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   البنائي لالبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعايل التمايز
   بالعوامل اخلمسة الكربى للشخصيةوعالقتهما

  :الملخص
 البحث إلى الكشف عن التمايز البنائي لكل من االبتكارية االنفعالية هدف

والذكاء االنفعالي وعالقة كل منهما بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، وتكونت عينة 
 طالب من طالب جامعة القصيم، طبق عليهم قائمة االبتكارية االنفعالية ٢١٢ث من البح

)Averill., 1999 ( واختبار الذكاء االنفعالي)ومقياس العوامل الخمسة ) إعداد الباحث
). ١٩٩٧تعريب بدر األنصاري،  (١٩٩٢الكبرى للشخصية من إعداد كوستا وماكري 

من أهمها، تمايز البنية العاملية لكل من االبتكارية وأسفر البحث عن العديد من النتائج 
االنفعالية والذكاء االنفعالي حيث أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن كال 

 النتائج أنه ال يوجد أثر ظهرتالمفهومين يمثل مجموعة متمايزة من القدرات،كما أ
ي، كما أوضحت نتائج تحليل للتخصص في كل من االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعال

 المتعدد اختالف اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ االنحدار
باالبتكارية االنفعالية وأبعادها المختلفة، وكذلك في التنبؤ بالذكاء االنفعالي وأبعادها 

سهاما في التنبؤ المختلفة، فقد أظهرت النتائج أن عامل االنفتاح على الخبرة األكثر إ
باالبتكارية االنفعالية، في حين كان عاملي االنفتاح والخبرة واالنبساطية هما األكثر 

 النتائج ضوءإسهاما في التنبؤ بالذكاء االنفعالي وقد تم تقديم بعض التوصيات في 
  .المتحصل عليها

Structural differentiation for emotional creativity and 
emotional intelligence and their relationships with the 

big five factors of personality  
Abstract 
 The study aimed to investigate the structural 
differentiation for emotional creativity and emotional intelligence 
and their relationships with the big five factors of personality. The 
basic sample consists of 212 male students in Qassim University. 
Students completed emotional creativity inventory (Averill, 1999), 
emotional intelligence test (prepared by researcher), and the 
Arabian version of big five factors inventory (Al-Anssary, 1997). 
The results of confirmatory factor analysis showed that there is a 
structural differentiation between emotional creativity and 
emotional intelligence, and every concept contains a group of 
differentiated abilities. The results of multiple regression showed 
that big five factors of personality differ in their contributions in 
prediction of emotional creativity and emotional intelligence. 
Some recommendations were introduced depending on the 
obtained results.   
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  :مقدمة
 عقود عديدة فإن العالقات االرتباطية البنائية بين الذكاء واالبتكارية في منذ  

الجانب المعرفي كانت هدفا للعديد من الدراسات والبحوث على المستوى النظري 
والمستوى اإلمبريقي، األمر الذي أدى إلى تباينات في نتائج هذه الدراسات حول عالقة 

  .لفت الرؤى حول كيفية ارتباط بنية كل من الذكاء واالبتكاريةكل منهما باآلخر، حيث اخت
 هذه الرؤى ووجهات النظر المختلفة الرتباط بنية الذكاء واالبتكارية، أن ومن

، والذكاء واالبتكارية بنيتان مرتبطتان )Guilford, 1975(االبتكارية جزء من الذكاء 
البتكارية بنيتان مستقلتان ، الذكاء وا)Barron & Harington, 1981(ومتداخلتان

  ).Wallash & Kogan, 1965(وغير مرتبطتان 
 يرتبط بشكل كبير بقدرات االستدالل الصحيح والوصول إلى حلول والذكاء  

تقاربية إلجابة واحدة، ولتحقيق مستوى مرتفع في اختبارات الذكاء يجب أن تتفق 
 ,Ivecevic, Bracket & Mayer( مع معايير الصواب والخطأ والدقةإلجاباتا

بينما االبتكارية تتمثل في توليد بدائل متعددة مناسبة وغير مألوفة، ). 199 ,2007
ولتحقيق مستوى مرتفع في اختبارات القدرة االبتكارية يجب أن تكون استجابات الفرد 

  ).Sternberg & Ohara, 2000, 615(تباعدية عن ما هو مألوف أو معتاد 
 فطرية مرتبطة بات االنفعاالت على أنها استجا كان ينظر قديما إلىوقد  

 ,Averill, 1999(باالستثارة الفسيولوجية وبعيدة تماما عن عمليات التفكير العليا 
وحديثا اتجهت العديد من البحوث إلى مجال تجهيز المعلومات االنفعالية وبدأ ). 332

تدالل حول مجال ظهور مصطلحات جديدة مثل الذكاء االنفعالي والذي يتمثل في االس
 في توظيف استخدام االنفعاالت بشكل تمثلاالنفعاالت، أو االبتكارية االنفعالية والتي ت

  .مألوفغير 
 االنفعاالت إدراك االنفعالي على سبيل المثال، يعرف بأنه القدرة على فالذكاء  

اآلخرين بدقة واستخدامها في تعزيز التفكير، وكذلك فهم وقراءة وتنظيم انفعاالت الفرد و
)Salovey & Mayer, 1990, 189 .( وكما هو الحال في الذكاء المعرفي، فإن

 صحيحة حول مجال تقاربيهالذكاء االنفعالي أيضا يتطلب مهارات االستدالل وإجابات 
في حين أن االبتكارية ). Ivecevic, et al., 2007, 199(االنفعال وفقا لمحك محدد 

  .ية المعرفية في كونها تتطلب تفكيرا تباعديا عن المعتاداالنفعالية تتماثل مع االبتكار
 حيث Ivecevic, et al. (2007, 200) ما يؤكده ايفاسيفتش وآخرون وهذا  

يشير إلى أن الذكاء االنفعالي يتعلق بالقدرة االستداللية حول مجال االنفعاالت، في حين 
فارتفاع مستوى . نفعالية للفردأن االبتكارية االنفعالية تتعلق بثراء أو سعة الحياة اال

الذكاء االنفعالي يعني أن الفرد لديه المعارف الالزمة حول االنفعاالت ويستخدم 
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 االبتكارية االنفعالية ارتفاعاستراتيجيات تنظيمية متنوعة لهذه االنفعاالت، في حين أن 
  .دةيؤكد قدرة الـفرد على اختيار وتجريب انفعاالت أكثر تعقيدا في سياقات جدي

  : البحثمشكلة
 وتقدير االنفعاالت والتعبير عنها وتوليد إدراك االنفعالي يمثل القدرة على الذكاء  

مشاعر تيسر عملية التفكير، وفهم االنفعاالت والمعارف االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت 
  ).Mayer, Salovey, 1997, 10(لتعزيز النمو العقلي واالنفعالي للفرد 

 إلى أن العديد من المواقف غير Averill (1999, 332) أفريل ويشير  
 دالمألوفة والجديدة انفعاليا قد تؤدي لظهور انفعاالت تتسم باألصالة والفاعلية، وهذا ق

  .يتوقف على العديد من المتغيرات التي قد تكون قبل إصدار االنفعاالت أو بعدها
وء النظرة  االبتكارية االنفعالية في ضAverill (2008,343) ويفسر

االجتماعية البنائية حيث يرى أن االبتكارية االنفعالية تتأثر بالنمو االجتماعي واالنفعالي 
للفرد، حيث يمكن لالنفعاالت أن تتكون وتنمو من خالل التفاعالت والقواعد والمعايير 
 االجتماعية حتى تصل إلى أعلى مستوياتها مع زيادة سعة الحياة االنفعالية واالجتماعية

 أن االبتكارية االنفعالية في أقل Averill (1999, 334)كما يؤكده أيضا أفريل . للفرد
مستوياتها فإنها تتضمن تطبيق فعال محدد النفعال موجود بالفعل في ثقافة ومجتمع 

) نحت(الفرد، وفي المستوى األكثر تعقيدا فإن االبتكارية االنفعالية تتضمن تعديل 
sculptingي ليواجه الفرد من خالل ذلك احتياجاته أو احتياجات  النفعال معيار

الجماعة، وفي المستوى األعلى من االبتكارية االنفعالية يحدث تطوير وتشكيل جديد 
ومنه فإنه يمكن . لالنفعال يعتمد على تغيير المعتقدات والقواعد المؤسسة لالنفعاالت

ة كاالبتكارية أو الذكاء عند االستدالل حول ضرورة دراسة القدرات االنفعالية المختلف
تمايز ووضوح النمو المعرفي واالنفعالي واالجتماعي للفرد، أي في مراحل عمرية 

  .متقدمة
 المنطقي ألبعاد كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية كقدرات وبالتحليل  

شير أفريل انفعالية نالحظ وجود نوع من التداخل أو االرتباط بين كال المفهومين، في
Averill (2005, 237) أن هناك تشابه في القدرات المتضمنة في كل من الذكاء 

االنفعالي واالبتكارية االنفعالية، فالفاعلية المتضمنة في كال المفهومين قد تكون مصدرا 
لهذا التداخل بينهما، إال أن الذكاء في حد ذاته ال يؤدي إلى مستوى مرتفع من االبتكارية 

ية، على الرغم من أن الذكاء االنفعالي دائما ما يعبر عنه في سياق االتفاق مع االنفعال
 يعبر عنها في سياق التباين عن معايير النفعاليةمعايير الجماعة، فإن االبتكارية ا

  ).الجدة واألصالة(الجماعة 
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 تمت دراسة كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية في عالقتهما وقد  
 ,Averill & Thomas-Knowles(القدرات المعرفية مثل الذكاء اللفظي ببعض 

1991; Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenious, 2003 .( إال أن العالقة
 ,Averill(بين كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية ما زالت غير واضحة

2004, 230.(  
 العالقة بين الذكاء االنفعالي  الذي يطرح نفسه اآلن إلى أي مدىفالسؤال  

واالبتكارية االنفعالية توازي العالقة بين الذكاء المعرفي واالبتكارية المعرفية، أو بعبارة 
أخرى ما هو مدى التداخل أو االرتباط بين بنية االبتكارية االنفعالية وبنية الذكاء 

  .االنفعالي
ية بين كل من الذكاء االنفعالي  تناولت العديد من الدراسات العالقات االرتباطفقد  

واالبتكارية االنفعالية، فقد توصلت بعض الدراسات إلى وجود عالقة موجبة دالة 
احصائيا بين كل منهما وأن االختالف في أحدهما يؤدي إلى اختالف في 

 ؛ زينب عبد Ivecevic, et al. 2007; Johan, Nan & Theresa, 2008(اآلخر
  ).٢٠١١العليم، 

 التنبؤ بفاعلية الذات االنفعالية إمكانية إلى Chan (2005)ل شان  توصكما  
إلى وجود تأثير ) ٢٠١١(كما توصلت زينب عبد العليم . من خالل الذكاء االنفعالي

موجب مباشر وغير مباشر وكلي للذكاء االنفعالي على االبتكارية االنفعالية كما وجدت 
  .بتكارية االنفعاليةتأثير كلي للذكاء االنفعالي على مكونات اال

 إلى أن الذكاء Ivecevic, et al. (2007) توصل ايفاسيفتش وآخرون كما
االنفعالي واالبتكارية االنفعالية مجموعتين متمايزتين من القدرات، إلى أن المقارنة 
بينهما تعد خطوة هامة في التحقق من صدقهما، فدراسات الصدق التنبؤي لهاتين 

  .رتبط بمحكات ومعايير مختلفة خاصة بالسلوك والشخصيةالقدرتين تقترح أنها ت
 االنفعالي ء خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين الذكامن  

