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 مستخلص 
والتعرف على داللة الفروق    ،يرمي البحث الحالي التعرف على االبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة المرحلة الثانوية  

حقيق ولت  إناث( لكل من االبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسة، وايجاد العالقة االرتباطية بينهما.-وبحسب متغير الجنس)ذكور
(، وتكون المقياس بصورته النهائية من Averill,1999اهدف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس االبتكارية االنفعالية وحسب نظرية افريل )

( موقفا وامام كل موقف  25(، والذي يتضمن )2017الشعور بالتماسك في المدرسة لـ )الضبع وعبادي ،  ( فقرة ، كما تم بتبني مقياس  20)
ثم طبق المقياسين على  إذ تم استخراج الصدق الظاهري والثبات للمقياسين، ، وقد تحققت الباحثة من الخصائص السيكومترية ، ثالثة حلول 

وبعد تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيًا يروا بالطريقة العشوائية من مركز محافظة ديالى،  ( طالب وطالبة ، اخت200عينة البحث البالغة )
يتمتع طلبة   -باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: االختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار التائي لعينتين  توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:

بتكارية االنفعالية، وال توجد فروق دالة احصائيا بحسب متغير الجنس بين ) الذكور واالناث ( ، كما  المرحلة الثانوية بمستوى متوسط من اال
اظهرت النتائج تمتع طلبة لمرحلة الثانوية بمستوى جيد من الشعور بالتماسك في المدرسة ، وان هناك فروق دالة احصائيا بحسب متغير  

الكلمات المفتاحية:   .رتباطية موجبة بين االبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسةالجنس ولصالح الذكور، كما انه توجد عالقة ا
 طلبة المرحلة الثانوية  -الشعور بالتماسك في المدرسة  -االبتكارية االنفعالية

Summary 

The current research aims to identify the emotional innovation and the feeling of cohesion in school among 

secondary school students, and to identify the significance of the differences and according to the gender 

variable (male-female) for each of the emotional innovation and the feeling of cohesion in school, and to 

find the correlation between them. To achieve the objectives of the research, the researcher built a scale of 

emotional innovation according to Averill theory (Averill, 1999), and the scale in its final form consisted of 

(20) items, and the scale of feeling of cohesion in school was adopted for (AL-dhaba and Abadi, 2017), 

which includes (25) positions And in front of each situation there are three solutions, and the researcher 

verified the psychometric properties, As the apparent validity and reliability of the two scales were extracted, 

then the two scales were applied to the research sample of (200) male and female students, who were chosen 

randomly from the center of Diyala Governorate. The following results: Secondary school students enjoy an 

average level of emotional innovation, and there are no statistically significant differences according to the 

gender variable between (males and females). The results also showed that secondary school students 

enjoyed a good level of sense of cohesion in school, and that there were statistically significant differences 

according to the variables. Gender and in favor of males, and there is a positive correlation between 

emotional innovation and a sense of cohesion in schoolKeywords: Emotional innovation - sense of cohesion 

in school - secondary school students 

 الفصل األول / التعريف بالبحث:
تعد المدرسة بيئة اجتماعية غنية باالنفعاالت االكاديمية ، حيث يقضي معظم الطالب قدرا كبيرا من اوقاتهم اثناء تلقيهم    أواًل: مشكلة البحث

ي بيئة التعلم الرسمية ، او خارجها ، حيث يؤدون مهامهم الدراسية ، ويحاولون بناء عالقات اجتماعية عديدة ، وهي بالتالي تعد  للدروس ف
يمية بشكل ساحة إلثارة االنفعاالت سواء كانت ايجابية او سلبية ولها دورا مهما في الدافعية للتعلم ، ولتحقيق التوافق المدرسي والسعادة االكاد

العلمية والتكنلوجيا ، والتطور السريع في كافة المجاالت (Anttila,et.al,2018:321).  عام ويتميز العصر الحاضر ، بانه عصر الثورة 
  ونسمة )االجتماعية ، والثقافية ، وفي هذه الظروف تبرز الحاجة الى افراد يمتلكون قدرة على االبتكار وعلى تقديم اضافات الى العرفة االنساني

( ويرى افريل ان االبتكارية االنفعالية تتأثر بالنمو االجتماعي واالنفعالي للفرد ، اذا تنمو وتتكون من خالل التفاعالت والقواعد    34:    2018،  
منخفضي ان  ( Avreill,1999: 334)والمعايير االجتماعية حتى تصل الى اعلى مستوياتها مع زيادة سعة الحياة االنفعالية واالجتماعية للفرد.

االبتكارية االنفعالية يظهرون مستويات مرتفعة في التهور واالندفاع ، ويتضح لديهم قصور في المهارات االجتماعية والشخصية فيصبحون 
اقل قدرة على التعامل مع الضغوط في الحياة اليومية ، ويدركون ان الضغوط والمواقف العصبية التي يتعرضون لها على انها تهديدات ، 

(فاالنفعاالت لها وظيفة اجتماعية ، فهي تنسق   35:   2017فض قدرتهم على حل المشكالت ومواجهه الضغوط . ) الضبع وعبادي ،  فتنخ
 ير تفاعالتنا االجتماعية مع االخرين ، وبالتالي مساعدتنا على تنظيم عالقاتنا ، كما انها تحافظ على التماسك الجماعي والذي يعد عامالس  وت  

مجموعة من التساؤالت تتمثل في كيفية    Antonovsky.وذكر انتونوفسكي  ( Vaish,2018 : 221)نجاح والبقاء االنساني .حاسما في ال



   

         

 االبتكارية االنفعالية وعالقتها بالشعور بالتماسك يف املدرسة لدى طلبة املرحلة   

  

  

استطاعة الفرد الحفاظ على صحته وتماسكه رغم وجود المسببات الممرضة والمضعفة المتعددة في محيطه ، والتعرف على اسباب انهيار 
حتى يحققوا اهدافهم    ويقاومون واستسالمهم للضغوط في حين يبقى البعض منهم متماسكين ،    ،دثبعض االشخاص في زمن الكوارث والحوا

.( Antonovisky , 2002 : 311 ). يتميزون الثانوية  المرحلة  اآلتي: هل طلبة  التساؤل  لإلجابة عن  قد جاءت   الحالية  فالدراسة  لذا 
 هل هناك عالقة بين االبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسة. باالبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسة، و 

ها مؤسسة  مرحلة المراهقة من بين أهم المراحل التي يمر  بها اإلنسان، إذ  د  تع  ثانيًا: أهمية البحث يزيد من أهمية المدرسة في هذه المرحلة بعد 
البشرية القادرة على إحداث التنمية، والتفكير، والبناء، وإعداد أفراد المجتمع للعمل المنتج  تربوية قادرة على إمداد المجتمع بحاجته من القوى  

حيث يتعرض فيها الفرد الى العديد من الضغوط النفسية واالجتماعية ، ، (19:  1989في مختلف مجاالته ومستوياته وتخصصاته )غباري، 
 : Macklem , 2002)ة يعمل معها المراهق على تطوير استراتيجيات لتنظيم انفعاالته.باإلضافة الى ما تتميز به من استثارة انفعالية شديد

االبتكارية االنفعالية احد المفاهيم الحديثة نسبيا ، والتي تتحقق من امتزاج مصطلحين يكادا يكونا متناقضين هما االبتكار واالنفعال    د.وتع(111
وحلول غير مألوفة للمشكالت التي يعيشها ، اما االنفعال فيشير الى حاالت قوى فعالة تثير ، فاالبتكار يعكس قدرة الفرد على ايجاد افكار  

.ان االبتكارية االنفعالية في اقل مستوياتها تتضمن ( Gutbezahla & Averill,1996 : 328)وتسمح له بحرية كلية في االستجابة .،  الفرد  
تتضمن تعديل النفعال معياري ليواجه الفرد    فإنهاتمع الفرد ، وفي المستوى االكثر تعقيدا  تطبيق فعال محدد النفعال موجود فعال في ثقافة ومج

 من خالل ذلك احتياجاته او احتياجات الجماعة ، وفي المستوى االعلى لالبتكارية االنفعالية يحدث تطوير وتشكيل جديد لالنفعال يعتد على
ويعد االبتكار عملية عقلية محكومة من بدايتها الى نهايتها بطاقة معينة  Avreill,1999: 336) تغير المعتقدات والقواعد المؤسسة لالنفعال .

