbi, 2010لو صف البناء
العاميل لقائمة اإلبداع االنفعايل ألفلريل ( )1999لدى عينة تتكون من ( )650طالبا إيرانيا يف
جام عة طهران .وتكو نت أدوات ا لدراسلللة من قائ مة اإل بداع االنف عايل ألفر يل (.)1999
وتوصلللت إىل أن قائمة اإلبداع االنفعايل تتكون من ثالثة عوامل هم االسللتعداد أي (الفهم
والتعلم من مشللاعر املرء واآلخرين) ،اجلدة وهي (القدرة عىل جتربة املشللاعر خري االعتيادية)
والفاعلية  /األصالة وهي (املهارة يف التعبري عن املشاعر بصدق وبرصاحة).
من خالل العرض السابي للدراسات السابقة اتًح للباحثة ما ييل:
 -1عدم وجود فروق ذات داللة إح صائية بني طالب التخ صص العلمي واإلن ساين يف
اإلبداع االنفعايل.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
492

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Heba Mohammed Saad
Volume (3) No. (2) 2020

فروض البحث:
من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن صياخة فروض البحث التالية:
 -1تتباين أساليب التفكري لدى طالب كلية الرتبية.
 -2مستوى اإلبداع االنفعايل لدى طالب كلية الرتبية متوسط.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف أسللاليب التفكري تعزى ملتغري التخصللص
الدرايس (علمي  /أديب).
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصلللائية يف اإلبداع االنفعايل تعزى ملتغري التخصللص
الدرايس (علمي  /أديب).
 -5ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف أسللاليب التفكري تعزى ملتغري مكان السللكن
(ريف  /حرض).
 -6توجد فروق ذات داللة إحصلللائية يف اإلبداع االنفعايل تعزى ملتغري مكان السللكن
(ريف  /حرض) لصالح احلرض.
 -7توجد عالقة دالة إحصللائي ًا بني أسللاليب التفكري واإلبداع االنفعايل لدى طالب كلية
الرتبية.
 -8تشللكل أسللاليب التفكري نموذج تنبؤي دال إحصللائي ًا بأبعاد اإلبداع االنفعايل لدى
طالب كلية الرتبية.
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املنهج والطريقة واإلجراءات:
 -1منهج البحث:
اعت مدت ال باح ثة يف الب حث ا حلايل عىل املنهأ الوصللفي االرت باطي ،لكو نف املنهأ
املناسب لطبيعة البحث ومتغرياتف.
 -2عينة البحث:
تكونت عينة الدراسللة من ( )180طالب ًا جامعي ًا بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية جامعة
دمياط موزعني كام بجدول (:)1
جدول ( )1يبني عينة البحث
املتغري
العدد

مكان السكن

التخصص
علمي

أديب

ريف

حرض

78

102

94

86

املجموع

180

 -3أدوات البحث:
جلمع املعلومات والبيانات الالزمة الختبار فروض البحث ،تم اسللتخدام األدوات
التالية:
( )1مقياس أساليب التفكري (إعداد :الباحثة):
 )1وصف املقياس:
يتكون املق ياس من ( )20موق ف ًا متبو عة بخمس ع بارات خمتل فة مت ثل كل ع بارة ح ً
ال
لذلك املوقف ،حيث يعرب كل حل عن أحد أسللاليب التفكري اخلمسللة (الرتكيبي ،والعميل،
والواقعي ،والتحلييل ،واملثايل) ،واملطلوب من الطالب أن يًع أرقام ًا ترتاوح من ( )5-1أمام
العبارات حيث يًللع درجة ( )5للعبارة األكثر انطباق ًا عليف ثم درجة ( )4للعبارة األدنى
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انط با ق ًا ودر جة ( )3للع بارة التي تأيت ب عد ها باالنط باق ودر جة ( )2للع بارة األ قل انط با ق ًا
ودرجة ( )1للعبارة التي ال تنطبي.
 )2اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
 .1االتساق الداخيل:
تم حسللاب معامالت االرت باط بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية
للمق ياس ،وذ لك ملعر فة مدى ارت باط الب عد با لدر جة الكل ية للمق ياس ،وذ لك للتحقي من
االتساق الداخيل للمقياس ،ويتًح بجدول ( )2قيم معامالت االرتباط:
جدول ( )2معامالت االرتباط بني األبعاد اخلمسة ملقياس أساليب التفكري والدرجة الكلية للمقياس
األبعاد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الرتكيبي

0.25

0.05

املثايل

0.28

0.01

العميل

0.31

0.01

التحلييل

0.29

0.01

الواقعي

0.22

0.05

تبني من جدول ( )2أن األبعاد اخلمسللة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصللائي ًا
ح يث تراو حت م عامالت االرت باط بني ( ،)0.31 – 0.22و هذا يدل عىل أن أب عاد مق ياس
أسللاليب التفكري تتمتع بمعامل اتسللاق داخيل عال مما يعني صللالحية اسللتخدامف يف البحث
احلايل.
 .2صدق املقياس
أ -الصللدق الظاهري :تم عرض املقياس عىل جمموعة من املحكمني املتخصللصللني يف العلوم
الرتبوية والنفسلل ية وعددهم عرشللة خرباء ،وب عد أخذ بعض املالح ظات والتوجي هات من
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
495
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هبة حممد إبراهيم سعد
املجلد ( )3العدد (2020 )2م

األسللاتذة املحكمني اسللتخرجت النسللبة املئوية لكل فقرة إذ حصلللت أقل فقرة عىل ما نسللبتف
( )%90وحصلت أعىل فقرة عىل نسبة ( )%100وبذلك يكون املقياس مكون ًا من ( )20موقف ًا
ب -صدق املقارنة الطرفية:
قامت الباحثة بحساب صدق املقياس من خالل استخدام صدق املقارنة الطرفية الذي
يقوم عىل حسللاب داللة الفروق بني متوسللطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة عىل
املقياس ومتوسللطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفًللة عىل نفس املقياس ،ويبني
جدول ( )3دالالت هذه الفروق:
جدول ( )3داللة الفروق بني مرتفعي ومنخفيض الدرجات عىل مقياس أساليب التفكري
األبعاد

الرتكيبي

املثايل

العميل

التحلييل

الواقعي

االنحراف

قيمة

مستوى

املعياري

"ت"