واالبتكارية االنفعالية يالحظ وجود نوع من التداخل أو الترابط بين قدرات كل منهما، إال 
متغيرين درست العالقة االرتباطية أن معظم الدراسات التي تناولت العالقة بين كال ال

بينهما أو عالقات التأثير والتأثر، ولذا فإن الدراسة الحالية تسعى لمحاولة التحقق من 
  .مدى تمايزهما البنائي كبنيتين عامليتين مستقلتين

 إلى تعدد Ivecevic, et al. (2007, 206) هذا الصدد، يشير وفي
لذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية، فمنها من االفتراضات النظرية حول العالقة بين ا

 يتم االفتراض أحد مكونات الذكاء االنفعالي وهذا ييفترض أن االبتكارية االنفعالية ه
تدعيمه امبريقيا إذا تشبعت قدرات االبتكارية االنفعالية وقدرات الذكاء االنفعالي على 
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كاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية عامل كامن واحد، وهناك افتراض نظري آخر بأن الذ
بناءين متداخلين بشكل كبير، وهذا االفتراض من الممكن أن يدعم امبريقيا في حالة ما 
تم التوصل إلى نموذج يظهر قدراتهما متشبعة على عاملين كامنين مرتبطين يتشبعان 

أخير حول على عامل كامن واحد من الدرجة الثانية، في حين أن هناك افتراض نظري 
 يمثل مجموعة متمايزة ماعالقة الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية يقر بأن كل منه

من القدرات وهذا الفرض يحتاج إلى تدعيم امبريقي من خالل نموذج يظهر قدراتهما 
  .متشبعة على عاملين كامنين مستقلين أو مرتبطين ارتباطا ضعيفا

 والذكاء االنفعالي تعد مدخال نفعاليةارية اال ناحية أخرى فإن دراسة االبتكمن  
جديدا لدراسة الفروق الفردية في الشخصية من خالل دراسة االنفعاالت المرتبطة بالعديد 
من العمليات المعرفية، أو بمعنى آخر دراسة العمليات المعرفية في المهام ذات الصبغة 

  .قدرته على التفاعل مع اآلخريناالنفعالية مما يساعد في التنبؤ بسلوكيات الفرد ومدى 
 أظهرت االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي تمايزا واضحا في التراث وقد  

السيكولوجي في ارتباطهما بسمات الشخصية، ومن الدالئل على ذلك فقد تم دراسة كل 
د من من االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي في عالقتهما بسمات الشخصية في العدي

 إلى ارتباط االبتكارية Kokkwang (1995)الدراسات السابقة، فقد توصل كوكوانج 
االنفعالية باالنفتاح على الخبرة والتفاعل االجتماعي والتوافق مع اآلخرين واالستقالل 

في حين يظهر الذكاء االنفعالي ارتباطا ضعيفا بسمات . الذاتي كسمات شخصية
  ).Brackett & Mayer, 2003(الشخصية
 Mayer, Salovey & Caruso يشير كل من ماير وسالوفي وكاروزو كما  

(2004a) إلى أن الذكاء االنفعالي يظهر ارتباطا بالمقبولية كأحد سمات الشخصية عبر 
وعلى الجانب اآلخر فإن االبتكارية االنفعالية ترتبط بشكل قوي . العديد من الدراسات

تاح على الخبرة هو أكثر سمات الشخصية ارتباطا بسمات الشخصية، حيث كان بعد االنف
  ).Averill, 1999(باالبتكارية االنفعالية

 بتكارية إلى أن سلوك االGray (2004, 67) جانب آخر يشير وعلى  
االنفعالية يظهر مدعما بالتعبيرات والمشاعر االنفعالية غير المألوفة إذا كان التفكير 

كار االنفعالي واألنشطة المعرفية والمعارف المتضمنة في ابتكاريا ويدعم العالقة بين االبت
البنية المعرفية للفرد مما ينعكس على أداء وسلوك الفرد خاصة في مجاالت الفنون 

وهذا ما قد يدلل على أن المجاالت األدبية ربما تكون . اآلخرينواآلداب والتفاعل مع 
، األمر الذي قد يؤدي إلى ةانفعاليظهور مستويات مرتفعة من القدرات بيئة خصبة ل

  .اختالف مستوى هذه القدرات باختالف التخصص الدراسي
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  : خالل العرض السابق فإنه يمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤالت التاليةمن  
 هو أفضل بناء عاملي يوضح البنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية ما .١

 وأبعاد الذكاء االنفعالي؟
 في أبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء إحصائيةق ذات داللة  توجد فروهل .٢

 ؟)أدبي/ علمي(االنفعالي تعزى إلى التخصص 
 هي اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ ما .٣

 ؟المختلفةباالبتكارية االنفعالية وأبعادها 
ية في التنبؤ بالذكاء  هي اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصما .٤

 االنفعالي وأبعاده المختلفة؟
  : البحثأهداف
 . من التمايز البنائي ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعاليالتحقق .١
 عن الفروق في أبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي التي تعزى الكشف .٢

 ).أدبي/ علمي (إلى التخصص 
سبية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ  اإلسهامات النتحديد .٣

 . والذكاء االنفعالياالنفعاليةباالبتكارية 
  : البحثأهمية

  : أهمية البحث من خاللتتحدد  
 نتائج البحث في تحديد الطبيعة البنائية العاملية لكل من الذكاء االنفعالي تفيد .١

دقة وصدق قياسهما في واالبتكارية االنفعالية لدى طالب الجامعة مما يسهم في 
 .البحوث العربية

 التي تناولت عالقة - حدود المسح المتاحفي– الدراسات والبحوث العربية ندرة .٢
 .االبتكارية االنفعالية بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طالب الجامعة

 عن طبيعة العالقة بين سمات الشخصية وكل من االبتكارية االنفعالية الكشف .٣
 إعداد عندالنفعالي تسهم في مراعاة الفروق الفردية في الشخصية والذكاء ا

 .البرامج التدريبية واإلرشادية المستخدمة في تنمية كل منهما
  : البحثمصطلحات
  :Emotional creativity االنفعالية االبتكارية

 والتي يقصد بها قدرة ،Averill البحث الحالي تعريف االبتكارية ألفريل يتبنى
التعبير عن انفعاالته بشكل جديد وغير و ن فهم االنفعاالت واكتشافها في سياقاتهاالفرد ع
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 فإن Averill (1999, 333)ووفقا ألفريل . مألوف وفعال يتميز باألصالة والفاعلية
  :االبتكارية االنفعالية لها أربعة محكات هي

 االنفعالي االستعداد Emotional preparedness  :رد والذي يعكس فهم الف
 .لالنفعاالت الخاصة به أو باآلخرين ورغبته في اكتشافها في سياقاتها

 الجدة Novelty : ويقصد بها مدى تباين تغير انفعاالت الفرد عن االنفعاالت
 .الشائعة وتوليد تعبيرات جديدة مميزة للفرد

 الفاعلية Effectiveness : ويقصد بها مدى مالئمة التعبيرات االنفعالية
تي يصدرها الفرد للمواقف التي تصدر فيها، أو االستفادة التي تعود المتفردة ال

 .على الفرد أو الجماعة من هذه التعبيرات االنفعالية
 األصالة Authenticity : ويقصد بها التعبيرات االنفعالية الصادقة والتي تتسق

 .مع خبرات الفرد وقيمه
يحصل عليها المفحوص في  بالدرجة التي إجرائيا االبتكارية االنفعالية وتعرف

 .المقياس المستخدم لقياس االبتكارية االنفعالية في البحث الحالي
  : Emotional intelligence االنفعالي الذكاء

 البحث الحالي مفهوم الذكاء االنفعالي لماير وسالوفي وكاروزو، حيث يتبنى
نفعاالت اآلخرين  وفهم وقراءة وتنظيم انفعاالت الفرد واإدراكيقصد به القدرة على 

ووفقا لكاروزو وماير . بدقة، واستخدام هذه االنفعاالت في تعزيز وتوجيه التفكير
 فإن الذكاء االنفعالي يتكون Caruso, Mayer & Salovey (2002'307)وسالوفي 

  :من أربعة مكونات أو قدرات هي
 االنفعاالت إدراك Perception of Emotion : ويتضمن القدرة على التعرف

لى المشاعر والتعبير عن االنفعاالت بدقة، والتمييز بين التعبيرات االنفعالية ع
 .الحقيقية والمصطنعة

 االنفعاالت استخدام Using of Emotions : ويقصد به استخدام االنفعاالت
في تيسير عمليات التفكير ويتضمن القدرة على استخدام االنفعاالت لتوجيه 

يد النفعاالت تيسر صنع القرارات، واستخدام  لألحداث الهامة وتولاالنتباه
التقلبات المزاجية كوسيلة للتعامل مع وجهات النظر المتعددة، وتسخير 

على سبيل المثال، استخدام المزاج (االنفعاالت المختلفة لتشجيع حل المشكالت 
 ).السعيد للمساعدة في توليد األفكار االبتكارية

 االنفعاالت فهم Understanding of Emotions : القدرة على فهم
االنفعاالت المركبة والسالسل االنفعالية، وكيفية انتقال االنفعاالت من مرحلة إلى 
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 العالقات بين هذه فهمأخرى، والقدرة على التعرف على دالالت االنفعاالت و
 .االنفعاالت

 االنفعاالت ادارة Managing Emotions : ويتضمن القدرة على استمرار
 على تحديد ما إذا ةالوعي بانفعاالته حتى غير السار منها، والقدر لىالفرد ع

كانت االنفعاالت واضحة ونموذجية، والقدرة على حل المشكالت االنفعالية بدون 
 .قمع السلبية منها

 بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على إجرائيا الذكاء االنفعالي ويعرف
 .لبحث الحالياختبار الذكاء االنفعالي المستخدم في ا

 The big five factor ofللشخصية الخمسة الكبرى العوامل
personality:  

 البحث الحالي نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا وماكري يتبنى   
Costa & McCrae كأحد نماذج سمات الشخصية التابع لمنحى تحديد األبعاد األساسية 

كبر عدد من استخبارات الشخصية، حيث يتكون للشخصية في ضوء التحليل العاملي أل
 على الخبرة نفتاحالنموذج من خمسة عوامل مستقلة هي االنبساطية والعصابية واال

 Costa & McCraeووفقا لكوستا وماكري . ويقظة الضمير والمقبولية
  : فإن هناك خمسة أبعاد كبرى للشخصية هي (2008,232)

 االنبساطية Extraversion : الفرد المنبسط بأنه يستمتع بشراكة ويتميز
 ويميل إلى التفاعل االجتماعي، ولديه مستوى مرتفع من الطاقة ويميل اآلخرين

إلى المرح والتفاؤل، ويحب الحفالت وربما يفضل قيادة المجموعات، وغالبا ما 
 .يتميز بالنشاط والحيوية واالجتماعية

 على الخبرة االنفتاح Openness :منفتح على الخبرة بأنه ويتميز الفرد ال
مهتم بالخبرات المختلفة لتحقيق أهدافه ويتمتع بالتنوع وكل ما هو جديد ويميل 
إلى الفضول وحب االستطالع، كما يتميز بالحساسية الشديدة لمشاعره ويمتلك 
مستوى أعلى من المتوسط من القدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين، كما 

 وفي ديدة، ولديه االستعداد لتقبل أفكارا وقيما جيقدر الجمال والفن والطبيعة
 .بعض األحيان يكون غير تقليدي في وجهة نظره

 العصابية Neuroticism :بأنه يشعر صابيةويتميز الفرد الذي يتميز بالع 
بكثير من المشاعر السلبية وال يتحمل الضغوط النفسية، وفي بعض األحيان 

حول العديد من مظاهر حياته، كما يكون حساس ومزاجي وعدم شعور بالرضا 
يتميز بمستوى متدني من تقدير الذات وغالبا ما يشعر بعدم األمان ومستوى 