ي  تكتسب قوتها من مصدرين هما : انفعاالت المبتكر وتقديره لذاته ، لما لهما من دور مهم في البناء النفسي بصفة عامة ، والبناء الوجدان 
خاصة. االكاديمية   فاالبتكارية(Goleman,2010:234) بصفة  المشاركة  معدل  وزادة  الداخلية  الدافعية   تحسين  في   تسهم  االنفعالية 

(Ajam,et.al, : 121).  كما تسهم في معالجة الصراعات والضغوط والتحديات التي تواجهه في حياته اليومية ، وتجنب الفرد الدخول في ،
الى ان طلبة المرحلة    ( Al-Adly & Naser , 2017)توصلت دراسة  ( و   94:    2012مشكالت وجدانية تسبب له عدم السعادة) الغالف ،  

 & Al-Adly)الثانوية يتمتعون بمستوى متوسط من االبتكارية االنفعالية ، ووجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الجنس ولصالح االناث  
Naser , 2017 :65 )    اما دراسة ،(Eid,2016 )  وجبة بين االبتكار االنفعالي واالبتكار الوجداني ،  فقد توصلت الى وجود عالقة دالة م

( فقد وجدت ان طلبة    2019،جنابي، اما دراسة ) العتابي وال (Eid , 2016 :444)وانه ال توجد فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث .
، جنابي احصائيا تبعا لمتغير الجنس ) العتابي وال  يوجد فروق دالة الجامعة يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من االبتكارية االنفعالية ، وانه ال

مباشر في شعورهم بالتماسك ،   تأثير(ان المساندة التي يتلقاها الطالب في المدرسة سواء من قبل زمالئهم او معلميهم لها  173:     2019
بالضغوط المدرسية ومستوى مرتفع من   فالطلبة الذين لديهم مستويات مرتفعة من الشعور بالتماسك يكون لديهم مستوى اقل من االحساس

ان الشعور بالتماسك ال ينمو من فراغ ، وانما هناك مصادر تهيء له او تسهم في تعزيزه  Moksnes,et.al,2013 : 432).الصحة العامة .
قدرة االنسان على التعامل لدى الفرد ، وتعمل هذه المصادر بشكل منفرد ، او تتفاعل مع بعضها مما ينتج عنه شعور قوي بالتماسك ، كما ان  

الذكي الواعي بنجاح مع انفعاالته وادارته لها بشكل جيد في المواقف االجتماعية يترتب عليه نجاحه في بناء عالقات اجتماعية سوية ،  
التي تدعم قدرة (.كما ان التركيز في المصادر الذاتية او الخارجية    7:    2017ومستوى مرتفع من التكيف االجتماعي .) الضبع وعبادي ،  

الفرد على مواجهة الضغوط ، والحفاظ على السالمة النفسية ، وعدم االنهيار ان تقدرت المواجهة ، فالشعور بالتماسك جزء اساسي ومهم في 
  . النفسي  المنشأ  نظرية  في  اساسي  وجوهر   ، النفسي  الصمود  دراسة (Olsson,et.al,2006: 663)عملية  .وتوصلت 

(Gascia,et.al,2013)    الى ان الشعور بالتماسك يكون لديهم مستوى اقل من االحساس بالضغوط المدرسية ومستوى مرتفع من الصحة
وجود مستوى مرتفع للشعور بالتماسك ، ووجود فروق    (Moksnes,et.al ,2013). كما وجدت دراسة  (Gascia,et.al,2013:222)العامة  

  2017، ولم تظهر دراسة ) الضبع وعبادي ،     (Moksnes,et.ai.2013: 213)كور.دالة احصائيا بين الجنسين في التماسك ولصالح الذ
(.  كما    10:    2017( اي فروق بين الجنسين ، وان مستوى التماسك في المدرسة كان مرتفعا لدى طلبة المرحلة الثانوية ) الضبع وعبادي ،

اسك ، ووجود فروق دالة احصائيا بين الجنسين في التماسك وجود مستوى مرتفع للشعور بالتم  (Moksnes,et.al ,2013)وجدت دراسة  
     (Moksnes,et.ai.2013: 213)ولصالح الذكور.

 وميكن تلخيص أهمية البحث احلالي بالنقاط اآلتية:  
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الشعور بالتماسك   –) االبتكار االنفعالي  :تسهم هذه الدراسة بإثراء المكتبة العربية حول متغيرين يعدان حديثين في الدراسات العربية هما    –   1
 في المدرسة ( وتوظيفهما في المجال االكاديمي.

 التي تناولت هذين المتغيرين في منظومة ارتباطية واحدة .  –على حد علم الباحثة   –ندرة الدراسات العراقية -2
لشعور بالتماسك في المدرسة ، وهو ما ينعكس ايجابيا الى التوصل  تحاول الدراسة التوصل الى العالقة االرتباطية بين االبتكار االنفعالي وا -3

 الى توصيات قد تسهم في تحسين العملية التعليمية االرشادية للطلبة.
االستفادة من    - 4 مستوى  يمكن  رفع  الى  تهدف  تدريبية  ارشادية  برامج  اعداد  في  الدراسة  االنفعالية  نتائج  االبتكارية  في    –)  بالتماسك  الشعور 
 مدرسة(. ال

 ثالثًا: اهداف  البحث 
 -يرمي البحث الحالي التعرف الى: 

 مستوى االبتكارية االنفعالية لدى طلبة المرحلة الثانوية. - الهدف األول:
 إناث(. -داللة الفروق في مستوى االبتكارية االنفعالية وبحسب متغير الجنس)ذكور - الهدف الثاني:
 مستوى الشعور بالتماسك في المدرسة  لدى طلبة المرحلة الثانوية. -الهدف الثالث: 
 إناث(.-داللة الفروق في مستوى الشعور بالتماسك في المدرسة وبحسب متغير الجنس )ذكور -الهدف الرابع : 

 المرحلة الثانوية .   العالقة االرتباطية بين االبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة   -الهدف الخامس : 
تحدد البحث الحالي بطلبة المرحلة الثانوية  )ذكور ، إناث (، في المدارس الحكومية، في مركز محافظة ديالى، وللعام    رابعًا: حدود البحث:

 ( م. 2022-2021الدراسي)
 خامسًا: حتديد املصطلحات

 - َعَرَفُه كل من:(Emotional Creativity)االبتكارية االنفعالية  -اواًل:
" قدرة الفرد على فهم االنفعاالت واكتشافها في سياقاتها والتعبير عن انفعاالته بشكل جيد وغير مألوف وفعال    -(Averill , 1999)افريل  -

 .(Averill , 1999:333) يتميز باألصالة والفاعلية".
ات هي : االستعداد " القدرة على التجريب ، والتعبير عن مزيج من االنفعاالت الجيدة ، ويشمل ثالثة مكون-:   (Goleman,2010)جولمان   -

والمعايير   المعتقدات  بتغيير  وذلك   ، جديد  بشكل  ووصفها  االنفعاالت  تعديل  على  بالقدرة  بمستوياتها  واالصالة  والجدة 
"(Goleman,2010:234) . 

 لالبتكارية االنفعالية, العتمادها على نظريته.    (Averill,1999)افريل  تبنت الباحثة تعريف -:التعريف النظري • 
هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب خالل إجابته على مقياس االبتكارية االنفعالية "  -:اما التعريف االجرائي لالبتكارية االنفعالية  • 

   ".ببنائهالذي قامت الباحثة 
 -َعَرَفه  كل من :  (School Sense of Coherence)الشعور بالتماسك في المدرسة  -ثانيا:

" اتجاه يعبر عن مقدار ما يمتلكه الفرد من الشعور الملح والدائم والدينامي ، وفي الوقت نفسه   -(:Antonovosky,2002انتونوفسكي ) -
المتوقع"  المنطقي  بالشكل  تتطور  االمور  ان  مرتفع  احتمال  هناك  وان   ، والخارجية  الداخلية  بالخبرات  التنبؤ  على  بقدرته  الثقة 

(Antonovosky,2002:344.) 
قدرة الطالب على فهم الضغوط االكاديمية ، وادراكها بشكل عقالني ، والقدرة على التحكم فيها والسيطرة عليها "  -(:2017)الضبع وعبادي،    −

ا ، ، وادراكها بفعالية من خالل امتالكه لمصادر المقاومة المتاحة ، مع احساسه بمعنى الحياة ، وان في حياته اهدافا ومعاني يسعى لتحقيقه
 (. 6: 2017)الضبع وعبادي،   درة على تحدي هذه الضغوط وعدم االستسالم لها " .وان هذه االهداف تعطيه الق

الباحثة تعريف )الضبع وعبادي ،    -التعريف النظري: الذي تبناه    المقياس( للشعور بالتماسك في المدرسة , العتمادها    2017لقد تبنت 
 الباحثين .

"هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب خالل إجابته على مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة الذي    -وعرفته الباحثة إجرائًيا :
 تبنته الباحثة ".   
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 الفصل الثاني / اإلطار النظري:
 اهم النظريات التي فسرت االبتكارية االنفعالية  Emotional Creativityاالبتكارية االنفعالية   -اواًل:

ترى فريد ريكسون في نظريتها بان االنفعاالت االيجابية هي التي تعمل على زيادة وعينا وتشجعنا على    نظرية االنفعاالت االيجابية :  -
وتقول ،  د واستمرار حياته والدفاع عنها وقت الخطر  االبتكار في االفكار واالنفعال واالكتشاف ، اما االنفعاالت السلبية فهي ضرورية لبقاء الفر 

  فريد ريكسون ) على الرغم من ان االنفعاالت االيجابية منفصلة أي لها انفعاالت وتعبيرات خاصة ، اال انها تشترك في توسيع خبرات الفرد 
  فإنها االنفعاالت    بإيجابيةرد االجتماعية النفسية ، فعندما نشعر  الشخصية بشكل دائم ، بدا من الموارد والقوى الجسمية والعقلية الى المواوبناء مواردهم  

 (   28: 2017توسيع مداركنا الفكرية وتشجعنا على توليد الكثير من العمليات العقلية ( . ) العابدي ،  تعمل على 

في هذه النظرية على ان االنفعاالت تتطور وتنمو مع نمو الفرد ، وان االنفعاالت يمكن      Averillالبنائية االجتماعية اكد افريل   النظرية   -
يتغي ان  ذاته  لالنفعال  يمكن  فبالتالي  تتغير  ان  االجتماعية  للمعايير  يمكن  انه  وبما   ، االجتماعية  والمعايير  القواعد  خالل  من  ر  تشكيلها 

.(Averill,1999:332    االبتكارية االنفعالية في هذه النظرية على دور التوقعات والمعايير االجتماعية في تشكيل االنفعاالت بعيدا تعتمد فكرة
ووفقا الفريل   .(Gutbezhal & Averill, 1996: 322)عن النظرة البيولوجية البحتة لالنفعاالت والتي تجعلها محصنة ضد اي تغيرات فيها .

 ربع مجاالت هي :فان االبتكارية االنفعالية لها ا

وتعني قدرة الفرد على فهم انفعاالته ، وقدرته على وصف انفعاالته ومشاعره في Emotional Preparednessاالستعداد االنفعالي    -
لنمو العقلي  موقف معين ،اي  ميل الفرد للتفكير واالنتباه النفعاالته وانفعاالت االخرين ليحاول فهم انفعاالته ، ليعمل على نمو انفعاله وعلى ا 

 (.  17: 2008)ابراهيم ،
الفرد عن االنفعاالت  Noveltyالجدة  - انفعاالت  انفعالية مناسبة مع االنفعال ، اي مدى تباين  الفرد على اصدار استجابات  وتعني قدرة 

 الشائعة وتوليد تعبيرات انفعالية جديدة مميزة للفرد.
استجابات انفعالية مناسبة للموقف االنفعالي ، وذات فائدة له ولمن حوله ، بما    وتعني قدرة الفرد على اصدارEffectivenessالفاعلية  -

 يحقق اهدافه ، ويرشده الى اتخاذ القرار المناسب في المواقف االنفعالية.

لية الصادقة التي  قدرة الفرد على التعبير عن انفعاالته بطريقة مختلفة وغير مألوفة ، وهي التعبيرات االنفعا وتعنيAuthenticityاالصالة -
 اساسية  .اما فيما يتعلق بالرؤية البنائية االجتماعية لالبتكارية االنفعالية فان هناك ثالثة  افتراضات  (Averill,1999:333)تشتق من خبرات الفرد وقيمه .

 وتتكون من مشاعر سلوكية وفسيولوجية وتجريبية.  االنفعاالت هي متالزمات ،-1
اليوجد عنصر واحد ، واي نوع من االستجابة يعد امرا اساسي بالنسبة الى الكل ) اي ان االنفعاالت تشمل مزيجا من االصول االجتماعية -2

 البيولوجية مع عدم كونها االصل الوحيد المحدد للمتالزمة(.
.واكد افريل على   ( Cooney,2018:13)ئ التنظيمية الرئيسية التي تضفي المتالزمات العاطفية تماسكها. االعراف االجتماعية هي المباد-3

ة فريدة  ان االبتكارية االنفعالية تمثل قدرة الفرد على ان يكون ابتكاريا في مجال االنفعاالت ، فتعبير الفرد عن ذاته ) اصالة ( ، بطرق عديد
ويؤكد افريل ان     (Averill,2004:230)بتوسيع افاقه الشخصية وتعزيز عالقاته الشخصية ) فاعلية( .متميزة ) جدة ( ، بشكل يسمح له  

 هناك مستويات مختلفة من االبتكار االنفعالي هي :
لب ذلك  المستوى المرتفع :ويعني قدرة الفرد على تعديل االنفعاالت ووضعها في شكل جديد يتفق مع المعايير االجتماعية المقبولة ، ويتط-1

 تطوير اشكال جديدة من االستجابات االنفعالية تعتمد على التغير في المعتقدات والقواعد التي تكونت من خالل االنفعاالت . 
المستوى المتوسط : ويعني القدرة على تعديل طرق التعبير عن االنفعاالت لتلبية حاجات الفرد ، اي تعديل االستجابات االنفعالية لتكون  -2

 ئمة مع متطلبات الفرد واحتياجاته .اكثر مال
المستوى االدنى : قدرة الفرد على التعبير عن انفعاالته في ضوء العادات والتقاليد في المجتمع ، ويتطلب ذلك استجابات انفعالية تكون -3

 . .(Averill,1999: 39-40)فعالة فقط في مواجهة مواقف معينة ومحدودة 
واستعداد الفرد للهروب او    الطوارئ لنظرية ان االنفعال رد فعل طبيعي يصدر عن الفرد باسره لمواجهة  ترى هذه انظرية التحليل النفسي  -

ويرى فرويد ان شخصية    ،القتال ، وان الغرائز والحاجات نوع من النفعال يكون بين اللذة وااللم ، تبعا لما يتوقعه الفرد من اشباع واحباط  
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الالوعي ، ويبدو انه يستطيع ان يخرج من ذاته ويعلو فوق رغباته ومكنوناته ويتسامى    يتهجنة قابعة فالمبدع تنطوي على مكنونات ورغبات مس 
  ويعلو عليها االبداع ، ويؤكد ان الالشعور هو منبع االبداع ، ومن ثم كانت دعوته ودعوة تالميذه للتخلي عن الدوافع الخارجية في تفسير

(. تبنت الباحثة    25:    2017للفرد ، فالعقل الباطن هو موطن الصدق ومنبع الحقيقة. ) العابدي ،  االبداع  والتركيز على الدافع الباطني  
 . نتائج دراستهانظرية افريل في بناء مقياسها وتفسير 

 School Sense of Coherence: الشعور بالتماسك في المدرسة  -ثانيًا:
ووضح مفاهيم الترابط   العالقات بين األشخاص من خالل وجهات النظر المتعددة،  1955شويتز  فسر  أوال: نظرية العالقات بين األشخاص

 :بين الجماعة بشكل مباشر منها
 .بين األفراد من خالل السلوك الذي يقوم به كل فرد منهم التماسك االجتماعي هي الطريقة التي يتحقق بهامفهوم االحتواء:  -
 .االجتماعيالتماسك   أفراد المجتمع، فكلما زاد شعور الحب زاد والكره من ضمن المشاعر التي تتحكم في ترابطشعور الحب  التي توضح  هي    مفهوم العاطفة: -
 68: 2018) بولوداني ،  .: يقصد به السلوك الذي يقوم به كل فرد لتحقيق رغبته بما يتوافق مع رغبات باقي األفراد  مفهوم الضبط والتوجيه -

فيها السلوكيات االجتماعية التي تحدث بين األشخاص، ورضا أفراد الجماعة ومشاركتهم   1959وكيللي    فسر تيبوت ثانيا: نظرية التبادل:
سك بين هؤالء األفراد بحيث يساعدهم هذا الوفاق والتعاون على  اللمواقف المختلفة التي يمرون بها وتحقيق التعاون فيما بينهم، فكلما زادت التم

 (.  25:  2017)الجالد ، .جتماعية المختلفةتخطي اللحظات العصيبة والمشاكل اال
ان الشعور بالتماسك خاصية تتكون من ثالث مكونات مترابطة ومتداخلة مع   Antonovskyيرى انتونوفسكي     ثالثا: نظرية انتونوفسكي :

 بعضها ،  وهي : 
وتعني مهارة الفرد في التمكن من تمثل المثيرات حتى غير المعروفة له  Sense of Comprehensibilityالشعور بالوضوح / الفهم  -أ

كمعلومات متماسكة ومنتظمة وليست مثيرات مشوشة وغير واضحة ، كذلك الشعور بإمكانية الفرد بفهم االحداث في حياته والتنبؤ بعقالنية 
 (. (Antonovosky,2002:322 بما سيحدث في المستقبل .