الداللة

16.91-

0.001

3.13-

0.01

15.64-

0.001

16.19-

0.001

14.57-

0.001

املجموعات

املتوسط

منخفيض الدرجات

53.00

4.10

مرتفعي الدرجات

71.54

3.48

منخفيض الدرجات

58.96

5.71

مرتفعي الدرجات

64.42

6.35

منخفيض الدرجات

47.67

3.48

مرتفعي الدرجات

64.88

4.11

منخفيض الدرجات

53.38

3.27

مرتفعي الدرجات

68.21

3.08

منخفيض الدرجات

46.46

4.41

مرتفعي الدرجات

64.54

4.18

يتبني من جدول ( )3وجود فروق جوهر ية دا لة إحصلللائ ي ًا بني ا لدر جات العل يا
والدرجات الدنيا يف األبعاد اخلمسللة ملقياس أسللاليب التفكري لصللالح الدرجات العليا ،وهذا
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يدل عىل أن املقياس يميز بني األفراد ذوي الدرجات العليا واألفراد ذوي الدرجات الدنيا يف
األبعاد اخلمسللة ملقياس أسللاليب التفكري ،مما يعني أن املقياس بمفرداتف يتمتع بمعامل صللدق
عال .وهذا يشري إىل صالحية املقياس للتمييز بني الدرجات العليا والدرجات املنخفًة.
 .3ثبات املقياس:
تم حسللاب معامل ثبات املقياس باسللتخدام طريقة ألف كرونباك ،وكانت كام يبينها
جدول ()4
جدول ( )4قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباك
أسلوب التفكري

قيمة ألف كرونباخ

الرتكيبي

0.58

املثايل

0.52

العميل

0.51

التحلييل

0.51

الواقعي

0.57

املقياس ككل

0.60

وهذا يعني ثبات املقياس وإمكانية استخدامف بالبحث احلايل.
( )2مقياس اإلبداع االنفعايل (إعداد :الباحثة):
 )1وصف املقياس:
يتكون املقياس من ( )40مفردة أما ك ً
ال منها مخس بدائل هم (موافي بشللدة – موافي –
ال أدري – خري موافي – خري موافي بشدة)) ،وهذه املفردات موزعة عىل أربع أبعاد كام هو مبني
بجدول (:)5
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جدول ( )5يبني توزيع مفردات املقياس عىل أبعاده
م

البعد

أرقام املفردات

1

االستعداد أو التهيؤ االنفعايل

10-1

2

املرونة

20-11

3

اجلدة

30-21

4

الفعالية

40-31

 )2اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
 .1االتساق الداخيل:
تم حسللاب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية
للمق ياس ،وذ لك ملعر فة مدى ارت باط الب عد با لدر جة الكل ية للمق ياس ،وذ لك للتحقي من
االتساق الداخيل للمقياس ،ويتًح بجدول ( )6قيم معامالت االرتباط:
جدول ( )6معامالت االرتباط بني األبعاد األربعة ملقياس اإلبداع االنفعايل والدرجة الكلية للمقياس
معامل االرتباط

األبعاد

مستوى الداللة

االستعداد أو التهيؤ االنفعايل

0.74

0.001

املرونة

0.77

0.001

اجلدة

0.79

0.001

الفعالية

0.79

0.001

تبني من جدول ( )6أن األبعاد األربعة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصللائي ًا
ح يث تراو حت م عامالت االرت باط بني ( ،)0.79 – 0.74و هذا يدل عىل أن أب عاد مق ياس
اإلبداع االنفعايل تتمتع بمعامل اتسللاق داخيل عال مما يعني صللالحية اسللتخدامف يف البحث
احلايل.
 .2صدق املقياس
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أ -الصدق الظاهري :تم عرض املقياس عىل جمموعة من املحكمني املتخصصني يف العلوم
الرتبوية والنفسللية وعددهم عرشللة خرباء ،وأبدوا اتفاقهم بنسللبة ( )%90عىل مدى
مناسللبة مفردات املقياس للهدف الذي تقيسللف وألبعاده وللعينة وللمرحلة العمرية
والبيئة التي سيتم التطبيي فيها.
ب -صدق املقارنة الطرفية:
قامت الباحثة بحساب صدق املقياس من خالل استخدام صدق املقارنة الطرفية الذي
يقوم عىل حسللاب داللة الفروق بني متوسللطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة عىل
املقياس ومتوسللطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفًللة عىل نفس املقياس ،ويبني
جدول ( )7دالالت هذه الفروق:
جدول ( )7داللة الفروق بني مرتفعي ومنخفيض الدرجات عىل مقياس اإلبداع االنفعايل
االنحراف

قيمة

مستوى

املعياري

"ت"

الداللة

15.91-

0.001

19.42-

0.001

19.18-

0.001

18.24-

0.001

17.55-

0.001

األبعاد

املجموعات

املتوسط

االستعداد أو

منخفيض الدرجات

36.21

2.62

التهيؤ االنفعايل

مرتفعي الدرجات

46.04

1.52

منخفيض الدرجات

31.21

2.80

مرتفعي الدرجات

44.58

1.89

منخفيض الدرجات

30.25

2.75

مرتفعي الدرجات

44.04

2.20

منخفيض الدرجات

32.63

2.89

مرتفعي الدرجات

45.42

1.86

منخفيض الدرجات

137.33

7.51

مرتفعي الدرجات

175.63

7.61

املرونة

اجلدة

الفعالية

الدرجة الكلية
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يتبني من جدول ( )7وجود فروق جوهر ية دا لة إحصلللائ ي ًا بني ا لدر جات العل يا
والدرجات الدنيا يف األبعاد األربعة ملقياس اإلبداع االنفعايل لصللالح الدرجات العليا ،وهذا
يدل عىل أن املقياس يميز بني األفراد ذوي الدرجات العليا واألفراد ذوي الدرجات الدنيا يف
األبعاد األربعة ملقياس اإلبداع االنفعايل ،مما يعني أن املقياس بمفرداتف يتمتع بمعامل صللدق
عال .وهذا يشري إىل صالحية املقياس للتمييز بني الدرجات العليا والدرجات املنخفًة.
 .3ثبات املقياس:
تم حسللاب معامل ثبات املقياس باسللتخدام طريقة ألف كرونباك ،وكانت كام يبينها
جدول ()8
جدول ( )8قيم معامالت الثبات بطريقة ألف كرونباك
أبعاد املقياس