وتعد العصابية بعد من أبعاد الشخصية . مرتفع من القلق واالنفعالية العامة
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السوية وال يعني الحصول على درجة مرتفعة في هذا البعد أن الفرد يعاني من 
 .أي اضطرابات نفسية

 الضمير يقظة Conscientiousness : ويتميز الفرد الذي يتسم بيقظة
 والمثابرة في العمل والحاجة الشديدة لإلنجاز، كما واالجتهادالضمير بالتفاني 

يتسم باهتمامه الشديد بتنظيم الوقت بشكل جيد، ولديه مستوى مرتفع من 
لمتعة، كما يتميز تأنيب الضمير وضبط النفس، كما يهتم بالعمل قبل اهتمامه با

 .واالهتمامبتحمل المسئولية وااللتزام الشديد بواجباته والواقعية 
 المقبولية Agreeableness : ويرتبط هذا البعد بشكل كبير بتفاعل الفرد مع

 باآلخرين وحسن باهتمامهاآلخرين، حيث يتميز الفرد الذي يتسم بالمقبولية 
والتعاطف معهم ومساعدتهم وحسن  منهم واالقترابالتعامل معهم واحترامهم، 

 .الظن بهم، كما يتميز بالود والموثوقية والتعاطف والتواضع واإليثار والتعاون
ل عليها يا بالدرجة التي يحصئ العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إجراوتعرف

خدم لقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في البحث تالمفحوص في المقياس المس
 .الحالي
  : النظري والدراسات السابقةاراإلط

 الباحث فيما يلي اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات يعرض
البحث، حيث سيتم ذلك في ثالثة محاور أساسية، يمثل المحور األول مفهوم االبتكارية 

كيفية االنفعالية وأبعادها وبنيتها كما تم دراستها وتناولها في الدراسات السابقة وكذلك 
وفي المحور الثاني يعرض لمفهوم الذكاء االنفعالي وفقا للنموذج المتبنى في . قياسها

البحث الحالي وعالقته بمفهوم وبنية االبتكارية االنفعالية والدراسات السابقة التي 
 يةتناولت تلك العالقة، وأخيرا يعرض في المحور الثالث لعالقة كل من االبتكارية االنفعال

الحالي لكبرى للشخصية المتبنى في البحث االنفعالي بنموذج العوامل الخمسة اوالذكاء 
  .والدراسات السابقة المدعمة لهذه العالقات

    Emotional creativityاالبتكارية االنفعالية : أوال
االجتماعية لالنفعال في /  فكرة االبتكارية االنفعالية على النظرة البنائيةتعتمد

 تركز على دور التوقعات والمعايير االجتماعية في تشكيل االنفعاالت  الفرد والتيميةتن
بعيدا عن النظرة البيولوجية البحتة لالنفعاالت والتي تجعلها محصنة ضد أي تغييرات 

  ).Averill, 1999, 334(فيها 
االجتماعية تؤكد على نمو وتطور االنفعاالت مع نمو /  النظرة البنائية وهذه  

ي أن االنفعاالت يمكن تشكيلها من خالل القواعد والمعايير االجتماعية، الفرد، وهذا يعن
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أن تتغير وبالتالي فإن ) والتي تمثل قاعدة االنفعال(وحيث انه يمكن للمعايير االجتماعية 
  .االنفعال ذاته قد يتغير

 Averill هذا المنظور االجتماعي البنائي لالنفعاالت فيشير أفريل ومن  
 إلى أن االبتكارية االنفعالية تمثل قدرة الفرد على أن (230 ,2004 ;332 ,1999)

بطرق فريدة ومتميزة ) أصالة(يكون إبتكاريا في مجال االنفعاالت، فيعبر الفرد عن ذاته 
  ).فاعلية(بشكل يسمح له بتوسيع آفاقه الشخصية وتعزيز عالقاته الشخصية ) دةج(

 مع ذلك Gutbezhal & averill (1996, 328) جوت بيزال وأفريل ويتفق  
في أن االبتكارية االنفعالية تمثل قدرة الفرد على أن يشعر ويعبر عن انفعاالته بصدق 
وأصالة وبطرق مميزة وفريدة وتتميز بالفاعلية في مواجهة متطلبات مواقف العالقات 

  .الشخصية مع اآلخرين ومواقف التطور الشخصي للفرد
 تتميز بالمرونة االبتكارية ألنها تمثل صورة  االنفعالية من الممكن أنوالخبرة  

 ١٩٩٢من صور التفاعل االجتماعي أكثر منها منتج بيولوجي، فيشير أفريل ونانلي 
 ثالث اجتماعيإلى أنه كما يتطلب أي نشاط ) Kokkwang, 1995, 31-32: في(

  والقواعدconstitutiveمستويات من القواعد االجتماعية وهي القواعد التأسيسية 
 فإنه بالمثل هناك ثالثة ،procedural اإلجرائية والقواعد regulativeالتنظيمية 

  :مستويات متصاعدة من االبتكارية االنفعالية هي
ويقصد به تنمية ورعاية وإتقان االنفعاالت المعيارية : acquisition االكتساب .١

فة والمعتادة والقياسية السائدة في المجتمع، فلكل فرد تعريفاته ومفاهيمه المألو
عن االنفعاالت السائدة في المجتمع، وتظهر االبتكارية في هذا المستوى في 
قدرة الفرد على أن يتعلم الفرد ويوسع من ذخيرته االنفعالية المتعلقة 

 .باالنفعاالت السائدة في المجتمع
ويقصد به تهذيب الفرد النفعاالته، فهي تلك : refinement والتعزيز التحسين .٢

ة التي يعدل الفرد من خاللها استجاباته االنفعالية المكتسبة في المواقف العملي
الجديدة وغير المعتادة بشكل يتميز بالفاعلية، والفرد في هذا المستوى يحتاج 

 ولذلك فعندما يعبر يةإلى أن يحسن من انفعاالته بما يتالئم مع معاييره الشخص
 .أو أصيلةعنها في إطار هذا المستوى توصف أنها مالئمة 

 المستوى يصل الفرد إلى مرحلة ذاوفي ه: transformation التحويل .٣
مرتفعة من االبتكارية في االنفعاالت حيث يستطيع أن يجري الفرد عدة 

 جديدة فيغير من أفكاره انفعاليةتحويالت على انفعاالت معينة عندما يمر بخبرة 
 .ومعتقداته ومشاعره لتالءم الموقف الجديد
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 في أن االبتكارية Averill (1999, 334)يؤكده أيضا أفريل  ما وهذا
 في الفعلاالنفعالية في أقل مستوياتها فإنها تتضمن تطبيق فعال محدد النفعال موجود ب

ثقافة ومجتمع الفرد، وفي المستوى األكثر تعقيدا فإن االبتكارية االنفعالية تتضمن تعديل 
الفرد من خالل ذلك احتياجاته أو احتياجات  النفعال معياري ليواجه sculpting) نحت(

الجماعة، وفي المستوى األعلى من االبتكارية االنفعالية يحدث تطوير وتشكيل جديد 
  . المؤسسة لالنفعاالتدلالنفعال يعتمد على تغيير المعتقدات والقواع

 فإن االبتكارية Averill (1999, 333; 2004, 231) ألفريل ووفقا
  : محكات أساسية هيةبعاالنفعالية لها أر

  Emotional preparedness االنفعالي االستعداد
 يعكس فهم الفرد لالنفعاالت الخاصة به وباآلخرين ورغبته في اكتشافها وهو
: وقد حددت من قبل مراحل االبتكارية بشكل عام في أربعة مراحل هي. في سياقاتها

 والتحقق illumination  واإللهامincubation واالحتضان preparationاإلعداد 
verification، ويتعلق االستعداد االنفعالي بالثالثة مراحل األولى لالبتكارية االنفعالية 
 محكات االبتكارية االنفعالية باقي واإللهام، في حين تتعلق واالحتضانوهي اإلعداد 

ق والتي بالمرحلة الرابعة واألخيرة وهي التحق)  األصالة– الفاعلية –الجدة (األخرى 
تمثل مرحلة تقييم اإلستجابة االبتكارية، وعند قياس الفروق الفردية في السلوك 

 بالمرحلة المبدئية ولذا فإن االستعداد االنفعالي من المحكات االهتماماإلبتكاري يجب 
  .الهامة لالبتكارية االنفعالية

   Novelty الجدة
الطريقة الشائعة في  بها مدى تباين تعبير الفرد عن انفعاالته عن ويقصد

ويعد هذا . التعبير عن نفس االنفعاالت في المجتمع وتوليد تغيرات جديدة مميزة للفرد
 وقد تكون الجدة على مستوى الفرد ذاته مقارنة بسلوكه ية،المحك األشهر لالبتكار

  .السابق، أو على مستوى المجتمع مقارنة باألداء النموذجي
  Effectiveness الفاعلية

بها مدى مالئمة التعبيرات االنفعالية المتفردة التي يصدرها الفرد  ويقصد
للمواقف التي تصدر فيها، أو اإلستفادة التي يحققها الفرد أو المجموعة من هذه 

وال يعني أن تكون إستجابة الفرد جديدة أن تكون مبتكرة، فبعض . التعبيرات االنفعالية
 ابتكارية، فيجب أن تكون استجاباتست  تكون شاذة وغريبة إال إنها لياالستجابات
  .ية مفيدة للفرد أو المجموعة حتى يمكن وصفها باالبتكاراالستجابة
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 االنفعاالت هي وسائل لحل المشكالت التي يصادفها الفرد، مثل تصحيح فمعظم
، حماية عالقة )شعور بالذنب(، تعرض لعقاب )خوف(، هروب من خطر )غضب(الخطأ 

) على األقل على المدى القصير(ل هذه الحاالت فإن الفاعلية وهكذا، وفي مث) غيرة(
تعتمد على تحقيق الهدف الكائن وراء االنفعال، وحتى االنفعاالت التي تبدو بدون هدف 

 يمكن أن يعبر عنها بشكل جيد أو ضعيف، بشكل مناسب أو غير لحزنمثل السعادة أو ا
  .مناسب

   Authenticity األصالة
ات االنفعالية الصادقة والتي تتسق مع خبرات الفرد وقيمه  بها التعبيرويقصد

 االبتكارية تعكس االستجابةفإن . وخلوها من االصطناع الذي يفتقد للمصداقية في التعبير
. نمط القيم والمعتقدات الخاصة بالفرد حول العالم الخارجي، فهي تمثل تعبير عن الذات

استطاع تقليد لوحة عالمية قديمة بكل فعلى سبيل المثال لو تخيلنا أن فرد موهوب 
، )الجدة(تفاصيلها، فعلى الرغم من تماثل اللوحتين تماما، فكلتا اللوحتين متميزتين 

، إال أن اللوحة األصلية هي التي تعكس )الفاعلية(وكلتاهما تحمل جوانب جمالية 
 النسخة االبتكارية االنفعالية لكونها أصيلة تعكس ذات من رسمها، وهذا ما تفتقده

  .المقلدة
 بعدة طرق، حيث يمكن قياسها من خالل قوائم نفعالية االبتكارية االوتقاس

 قائمة Averill (1999)التقرير الذاتي، أو من خالل اختبارات األداء، فقد أعد أفريل 
 ،emotional creativity inventoryلقياس اتجاهات الفرد نحو االبتكارية االنفعالية 

ي القائمة األكثر شيوعا وانتشارا في قياس االبتكارية االنفعالية في العديد وهذه القائمة ه
من الدراسات السابقة، وقد مرت هذه القائمة بعدد من المراجعات حتى استقرت على 