لديه  Sense of Manageabilityالتحكم    / الشعور باإلدارة    -ب الفرد بان  التمثل االنفعالي ، المعرفي ، بمعنى اعتقاد  وهو نمط من 
 ( .  34:   2017المهارات والقدرة الالزمة لمواجهه المواقف ، وان هذه االحداث قابلة للتحكم فيها وانها تحت السيطرة والتحكم ) يوسفي ، 

هو الذي يجعل الفرد يسعى بشكل دؤوب ، ويتحمل المشقة ليرفع من قيمة الحياة ، Sense of Meaningfulnessالشعور بالمعنى  -ج
ان  ويجعلها تستحق ان تعاش ، فالفرد الذي يكتشف ان لحياته هدفا ومعنى يجعله قادرا على ان يتحمل ندرة اللذة واالفتقار الى المكانة دون  

معنى الحياة يمد الفرد بالقدرة على الطاء والتسامي ، مما يجعل نظرته للحياة ايجابية ومتفائلة ينتقص هذا من سعادته ، وهذا يعني ان االيمان ب
 (.وقد تبنت الباحثة نظرية انتونوفسكي الن المقياس التي تبنته مبني على هذه النظرية 87:   2003. ) االنصاري ، 

في االرتباطي، وهو من اكثر المناهج استخداما. اذ يدرس الظاهرة وصفا   اتبعت الباحثة المنهج الوصالفصل الثالث / منهجية البحث وإجراءاته
 - (،  وتم اعتماد اإلجراءات اآلتية:211: 2012دقيقا ، وتساعدنا في تطوير او تحسين جزء من الواقع الذي ندرسه)الشربيني واخرون ،

ويتضمن مجتمع ،(62: 2014)النعيمي، . مجموعة من األفراد التي يختار منهم الباحث عينة يجري عليها الدراسة ويعني :مجتمع البحث -
الثانويةالبحث   المرحلة  الدراسي)   طلبة  )   2021  –  2020للعام  عددهم  ،  (245678(، ويبلغ   ، ( طالب  128651بواقع)   طالبا وطالبة 

 ( طالبة. 117027و)
يختارها الباحث اختيارا عشوائيا او قصديا، طبقا السلوب الدراسة وظروف  الدراسة عليه، المجتمع الذي يجري : هي جزء من  عينة البحث  -

)النعيمي،   .63:  2014اجرائها"  )  وتكونت  (  الحالي من  البحث  والخامس  200) عينة  المتوسط  الثاني  الصفي  طلبة  وطالبة من  طالب 
المتساوي من )100( طالب، و)100عدادي، بواقع ) اال التوزيع  العشوائية ذات  ( مدارس  2( مدارس، بواقع )4( طالبة، اختيرت بالطريقة 

 ( عينة البحث 1( يوضح ذلكجدول ) 1، وجدول ) للبنين، ومثلها للبنات

 المجموع الطلبةاعداد  اسم المدرسة  ت

 اناث ذكور 
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    -أداتا البحث:
لم تتمكن الباحثة من الحصول  مقياس أجنبي يتالءم مع طبيعة مجتمعنا وعاداته الثقافية واالجتماعية، -اواًل / مقياس االبتكارية االنفعالية:

الدراسة    فضال عن عدم وجود مقاييس عراقية )لالبتكارية االنفعالية( على حد عام الباحثة ، كما لم ينشر الباحثين العرب الذين قاموا بإجراء هذه
متغير ضمن البحوث المنشورة في المجالت العربية لذا ارتأت الباحثة القيام ببناء مقياس لالبتكارية االنفعالية من ادراج المقاييس الخاصة بال

 يتالءم مع طبيعة المجتمع والمستوى الدراسي للعينة الحالية.خطوات بناء مقياس االبتكارية االنفعالية
 مفهوم االبتكارية االنفعالية )أنظر تحديد المصطلحات(. ( ، قامت الباحثة بتحديد Averill,2017في ضوء نظرية افريل )  -1
صياغة)  -2 تم  النظري،  واإلطار  النظري  التعريف  إلى  االستعداد 25استنادًا   (: افريل  حددها  التي  االربعة  المجاالت  على  فقرة موزعة   )

ية والوضوح، وبعد عرضها على مجموعة من المحكمين االنفعالي، الجدة ، الفاعلية ،  االصالة( ، وقد راعت الباحثة في صياغتها الدقة  العلم
 .% 80( فقرات  كونها لم تحصل على نسبة االتفاق المقبولة 5، فقد تم حذف )خبراء ( 6في مجال التربية وعلم النفس والبالغ عددهم )

إلعداد بدائل االستجابة وجدت الباحثة انه من المناسب أن تكون بدائل اإلجابة بمستوى ثالثي  إزاء كل فقرة وهي )تنطبق علي  بدرجة    -3
(، وهذا النوع مالئم مع مرحلة الدراسة الثانوية، اذ اشارت دراسة )الدليمي،   ( ان  2008كبيرة ، تنطبق علي بدرجة متوسطة، ال تنطبق علي 

 ( 66:   2008ئل ذات التدرج الثالثي يالئم مع المرحلة الثانوية )الدليمي، البدا
، اختيروا  طالبا  (  30طبق المقياس على عينة صغيرة استطالعية مكونة من )  -إعداد تعليمات المقياس والتطبيق االستطالعي للمقياس:  -4

ومعرفة مدى الوقت المستغرق لإلجابة عن فقرات المقياس وبلغ بطريقة عشوائية للتأكد من صياغة  الفقرات ، وكونها  واضحة ومفهومة،  
يعرف التمييز بمدى قدرة الفقرة على التمييز بين االفراد في الصفة المراد قياسها    -( دقيقة . التحليل اإلحصائي للفقرات:15-10الوقت بين )

 طوات اآلتية : ( ولتحقيق ذلك أتبعت الباحثة الخ230:  2015في االختبار )استانزي وارانا، 
 ( طالب وطالبة حددت الدرجات الكلية لكل استمارة .  200بعد تطبيق المقياس على عينة البحث البالغة الـ )  -1
 ترتيب االستمارات تنازليا حسب الدرجة الكلية من أعلى درجة إلى أدنى درجة.   -2
( من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا، وقد %27سبة )( من االستمارات الحاصلة على الدرجات العليا، ون%27تحديد نسبة  )  -3

 ( استمارة.  54( استمارة ، وعدد إفراد المجموعة الدنيا فبلغ )   54بلغ عدد أفراد المجموعة العليا )
التائي ) -1 باستخدام االختبار  المقياس، ثم  فقـرات  فقـرة من  لكـل  المعياري  الحسابي واالنحـراف  المتـوسط  لعينتين مستقلتين T.testاستخـراج   )

موعتين لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين العليا والدنيا، وتبين إن جميع الفقرات لها قدرة على التمييز بين المج
( وبدرجة حرية  0,05داللة ) ( عند مستوى  1,96المتطرفتين إذ حصلن على قيمة تائية محسوبة  أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ) 

 ةالقوة التمييزية لفقرات مقياس االبتكارية االنفعالي (2( يوضح ذلك.جدول )2( والجدول )198)

 50  50 ثانوية طرفة بن العبد للبنين 1  

 50  50 متوسطة االنتصار للبنين   2

 50 50  متوسطة االزدهار للبنات  3 

 50 50  ثانوية الفراقد للبنات 4

 200 100 100 المجــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع        

 ت
 الفقرة  

القيمة التائية   المجموعة الدنيا  المجموعة العليا 
 المحسوبة 

الداللة  
 االحصائية 

0,05 
المتوسط  
 الحسابي 

المتوسط   االنحراف المعياري 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 دالة  7,864 0,476 1,82 1.25 2,67 1
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(ولتحقيق ذلك استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون الستخراج Item Validityعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )صدق الفقرة  -ب
قد تراوحت معامالت  االرتباط بين ( استمارة، و 200العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة  الكلية لكل فرد من أفراد العينة البالغة ) 

( في مقياس االبتكارية االنفعالية ، وقد أتضح أن االرتباطات كلها دالة إحصائيا عند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية والبالغة  0,77  –  0,22)
 ( معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس  3جدول ) ( يوضح ذلك.3( والجدول ) 198( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى ) 0,138)

 دالة  9,66 0.38 1.36 0,66 2.23 2
 دالة  13,12 0,33 2,38 1,151 2,41 3
 دالة  6,918 1,4404 3,000 1,1384 4,222 4
 دالة  11,55 0,38 1,30 0,56 2,34 5
 دالة  5,77 0,39 1,60 0,57 2,12 6
 دالة  8,769 0,7899 1,39 1,546 2.89 7
 دالة  9,887 0,754 1,40 1,305 2,82 8
 دالة  13,12 0,33 1,38 0,43 2,43 9
 دالة  7,284 1,3796 2,6111 1,1091 3,8519 10
 دالة  7,986 1,089 1,54 1,685 2,06 11
 دالة  9,371 0,974 1,38 1,6759 2,29 12
 دالة  9,637 0,206 1,37 1,268 2,66 13
 دالة  8,881 1,4643 2,3796 0,94812 3,8704 14
 دالة  8,386 0,890 1,36 1,453 2,76 15
 دالة  9,977 0,78994 1,46 1,2685 2,25 16
 دالة  10,33 0,45 1,51 0,51 2,44 17
 دالة  4,230 1,1296 2,4352 1,3975 3,166 18
 دالة  6,082 0,768 1,52 1,370 2,37 19