قيمة ألف كرونباخ

االستعداد أو التهيؤ االنفعايل

0.55

املرونة

0.69

اجلدة

0.70

الفعالية

0.70

املقياس ككل

0.87

وهذا يعني ثبات املقياس وإمكانية استخدامف بالبحث احلايل.
 -4إجراءات البحث:
اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
( )1االطالع عىل األدبيات املرتبطة بموضللوع البحث من إطار نظري ودراسللات سللابقة
ومعاجلتها بام يتناسب مع أهداف البحث.
( )2إعداد أدوات البحث والتحقي من خصائصها السيكومرتية.
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( )3حتديد جمتمع البحث وهم طالب الفرقة الرابعة بكلية الرتبية جامعة دمياط.
( )4اختيار عينة البحث وبلغ عددهم ( )180طالب ًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية
جامعة دمياط.
( )5تطبيي مقياس أساليب التفكري عىل عينة البحث.
( )6تطبيي مقياس اإلبداع االنفعايل عىل عينة البحث.
( )7مجع وتبو يب ب يا نات الب حث وم عاجلت ها إحصلللائ ي ًا باسللت خدام (املتوسلل طات –
االنحرافات املعيارية  -معامل ارتباط بريسللون – اختبار "ت" لعينتني مسللتقلتني –
معادلة االنحدار) الختبار فروض البحث.
( )8تفسري ومناقشة نتائأ البحث.
نتائج البحث:
نتائج الفرض األول وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض األول عىل أن :تتباين أساليب التفكري لدى طالب كلية الرتبية ،وللتحقي
من صحة هذا الفرض ،تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد عينة
الدراسة عىل مقياس أساليب التفكري .ويوضح جدول ( )9تلك القيم.
جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة عىل مقياس أساليب التفكري
أساليب التفكري

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

الرتكيبي

62.47

7.58

املثايل

64.46

7.97

العميل

55.76

7.06

التحلييل

60.59

6.13

الواقعي

55.66

7.52
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يتبني من جدول ( )9أن الفرض األول حتقي وذلك أن أسلللال يب التفكري ختتلف بني
أفراد عينة الدرا سة كالتايل :نجد يف أعىل ترتيب أ سلوب التفكري املثايل ثم يليف أ سلوب التفكري
الرتكيبي ثم أسلوب التفكري التحلييل ثم أسلوب التفكري العميل ثم أسلوب التفكري الواقعي.
وهذا يعني أن طالب اجلامعة يميلون بدرجة أكرب إىل تكوين وجهات نظر خمتلفة جتاه
األالللياء ويميلون إىل التوجيف املسللتقبيل والتفكري يف األهداف واالهتامم باحتياجاهتم وما هو
مفيد بالنسللبة فم ويركزوا االهتامم عىل ما هو مفيد للناس واملجتمع وحمور االهتامم هو القيم،
ويميلون بدرجة كبرية إىل التوا صل لبناء أفكار جديدة وأ صلية خمتلفة متام ًا عام يفعلف اآلخرون
يف القدرة عىل تركيب األفكار املختلفة والتطلع إىل بعض وجهات النظر ،ويعتمدون بم ستوى
متوسط عىل املالحظة واإلدراك من خالل احلواس ،واحلقائي التي يدركها.
ويمكن تف سري اختالف ترتيب أ ساليب التفكري يف هذا البحث عن خريه من األبحاث
بأن أسلللوب التفكري املتبع عند التعامل مع املواقف االجتامعية يف اجلوانب احلياتية قد خيتلف
عن أ سلوب التفكري عند حل امل سائل العلمية مما يعني أن الفرد قد ي ستخدم عدة أ ساليب يف
التفكري قد تتغري هذه األساليب مع الزمن ،كام أهنا يمكن أن تعود إىل اختالف املجتمعات التي
أجر يت في ها هذه ا لدراسلللات ،ح يث ختتلف طبي عة تفكري كل جمتمع عن املجتمع اآلخر،
واختالف العوامل التي تؤثر يف التفكري ،وأيًلل ًا يمكن تفسللريها باختالف املناهأ الدراسللية
التي تعرض فا هؤالء األفراد ،وفيام إذا كانت تركز عىل تنمية أسلللوب تفكري معني أكثر من
األساليب األخرى.
نتائج الفرض الثاين وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض الثاين عىل أن :مسللتوى اإلبداع االنفعايل لدى طالب اجلامعة متوسللط.
وللتحقي من صللحة هذا الفرض ،تم مجع درجات عبارات املقياس ككل ثم مقارنتها بالقيمة
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املتوسطة فا ،وحيث أن عدد مفردات هذا املقياس ( )40مفردة ،والقيمة املتوسطة لال ستجابة
عىل العبارة تسللاوي ( )3فتكون القيمة املتوسللطة السللتجابات املقياس ككل ( )120درجة،
وتعرب عن املتوسط االفرتايض فذا املقياس .كام تم حساب ذلك أيً ًا عىل األبعاد األربعة التي
يتكون منها املقياس ،ويو ضح جدول ( )10داللة الفروق بني املتو سط التجريبي ال ستجابات
طالب اجلامعة واملتوسللط االفرتايض السللتجاباهتم عىل مفردات املقياس ككل وعىل األبعاد
األربعة.
جدول ( )10داللة الفروق بني املتوسط التجريبي الستجابات طالب اجلامعة واملتوسط االفرتايض
الستجاباهتم عىل مفردات املقياس ككل وعىل األبعاد األربعة
املتوسط

املتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

مستوى

االفرتايض

التجريبي

املعياري

احلرية

(ت)

الداللة

30

41.23

4.06

179

26.22

0.001

املرونة

30

38.07

5.45

179

14.04

0.001

اجلدة

30

37.28

5.53

179

12.49

0.001

الفعالية

30

39.17

5.20

179

16.71

0.001

املقياس ككل

120

155.74

15.71

179

21.59

0.001

املجاالت
االستعداد أو التهيؤ
االنفعايل

يتبني من جدول ( )10أن مستوى طالب اجلامعة يف اإلبداع االنفعايل وأبعاده أعىل من
املتوسط.
وهذه النتيجة تتفي مع دراسللة هنلة العابدي ( ،)2017وختتلف مع دراسللة ك ً
ال من
برشى عمر وربيعة زيدان ()2014؛ وربيعة احلمداين ()2014
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أن طالب اجلامعة نظر ًا ألمهية املرحلة التي يلتحقون ا
هيتمون بانفعاالهتم ويعطون فا قيمة كبرية ،يوصلللون انفعاالهتم بطريقة جيدة ،يرشللحون
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انفعاالهتم بصدق ،يتعمقون يف توضيح معنى تعبرياهتم االنفعالية ،يقدرون انفعاالت ومشاعر
اآلخرين ،ويعطون اعتبار ًا كبري ًا للتفكري يف مشللاعر وسلللوك اآلخرين .وقد يعود السللبب إىل
أ ساليب التن شئة االجتامعية أو األرسية التي تطبع الفرد يف اكت ساب اللغة والعادات والتقاليد
والقيم واألعراف االجتامعية التي تبدأ من األرسة وتنتقل معف إىل املجتمع.
نتائج الفرض الثالث وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض ال ثالث عىل أن :ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف أسللاليب التفكري
تعزى ملتغري التخصص الدرايس (علمي  /أديب) .وللتحقي من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة
(ت) وداللتها اإلحصائية بني متوسطات درجات طالب التخصص العلمي ومتوسطات درجات
طالب التخصص األديب يف أساليب التفكري وجدول ( )11يوضح هذه الفروق وداللتها.
جدول ( )11الفروق بني متوسطات درجات طالب التخصص العلمي ومتوسطات درجات طالب
التخصص األديب يف أساليب التفكري
علمي (ن=)78