  . مفردة٣٠ والتي تتكون من ١٩٩٩الصورة الرابعة لها التي أوردها أفريل عام 
ي لهذه القائمة كان لبناء المبدئ أن اAverill (1999, 336) يشير أفريل حيث

، وفي مراجعتين ١٩٨٩ عام Carol Thomasستير لكارل توماس في رسالة ماج
متعاقبتين للقائمة بحذف مفردات وإضافة أخرى، وإعادة صياغة لبعضها، من أجل قياس 

  ). األصالة– الفاعلية – الجدة –االستعداد (أفضل لالبتكارية االنفعالية وفقا ألبعاد 
 الجانب اآلخر فإنه يمكن قياس االبتكارية االنفعالية من خالل اختبارات على

األداء والتي تعتمد على أداء المفحوص لمهام تتيح الفرصة له للتعبير عن خبراتهم 
 Emotionalاالنفعالية بطرق مبتكرة وفريدة وغير مألوفة مثل مهام العواقب االنفعالية 

consequencesالنفعالية  أو مهام الثالثيات ا)Averill & Thomas-Knowles, 
 أو الرسم االنفعالي Narratives، أو مهام كتابة القصص االنفعالية )1991

Emotional drawing) Gutbezahi & Averill, 1996.(  
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 من خالل Gutbezahi & Averill (1996)هي وأفريل    وقد حاول جوتبزا
ية كبناء نظري وذلك على عينة تم اشتقاقها دراستين التحقق من صدق االبتكارية االنفعال

بناء على درجاتهم في قائمة أعدت لقياس الفروق الفردية في االبتكارية االنفعالية، طبق 
 القصص االنفعالية والرسم االنفعالي في الدراسة األولى، ومهام الثالثيات امعليهم مه

دراستين عن أن المفحوصين االنفعالية في الدراسة الثانية، وقد أسفرت النتائج في ال
الذين حصلوا على درجات عالية في القائمة حققوا درجات عالية على مهام االبتكارية 

  .االنفعالية
 باستكشاف البنية العاملية لقائمة االبتكارية Averill (1999) قام أفريل كما

ييزها إمبريقيا االنفعالية وقد اقترحت النتائج ثالثة عوامل لالبتكارية االنفعالية يمكن تم
األصالة، حيث ضمن النموذج /  والجدة والفاعليةاالستعدادكما تم فرضها نظريا وهي 

محكي الفاعلية واألصالة على عامل واحد وليس عاملين مستقلين، كما أوضحت النتائج 
 مقارنة األصالة/عليةأن اإلناث أعلى في مستوى االستعداد االنفعالي ومستوى الفا

  . لم تظهر هذه الفروق في بعد الجدةبالذكور في حين
 محاولة للتحقق من الصدق البنائي لقائمة االبتكارية االنفعالية التي أعدها وفي

 Gadiri & Abdi في نسختها اإليرانية، فقد توصل غاديري وعابدي ١٩٩٩أفريل 
مل  من خالل نتائج التحليل العاملي إلى تدعيم النتائج السابقة بوجود ثالثة عوا(2010)

األصالة، وذلك على عينة قوامها / لالبتكارية االنفعالية هي الجدة واالستعداد والفاعلية
 & Fuchsوهذا ما أكدته نتائج دراسة فوكس وكومار .  طالب من طالب الجامعة٢٠١

Kumar (2007) ١٩,٦ بمتوسط عمري ٣٣٤ على عينة قوامها.  
اولة التحقق من مح) ٢٠١٠( كان من بين أهداف دراسة شرين دسوقي كما

 من طالب الصف الثالث ١١٦البناء العاملي لإلبداع االنفعالي وذلك على عينة قوامها 
 نتائج ن، وكان من بي١٩٩٩اإلعدادي طبق عليهم قائمة اإلبداع االنفعالي ألفريل 

الدراسة أن اإلبداع االنفعالي يتكون من أربعة عوامل هي االستعداد والجدة واألصالة 
تتجمع على عامل كامن واحد، كما أن عامل الجدة هو األكثر انتشارا بين والفاعلية 

والذي قام ) ٢٠٠٩(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عادل سعد . الطالب
 طالبا من طالب ٨٢بدراسة تحمل نفس العنوان ولكن على عينة قطرية مكونة من 

  .الصف الثالث اإلعدادي
إلى التعرف على ) ٢٠١٤(طاب وربيعة مانع  هدفت دراسة بشرى خكما

 طالب وطالبة ٣٨٠مستوى اإلبداع االنفعالي وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص لدى 
من جامعة تكريت، طبق عليهم مقياسا لإلبداع االنفعالي، وأسفرت النتائج عن انخفاض 

 في حصائيةإمستوى اإلبداع االنفعالي لدى طالب الجامعة وعدم وجود فروق ذات داللة 
  .اإلبداع االنفعالي تعزى إلى التخصص
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إلى الكشف عن العالقة بين اإلبداع ) ٢٠١٤( دراسة حسني النجار وهدفت
 القرار والنموذج البنائي بينهم اتخاذاالنفعالي وكل من فاعلية الذات االنفعالية ومهارات 

بينهما في لدى طالب الجامعة والكشف عن تأثير كل من التخصص والنوع والتفاعل 
 طالب وطالبة بجامعة كفر الشيخ، طبق ٣٢٢اإلبداع االنفعالي، وذلك على عينة قوامها 

 توصلت إليها الدراسة وجود التيعليهم قائمة اإلبداع االنفعالي، وكان من بين النتائج 
 االنفعالي تعزى إلى النوع والتخصص لصالح اإلناث وطالب القسم اإلبداعفروق بين في 

  .لتفاعل بينهمااألدبي وا
 & Soroa, Gorostiaga, Aritzeta دراسة قام بها عدد من الباحثين وفي

Balluerka (2015) هدفت إلى تطوير نسخة أسبانية من قائمة االبتكارية االنفعالية 
 ٤٩٥ سيدة، ٦٥٠ (١١٥٤ألفريل، والتحقق من صدقها البنائي على عينة قوامها 

عاملي التوكيدي عن وجود ثالثة عوامل لالبتكارية ، وقد أسفرت نتائج التحليل ال)رجل
  .األصالة/ والفاعليةاالنفعالية هي الجدة واالستعداد 

 خالل العرض السابق لمفهوم وبنية االبتكارية االنفعالية، يتضح أن من
لالبتكارية االنفعالية أربعة أبعاد أساسية اعتمدت عليها غالبية الدراسات السابقة، وهي 

النفعالي والجدة والفاعلية واألصالة، والبحث الحالي يتبنى نفس النموذج في االستعداد ا
كما تعددت . لشخصيةدراسة االبتكارية االنفعالية في عالقتها بالذكاء االنفعالي وسمات ا

طرق قياس االبتكارية االنفعالية في الدراسات السابقة ما بين مهام األداء أو قوائم 
حالي يعتمد على طريقة التقرير الذاتي من خالل استخدام قائمة التقرير الذاتي والبحث ال

  .أفريل لالبتكارية االنفعالية في قياس أبعاد االبتكارية االنفعالية
  االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي: ثانيا

 العقود األخيرة قدمت مصطلحات الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية في
حيث يرتبط الذكاء االنفعالي بكيفية استدالل الفرد حول . نفعاليةت االلوصف بعض القدرا

انفعاالته، في حين ترتبط االبتكارية االنفعالية بكيفية التعبير عن االنفعاالت بدقة وتفرد 
  .وأصالة وفاعلية

 & Mayer, salovey( اتفقت دراسات ماير وسالوفي وكاروزو وقد
Caruso, 2004a. 198; Caruso, Mayer & Salovey, 2002, 307 ( على

 وتقييم النفعاالت الفرد وانفعاالت إدراكتعريف الذكاء االنفعالي على أنه القدرة على 
اآلخرين، وتحديد وتمييز االنفعاالت المتقاربة والمرتبطة واتخاذ القرارات المناسبة 

نظيمها بما لمواجهة المواقف الشخصية والبين شخصية، والتعبير بدقة عن االنفعاالت وت
  .يسمح بتعزيز النمو الشخصي
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أن هناك ثالثة أنواع من ) ١٧٣- ١٧٠، ٢٠١١( أوضحت زينب عبد العليم وقد
النماذج المعتمدة على القدرة مثل نموذج ماير : نماذج الذكاء االنفعالي وهي

، والنماذج المعتمدة على السمة مثل نموذج ١٩٩٧ Mayer and Saloveyوسالوفي
 والنماذج المختلطة التي جمعت ٢٠٠٠ Petrides and Furnhanان بيتريدز وفورنه

 Gulman، ونموذج جولمان ١٩٩٦ Bar-Onبين القدرة والسمة مثل نموذج بارون 
والدراسة الحالية تهتم بدراسة الذكاء االنفعالي كقدرة وتتبنى نموذج ماير . ١٩٩٨

  . الشخصيةوسالوفي في الكشف عن عالقته باالبتكارية االنفعالية وسمات
 فإن الذكاء Caruso, et al. (2002'307) لكاروزو وآخرون ووفقا

  :االنفعالي يتكون من أربعة مكونات أو قدرات هي
 انفعاالت إدراك Perception of Emotion : ويتضمن القدرة على التعرف

على المشاعر والتعبير عن االنفعاالت بدقة، والتمييز بين التعبيرات االنفعالية 
 .قية والمصطنعةالحقي

 االنفعاالت استخدام Using of Emotions : ويقصد به استخدام االنفعاالت
في تيسير عمليات التفكير ويتضمن القدرة على استخدام االنفعاالت لتوجيه 

 لألحداث الهامة وتوليد النفعاالت تيسر صنع القرارات، واستخدام االنتباه
هات النظر المتعددة، وتسخير التقلبات المزاجية كوسيلة للتعامل مع وج

على سبيل المثال، استخدام المزاج (االنفعاالت المختلفة لتشجيع حل المشكالت 
 ).السعيد للمساعدة في توليد األفكار االبتكارية

 االنفعاالت فهم Understanding of Emotions : القدرة على فهم
االنفعاالت من مرحلة إلى االنفعاالت المركبة والسالسل االنفعالية، وكيفية انتقال 

أخرى، والقدرة على التعرف على دالالت االنفعاالت وفهم العالقات بين هذه 
 .االنفعاالت

 االنفعاالت إدارة Managing Emotions : ويتضمن القدرة على استمرار
الفرد على الوعي بانفعاالته حتى غير السار منها، والقدرة على تحديد ما إذا 

اضحة ونموذجية، والقدرة على حل المشكالت االنفعالية بدون كانت االنفعاالت و
 .قمع السلبية منها

 المكونات األربعة للذكاء االنفعالي يمكن أن تقاس بثبات باختبارات األداء وهذه
 ,MSCEIT, Mayer, Salovey & Caruso(مثل اختبار ماير وسالوفي وكاروزو 

في فإن هذه االختبارات تتطلب تفكير ،وبالمثل كما في اختبارات الذكاء المعر)2002
 consensus اإلجماعمحك : تحليلي وإجابات تقاربية اعتمادا على محكين للصواب هما

والذي يعتمد على نسبة المستجيبين وفقا للعينة العادية، ومحك الخبرة والذي يعتمد على 
  ).Mayer, et al., 2003, 98(محكمين متخصصين في بحوث االنفعاالت 
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 فإن االبتكارية االنفعالية ترتبط بمفهوم Averill (1999, 334) ألفريل وتبعا
 العالقة بين االبتكارية المعرفية والذكاء ثلالذكاء االنفعالي، وأن العالقة بينهما تما

المعرفي، فالمعرفة هي العملية التي من خاللها يكتسب الفرد المعارف، في حين أن 
لها يقيم بها الفرد األحداث الشخصية التي يمر بها االنفعال هو العملية التي من خال