 دالة  7,131 2,238 1,22 2,2870 2,03 20     

 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية ت معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية ت
1 0,22 11 0,67 
2 0,35 12 0,28 
3 0,45 13 0.55 
4 0,63 14 0.37 
5 0,51 15 0,43 
6 0,31 16 0.69 
7 0,58 17 0.54 
8 0,66 18 0,42 
9 0,29 19 0.33 
10 0,71 20 0.77 
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( فقرة وأمام كل فقرة ثالثة بدائل لالستجابة وأ عطيت 20األداة في صيغتها النهائية : تضمن مقياس االبتكارية االنفعالية بصيغته النهائية )
( المقياس  3  -2- 1الدرجات  على  الطالب  عليها  يحصل  أن  يمكن  درجة  أدنى  و  التوالي،  على   )(20( درجة  وأعلى  وبمتوسط 60(   )

فقرات المقياس،  وبهذا   (. وألجل الحصول على الدرجة الكلية لكل مستجيب تجمع الدرجات التي يحصل عليها في استجابته على40)فرضي
 ( البالغة  األساسية  البحث  عينة  على  للتطبيق  جاهزة  النهائية  بصيغتها  األداة  السايكومترية 200أصبحت  الخصائص  وطالبة.  طالب   )

  Psychometric Properties Of Scaleللمقياس
 -: استخرجت الباحثة نوعين من الصدق هما: Validityالصدق   -1 
بصيغته األولية على    بتكارية االنفعاليةوألجل استخراج الصدق الظاهري للمقياس ، قامت الباحثة بعرض مقياس االالصدق الظاهري:    -أ

 ( محكًما  لألخذ بآرائهم ومقترحاتهم بشأن صالحية الفقرات وبدائل االستجابة. 8مجموعة من المحكمين في التربية وعلم النفس والبالغ عددهم )
تخراج هذا النوع من الصدق للمقياس من خالل أتباع خطوات بناء المقياس واستخراج القوة التمييزية لفقرات صدق البناء : تم اس  -ب 

 المقياس وإيجاد عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.    
ا   Reliabilityالثبات     -2 في  االستقرار  أيًضا  ويعني  الفرد،  أداء  في  واالتساق  الدقة  إلى  الثبات  مصطلح  يشير  الزمن  :  عبر  لنتائج 
(Anastasi&Urbina,2010:142: وتم حساب ثبات مقياس االبتكارية االنفعالية بالطرق اآلتية .)-   
إعادة االختبار:  ولحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار التي تؤشر االستقرار بمرور الزمن، أعادت الباحثة تطبيق المقياس على عينة   -أ 

بة،  وبعد االنتهاء من التطبيقين األول والثاني وحساب الدرجات، استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون بين ( طالبا وطال60مكونة من )
أن  اذ  ( ، وهو معامل ارتباط يمكن الركون اليه,  0,82درجات التطبيق األول والثاني، اذ بلغ معامل االرتباط لمقياس االبتكارية االنفعالية )

 (. Foran, 1972:385). ( 0,70إن يزيد عن) معامل الثبات الجيد ينبغي 
( لمقياس 0,84( استبانة ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )100لحساب معامل الثبات بهذه الطريقة تم سحب )   -معامل الفاكرونباخ :  -ب

 االبتكارية االنفعالية ،  مما يدل على إن معامل ثبات المقياس جيدًا . 
ك في المدرسة :بعد االطالع واإلفادة من األدبيات والدراسات السابقة ، وعدد من المقاييس ذات العالقة  ثانيًا /  مقياس الشعور بالتماس 

(، في بحثهما المعنون بـ )النموذج البنائي للعالقات بين    2017تبنت الباحثة مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة لـ )  الضبع وعبادي،  بالموضوع ،  
( موقفا ، موزعة  25الكاديمية والشعور بالتمسك في المدرسة واالنجاز االكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية ( المتكون من )االنفعاالت االجتماعية ا

ث ( ، ويأخذ البعد الثال  15-8( ، ويأخذ البعد الثاني ) االدارة ( المواقف ارقام )    7-1على ابعاد المقياس ، يأخذ البعد االول )الفهم ( المواقف ارقام )
يختار م بين  ج ( لهذه المواقف ، وعلى المفحوص ان    – ب    –(، واسفل كل موقف يوجد ثالثة حلول مختلفة )أ    25-16) المعنى ( المواقف ارقام )

( اسفل الحرف الذي يدل على اجابته ،  وادنى    √هذه الحلول الثالث حال واحدا يعبر فيه عن رأيه الشخصي نحو الموقف بوضع عالمة )   
ضبع وعبادي ( درجة )ال50(  ،اما المتوسط الفرضي للمقياس فيبلغ )75( واعلى درجة ) 25يمكن ان يحصل عليها المستجيب هي )درجة 

  Psychometric Properties Of Scale(.الخصائص السايكومترية للمقياس101:  2017، 
 -استخرجت الباحثة نوعين من الصدق هما: : Validityالصدق   -1 
بصيغته    شعور بالتماسك في المدرسة الصدق الظاهري: وألجل استخراج الصدق الظاهري للمقياس ، قامت الباحثة بعرض مقياس ال  -أ

أن صالحية الفقرات ، لألخذ بآرائهم ومقترحاتهم بش  خبراء(  6األولية على مجموعة من المحكمين في التربية وعلم النفس والبالغ عددهم ) 
 وبدائل االستجابة. 

صدق البناء : تم استخراج هذا النوع من الصدق للمقياس من خالل أتباع خطوات بناء المقياس واستخراج القوة التمييزية لفقرات   -ب 
 المقياس وإيجاد عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.    

   -بالطرق اآلتية :  شعور بالتماسك في المدرسةس ال: تم حساب ثبات مقيا Reliabilityالثبات   -2
إعادة االختبار:  ولحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار التي تؤشر االستقرار بمرور الزمن، أعادت الباحثة تطبيق المقياس على عينة   -أ 

ت، استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون بين ( طالبا وطالبة،  وبعد االنتهاء من التطبيقين األول والثاني وحساب الدرجا60مكونة من )
 جيد. ( ، وهو معامل ارتباط 0.77درجات التطبيق األول والثاني، اذ بلغ معامل االرتباط لمقياس االبتكارية االنفعالية )
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( لمقياس  0.84ثبات )( استبانة ، وقد بلغت قيمة معامل ال100لحساب معامل الثبات بهذه الطريقة تم سحب )   -معامل الفاكرونباخ :  -ب
 ،  مما يدل على إن معامل ثبات المقياس جيدًا . شعور بالتماسك في المدرسة ال

( طالب وطالبة  200تمت إجراءات التطبيق النهائي ألداتي البحث ، على عينة البحث البالغ عددهم )  -  التطبيق النهائي ألداة البحث :  
( t-testاالختبار التائي )  -تم أستخدم الوسائل اإلحصائية اآلتية:  - الوسائل اإلحصائية :3/2022/ 15ولغاية    3/2022/  5في المدة من 

 لعينة واحدة، معامل ارتباط بيرسون ، معادلة الفاكرونباخ .(  t-testلعينتين مستقلتين ، االختبار التائي )
وسيتم عرضها   الفصل الرابع / عرض النتائج والتوصيات والمقترحات:فيما يلي عرض لنتائج البحث التي تم التوصل إليها في ضوء أهدافه،

 -:وفقا لتسلسل أهداف البحث وكما يأتي
 الية لدى طلبة المرحلة الثانوية. التعرف على االبتكارية االنفع - الهدف األول:

واستخرج المتوسط الحسابي   طالب وطالبة،(  200على عينة البحث البالغة )   بتكارية االنفعاليةلتحقيق هذا الهدف طبقت الباحثة مقياس اال
( وهو  9,67اف معياري قدره )البحث وبانحر  ( لعموم أفراد عينة49,95واالنحراف المعياري ألفراد عينة البحث, وقد بلغ المتوسط الحسابي  )

(  14,63( لعينة واحدة, تبين َأنَّ القيمة التائية المحسوبة بلغت )  t-test(, وباستخدام االختبار التائي )40اعلى من المتوسط الفرضي البالغ )
( البالغة  الجدولية  التائية  القيمة  من  اعلى  داللة)1,96وهي  مستوى  عند   )0,05( حرية  وبدرجة   )199  ,)( ذلك                   4وجدول  يوضح   )

 نتائج االختبار التائي  لعينة واحدة لقياس االبتكارية االنفعالية  ( 4جدول )