أديب (ن = )102

املتغريات

م

ع

م

ع

املجموعات

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

الرتكيبي

63.18

7.04

61.92

7.80

0.78

خري دال

املثايل

64.33

7.49

64.55

8.40

0.13-

خري دال

العميل

56.05

6.33

55.53

7.63

0.35

خري دال

التحلييل

60.90

6.66

60.35

5.75

0.42

خري دال

الواقعي

55.00

8.04

56.16

7.13

0.72-

خري دال

يتًللح من جدول ( )11أنف ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف أسللاليب التفكري
تعزى ملتغري التخصص الدرايس (علمي  /أديب) ،وبناء عليف تم قبول الفرض الثالث.
وتتفي هذه النتيجة مع دراسة ك ً
ال من عبد اهلل العنزي ()2016؛ حممد كادي (،)2016
وختتلف مع دراسة ك ً
ال من عيل الشلوي ()2010؛ أمحد مرزوك (.)2016
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وترجع الباحثة ما توصللل إليف هذا البحث إىل أن املرجعية الثقافية والبيئية والرتبوية
للطالب تكاد تكون واحدة باإلضللافة إىل أهنم خيًللعون إىل نظام تعليمي واحد يف كل أبعاده
اإلدارية والفنية والنظرية ،وقد تكون عائدة إىل أن مجيع التخصللصللات بام فيها التخصللص
العلمي واألديب ختًللع لنفس الظروف من طرق تدريس تقليدية تركز عىل املعلومات ال عىل
املهارات واالعتامد عىل املحارضة التي يكون فيها الطالب هو املسللتقبل للمعلومة دون إتاحة
الفرصة لف بأن يكون حمل ً
ال ومو ف ًا ألساليب التفكري يف العملية التعليمية.
نتائج الفرض الرابع وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض الرابع عىل أن :ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف اإلبداع االنفعايل تعزى
ملتغري التخ صص الدرايس (علمي  /أديب) .وللتحقي من صحة هذا الفرض تم ح ساب قيمة (ت)
وداللتها اإلحصائية بني متوسطات درجات طالب التخصص العلمي ومتوسطات درجات طالب
التخصص األديب يف اإلبداع االنفعايل أبعاده األربعة وجدول ( )12يوضح هذه الفروق وداللتها.
جدول ( )12الفروق بني متوسطات درجات طالب التخصص العلمي ومتوسطات درجات طالب
التخصص األديب يف اإلبداع االنفعايل وأبعاده
املجموعات
املتغريات
االستعداد أو

علمي (ن=)78

أديب (ن = )102

ع

ع

م

م

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

41.31

4.72

41.18

3.53

0.15

خري دال

املرونة

37.031

6.11

38.65

4.87

1.16-

خري دال

اجلدة

36.10

5.61

38.18

5.34

1.18-

خري دال

الفعالية

37.92

5.56

40.12

4.75

2.02-

0.05

املقياس ككل

152.64

17.02

158.12

14.35

1.66-

خري دال

التهيؤ االنفعايل
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يتًللح من جدول ( )12أنف ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف اإلبداع االنفعايل
وأبعاده (االسللتعداد أو التهيؤ االنفعايل – املرونة – اجلدة) تعزى ملتغري التخصللص الدرايس
(علمي  /أديب) ،بينام يف بعد الفعالية توجد فروق ذات داللة إحصللائية لصللالح التخصللص
األديب وبناء ًا عليف تم قبول الفرض الرابع جزئي ًا.
وتتفي هذه النتيجة مع دراسللة برشللى عمر وربيعة زيدان ( ،)2014وتتفي جزئي ًا مع
دراسة حممد أبو راسني ( ،)2015وختتلف مع دراسة ك ً
ال من حسني النجار ()2014
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أن كال طالب التخصللصللني يتشلللابف اخلربات التي
يكتسبوها يف احلياة اجلامعية بسبب خًوعهم لنظام واحد يف التعليم ويتعرضون إىل املؤثرات
البيئية نفسها.
أما بالنسللبة لتفوق طالب التخصللص األديب عىل العلمي يف بعد الفعالية فقط نتيجة
لطبيعة دراسللتهم التي جتعلهم أكثر انفتاح ًا عىل املجتمع مما يمكنهم من التعامل مع انفعاالهتم
بطريقة جتعلهم أكثر سيطرة عىل املواقف وأكثر تفاع ً
ال مع اآلخرين.
نتائج الفرض اخلامس وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض اخلامس عىل أن :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أساليب التفكري
تعزى ملتغري مكان ال سكن (ريف  /ح رض) .وللتحقي من صحة هذا الفرض تم ح ساب قيمة
(ت) وداللتها اإلحصائية بني متوسطات درجات طالب الريف ومتوسطات درجات طالب
احلرض يف أساليب التفكري وجدول ( )13يوضح هذه الفروق وداللتها.
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جدول ( )13الفروق بني متوسطات درجات طالب الريف ومتوسطات درجات طالب احلرض يف أساليب التفكري
الريف (ن=)94

احلرض (ن = )86

املتغريات

م

ع

م

ع

املجموعات

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

الرتكيبي

62.64

7.49

62.28

8.20

1.24

خري دال

املثايل

65.45

7.74

63.34

7.30

0.58-

خري دال

العميل

55.34

6.89

56.21

6.17

1.22

خري دال

التحلييل

61.34

6.06

59.77

6.58

0.72-

خري دال

الواقعي

55.11

8.32

56.26

11.61

1.17

خري دال

يتًللح من جدول ( )13أنف ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف أسللاليب التفكري
تعزى ملتغري مكان السكن (ريف  /حرض) ،وبناء عليف تم قبول الفرض اخلامس.
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أن مجيع الطالب خيًللعون إىل نظام تعليمي واحد يف
كل أبعاده اإلدارية والفنية والنظرية ،خيًللعون لنفس الظروف من طرق تدريس تقليدية تركز
عىل املعلومات ال عىل املهارات واالعتامد عىل املحارضة التي يكون فيها الطالب هو املسللتقبل
للمعلو مة دون إ تا حة الفرصلللة لف بأن يكون حمل ً
ال ومو ف ًا ألسلللال يب التفكري يف العمل ية
التعليمية.
نتائج الفرض السادس وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض ال سادس عىل أن :توجد فروق ذات داللة إح صائية يف اإلبداع االنفعايل
تعزى ملتغري مكان السكن (ريف  /حرض) لصالح احلرض .وللتحقي من صحة هذا الفرض تم
ح ساب قيمة (ت) وداللتها اإلح صائية بني متو سطات د درجات طالب الريف ومتو سطات
درجات طالب احل رض يف اإلبداع االنفعايل أبعاده األربعة وجدول ( )14يو ضح هذه الفروق
وداللتها.
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جدول ( )14الفروق بني متوسطات درجات طالب الريف ومتوسطات درجات طالب احلرض يف اإلبداع
االنفعايل وأبعاده
املجموعات
املتغريات
االستعداد أو