هي عمليات )  والحكمواإلدراكالذاكرة واالستدالل (ويتصرف فيها، والعمليات العقلية 
متضمنة في كل من المعرفة واالنفعال، ولكن هذه العمليات ربما تظهر بتداخالت مختلفة 

الذكاء بشقيه المعرفي وبذلك يصبح . وبدرجات مختلفة اعتمادا على ظروف الموقف
  . وانفعالياواالنفعالي من الجوانب المهمة التي ترتبط بابتكارية الفرد معرفيا 

 يعني أن كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية يتعلق بالعقل وهذا
واالنفعاالت بطرق مختلفة، فكلتا القدرتين تختلف في العمليات العقلية المستدعاة أو 

 في قياسهما، فبينما الذكاء االنفعالي ستخدمةوكذلك في المحكات أو المعايير المالمطلوبة 
، فإن انفعاليةيتطلب قدرة تحليلية وتفكيرا تقاربيا ألفضل إجابة حول مشكلة ذات صبغة 

االبتكارية االنفعالية تتطلب القدرة على التفكير التباعدي الشائع وتوليد ردود فعل 
  . غير مألوفةانفعالية

 إلى أن Ivecevic, et al. (2007, 204) ايفاسيفيتش وآخرون يشيرو
المقارنة بين الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية تعد خطوة هامة في التحقق من 
صدقهما، فدراسات الصدق التنبؤي لهذه القدرات تقترح أنها ترتبط بمحكات أو معايير 

  .مختلفة خاصة بالسلوك والشخصية
وى الوصفي فإن التداخل بين مفهومي الذكاء االنفعالي واالبتكارية  المستفعلى

 فكالهما يفترض الحساسية والمعرفة حول االعتباراالنفعالية يجب أن يؤخذ في 
 واالختالف، وكذلك القدرة على االستجابة بفاعلية وأصالة، )انفعالياستعداد (االنفعاالت 

ة المحدد لالبتكارية االنفعالية، لذا فإن الفرد الرئيسي بينهما هو عامل الجدة في اإلستجاب
 يجب أن يكون أيضا على درجة من الذكاء االنفعالي، في حين أن العكس انفعالياالمبتكر 

 على األقل حينما – ليليس بالضرورة أن يكون صحيحا، فالفرد مرتفع الذكاء االنفعا
 ربما يكون بسبب أن  قد ال يكون إبتكاريا وهذا– MSCEIT اختبار مباستخدايقاس 
 ,Averill( تباعديا تفكيرا يتطلب تفكيرا تقاربيا أكثر من كونه يتطلب MSCEITاختبار 

2004, 232.(  
 ,Mayer, Slovey & Caruso (2004b ماير وسالوفي وكاروزو ويتفق

 مع ذلك في أن مقاييس الذكاء االنفعالي ال تقيس في الواقع االبتكارية االنفعالية، (250
ن دراسة االبتكارية االنفعالية كمتغير مقارن للذكاء االنفعالي يعد أمرا غاية في إال أ

  .األهمية، فالمهارات االنفعالية من الممكن أن تمتد إلى أبعد من الذكاءات
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 المستوى النظري، فإن العالقة بين الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية وعلى
 أن العالقة االعتبارر الغريب خاصة إذا أخذنا في مازالت غير واضحة، وهذا ليس باألم

 ,Averill(بين الذكاء المعرفي واالبتكارية المعرفية ما زالت تحتاج إلى مزيد من الفهم 
2004, 232.(  
 Sternberg & Ohara (2000, 615-618) ستيرنبرج وأوهارا فيشير

 من خالل عدد معرفيةالإلى أنه يمكن تلخيص العالقة بين الذكاء المعرفي واالبتكارية 
  :كبير من البحوث في هذا المجال في أربعة افتراضات مختلفة

 هي جزء من الذكاءاالبتكارية . 
 جزء من االبتكاريةالذكاء . 
 بشكل كبير أو مرتبطين جزئياداخلين واالبتكارية متالذكاء . 
 واالبتكارية قدرات مستقلة تماماالذكاء . 
فتراضات النظرية حول العالقة بين الذكاء  على ما سبق فقد تعددت اإلوبناء

االنفعالي واالبتكارية االنفعالية، فمنها من يفترض أن االبتكارية االنفعالية هي أحد 
 يتم تدعيمه إمبريقيا إذا تشبعت قدرات االبتكارية االفتراضمكونات الذكاء االنفعالي وهذا 

 نظري آخر افتراض هناكحد، واالنفعالية وقدرات الذكاء االنفعالي على عامل كامن وا
 االفتراضبأن الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية بناءين متداخلين بشكل كبير، وهذا 

من الممكن أن يدعم إمبريقيا في حالة ما تم التوصل إلى نموذج يظهر قدراتهما متشبعة 
انية، في على عاملين كامنين مرتبطين يتشبعان على عامل كامن واحد من الدرجة الث

حين أن هناك افتراض نظري أخير حول عالقة الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية يقر 
بأن كل منهما يمثل مجموعة متمايزة من القدرات وهذا الفرض يحتاج إلى تدعيم 
إمبريقي من خالل نموذج يظهر قدراتهما متشبعة على عاملين كامنين مستقلين أو 

  ).Ivecevic, et al., 2007, 206 ( ضعيفاامرتبطين ارتباط
 إطار الدراسات التي تناولت الذكاء االنفعالي وعالقته باالبتكارية االنفعالية وفي

 إلى اختبار (Ivecevic, et al., 2007)فقد هدفت دراسة ايفاسيفيتش وآخرون 
بأ بالسلوك العالقة بين الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية وما إذا كان كال منهما يتن

اإلبتكاري ام ال، وقد افترض في هذه الدراسة أن العالقة بين الذكاء االنفعالي واالبتكارية 
االنفعالية تضاهي العالقة بين الذكاء المعرفي واالبتكارية المعرفية، وبناء عليه فإن كل 

ومن  يمثل مجموعة متمايزة من القدرات، ليةمن الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعا
خالل االرتباطات البينية والتحليل العاملي التوكيدي الستجابات أفراد العينة على قائمة 

 للذكاء االنفعالي تم تدعيم هذا MSCEIT، ومقياس ١٩٩٩االبتكارية االنفعالية ألفريل 
  .الفرض
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إلى تحري الخصائص ) ٢٠٠٧محمود الطاللعة، ( هدفت دراسة كما
 في البيئة ١٩٩٨نفعالي الذي طوره عثمان ورزق السيكومترية لمقياس الذكاء اال

المصرية، ودراسة عالقته بالقلق لدى طالب جامعة مؤتة، وكان من بين أهم نتائج 
  .الدراسة عدم وجود أثر للتخصص على الذكاء االنفعالي وأبعاده المختلفة

 الذكاء يةتوصلت الدراسة إلى أن تنم) Merwe, 2010( دراسة تجريبية وفي
الي للمعلمين تحسن من مستوى االبتكارية االنفعالية لديهم، وذلك من خالل برنامج االنفع

 قدتدريبي أعد لتنمية الذكاء الوجداني وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية 
أظهرت تحسنا ملحوظا في مستوى االبتكارية االنفعالية كما قيست بقائمة التقرير الذاتي 

  .طةمقارنة بالمجموعة الضاب
إلى التعرف على أفضل نموذج ) ٢٠١١زينب عبد العليم، ( هدفت دراسة كما

بنائي للعالقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية بين متغيرات اإلبداع 
 وذلك على عينة قوامها عالي، االنفعالي والذكاء االنفعالي والتفكير االنفواالنتباهاالنفعالي 

ب الفرقة الرابعة بكلية التربية باإلسماعيلية، طبقت عليهم  طالب وطالبة من طال٣٩٤
مقاييس لمتغيرات الدراسة، وباستخدام نمذجة المعادلة البنائية كان من بين أهم نتائج 
الدراسة وجود تأثير موجب مباشر وغير مباشر وكلي للذكاء االنفعالي في اإلبداع 

  .االنفعالي ومكوناته
 الكشف عن العالقة بين اإلبداع إلى) ٢٠١٤ار، حسني النج( هدفت دراسة كما

االنفعالي وكال من فاعلية الذات االنفعالية ومهارات اتخاذ القرار والكشف عن تأثير 
وتفاعلهما على اإلبداع االنفعالي، وتكونت ) أنثى/ ذكر(والنوع ) أدبي/ علمي(التخصص 

جامعة كفر الشيخ، طبق  طالب وطالبة من كليات أدبية وعلمية ب٣٢٢عينة الدراسة من 
عليهم قائمة اإلبداع االنفعالي ومقياس لفاعلية الذات االنفعالية وآخر لمهارات اتخاذ 
القرار، وأسفرت النتائج عن وجود تأثير دال للتخصص والنوع في اإلبداع االنفعالي 

  .وكذلك وجود عالقة دالة موجبة بين اإلبداع االنفعالي وفاعلية الذات االنفعالية
إلى تطوير نسخة أسبانية من قائمة ) Soroa, et al., 2015( دراسة دفتوه

 من ١١٤٥االبتكارية االنفعالية والتحقق من خصائصها السيكومترية على عينة قوامها 
طالب الدراسات العليا ومدى عالقتها بالذكاء االنفعالي والذي تم قياسه باستخدام مقياسا 

 الشعور –اإلنتباه لمشاعر اآلخرين (للذكاء االنفعالي للتقرير الذاتي يقيس ثالثة أبعاد 
، وسمات الشخصية ) استخدام التفكير اإليجابي في تعديل االنفعاالت–بوضوح االنفعاالت 

التي قيست باستخدام قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا وماكري، 
 الثالثة للذكاء االنفعالي حيث كان  عن ارتباط االبتكارية االنفعالية باألبعادالنتائجوأسفرت 

= ر( النفعاالت اآلخرين االنتباهاالرتباط متوسط بين االبتكارية االنفعالية وأبعادها وبين 
، في حين كان ارتباط االبتكارية االنفعالية ككل بوضوح االنفعاالت كبعد )٠,٥٥ -٠,٣٧
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، )٠,٤٥= ر(األصالة / عليةمن أبعاد الذكاء االنفعالي واضحا من خالل ارتباطه ببعد الفا
 اإليجابي للتفكير في تعديل االنفعاالت ارتباطا قويا بأبعاد االبتكارية االستخدامولم يظهر 

  ).٠,٢٢ – ٠,٠١= ر  (   االنفعالية
  االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي وسمات الشخصية: ثالثا

 مدخال من مداخل دراسة  دراسة االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعاليتعد  
الفروق الفردية في الشخصية، فالقدرة على معالجة المعلومات االنفعالية وتجهيزها من 
مصادر الفروق الفردية في الشخصية مما يساعد في التنبؤ بسلوك الفرد وقدرته على 

  .التفاعل مع اآلخرين
كاتل  تعددت نماذج دراسة الشخصية في التراث السيكولوجي، فقد قدم وقد

Cattel نموذج يتكون من ستة عشر عامل، في حين قدم أيزنك Eysenck نموذج 
 نموذجا يتكون من خمسة عوامل Goldbergمكون من أربعة أبعاد، وقدم جولدبيرج 
  .عرفت بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 بتطوير قائمة الصفات Costa and McCrae قام كل من كوستا وماكري وقد
عوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتي أشتقت أساسا من جولدبيرج عام التي تقيس ال

 صفة تم استخراج العوامل ٨٠ وأصبحت القائمة تتكون من د، للصفات ثنائية البع١٩٨٣
  ).١١، ١٩٩٦أحمد عبد الخالق، وبدر األنصاري، (الخمسة الكبرى للشخصية منها 

فإن هناك  Costa & McCrae (2008, 232) لكوستا وماكري ووفقا
  :خمسة عوامل كبرى للشخصية هي