مستوى الداللة  
0,05 

المتوسط          القيمة التائية 
 الفرضي 

االنحراف     
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي

 عدد افراد

 عينة البحث 
 المحسوبة  الجدولية دال

1,96 14,63 40 9.67 49.95 200 

لدى   وهذا يعني َأنَّ متوسط استجابات أفراد عينة البحث يزيد عن المتوسط الفرضي للمقياس بداللة احصائية, اي َأنَّ االبتكارية االنفعالية
  أفراد عينة البحث متوسطة، وقد تفسر هذه النتيجة في ضوء نظرية البنائية االجتماعية الى عدم قدرة الطلبة على ادراك مشاعرهم الحقيقية 

، كما يرى   (Averill,1999a:234)، لذا فانهم ال يستطيعون وصف مشاعرهم بشكل صريح ، قلة قدرتهم على استيعاب انفعاالتهم  
مستويات مرتفعة من   بال يتطلافريل بان االبتكارية االنفعالية حقيقة موجودة يمارسها االفراد بصفة مستمرة في حيتهم اليومية ، وانه  

الثقافية في المجتمع ، وبالقدرة علة التعبير عن االنفعاالت المتفردةوعلى ادارة االنفعال وتغير    التبايناتيرتبط ببعض    الذكاء المعرفي وانما
 Averill & Tomas)من خالل التفاعل االجتماعي للفرد والقواعد والمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع .يتم  االنفعاالت ونموها  
ال  ( 270 : 1991, بوتفسر  ذلك  االتصاالت باحثة  مجال  في  التكنولوجي  فالتطور   ، الحياة  باسلوب  يرتبط  االنفعالي  االبتكار  ان 

الطلبة باالطالع على ثقافات وعادات مختلفة والتي تعرض  الفضائية قد ساعد  والمعلومات والمتمثل في شبكات االنترنيت والقنوات 
 Al-Adly & Naser , 2017)الدراسات    من العالم .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع    االستجابات االنفعالية الفريدة ، في مناطق مختلفة

( الى ان طلبة المرحلة الثانوية يتمتعون بمستوى متوسط من االبتكارية   2019والعتابي ،    ، ودراسة ) الزاملي   ( Eid,2016)، ودراسة    (
 (.  173،  2019،) العتابي والزاملي ، (Eid , 2016 :444) ، ( Al- Adly & Naser , 2017 :65)االنفعالية 

للتحقق من ذلك   إناث(.-متغير الجنس)ذكور  داللة الفروق على مقياس االبتكارية االنفعالية وبحسب  التعرف على-الهدف الثاني :
قامت الباحثة باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات كل من الذكور واإلناث على مقياس االنفتاح العقلي, إذ بلغ 

(  24الستجابات اإلناث فقد بلغ )( اما المتوسط الحسابي  4,84( وبانحراف معياري قدره  )25,95المتوسط الحسابي الستجابات الذكور)
( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي استجابات t-test(, وباستخدام االختبار التائي )4,13وبانحراف معياري قدره )

(  0,05(عند مستوى داللة )1,96من القيمة الجدولية والبالغة )  قل(هي ا0,67)الذكور واإلناث تبين َأنَّ القيمة التائية المحسوبة والبالغة 
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(داللة الفروق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث على فقرات مقياس 5جدول )( يوضح ذلك  5(, وجدول ) 198وبدرجة حرية )
 االبتكارية االنفعالية 

ويمكن    اناث ( ،-الجنس)ذكور  بانه ال يوجد هناك فرق دال احصائيا على مقياس االبتكارية االنفعالية وحسب متغير  اعاله  يشير الجدول     
اكده افريل    تفسير هذه النتيجة في ضوء النظرية البنائية االجتماعية لالنفعال بان االفراد تأثروا بنفس  البيئة االجتماعية والثقافية  ، وهذا ما

لى المعايير والقواعد  بان االنفعاالت تتكون وتنظم من  خالل القواعد والمعايير االجتماعية ، وان االنفعاالت تنمو وتتطور لدى الفرد اعتمادا ع
االنفعالية  االستجابة  تنظم  التي  االساسية  المبادئ  تمثل  القواعد  وهذه   ، الوراثية  او  الجينية  العوامل  على  وليس  االجتماعية 

(Averill,1999:344) .  واختلفت هذه الدراسة مع دراسة   .(Al-Adly & Naser , 2017 )    حيث اشارت الى وجود فروق دالة ،
  ، وتشابهت مع  دراستي    ( Al-Adly & Naser , 2017 :65)عزى لمتغير الجنس ولصالح االناث لدى طلبة المرحلة الثانوية  احصائيا ت

(Eid,2016 )  الى انه ال توجد فروق دالة احصائيا بين الذكور واالناث .  ( ، الالتي توصال 2019،  جنابيودراسة ) العتابي وال(Eid , 
2016 :444) . 

 قياس الشعور بالتماسك في المدرسة لدى طلبة المرحلة الثانوية  -ث :الهدف الثال
( طالب وطالبة وتم  200بصورته النهائية على أفراد عينة البحث البالغ عددهم )  شعور بالتماسك في المدرسةقامت الباحثة بتطبيق مقياس ال

شعور بالتماسك في  (، كما حسب المتوسط الفرضي لمقياس ال9.88( وبانحراف معياري مقداره  )55إيجاد المتوسط الحسابي الذي بلغ )
( وعند مقارنتها  7,16واحدة ظهر أن القيمة التائية المحسوبة البالغة )لعينة    (t-test)(، وباستخدام االختبار التائي50وكان مقداره )  المدرسة

(، ظهر أن القيمة التائية المحسوبة أعلى من القيمة 199( ودرجة حرية ) 0,05( عند مستوى داللة )1,96بالقيمة التائية الجدولية والبالغة ) 
 ( يوضح ذلك 6التائية الجدولية ، والجدول )

 لعينة واحدة لقياس الشعور بالتماسك في المدرسة   نتائج االختبار التائي(  6جدول )

وتعزو الباحثة ذلك الى ان المساندة ، إلى ان عينة البحث يتمتعون بالشعور بالتماسك في المدرسة بمستوى جيد  اعاله يشير الجدول      
في الشعور بالتماسك في المدرسة ، فالمراهقين يسعون دوما للكفاح    تأثيرالتي يتلقاها الطلبة في المدرسة سواء من معلميهم او زمالءهم لها  

بان الفرد يسعى بشكل دؤوب  اشار انتونفسكيو  ،بمعنى الحياة ، فمرحلة المراهقة هي مرحلة البحث عن معنى الحياة  حساسمن اجل اال
يجعله قادرا على ان    ،، ويتحمل المشقة ليرفع من قيمة الحياة ، ويجعلها تستحق ان تعاش ، فالفرد الذي يكتشف ان لحياته هدفا ومعنى

الدراسة نتائج    ( واتفقت  نتائج هذه87:    2003يتحمل ندرة اللذة واالفتقار الى المكانة دون ان ينتقص هذا من سعادته. ) االنصاري ،  

 العدد  الجنس
المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

مستوى   القيمة التائية 
الداللة 

(0,05 ) 
 الجدولية المحسوبة 

 غير دال  1,96 0.67 4.84 25.95 100 ذكور

 4.13 24 100 اناث

مستوى 
الداللة  

0,05 

 القيمة التائية   
المتوسط 
  الفرضي

االنحراف 
  المعياري 

المتوسط 
  الحسابي

 عينة البحث
 المحسوبة الجدولية 

 200 55 9,88 50 7,16 1,96  دال
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والتي أظهرت بان عينة البحث  يمتلكون شعورا بالتماسك في المدرسة بشكل جيد، ، (  2017دراسات اخرى كدراسة ) الضبع وعبادي ، 
 وجود مستوى مرتفع للشعور بالتماسك . (Moksnes,et.al ,2013)كما وجدت دراسة 

         إناث(.-الشعور بالتماسك في المدرسة وبحسب متغير الجنس)ذكورداللة الفروق في  التعرف على -:رابعالهدف ال
للتحقق من ذلك قامت الباحثة باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات كل من الذكور واإلناث على مقياس الشعور     

( الذكور  الحسابي الستجابات  المتوسط  بلغ  إذ   , المدرسة  في  وب35بالتماسك   )( قدره   معياري  الحسابي 6,29انحراف  المتوسط  اما   )
( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة  t-test(, وباستخدام االختبار التائي )3,59( وبانحراف معياري قدره )20الستجابات اإلناث فقد بلغ ) 

من القيمة الجدولية والبالغة   اعلى (هي  20,33)   الفروق بين متوسطي استجابات الذكور واإلناث تبين َأنَّ القيمة التائية المحسوبة والبالغة
داللة الفروق بين متوسطي استجابات (    7جدول )  ( يوضح ذلك.7(, وجدول )198( وبدرجة حرية )0,05(عند مستوى داللة ) 1,96)