الريف (ن=)94

احلرض (ن = )86

م

ع

م

ع

قيمة "ت"

مستوى
الداللة

41.19

4.16

41.28

4.01

0.10-

خري دال

املرونة

37.81

5.73

38.35

5.18

0.47-

خري دال

اجلدة

36.85

5.23

37.74

5.86

0.76-

خري دال

الفعالية

38.83

5.34

39.53

5.09

0.64-

خري دال

املقياس ككل

154.68

15.15

156.91

16.39

0.67-

خري دال

التهيؤ االنفعايل

يتًللح من جدول ( )14أنف ال توجد فروق ذات داللة إحصللائية يف اإلبداع االنفعايل
ومجيع أب عاده تعزى ملتغري م كان السللكن (ريف  /حرضلل) ،وب ناء عل يف تم رفض الفرض
السادس.
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل أن أفراد العينة يعيشللون يف دولة واحدة سللواء كانوا
سللكان ريف أو حرض ل ويتلقون نفس املناهأ وخيًللعون إىل نظام تعليمي واحد يف كل أبعاده
اإلدارية والفنية والنظرية مما ينعكس عىل القدرات اإلبداعية لدهيم.
نتائج الفرض السابع وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض السابع عىل أن :توجد عالقة دالة إحصائي ًا بني أساليب التفكري واإلبداع
االنفعايل لدى طالب اجلامعة .وللتحقي من صللحة هذا الفرض تم اسللتخدام معامل ارتباط
بريسون ،وجدول ( )15يوضح ذلك:
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جدول ( )15معامالت االرتباط بني أساليب التفكري واإلبداع االنفعايل
املتغريات

االستعداد

املرونة

اجلدة

الفعالية

اإلبداع االنفعايل ككل

الرتكيبي

0.00

0.00

0.01-

0.05

0.02

املثايل

0.14-

0.12-

0.17-

0.16-

0.19-

العميل

**0.30

**0.27

*0.25

**0.32

**0.36

التحلييل

*0.23

0.03-

0.03

0.07-

0.04

الواقعي

0.15-

0.01-

0.07

0.05-

0.03-

*دالة عند  ** 0.05دالة عند 0.01

يتًح من جدول ( )15أنف:
 -1ال توجد عالقة ارتباطية بني التفكري الرتكيبي واإلبداع االنفعايل وكل أبعاده.
 -2ال توجد عالقة ارتباطية بني التفكري املثايل واإلبداع االنفعايل وكل أبعاده.
 -3تو جد عال قة ارت باط ية دا لة إحصلللائ ي ًا بني التفكري العميل واإل بداع االنف عايل و كل
أبعاده.
 -4ال توجد عالقة ارتباطية بني التفكري التحلييل واإلبداع االنفعايل وأبعاده الثالثة التالية
(املرونة – اجلدة – الفعالية).
 -5ال توجد عالقة ارتباطية بني التفكري الواقعي واإلبداع االنفعايل وكل أبعاده.
وبناء عليف تم قبول الفرض السابع جزئي ًا.
وتفرسلل الباحثة تلك النتيجة بأن األفراد من ذوي أسلللوب التفكري العميل يميلون إىل
إجياد طرائي جديدة للقيام باألالللياء بام هو متوفر لدهيم من أدوات كام يمتاز سلللوكهم باملرونة
والقدرة عىل التكيف ،وهذه ال سامت يت سم ا أي ً ًا األفراد املبدعني ،وأي ً ًا األفراد العمليون
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يميلون ألن حيظو برضللا اآلخرين أو قبوفم عىل األقل وهذه سللمة من أهم سللامت املبدعني
انفعالي ًا ،ومن هنا يتًح سبب العالقة االرتباطية بني التفكري العميل واإلبداع االنفعايل.
نتائج الفرض الثامن وتفسريها ومناقشتها:
ينص الفرض الثامن عىل أن :تشكل أساليب التفكري نموذج تنبؤي دال إحصائي ًا بأبعاد
اإل بداع االنف عايل لدى طالب اجلام عة .والخت بار هذا الفرض اسللت خد مت ال باح ثة حتل يل
االن حدار املت عدد خطوة بخطوة؛ ح يث تم إد خال متغري التفكري العميل يف خطوة وح يدة
لتشللكيل نموذج وحيد للتنبؤ بأبعاد اإلبداع االنفعايل وكذلك الدرجة الكلية ،ويبني جداول
( ) 16حتل يل االن حدار املت عدد خطوة بخطوة للتفكري العميل عىل أب عاد اإل بداع االنف عايل
وكذلك الدرجة الكلية:
جدول ( :)16حتليل االنحدار املتعدد املتدرج للتفكري العميل عىل أبعاد اإلبداع االنفعايل
م

البعد

قيمة (ف)

الداللة اإلحصائية

1

االستعداد أو التهيؤ االنفعايل

8.80

0.01

2

املرونة

6.85

0.01

3

اجلدة

5.61

0.05

4

الفعالية

10.00

0.01

5

اإلبداع االنفعايل ككل

13.37

0.001

يتًللح من جداول ( )16إمكانية التنبؤ بأبعاد اإلبداع االنفعايل (االسللتعداد أو التهيؤ
االنفعايل – املرونة – اجلدة – الفعالية) وكذلك الدرجة الكلية من خالل التفكري العميل.
وتبني ا جلداول أر قام ،)20( ،)19( ،)18( ،)17( :و( )21م عامالت االن حدار
املعيارية للتفكري العميل ومسللتوى داللتها للتنبؤ بأبعاد اإلبداع االنفعايل (االسللتعداد أو التهيؤ
االنفعايل – املرونة – اجلدة – الفعالية) وكذلك الدرجة الكلية
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جدول ( :)17معامالت االنحدار املعيارية للتفكري العميل للتنبؤ ببعد االستعداد أو التهيؤ االنفعايل
النموذج