 االنبساطية Extraversion : ويتميز الفرد المنبسط بأنه يستمتع بشراكة
االخرين ويميل إلى التفاعل االجتماعي، ولديه مستوى مرتفع من الطاقة ويميل 

 المجموعات، وغالبا ما يادةإلى المرح والتفاؤل، ويحب الحفالت وربما يفضل ق
 .ط والحيوية واالجتماعيةيتميز بالنشا

 على الخبرة االنفتاح Openness :المنفتح على الخبرة بأنه ردويتميز الف 
مهتم بالخبرات المختلفة لتحقيق أهدافه ويتمتع بالتنوع وكل ما هو جديد ويميل 
إلى الفضول وحب االستطالع، كما يتميز بالحساسية الشديدة لمشاعره ويمتلك 

ن القدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين، كما مستوى أعلى من المتوسط م
يقدر الجمال والفن والطبيعة ولديه االستعداد لتقبل أفكارا وقيما جديدة، وفي 

 .بعض األحيان يكون غير تقليدي في وجهة نظره
 العصابية Neuroticism : ويتميز الفرد الذي يتميز بالعصابية بأنه يشعر

مل الضغوط النفسية، وفي بعض األحيان بكثير من المشاعر السلبية وال يتح
يكون حساس ومزاجي وعدم شعور بالرضا حول العديد من مظاهر حياته، كما 
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 ومستوى األمانيتميز بمستوى متدني من تقدير الذات وغالبا ما يشعر بعدم 
وتعد العصابية بعد من أبعاد الشخصية . مرتفع من القلق واالنفعالية العامة

حصول على درجة مرتفعة في هذا البعد أن الفرد يعاني من السوية وال يعني ال
 .أي اضطرابات نفسية

 الضمير يقظة Conscientiousness : ويتميز الفرد الذي يتسم بيقظة
 والمثابرة في العمل والحاجة الشديدة لإلنجاز، كما واالجتهادالضمير بالتفاني 

ستوى مرتفع من يتسم باهتمامه الشديد بتنظيم الوقت بشكل جيد، ولديه م
تأنيب الضمير وضبط النفس، كما يهتم بالعمل قبل اهتمامه بالمتعة، كما يتميز 

 .واالهتمامبتحمل المسئولية وااللتزام الشديد بواجباته والواقعية 
 المقبولية Agreeableness : ويرتبط هذا البعد بشكل كبير بتفاعل الفرد مع

قبولية باهتمامه باآلخرين وحسن اآلخرين، حيث يتميز الفرد الذي يتسم بالم
 وحسن هم منهم والتعاطف معهم ومساعدتواالقترابالتعامل معهم واحترامهم، 

 .الظن بهم، كما يتميز بالود والموثوقية والتعاطف والتواضع واإليثار والتعاون
 أظهرت االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي تمايزا واضحا في التراث وقد
في ارتباطهما بسمات الشخصية، فعلى مستوى عالقة االبتكارية االنفعالية السيكولوجي 

التي هدفت إلى استكشاف ) Kokkwang, 1995(بسمات الشخصية، ففي دراسة 
العالقة بين أساليب العالقات الشخصية واالبتكارية االنفعالية، وذلك على عينة من طالب 

ث استبيانات ومهمتين منزليتين  طالب وطالبة، طبق عليهم ثال٩١الجامعة قوامها 
للكتابة لقياس متغيرات الدراسة، وكان من بين أهم النتائج التي أسفر عنها تحليل 

 المتعدد أن األفراد ذوي المستوى المرتفع من االبتكارية االنفعالية كانوا أكثر االنحدار
ج أن مرتفعي  النتائأظهرتانفتاحا على الخبرة في أساليب عالقاتهم الشخصية، في حين 

  .االبتكارية االنفعالية ال يظهرون استقاللية في عالقتهم الشخصية
التي كان من بين أهدافها دراسة العالقة بين ) Averill, 1999( دراسة وفي

 ١٤٩ االنفعالية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، وذلك على عينة قوامها اريةاالبتك
 سنة، طبق عليهم قائمة ٤٥-١٨ما بين تتراوح أعمارهم )  أنثى١٠٤ – ذكر ٤٥(

، ١٩٨٥لكوستا وماكري ) NEO-IP(االبتكارية االنفعالية ومقياس سمات الشخصية 
 بتكاريةوأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج من أهمها ارتباط الدرجة الكلية لال

              وارتباط متواضع بالمقبولية) ٠٥٨= ر(االنفعالية جوهريا باالنفتاح على الخبرة 
، في حين لم ترتبط الدرجة الكلية لالبتكارية االنفعالية بشكل دال بأبعاد )٠,٢٣= ر( 

) ٠,٢٠= ر(العصابية واالنبساطية، بينما أظهرت العصابية ارتباطا ضعيفا بالجدة 
  ).٠,١٨= ر(األصالة مع االنبساطية / والفاعلية
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نسين في صعوبة التعرف  بين الجروق دراسته التي هدفت إلى تحديد الفوفي
           على المشاعر والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية والعالقة بينهما، فقد توصل 

إلى أن صعوبة التعرف على المشاعر هو نوع من أنواع ) ٢٠١٤أحمد عبد الخالق، (
 يرتبط إيجابيا بالعصابية في حين يرتبط سلبيا مع بقية العوامل الخمسة االضطراب
  .لشخصية، وذلك على عينة من طالب الجامعة الكويتيةالكبرى ل

والتي هدفت إلى التحقق من ) Soroa, et al., 2015( دراسة وفي
الخصائص السيكومترية للنسخة األسبانية من قائمة االبتكارية االنفعالية، على عينة 

 من طالب الجامعة، طبق عليهم مقياس العوامل الخمسة الكبرى ١١٤٥قوامها 
 لقياس ثالثة أبعاد للشخصية هي ١٩٩٩لكوستا وماكري ) NEO-FFI(ة للشخصي

العصابية واالنبساطية واالنفتاح على الخبرة وذلك من أجل الحصول على نوع من أنواع 
الصدق الخارجي للنسخة األسبانية من قائمة االبتكارية االنفعالية، وأسفرت النتائج عن 

، واالنفتاح على الخبرة )٠,٣٣= ر_ابية ارتباط موجب دال بين الجدة وكل من العص
وباالنفتاح ) ٠,٣٧= ر(األصالة باالنبساطية / ، في حين ارتبطت الفاعلية)٠,٣٣= ر(

               ارتبط االستعداد االنفعالي باالنفتاح على الخبرةما، بين)٠,٢٢= ر(على الخبرة 
 فقد ارتبطت بشكل كبير ، وفي إطار الدرجة الكلية لالبتكارية االنفعالية)٠,٢٥= ر(

) ٠,٢١= ر(في حين كان االرتباط ضعيف بالعصابية ) ٠,٣٨= ر(باالنفتاح على الخبرة 
  ).٠,٢٠= ر(واالنبساطية 
 ,Ivecevic( خالل ثالث دراسات فرعية هدفت دراسة ايفانيفتش وآخرون ومن

et al., 2007 (فعالية والكشف إلى دراسة العالقة بين الذكاء االنفعالي واالبتكارية االن
عن مدى تمايزهما في عالقتهما بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية والسلوك اإلبتكاري، 

 سنة، طبق ٤٩ -١٧ تتراوح أعمارهم ما بين ص مفحو١٠٧وذلك على عينة قوامها 
عليهم ثالثة مقاييس لالبتكارية االنفعالية هي اختبار العواقب االنفعالية، واختبار 

 MSCEIT، واختبار ١٩٩٩الية، وقائمة االبتكارية االنفعالية ألفريل الثالثيات االنفع
، ١٩٩٢للذكاء االنفعالي، ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لجولدبرج 

 من النتائج التي ترتبط بعالقة االبتكارية االنفعالية بالعوامل ديدوأسفرت النتائج عن الع
  :الخمسة الكبرى للشخصية منها

 من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية أي ارتباط دال  يظهر أيلم 
باالبتكارية االنفعالية كما تقاس باختبار المتعاقبات االنفعالية أو 

 .الثالثيات االنفعالية
 بعد الجدة في قائمة االبتكارية االنفعالية ارتباطا موجبا داال أظهر 

             على الخبرةفتاحوعامل االن) ٠,٢٧= ر(بعامل العصابية 
 ).٠,٣٥= ر(
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 األصالة ارتباطا داال موجبا بالعوامل المقبولية/  بعد الفاعليةأظهر      
   ، واالنفتاح على الخبرة)٠,٣٣= ر(، ويقظة الضمير ) ٠,٢٨= ر(
 ).٠,٢٧= ر(

 الدرجة الكلية لقائمة االبتكارية االنفعالية ارتباطا داال موجبا أظهرت 
 ).٠,٣٦= ر(فتاح على الخبرة واالن) ٠,٢٣= ر(بعاملي العصابية 

 استخدم الباحثون مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا وعندما
، تحققت نفس النتائج التي تم الحصول عليها من خالل مقياس جولدبرج ١٩٩٢وماكري 

  :إضافة إلى
 االبتكارية االنفعالية كما تقاس باختبار الثالثيات االنفعالية ارتبطت 

 .فا داال موجبا باالنفتاح على الخبرةارتباطا ضعي
 األصالة باالنبساطية ارتباطا داال موجبا/  الفاعليةارتبطت              

، في حين لم ترتبط بالمقبولية، وارتبطا عكسيا بالعصابية )٠,٤٤= ر(
 ).٠,٢٩-= ر(

 االستعداد االنفعالي كبعد من أبعاد االبتكارية االنفعالية باالنفتاح ارتبط 
 ).٠,٢٠= ر(ويقظة الضمير ) ٠,٣٨= ر(الخبرة على 

 إطار عالقة الذكاء االنفعالي بسمات الشخصية فقد أظهرت نفس الدراسة وفي
العديد من النتائج المرتبطة بعالقة الذكاء ) Ivecevic, et al., 2007(السابقة 

االنفعالي بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية كما تقاس بمقياس جولدبرج، حيث لم 
 أي ارتباط دال MSCEITيظهر أي من أبعاد الذكاء االنفعالي كما يقاس باختبار 

بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية باستثناء وجود ارتباط دال موجب ولكنه ضعيف بين 
، ووجود ارتباط موجب دال بين فهم )٠,٢١= ر( االنفعاالت وعامل المقبولية إدراكبعد 

الخبرة، في حين جاءت جميع معامالت ارتباط جميع االنفعاالت وعامل االنفتاح على 
أبعاد الذكاء االنفعالي األخرى بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية ضعيفة وغير دالة 

 باستخدام قائمة كوستا وماكري، حدث كبرىوعندما قيست العوامل الخمسة ال. إحصائيا
ا داال موجبا بيقظة تغير في بعض النتائج السابقة حيث اظهر فهم االنفعاالت ارتباط

، في حين أظهر تنظيم االنفعاالت ارتباطا ضعيفا وموجبا )٠,٢٤= ر(الضمير 
، كما لم )٠,١٩= ر(، ويقظة الضمير )٠,٢٨= ر(، والمقبولية )٠,١٩= ر(باالنبساطية 

تظهر الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ارتباطا بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
وعلى الرغم من ) ٠,٢١= ر(، والمقبولية )٠,٢٣= ر(ة الضمير باستثناء عاملي يقظ

  . إحصائياكونها ارتباطات ضعيفة إال أنها كانت دالة 
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دراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين ) ٢٠٠٢عبد المعم الدردير، ( أجرى كما
 الذكاء االنفعالي وكل من الذكاءات المتعددة والتفكير الناقد والتفكير اإلبتكاري وسمات