 الذكور واإلناث على مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة 

الى طبيعة التنشئة   المدرسة ولصالح الذكور لدى عينة الدراسة ، وتعزو الباحثة ذلك في  بوجود فروق في الشعور بالتماسك    اعاله  يشير الجدول 
االجتماعية التي يتلقاها الذكور في مجتمعنا حيث يتم تربيتهم على ضرورة االحساس بالتماسك منذ الصغر لمواجهة الضغوطات التي يتعرضون 

المراهق الى  لها وضرورة امتالكهم االدوات المالئمة لمواجهة تلك الضغوط وتعتبر مرحلة المراهقة من المراحل المهمة التي يتعرض فيها  
وألنهم يمرون جميعهم بنفس الضغوط والتغيرات في هذه المرحلة فان ذلك منحهم شعورا   ةضغوط عديدة نتيجة التغيرات الجسمية والفسيولوجي

ائيا وجود فروق دالة احص   (Moksnes,et.al ,2013)واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة    بالتماسك في ما بينهم في المرحلة الثانوية
( والتي أظهرت   2017واختلفت مع دراسة )الضبع وعبادي ،    (Moksnes,et.ai.2013: 212)كور  بين الجنسين في التماسك ولصالح الذ

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بان الذكور في المجتمع العربية تتم تربيتهم على    وجود فروق في الشعور بالتماسك في المدرسة ولصالح االناث
كما ان طبيعة العالقات التي تربط بين الذكور هي اعمق من العالقات مواقف ضاغطة ،    أليتماسك مع االخرين عندما يتعرضون  الشعور بال

 التي تربط بين االناث حسب الطبيعة الفسيولوجية لكل منهما. 
لغرض التعرف على طبيعة بتكارية االنفعالية والشـــــــــــعور بالتماســـــــــــك في المدرســـــــــــةالتعرف على العالقة االرتباطية بين اال  -:خامسالهدف ال

ــة  العالقة بين اال قامت الباحثة بتطبيق معامل ارتباط بيرســـــون، ثم اســـــتخرجت قيمة معامل  بتكارية االنفعالية والشـــــعور بالتماســـــك في المدرســـ
( ودرجــة حريــة 0,05( وبمســــــــــــــتوى داللــة )0,138جــدوليــة البــالغــة )( درجــة وهي أكبر من قيمــة معــامــل االرتبــاط ال0,140االرتبــاط فبلغــت )

 معامل االرتباط بين االبتكارية االنفعالية  والشعور بالتماسك في المدرسة (8( يوضح ذلك. جدول )8(، والجدول )198)

 العدد  الجنس
المتوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

مستوى   يمة التائية الق
الداللة 

(0,05 ) 
 الجدولية المحسوبة 

دال لصالح   1,96 20,33 6,29 35 100 ذكور
 3,59 20 100 اناث الذكور

 مستوى الداللة   قيمة )ر( الجدولية قيمة )ر( المحسوبة   االرتباط   

   (0,05 ) 

ــك في  ــعور بالتماســــــ االبتكارية االنفعالية والشــــــ
 المدرسة

 دال 0,138  0,140
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، وتفسر الباحثة ذلك بان االفراد  االبتكارية االنفعالية والشعور بالتماسك في المدرسة    ويظهر الجدول بوجود عالقة موجبة) طردية( بين   
انفعاالتهم ، ولديهم قدرة على التعبير عن تلك االنفعاالت وتغييرها بحسب الموقف الذي يتعرضون الذين يمتلكون طرق مميزة ومتفردة في ادارة  

ورا له، فان ذلك سيجعلهم قادرين على التوافق مع زمالئهم ، وقدرة على مواجهة الضغوط االكاديمية ويمنحه احساسا لمعنى الحياة وبالتالي شع
 بالتماسك في المدرسة 

 إلى نتائج  البحث الحالي توصي  الباحثة بما يأتيالتوصيات استنادًا 
 ضرورة تضمين المناهج الدراسية والكتب بموضوعات تهتم بالجوانب االنفعالية للطلبة الى جانب البرامج التدريبية والتعليمة -
 فعاالتهم وانفعاالت االخرين، وتنمية قدرتهم على ادارة انفعاالتهم والسيطرة عليها  االهتمام برفع مستوى وعي الطلبة بان -
 راهقة . مواجهة الضغوط النفسية  واالكاديمية التي يتعرضون لها في مرحلة المتفعيل البرامج االرشادية التي تسهم في تنمية فهم الطلبة  -

 -استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة القيام بالدراسات اآلتية: -المقترحات:
 القيام بدراسة تتناول العالقة بين االستحقاق االكاديمي واالبتكارية االنفعالية لدى طلبة المرحلة المتوسطة.-
 اديمية لدى معلمي المرحلة االبتدائية . القيام بدراسة تتناول العالقة بين االبتكارية االنفعالية والدافعية االك-
 ئية.القيام بدراسة تتناول العالقة بين الشعور بالتماسك في المدرسة ودافع االنجاز الدراسي والمناخ التعليمي لدى تالميذ المرحلة االبتدا-

 : المصادر العربية
 القرآن الكريم

( : اثر تفاعل االبتكار االنفعالي والذكاء االنفعالي والنوع على االداء العملي لطالب شعبة التربية الفنية بكلية  2008ابراهيم احمد)  ابراهيم ،  ❖
 ( .  32)  3، جامعة عين شمس ،  مجلة كلية التربيةالتربية النوعية ،  

 ، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان ، االردن. 1الدين محمود، ط، ترجمة صالح القياس النفسي(: 2015استانزي،آن وارانا ،سوزانا)  ❖
     .10، جامعة زيان عاشور الجلفة، ع مجلة أفاق للعلوم(، التماسك االجتماعي ودالالته البنائية الوظيفية، 2018بولوداني، خالد بوشارب)  ❖
، مجلة كلية  ي في ضوء مفهوم التعليم المستمر: رؤية مقترحةم(، آليات تحقيق التماسك االجتماع2017الجالد، هالة أحمد إبراهيم محمد)    ❖

 . 3، ع  41كلية التربية، مج  –، جامعة عين شمس التربية في العلوم التربوية
 اثر اختالفات تدرجات بدائل االجابة في الخصائص السايكومترية  (: 1997الدليمي, احسان عليوي ناصر)  ❖
 ، دار الفكر العربي، القاهرة.1،ط (: 2012،النجار) صادق و زكريا، يسرية سامي، عالء وهاشم ، الشربيني ❖
 ( . 32) ( :  2017الضبع ، فتحي عبد الرحمن وعبادي ،عادل سيد ) ❖
 ياة لدى طالب الجامعةاالبداع االنفعالي وعالقته بالتوجه نحو الح( : 2017العابدي ،نهلة عبد الهادي )  ❖
 ( .  32)3،( :االبداع االنفعالي لدى طلبة الجامعة،  2019العتابي، حازم عبد الكاظم ، والجنابي ، فاضل زامل )  ❖
 ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشباب(:  1989غباري، م َحمَّد سالمة ) ❖
 .  40( 13). اإلبداع الوجداني لدى طالب وطالبات الثانوية العامة و الثانوية الموسيقية بالكويت.(:  2012) ،تحي جواد ف غالال  ❖
 ،  تقدير الذات وعالقته باالبتكار االنفعالي لدى طلبة المرحلة االساسية في قطاع غزة، جامعة القدس المفتوحة(: 2018مونس ، خالد ) ❖
 (. 192)32،والتشاؤم قياسهما وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية لدى طالب جامعة الكويت  ل( : التفاؤ  2003االنصاري ، بدر ) ❖
 . ، المطبعة المركزية ، جامعة ديالىالقياس النفسي في التربية وعلم النفس(:2014النعيمي، مهند محمد عبدالستار) ❖
 ( . 21، الجزائر )( : الشعور بالتماسك النفسي كمورد صحي للوقاية من الضغوط النفسية ،  2017حدة ) يوسفي ، ❖

 المصادر االجنبية: 

❖ Al-Adly,R.A & Naser , A.S.(2017) Emotional innovation and its relationship with optimism and pessimism 

among student of the Faculty of Basic Education . University of Mustansiriya ,Journal of Psychological and 

Educational Sciences 33(97).  