البيان

معامل االنحدار
املعياري

الثابت
1

التفكري العميل

0.30

معامل االنحدار غري املعياري

قيمة

مستوى

B

اخلطأ املعياري

(ت)

الداللة

31.56

3.29

9.60

0.001

0.17

0.06

2.97

0.01

جدول ( :)18معامالت االنحدار املعيارية للتفكري العميل للتنبؤ ببعد املرونة
النموذج

البيان

معامل االنحدار
املعياري

الثابت
1

التفكري العميل

0.27

معامل االنحدار غري املعياري

قيمة

مستوى

B

اخلطأ املعياري

(ت)

الداللة

26.50

4.45

5.95

0.001

0.21

0.08

2.62

0.01

جدول ( :)19معامالت االنحدار املعيارية للتفكري العميل للتنبؤ ببعد اجلدة
النموذج

البيان

معامل االنحدار
املعياري

الثابت
1

التفكري العميل

0.25

معامل االنحدار غري املعياري

قيمة

مستوى

B

اخلطأ املعياري

(ت)

الداللة

26.60

4.55

5.85

0.001

0.19

0.08

2.37

0.05

جدول ( :)20معامالت االنحدار املعيارية للتفكري العميل للتنبؤ ببعد الفعالية
النموذج

البيان

معامل االنحدار
املعياري

الثابت
1

التفكري العميل

0.32

معامل االنحدار غري املعياري

قيمة

مستوى

B

اخلطأ املعياري

(ت)

الداللة

26.04

4.18

6.23

0.001

0.24

0.07

3.16

0.01

جدول ( :)21معامالت االنحدار املعيارية للتفكري العميل للتنبؤ باإلبداع االنفعايل
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البيان

النموذج

معامل االنحدار
املعياري

الثابت
1

التفكري العميل

0.36

معامل االنحدار غري املعياري

قيمة

مستوى

B

اخلطأ املعياري

(ت)