 طالبا وطالبة من طالب جامعة ١٤٦الشخصية الستة عشر، وذلك على عينة قوامها 
 عليهم مقياس الذكاء االنفعالي من إعداد الباحث ومقياس التحليل طبقجنوب الوادي، 

وكان من بين أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة عدم وجود ) 16PF(اإلكلينكي 
ى التخصص، ووجود عالقة موجبة دالة بين الذكاء فروق في الذكاء االنفعالي تعزى إل

 لحساسية واواالمتثال واالندفاعيةاالنفعالي وسمات السيطرة والتآلف والثبات االنفعالي 
  . والتخيل والحنكةواالرتياب

 ,Caruso, Mayer & Salovey( هدفت دراسة كاروزو وماير وسالوفي كما
فعالي جزء من بنية الشخصية، من خالل  الكشف الذي يمثل فيه الذكاء االنإلى) 2002

 من ١٨٣الكشف عن عالقة الذكاء االنفعالي بسمات الشخصية، وذلك على عينة قوامها 
 لقياس الذكاء االنفعالي من إعداد ماير MEISطالب الجامعة، طبق عليهم مقياس 

 لقياس ستة عشر بعد من ١٩٩٣ لكاتل 16F، ومقياس ١٩٩٩وسالوفي  وكاروزو 
 االنفعاالت وكل إدراكشخصية، وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطية دالة بين أبعاد ال

، والقلق )٠,١٥-= ر(، والخصوصية )٠,٢٠= ر(، واليقظة )٠,١٥= ر(من الحساسية 
         ، كما وجدت عالقات دالة بين استخدام االنفعاالت وبين االستدالل)٠,١٦-= ر(
 ن، وكذلك عالقات دالة بي)٠,٢٠= ر(لحساسية ، وا)٠,٢٢= ر(، والحيوية )٠,٢٠= ر(

           ، والحساسية)٠,١٨= ر(، والحيوية )٠,٢٠= ر( االنفعاالت واالستدالل إدارة
، وأخيرا عالقات دالة بين الدرجة الكلية )٠,٢٥-= ر( الذاتي واالعتماد، )٠,١٥= ر(

 واالعتماد، )٠,٢٢= ر(، والحساسية )٠,٢١= ر(للذكاء االنفعالي وكل من االستدالل 
  ).٠,١٦-= ر(الذاتي 

إلى الكشف عن العالقة بين العوامل ) ٢٠٠٩نزار محمد، ( هدفت دراسة كما
الخمسة الكبرى للشخصية والذكاء االنفعالي ومركز الضبط وكشف الذات على عينة من 

 طالبا وطالبة، طبق عليهم ٩٣٩طلبة كلية التربية بجامعة اليرموك، وتكونت العينة من 
مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد الباحث ومقياس الذكاء االنفعالي 

 النتائج عن وجود عالقة موجبة دالة بين وأسفرت، ٢٠٠٨الذي طوره الصقر 
االنبساطية ويقظة الضمير والمقبولية واالنفتاح على الخبرة وجميع أبعاد الذكاء 

 الذكاء أبعادة سالبة دالة بين العصابية وجميع  الكلية، كما وجدت عالقدرجةاالنفعالي وال
  .االنفعالي والدرجة الكلية

إلى الكشف عن عالقة ) ٢٠١٠نصرة منصور، وصفوت فرج، ( دراسة وهدفت
 ٤٠٠الذكاء الوجداني بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، وذلك على عينة قوامها 

 لإلناث، طبق عليهم ١٩,٣٠ للذكور و ١٩,٥١طالب وطالبة  جامعية بمتوسط عمر 
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 للذكاء الوجداني المترجم من قبل الباحثين، وقائمة العوامل الخمسة MSCEITمقياس 
الكبرى للشخصية لكوستا وماكري وتعريب بدر األنصاري، وكان من بين أهم نتائج 
الدراسة وجود ارتباط إيجابي دال بين الذكاء الوجداني وعامل المقبولية لدى كل من 

 ةاث، كما تبين وجود ارتباط دال بين الذكاء االنفعالي وكل من المقبوليالذكور واإلن
واالنبساطية لدى اإلناث، في حين لم يظهر الذكاء االنفعالي أية ارتباطات دالة بالعوامل 
األخرى للشخصية لدى الجنسين، مما يشير إلى استقاللية الذكاء االنفعالي كقدرة عن 

  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
إلى الكشف عن طبيعة العالقات بين ) ٢٠١٠رانيا الصاوي، ( هدفت دراسة كما

 طالبة من ٤٠٠ قوامها ينةالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية والذكاء االنفعالي على ع
طالبات جامعة تبوك، طبق عليهم مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد 

 إعداد حباب عثمان، وتوصلت الدراسة لوجود الباحثة، ومقياس الذكاء االنفعالي من
 بين أبعاد الذكاء االنفعالي والعوامل الخمسة الكبرى إحصائياعالقة ارتباطية موجبة دالة 

للشخصية فيما عدا عامل العصابية الذي لم يظهر أي عالقة دالة بينه وبين أبعاد الذكاء 
  .االنفعالي

التعرف على عالقة ) ٢٠١١ربيع رشوان، ( كان من بين أهداف دراسة كما
 طالبا ٢١٦الذكاء االنفعالي وسمات الشخصية الخمسة الكبرى،وذلك على عينة قوامها 

، ٠,٦٨ بانحراف معياري قدره ١٩,٥٥وطالبة بجامعة جنوب الوادي بمتوسط عمر 
 وتعريب الباحث، ١٩٩٨طبق عليهم مقياس الذكاء االنفعالي من إعداد سكاتل وآخرون 

، وأسفرت النتائج ٢٠٠٤لخمس الكبرى من إعداد عبد المنعم الدردير وقائمة سمات ا
على الذكاء االنفعالي ككل أو على أبعاده ) أدبي/ علمي(عن عدم وجود أثر للتخصص 

 تعزى إلى إحصائية فقد وجدت فروق ذات داللة عاالت االنفإدارةالمختلفة فيما عدا بعد 
 النتائج عن وجود عالقة أسفرتالتخصص لصالح طالب التخصصات األدبية، كما 

وبين سمات االنفتاح ) الدرجة الكلية( بين الذكاء االنفعالي إحصائياارتباطية موجبة دالة 
، )٠,٤٧= ر(، ويقظة الضمير )٠,٢٨= ر(، واالنبساطية )٠,١٩= ر(على الخبرة 
          ، في حين كانت العالقة سالبة ودالة بين سمة العصابية )٠,٣٣= ر(والمقبولية 

 المتعدد عن إمكانية التنبؤ بتنظيم االنحدار، كما أسفرت نتائج تحليل )٠,٤٣= ر(
االنفعاالت من خالل العصابية ويقظة الضمير والمقبولية، كما يمكن التنبؤ بادراك 

 االنفعاالت من بإدارةاالنفعاالت من خالل المقبولية واالنبساطية، وكذلك يمكن التنبؤ 
الخبرة ويقظة الضمير والعصابية واالنبساطية، كما يمكن التنبؤ خالل االنفتاح على 

باستخدام االنفعاالت من خالل يقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة والعصابية 
واالنبساطية والمقبولية، وأخيرا يمكن التنبؤ بالدرجة الكلية للذكاء االنفعالي من خالل 

  .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية جميعها
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راستهم للتحقق من البنية العاملية للنسخة اإليطالية من اختبار  دوفي
MSCEIT النسخة الثانية، حاول بعض الباحثين )Curci, Lanciano, Soleti, 

Zammuner & Salovey, 2013 ( التحقق من عالقة الذكاء االنفعالي بالعوامل
 ١٨٣ا ، وذلك على عينة قوامه١٩٨٧الخمسة الكبرى للشخصية لكوستا وماكري 

 سنة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقات ٦٤ -١٧متطوع إيطالي يتراوح أعمارهم من 
 وإدراك، )٠,٢٣= ر(دالة موجبة بين المقبولية وكل من الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي 

              االنفعاالتوإدارة، )٠,١٧= ر(، واستخدام االنفعاالت  )٠,٢٤= ر(االنفعاالت 
= ر( وكل من الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي العصابيةعالقات سالبة بين ، و)٠,٢٠= ر(
، في حين لم تظهر أي من العوامل )٠,١٧-= ر( االنفعاالت إدارة، وبعد )٠,١٦-

  .الخمسة الكبرى للشخصية األخرى وأبعاد الذكاء االنفعالي أي عالقات دالة
  : على اإلطار النظري والدراسات السابقةالتعليق

  :خالل استعراض اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن مالحظة اآلتي من
 الدراسات السابقة المتعلقة باالبتكارية االنفعالية وجود أربعة محكات أوضحت 

 االنفعالي والجدة والفاعلية ستعدادأساسية لالبتكارية االنفعالية هي اال
د من الدراسات السابقة واألصالة، وتم التحقق من هذه األبعاد عامليا في العدي

 ;Averill, 1999; Gutbezahi & Averill, 1996(مثل دراسات 
Soroa, et al., 2015( ن وكذلك دراسات) ،بشرى خطاب، وربيعة مانع

؛ عادل سعد، ٢٠١٢؛ شيرين دسوقي، ٢٠١٤؛ حسني النجار، ٢٠١٤
٢٠٠٩(. 

 بين قوائم  طرق قياس االبتكارية االنفعالية في الدراسات السابقة ماتنوعت 
، او من خالل اختبارات األداء من خالل )Averill, 1999(التقدير الذاتي 

المهام االنفعالية المختلفة مثل مهام العواقب االنفعالية  أو مهام الثالثيات 
 ,.Averill & Thomas-Knowles, 1991; Ivecevic, et al(االنفعالية 

، )Gutbezahi & Averill, 1996(، او مهام الرسم االنفعالي )2007
وتعتمد الدراسة الحالية على قوائم التقرير الذاتي في قياس االبتكارية االنفعالية 

 ).Averill, 1999(من خالل استخدام قائمة 
 نتائج الدراسات السابقة ارتباط مفهوم االبتكارية االنفعالية بالذكاء أوضحت 

 يتطلب ضرورة المقارنة ياالنفعالي وتداخل كال البناءين بشكل كبير األمر الذ
بينهما والتحقق من صدقهما البنائي واختبار االفتراضات النظرية حول العالقة 

 . الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية في البيئة العربيةنبي
 الدراسات السابقة اعتمدت على عينات من طالب المرحلة الجامعية أو معظم 

نمو االجتماعي واالنفعالي للفرد في هذه راشدين، ويرجع ذلك إلى اكتمال ال
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 االبتكارية االنفعالية في Averill (2008,343)المراحل النمائية، حيث يفسر 
ضوء النظرة االجتماعية البنائية حيث يرى أن االبتكارية االنفعالية تمثل امتداداَ 

 الفردي واالجتماعي للفرد، حيث يمكن لالنفعاالت أن تتكون وتنمو من للنمو
خالل التفاعالت والقواعد والمعايير االجتماعية حتى تصل إلى أعلى 

كما يؤكده أيضا . مستوياتهامع زيادة سعة الحياة االنفعالية واالجتماعية للفرد
 مستوياتها أقل أن االبتكارية االنفعالية في Averill (1999, 334)أفريل 

ثقافة ومجتمع الفرد، فإنها تتضمن تطبيق فعال محدد النفعال موجود بالفعل في 
) نحت(وفي المستوى األكثر تعقيدا فإن االبتكارية االنفعالية تتضمن تعديل 

sculpting النفعال معياري ليواجه الفرد من خالل ذلك احتياجاته أو 
 يراحتياجات الجماعة، وفي المستوى األعلى من االبتكارية االنفعالية يحدث تطو