❖ Ajam, A.; Badnava, S.; Abdollahi, M.& Momeni-Mahmouei, H. (2016). The relation between emotional 
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( اسماء السادة الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في اجراءات البحث1ملحق )  

ية مقياس االبتكارية االنفعالية بصيغته النهائ  ( 2ملحق )  

 مكان العمل اللقب العلمي والتخصص  اسماء السادة الخبراء  ت 
الرحمن   1 عبد  فتحي 

 الضبع 
 كلية التربية/ جامعة سوهاج  استاذ/ الصحة النفسية 

اسوان                  كلية التربية/ جامعة  استاذ / الصحة النفسية       عادل سيد عبادي       2  
والتقويم استاذ/ القياس  محمد انور  3  كلية التربية/ ابن رشد  
 تربية ديالى / معهد الفنون الجميلة للبنين"  أستاذ/علم النفس التربوي  خنساء عبد الرزاق  4
النفس  د.ضمياء ابراهيم محمد  5 مساعد/علم  استاذ 

 التربوي 
 تربية ديالى /معهد الفنون الجميلة للبنات 

مزهر حميد  ةد.امير  6 مساعد/ارشاد نفسي استاذ    تربية ديالى /معهد الفنون الجميلة للبنات  

تنطبق  الفقرات  ت
علي  

تنطبق 
علي  

تنطبق  ال 
 علي ابدا 
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 (:1موقف )(المواقف: 2017مقياس الشعور بالتماسك في المدرسة لـ ) الضبع والعبادي ، ( 3ملحق ) 

 في الفترة االخيرة ، هل تشعر ان حياتك الدراسية كانت :( : 2موقف ) 

 في المدرسة ، هل تنتابك مشاعر وافكار مشوشة ؟  ( : 3موقف ) 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

    قلة اهتمامي بالجوانب االنفعالية في حياتي  1
    احاول اخفاء غضبي حينما يستفزني زمالئي ) زميالتي ( 2
    استطيع السيطرة على انفعاالتي بطريقة مختلفة عن زمالئي ) زميالتي (  3
      انفعاالت زمالئي ) زميالتي (ب لدي القدرة على التنبؤ المسبق 4

    افكر مسبقا في ردود افعالي قبل التصرف باي سلوك اتجاه زمالئي ) زميالتي (       5
    يستشيرني زمالئي ) زميالتي ( عندما يتعرضون لمشكالت انفعالية  6    

    اتحكم بانفعاالتي تحت كل الظروف  7
    لدى القدرة على فهم ما في داخلي من انفعاالت  8
    تغير انفعاالتي حسب المواقف التي اتعرض لها استطيع 9

    استطيع تخيل استجابات زمالئي ) زميالتي (  االنفعالية اتجاه ردود افعالي 10   
    طريقتي في التعبير عن انفعاالتي تجعلني متميزا لدى زمالئي ) زميالتي (  11  
    لدى القدرة على فهم انفعاالت زمالئي ) زميالتي ( من خالل تعابير الوجه  12  

    لدي القدرة على اكتشاف انفعاالت زمالئي ) زميالتي ( الدفينة 13   
    اشعر بالحب والغضب والخوف والفرح بنفس الوقت  14   
    تجاربي السابقة تساعدني في حل مشكالتي االنفعالية   15   
    ردود افعالي صادقة وتعبر عن ما في داخلي من انفعاالت  16   
    اهتم بانفعاالت زمالئي ) زميالتي ( اكثر مما اهتم بانفعاالتي  18   
    احاول ان اجعل ردود افعالي متميزة وفريدة 19   
    فعل  ود اب انفعاالتي قبل ان اقوم باي رد اسباحاول ان افهم  20   

 اشعر بذللك دائما ) أ (   
 اشعر بذلك احيانا  ) ب(   
 ال اشعر بذلك ابدا () ج  

 مليئة بالتغيرات.  ) أ (   
 ال تعرف ماذا سيحدث مستقبال. ) ب(   
 مستقرة وواضحة .  ) ج(  
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 قام المعلم بطرح سؤال على الطالب في الصف ،  (: 4موقف ) 

 اخبرك معلمك بانخفاض مستوى درجاتك في امتحان مادة دراسية  ( : 5موقف ) 

 اثناء وجودك في المدرسة : ( :6موقف ) 

 عندما تتعرض ألي ضغوط في المدرسة :( :  7موقف ) 

 يمكنك ان تواجه الضغوط الدراسية التي تعترضك في المدرسة عن طريق :( :  8موقف ) 

 انتهى المعلم من شرح الدرس ، وشعرت بانك لم تستوعبه ، ماذا ستفعل ؟( : 9موقف ) 

 دائما . ) أ (   
 احيانا. ) ب(   
 ابدا . ) ج(  

 ال تعرف ماذا ستكون في المستقبل .  ) أ (   
 حياتك في المستقبل مليئة بالتغيرات . ) ب(   

 حياتك واضحة وتعرف ماذا ستكون .  ) ج(  

 ال اعرف ما سبب ذلك. ) أ (   

 يمكنني تفسير ذلك بصعوبة . ) ب(   

 يمكنني تفسير ذلك بوضوح . ) ج(  

 تتصف تصرفاتك بالالمباالة. ) أ (   

 تركز على دروسك . ) ب(   

 تهتم بما يدور حولك . ) ج(  

 تنهار بسرعة.  ) أ (   

 تبالغ في تقديرها .  ) ب(   

 تضعها في حجمها الحقيقي  ) ج(  

 الهروب .  (  ) أ  

 االستسالم . ) ب(   

 التحدي . ) ج(  



   

         

 االبتكارية االنفعالية وعالقتها بالشعور بالتماسك يف املدرسة لدى طلبة املرحلة   

  

  

 تعترضك مشكالت كثيرة في المدرسة .....  عندما(: 10موقف ) 

 اثناء تأديتك الحد االمتحانات ،   في(: 11موقف ) 

 المدرسة.احيانا قد تتعرض لموقف محرج في ( : 12موقف ) 

 عندما يغضب منك احد معلميك ، او زمالئك :( : 13موقف ) 

 تواجهك مكلة في المدرسة:  عندما(:14موقف ) 

 ال اعرف كيف اتصرف. ) أ (   

 انتظر ان يعيد المعلم الشرح. ) ب(   

 اطلب من المعلم اعادة الشرح. ) ج(  

 تعجز عن مواجهة أي مشكلة . ) أ (   

 تحاول مواجهتها، وتخشى الفشل. ) ب(   

 تثق في قدرتك على مواجهة المشكلة. ) ج(  

 تتوتر، وتفقد قدرتك على التركيز. ) أ (   

 تحاول تأدية االمتحان بدونها. ) ب(   

 تستعير المستلزمات من احد زمالئك . ) ج(  

 ترتبك ، وتضطرب. ) أ (   

 تتصرف معه بصعوبة. ) ب(   

 تتصرف معه بسهولة. ) ج(  

 تتجاهل ذلك. ) أ (   

 تنسحب من الوقف. ) ب(   

 تعرف كيف تتعامل معه .  ) ج(  

 ال تملك حال لها.  ) أ (   

 تفكر في حلها.  ) ب(   

 تجد حلوال لها.  ) ج(  
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 عندما تحتاج أي مساعدة في المدرسة: (: 15موقف ) 

 حياتك في المدرسة تمثل لك :(: 16موقف ) 

 عندما تذهب الى المدرسة : ( : 17موقف ) 

 المدرسة تمثل لك .... ( : 18موقف ) 

 المشاركة في االنشطة المدرسية ، تشعرك بانك ...(:19موقف ) 

 انت تذهب الى المدرسة من اجل :( : 20موقف ) 

 ال تعرف ممن تطلبها . ) أ (   

 تخاف ان تطلب المساعدة.  ) ب(   

 تطلبها من زمالئك ، او معلميك . ) ج(  

 مصدر لأللم واالزعاج.  ) أ (   

 مصدر لليأس والعجز. ) ب(   

 مصدر للسرور والراحة. ) ج(  

 هو الهدف من الذهاب للمدرسة؟  تتساءل دائما ، ما ) أ (   

 تجد صعوبة في تحديد هدفك في المدرسة.  ) ب(   

 تعرف هدفك من الهاب للمدرسة جيدا. () ج  

 ال شيء.  ) أ (   

 مكانا تتعلم فيه.  ) ب(   

 معنى مهم في حياتك.  ) ج(  

 نشيط.  ) أ (   

 متعاون.  ) ب(   

 ذو قيمة.  ) ج(  

 ممارسة هواياتك المفضلة. ) أ (   

 مقابلة اصدقائك.  ) ب(   
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 مدرستك بالنسبة لك :( :21موقف ) 

 ما تتعلمه في المدرسة.  كل( :22موقف ) 

 هل تشعر بالرضا عن حياتك الدراسية ؟ ( :23موقف ) 

 دراستك لـ :انت تسعى في ( : 24موقف ) 

 

                          

 تعلم اشياء جديدة في المدرسة. ) ج(  

 مملة. ) أ (   

 ال تستطيع تحديد مشاعرك. ) ب(   

 ممتعة ومثيرة.  ) ج(  

 غير مهم بالنسبة لك. ) أ (   

 احيانا يبدو مهما.  ) ب(   

 مهم بالنسبة لك. ) ج(  

 غير راض مطلقا.  ) أ (   

 تشعر بالرضا الى حد ما.  ) ب(   

 تشعر بالرضا تماما.  ) ج(  

 ال تدري .  ) أ (   

 للنجاح .  ) ب(   

 للتميز.  ) ج(  

 تشعر بالملل طوال اليوم في المدرسة.  ) أ (   

 تشعر بالحيوية والحماس بعض الوقت .  ) ب(   

 تشعر بالحيوية والحماس دائما. ) ج(  