الداللة

110.71

12.41

8.92

0.001

0.81

0.22

3.66

0.001

يتبني من اجلداول ،)20( ،)19( ،)18( ،)17( :و( )21ما ييل:
 )1إم كان ية التنبؤ بب عد االسللت عداد أو التهيؤ االنف عايل لدى طالب اجلام عة من خالل
التفكري العميل بمعامل تنبؤ  0.307باإلضافة إىل ثابت مقداره .31.65
 )2إمكانية التنبؤ ببعد املرونة لدى طالب اجلامعة من خالل التفكري العميل بمعامل تنبؤ
 0.27باإلضافة إىل ثابت مقداره .26.50
 )3إمكانية التنبؤ ببعد اجلدة لدى طالب اجلامعة من خالل التفكري العميل بمعامل تنبؤ
 0.25باإلضافة إىل ثابت مقداره .26.60
 )4إمكانية ال تنبؤ ببعد الفعالية لدى طالب اجلامعة من خالل التفكري العميل بمعامل
تنبؤ  0.32باإلضافة إىل ثابت مقداره .26.04
 )5إم كان ية التنبؤ باإل بداع االنف عايل لدى طالب ا جلام عة من خالل التفكري العميل
بمعامل تنبؤ  0.36باإل ضافة إىل ثابت مقداره  .110.71وبناء عليف تم قبول الفرض
الثامن.
وتفرس الباحثة تلك النتيجة بأن من سامت ذوي التفكري العميل الق لدرة عىل التحقي مما
هو صللحيح أو خاطئ بالنسللبة للخربة الشللخصللية املبارشة وحرية التجريب والتفوق يف إجياد
طرائي جديدة لعمل األالللياء باالسللتعانة باملواد اخلامة املتاحة كام يمتاز سلللوكهم باملرونة
والقدرة عىل التكيف وكل هذه ال سامت من سامت األفراد املبدعني انفعالي ًا وهذا يؤكد إمكانية
التنبؤ باإلبداع االنفعايل من خالل أسلوب التفكري العميل.
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التطبيقات الرتبوية:
يف ضوء نتائأ الدرا سات ال سابقة وما تو صل إليف هذا البحث من نتائأ يمكن تقديم
التطبيقات الرتبوية التالية:
 -1توجيف عناية أعًللاء هيئة التدريس باجلامعة إىل رضورة االهتامم بأسللاليب تفكري
الطلبة ووضع برامأ علمية هادفة لتطويرها لدى الطلبة.
 -2إقامة دورات تدريبية ألعًاء هيئة التدريس تتًمن تطبيي مقاييس وأدوات للتعرف
عىل مستوى أساليب التفكري لدى الطلبة.
 -3هتيئة مناخات نفسللية وعلمية مناسللبة وإعداد برامأ وأنشللطة لتنمية التفكري لدى
الطلبة.
 -4الرتكيز عىل أسلوب التفكري التحلييل والواقعي أثناء التدريس وليس فقط الرتكيز عىل
إلقاء املحارضات ،ألن الطلبة يف اجلامعة ينطوون يف خالبيتهم حتت هذا األسلللوب يف
التفكري.
 -5عقد دورات تدريبية ألعًللاء هيئة التدريس لتعريفهم بأسللاليب التفكري ،وكيفية
تنميتها لدى طلبة اجلامعة.
 -6إعداد برامأ لتنمية القدرات اإلبداعية بصللفة عامة لدى طالب اجلامعة ،فالعرصلل
الذي نعيش فيف وما يتًمنف من تغريات وتطورات رسيعة يتطلب من الفرد أن يكون
مبتكر ًا يف تعاملف مع املسئوليات امللقاة عىل عاتقف.
 -7تفعيلللللل ل دور ا جلام عة يف االهتامم بالطالب والع مل عىل تنم ية قدراهتم العقل ية
والو جدان ية ،وهتي ئة امل ناك امل ناسلللب إل تا حة الفرص أ مامهم للتعبري عن أف كارهم
وحتقيي إنجازات مبتكرة.
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 -8إعداد برامأ لتنمية اإلبداع االنفعايل لدى أعًللاء هيئة التدريس باجلامعة؛ مما يسللهم
يف خلي مناك مناسب وفعال يف تعاملهم مع الطالب.
 -9اهتامم األرسة بتنمية قدرات أبنائها عىل التعبري عن انفعاالهتم ،وضللبط انفعاالهتم
وإدارهتا ،وكذلك تنمية القدرات اإلبداعية لدى أبنائها وحسن استغالل قدراهتم.
 -10إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل مراحل التعليم املختلفة.
 -11دراسة مدى تأثري أسلوب التفكري عىل أسلوب التعلم.
املقرتحات:
وتقرتح الباحثة إجراء البحوث والدراسات اآلتية:
 -1أساليب التفكري وعالقتها بمهارة اختاذ القرار لدى أعًاء هيئة التدريس باجلامعة.
 -2أساليب التفكري وعالقتها بالذكاء االجتامعي لدى طلبة اجلامعة.
 -3أساليب التفكري وداللتها التنبؤية باإلبداع االنفعايل لدى طالب املرحلة اإلعدادية.
 -4أساليب التفكري وعالقتها بالذكاءات املتعددة لدى طالب املرحلة الثانوية.
 -5فعالية التدريب عىل اإلبداع االنفعايل يف حتسللني املهارات االجتامعية ومهارات حل
املشكالت لدى طالب اجلامعة.
 -6النموذج البنائي للعالقة بني اإلبداع االنفعايل ومهارات التواصللل وحل املشللكالت
لدى طالب اجلامعة.
 -7اإلبداع االنفعايل وعالقتف بالتفكري الناقد والتفكري االبتكاري لدى طالب اجلامعة
املراجع
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 .1إبراهيم إبراهيم أمحد أمحد ( .)2008أثر تفاعل االبتكار االنفعايل والذكاء االنفعايل
والنوع عىل األداء العميل لطالب العبة الرتبية الفنية بكلية الرتبية النوعية .جملة كلية
الرتبية – عني المس.74-9 ،)3( 32 ،
 .2أمحد حممد مرزوك ( .) 2016أساليب التفكري وعالقتها باالجتاهات التعصبية عند طلبة
اجلامعة .رسالة ماجستري خري منشورة .كلية الرتبية للعلوم الرصفة – ابن افيثم ،جامعة
بغداد.
 .3أمحد حممد نوري حممود ( .)2014أساليب التفكري لدى الطلبة املتميزين .جملة جرش
للبحوث والدراسات – األردن.479-461 ،)2( 15 ،
 .4برشى خطاب عمر وربيعة مانع زيدان ( .)2014اإلبداع االنفعايل وعالقتف ببعض
املتغريات لدى طلبة اجلامعة .جملة الدراسات التارخيية احلًارية-380 ،)18( 3 ،
.403
 .5حاسن بن رافع الشهري ( .)2006أساليب التفكري لدى طالب وطالبات املستويات
األولية والنهائية بجامعة طيبة باملدينة املنورة .جملة جامعة امللك سعود – العلوم
الرتبوية والدراسات اإلسالمية بالسعودية.888-833 ،)2( 19 ،
 .6حسني زكريا السيد النجار ( .)2010بروفيالت أساليب التفكري املفًلة لدى التالميذ
املوهوبني وذوي صعوبات التعلم والعاديني وعالقتها بالتوافي الدرايس والتحصيل
األكاديمي .جملة كلية الرتبية باإلسكندرية.284-160 ،)3( 20 ،
 .7حسني زكريا السيد النجار ( .)2014النموذج البنائي للعالقة بني اإلبداع االنفعايل
وقعالية الذات االنفعالية ومهارات اختاذ القرار لدى طالب اجلامعة .جملة كلية الرتبية
– جامعة بنها.144-101 ،)98( 25 ،
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 .8حليم صخيل العنكويش ( .)2018االنفعال اإلبداعي ومرونة األنا لدى اإلمام زين
العابدين عليف السالم بعد فاجعة كربالء :دراسة حتليلية .جملة الكلية اإلسالمية
اجلامعة.531-499 ،)2( 46 ،
 .9رائدة عطية أبو عبيد ( .)2017أساليب التفكري وعالقتها بمعوقات اختاذ القرار لدى
طلبة قسم اإلرالاد النفيس يف جامعة األقىص .جملة جامعة األزهر – خزة ،سلسلة
العلوم اإلنسانية.176-147 ،)1( 19 ،
 .10ربيعة مانع زيدان احلمداين ( .)2014اإلبداع االنفعايل وعالقتف بالقيادة الرتبوية لدى
مدراء املدارس الثانوية .جملة جرش للبحوث والدراسات – األردن-17 ،)2( 15 ،
.35
 .11ردمان حممد سعيد خالب ( .)2001أساليب التفكري لدى معلمي الثانوية قبل اخلدمة.
جملة الدراسات االجتامعية.32-7 ،11 ،
 .12رالا رجب السيد إبراهيم عيد ( .)2015االبتكار االنفعايل وعالقتف بالعوامل اخلمسة
الكربى للشخصية لدى عينة من طالب اجلامعة .جملة دراسات عربية يف علم النفس
– مرص.702-665 ،)4( 14 ،
 .13رهيام زخلول عبد السميع بركات ( .)2016اإلبداع االنفعايل وعالقتف بأساليب
املواجهة لدى عينة من طالب اجلامعة .جملة كلية الرتبية ،جامعة بنها.16-1 ،
 .14زينب عبد العليم بدوي ( .)2011النموذج البنائي للعالقات بني اإلبداع االنفعايل
وبعض متغريات جتهيز املعلومات االنفعالية .دراسات تربوية ونفسية ،جملة كلية
الرتبية بالزقازيي.254-167 ،72 ،
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 .15سامح أمحد سعادة ( .)2012متييز االبتكار االنفعايل عن االبتكار املعريف والذكاء
االنفعايل لدى الشباب من اجلنسني .جملة كلية الرتبية ،جامعة طنطا-129 ،46 ،
.185
 .16سمية بن عائشة ( .)2015أساليب التفكري وعالقتها بالتكيف املدريس لدى التالميذ
املتفوقني دراسي ًا والعاديني يف املرحلة الثانوية .رسالة ماجستري خري منشورة .كلية
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة احلاج خلرض – باتنة.
 .17سوزان عبد الفتاح يوسف؛ محدي حممد عرقوب؛ وعبد العزيز دليم مهدي العجمي
( .)2015نظرية هاريسون وبرامسون ألساليب التفكري ومدى مالءمتها للطلبة ذوي
صعوبات تعلم الرياضيات .عامل الرتبية – مرص.17-1 ،)51( 16 ،
 .18صالح عبد السميع مهدي باالا ( .)2005الفروق بني املعلمني يف أساليب التفكري
باملنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية .جملة بحوث الرتبية النوعية – مرص،6 ،
.145-100
 .19صبحية أمحد عبد القادر حممد ( .)2019أساليب التفكري يف ضوء نظرية سترينربج
وعالقتها باالستمتاع باحلياة لدى طالبات اجلامعة .املجلة الرتبوية ،جامعة سوهاج –
كلية الرتبية.503-461 ،58 ،
 .20صفاء عيل أمحد عفيفي ( .) 2016االسهام النسبي لإلبداع االنفعايل واسرتاتيجيات
الدراسة يف أبعاد اإلندماج األكاديمي يف ضوء النوع والتخصص لدى طالب اجلامعة.
جملة كلية الرتبية يف العلوم النفسية ،كلية الرتبية ،جامعة عني المس-62 ،)3( 40 ،
.202
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 .21طارق توفيي املرصي وعيل فرح أمحد فرح ( .)2019دافعية اإلنجاز وعالقتها
بأساليب التفكري لدى طلبة جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية .دراسات
عربية يف الرتبية وعلم النفس ،رابطة الرتبويني العرب.246-214 ،108 ،
 .22طالل عبد اهلل الزعبي وحممد الرشيدة ( .)2007أساليب التفكري الشائعة لدى طلبة
جامعة احلسني بن طالل وتأثرها بكل من اجلنس والتخصص واملستوى الدرايس.
جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس.26-1 ،)2( 5 ،
 .23عادل سعد يوسف خرض ( .)2009اإلبداع االنفعايل وعالقتف بكل من قوة السيطرة
املعرفية والقيم لدى عينة من طالب الصف الثالث اإلعدادي .جملة الرتبية ،قطر38 ،
(.140-94 ،)170
 .24عبد الرمحن قشاالطف ( .)2016مصدر الًبط الداخيل/اخلارجي وعالقتف بأساليب
التفكري لدى أساتذة التعليم الثانوي :دراسة ميدانية بثانويات دائرة حايس خليفة
والية الوادي .رسالة ماجستري .خري منشورة .كلية العلوم اإلنسانية االجتامعية،
جامعة لونييس عيل – البليدة.2
 .25عبد اهلل عبد افادي العنزي ( .)2016أساليب التفكري ومستوى الطموح األكاديمي
ودورمها يف التنبؤ بالتسويف األكاديمي لدى طالب اجلامعة .املجلة الدولية الرتبوية
املتخصصة.134-96 ،)8( 5 ،
 .26عبود جواد رايض ( .)2016أساليب التفكري يف ضوء نظرية هاريسون وبرامسون
وعالقتها ببعض املتغريات لدى طالبات مرحلة الدراسة اإلعدادية .جملة كلية الرتبية،
جامعة واسط.564-533 ،)22( 1 ،
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 .27عال عبد الرمحن عيل حممد ( .)2014أساليب التفكري وعالقتها بتقدير الذات
والتحصيل الدرايس لطالبات رياض األطفال باجلامعة .جملة العلوم الرتبوية،)1( 4 ،
30-1
 .28عيل حممد الشلوي ( .) 2010أساليب التعلم وأساليب التفكري وعالقتها بالتحصيل
الدرايس لدى عينة من طالب جامعة الطائف يف ضوء ختصص الطالب ومستواه
الدرايس .رسالة دكتوراه خري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة الريموك.
 .29عواطف حسني صالح صالح ( .)2007اإلبداع االنفعايل وعالقتف باملهارات املعرفية
واحلاجة للتقييم لدى الشباب اجلامعي .جملة كلية الرتبية بالزقازيي-143 ،56 ،
.199
 .30خادة طف عبد احلفيظ حممد وعلية عثامن سيد ( .)2017دراسة أساليب التفكري يف
ضوء نظرية سترينربج لدى طالبات كلية اآلداب – جامعة الدمام .جملة جامعة
السودان.52-27 ،6 ،
 .31فتحي جواد القالف ( .)2012اإلبداع الوجداين لدى طالب وطالبات الثانوية العامة
والثانوية املوسيقية بالكويت .عامل الرتبية ،مرص.130-91 ،)40( 13 ،
 .32فيصل خليل الربيع؛ عمر الوارشة؛ وتغريد عبد الرمحن حممد حجازي (.)2014
التسويف األكاديمي وعالقتف بأساليب التفكري لدى الطلبة اجلامعيني يف األردن .جملة
املنارة للبحوث والدراسات – األردن.233-197 ،)1( 20 ،
 .33كريامن عويًة منشار ( .)2002االبتكارية االنفعالية وعالقتها بكل من التفكري
األخالقي والرضا عن الدراسة .جملة كلية الرتبية – جامعة بنها.46-10 ،)52( 12 ،

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.10
519
International Journal of Research in Educational Sciences

د .هبة حممد إبراهيم سعد
املجلد ( )3العدد (2020 )2م

 .34حممد السيد عيل عبد املعطي ( .)2007أساليب التفكري لدى املعلمني واملعلامت
بمدارس التعليم الثانوي العام وعالقتها ببعض املتغريات .جملة دراسات تربوية
واجتامعية بمرص.104-53 ،)2( 13 ،
 .35حممد بن حسن أبو راسني ( .)2015أنامط التعلي يف عالقتها بكل من الذكاء الوجداين
واإلبداع الوجداين لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية .جملة اإلرالاد النفيس،41 ،
.222-133
 .36حممد رزق البحريي ( .)2012النموذج البنائي لعالقة اإلبداع الوجداين ببعض
املتغريات لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم االجتامعي .جملة دراسات عربية يف
علم النفس – مرص.417-365 ،)3( 11 ،
 .37حممد كادي ( .) 2016عالقة أساليب التفكري بالدافعية لإلنجاز لدى طالب املرحلة
الثانوية .رسالة ماجستري خري منشورة .كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة أيب
بكر بلقايد.
 .38مصلح مسلم مصطفى املجايل ( .)2019أساليب التفكري السائدة لدى املتفوقني
دراسي ًا من طلبة اجلامعة وعالقتها ببعض املتغريات :دراسة نفسية – إرالادية –
حتليلية .جملة العلوم االجتامعية ،جامعة الكويت – جملس النرش العلمي،)1( 47 ،
.104-71
 .39مظهر حممد عطيات ( .)2013أنامط التفكري يف ضوء نظرية سترينربغ لدى طلبة
جامعة البلقاء التطبيقية وعالقتها ببعض املتغريات .جملة دراسات ،العلوم الرتبوية،
.1159-1135 ،)3( 40
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 .40نافز أمحد عبد بقيعي ( .)2012أساليب التفكري والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية
لدى الطلبة املعلمني يف اجلامعات األردنية .جملة جامعة اخلليل للبحوث،)1( 7 ،
.131-107
 .41هنلة عبد افادي مسري العابدي ( .)2017اإلبداع االنفعايل وعالقتف بالتوجف نحو
احلياة لدى طلبة اجلامعة .رسالة ماجستري خري منشورة .كلية الرتبية ،جامعة القادسية.
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