 تغيير المعتقدات والقواعد المؤسسة وتشكيل جديد لالنفعال يعتمد على
وهذا ما يدلل على ارتباط  نمو القدرات االنفعالية ووصولها إلى . لالنفعاالت

وهذا مايبرر االعتماد على . مستوياتها العليا بالنمو االنفعالي واالجتماعي للفرد
ة في ضرورة دراسة القدرات االنفعالية مثل الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالي

مراحل عمرية متقدمة مثل المرحلة الجامعية لضمان اكتمال النمو االجتماعي 
واالنفعالي لديهم، وهذا ما يعد مبررا في اعتماد البحث الحالي على طالب 

 . المرحلة الجامعية كعينة للبحث
 طرق قياس الذكاء االنفعالي في الدراسات السابقة ما بين تناول الذكاء تعددت 

قدرة، أو تناوله كسمة أو تناوله كنموذج مختلط يجمع بين السمة االنفعالي ك
 وتتبني نموذج رةوالقدرة، والدراسة الحالية تتبنى دراسة الذكاء االنفعالي كقد

 .ماير وسالوفي وكاروزو في قياس الذكاء االنفعالي
 الدراسات السابقة تباينا وتمايزا في عالقة كل من االبتكارية االنفعالية أظهرت 

 أوضحت بعض حيث الخمسة الكبرى للشخصية، ملالذكاء االنفعالي بالعواو
الدراسات السابقة وجود عالقة بين االبتكارية االنفعالية واالنفتاح على الخبرة 

 دراسات أوضحتوالمقبولية، في حين لم ترتبط بالعصابية واالنبساطية، كما 
/ كما ارتبطت الفاعلية على الخبرة، واالنفتاحأخرى ارتباط الجدة بالعصابية 

األصالة بعامل المقبولية، وعلى النقيض أظهرت بعض الدراسات عدم وجود 
وفي إطار . عالقة بين االبتكارية االنفعالية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 أيضاعالقة الذكاء االنفعالي بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية فقد تباينت 
 عدم وجود عالقة بين الدراسات أظهرت بعض نتائج الدراسات السابقة، حيث

أبعاد الذكاء االنفعالي والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، وعلى جانب آخر 
أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة بين فهم االنفعاالت والعوامل الخمسة 
الكبرى للشخصية فيما عدا عامل العصابية الذي لم يرتبط بأي بعد من أبعاد 
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لي، كما اظهرت بعض الدراسات السابقة ارتباطا سالبا بين الذكاء الذكاء االنفعا
وهذا ما يوضح مدى تباين نتائج الدراسات السابقة . الوجداني وعامل العصابية

في الكشف عن عالقة كل من االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي بالعوامل 
 .الخمسة الكبرى للشخصية

لنظري والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات  خالل العرض السابق لإلطار امن
  : صياغة فروض الدراسة الحالية فيما يلينالدراسة يمك

 أفضل نموذج عاملي يوضح البنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية لتحديد .١
 :وأبعاد الذكاء االنفعالي سوف يتم التحقق من ثالثة نماذج عاملية مفترضة هي

 الذكاء االنفعالي على عامل وأبعادارية االنفعالية  أبعاد االبتكتتشبع 
 .كامن واحد

 الذكاء االنفعالي على عاملين وأبعاد أبعاد االبتكارية االنفعالية تتشبع 
 .كامنين من الدرجة األولى وعامل كامن واحد من الدرجة الثانية

 الذكاء االنفعالي على عاملينوأبعاد أبعاد االبتكارية االنفعالية تتشبع  
 .كامنين مستقلين

 في أبعاد االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء إحصائية توجد فروق ذات داللة ال .٢
 ).أدبي/ علمي(االنفعالي تعزى إلى التخصص 

 اإلسهام النسبي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ باالبتكارية يختلف .٣
 .االنفعالية وأبعادها المختلفة

 للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالذكاء  اإلسهام النسبييختلف .٤
 .االنفعالي وأبعاده المختلفة

  : واإلجراءاتالطريقة
  العينة: أوال

 االستطالعيةالعينة : 
 طالباَ من طالب جامعة القصيم ١١١ العينة االستطالعية للبحث من تكونت

 عليهم مقاييس  العربية السعودية من تخصصات أدبية وعلمية متنوعة، طبقبالمملكة
البحث للتحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث، وقد بلغ متوسط أعمار العينة 

  .٠,٢٣ سنة وانحراف معياري قدره ٢٠,٥٦االستطالعية 
 األساسيةالعينة : 

 عينة البحث من طالب جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية من اشتقت
 طالباَ، أكمل أداء جميع أدوات ٢٣٦قوام العينة تخصصات أدبية وعلمية متنوعة، وبلغ 
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 سنة وانحراف معياري قدره ١٩,٩٩ طالباَ فقط بمتوسط عمر قدره ٢١٢البحث منهم 
  .يوضح توزيع أفراد عينة البحث على التخصصات المختلفة) ١(والجدول رقم . ٠,٥٧

  توزيع أفراد العينة األساسية وفقا لمتغير التخصص): ١ (جدول
 اإلجمالي العدد كليةال التخصص

 ٥٥ الشريعة
 األدبي ٣٢ االجتماعية  العربية والدراساتاللغة

 ٤٧ التربية
١٣٤ 

 ٢٨ العلوم
 العلمي ٢٥ الحاسب
 ٢٥ الهندسة

٧٨ 

 ٢١٢ اإلجمالي
  أدوات البحث: ثانيا

  Emotional creativity inventory االبتكارية االنفعالية قائمة )١
 .وتعريب الباحث) Averill, 1999(إعداد 

 مفردة تقيس ثالثة أبعاد لالبتكارية االنفعالية هي بعد ٣٠ القائمة من وتتكون
          األصالة/ وبعد الفاعلية)   مفردة١٤(وبعد الجدة )  مفردات٧(االستعداد االنفعالي 

، حيث يستجيب المفحوص على مفردات القائمة من خالل تدريج ليكرت ) مفردات٩(
لتقابل )  موافق بشدة– موافق – أحيانا – غير موافق –غير موافق بشدة (خماسي 

             على الترتيب لتتراوح درجة القائمة ما بين)٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١(الدرجات 
١٥٠-٣٠.  

 back قام الباحث بتعريب القائمة من خالل طريقة الترجمة العكسية وقد
translation العربية وعرضت النسخة المترجمة إلى اللغة  حيث تم ترجمة القائمة للغة

العربية على ثالثة من المتخصصين في اللغة اإلنجليزية وطلب منهم إعادة ترجمتها إلى 
 وتم مقارنة النسخ المترجمة للغة اإلنجليزية بالنسخة ،اللغة اإلنجليزية مرة أخرى

بين الباحث واألساتذة  وتمت مناقشتها واالختالفاألصلية للقائمة وتحديد أوجه التشابه 
المتخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم النفس والوصول إلى توافق حول المعنى اللغوي 

  .والمعنى السيكولوجي لمفردات القائمة حتى تم التوصل إلى النسخة المبدئية للقائمة
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  :لقائمة السيكومترية لالخصائص
بطريقة المكونات  معد القائمة من التحقق من الصدق العاملي للقائمة قام

الرئيسية مع التدوير المائل والمتعامد، وقد تحقق من وجود ثالثة عوامل أساسية وقد 
، %)٢٦ (٧,٩كانت الجذور الكامنة والنسبة المئوية للتباين المفسر للعوامل الثالثة 

  ).Averill, 1999(على الترتيب %) ٦ (١,٧، %)١٦ (٣,٣
 العاملي للقائمة، حيث تم التحقق من  البحث الحالي تم التحقق من الصدقوفي

صدق القائمة في البيئة السعودية بإجراء التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية 
 حيث تم اختبار نموذج ،LESREL, 8.51على العينة االستطالعية باستخدام برنامج 

، وأسفرت )فردة م٣٠(العوامل الثالثة لمصفوفة االرتباطات البينية بين مفردات القائمة 
النتائج عن مطابقة النموذج للبيانات مطابقة جيدة، فقد جاءت قيم مؤشرات حسن 

  ).٢(المطابقة كما يوضحها جدول رقم 
مؤشرات حسن المطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي لقائمة االبتكارية ): ٢ (جدول

  االنفعالية
 القيمة المؤشر م
 P-value = 0.99 غير دالة  ١٨٥,٥٥ ٢كا ١
٢ RMSEA صفر 
٣ CFI ٠,٩٩ 
٤ NFI ٠,٩٦ 
٥ GFI ٠,٩٦ 
٦ AGFI ٠,٩٥ 

 تقع لنموذجأن مؤشرات حسن المطابقة ل) ٢( من خالل جدول رقم يتضح 
جميعها في المدى المثالي وتقترب بشكل كبير من القيمة التي تحقق أفضل مطابقة 

ة لالبتكارية االنفعالية للبيانات مطابقة للبيانات مما يدل على مطابقة نموذج العوامل الثالث
 إحصائياكما أسفرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي عن تشبعات جيدة ودالة . جيدة

لقائمة االبتكارية االنفعالية ) عوامل الدرجة األولى(لمفردات القائمة على العوامل الثالثة 
  ).٣(وجاءت التشبعات كما يوضحها جدول رقم 
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  شبعات مفردات قائمة االبتكارية االنفعالية على عوامل الدرجة األولىت): ٣ (جدول
 R2  تقيمة التشبع المفردة البعد R2  تقيمة التشبع المفردة البعد

٠,٢٧ *٤,٠٧ ٠,٧٤ ١٦ ٠,٣٤ *٤,٨٥ ٠,٨٣ ١ 
٠,٢٥ *٣,٩٨ ٠,٧١ ١٧ ٠,٣٣ *٤,٨٠ ٠,٨٢ ٢ 
٠,٢٧ *٤,٠٦ ٠,٧٣ ١٨ ٠,٣٢ *٤,٧٤ ٠,٨٠ ٣ 
٠,٣١ *٤,٢٤ ٠,٧٨ ١٩ ٠,٣٤ *٤,٨٥ ٠,٨٣ ٤ 
٠,٢٨ *٤,١٢ ٠,٧٥ ٢٠ ٠,٣٢ *٤,٧٤ ٠,٨٠ ٥ 
٠,٣٠ *٤,٦٢ ٠,٧٧ ٦ 

 الجدة

٠,٣٢ *٤,٢٧ ٠,٨٠ ٢١ 

 االستعداد
 االنفعالي

٠,٣٦ *٥,١١ ٠,٨٥ ٢٢ ٠,٣٢ *٤,٧٣ ٠,٨٠ ٧ 
٠,٢٧ *٤,٤٢ ٠,٧٣ ٢٣ ٠,٢٥ *٣,٩٩ ٠,٧٠ ٨ 
٠,٢٤ *٤,٢٤ ٠,٦٩ ٢٤ ٠,٢٣ *٣,٩٠ ٠,٦٩ ٩ 
٠,٢٩ *٤,٥٧ ٠,٧٦ ٢٥ ٠,٣٢ *٤,٣٠ ٠,٨١ ١٠ 
٠,٢٥ *٤,٢٩ ٠,٧٠ ٢٦ ٠,٢٩ *٤,١٥ ٠,٧٦ ١١ 
٠,٢٤ *٤,٢٣ ٠,٦٩ ٢٧ ٠,٢٥ *٣,٩٩ ٠,٧١ ١٢ 
٠,٢٣ *٤,١٩ ٠,٦٨ ٢٨ ٠,٢٩ *٤,١٥ ٠,٧٦ ١٣ 
٠,٢٨ *٤,٥٠ ٠,٧٥ ٢٩ ٠,٢٢ *٣,٨١ ٠,٦٧ ١٤ 

 الجدة

٠,١٥ *٣,٣٥ ٠,٥٦ ١٥ 

/ الفاعلية
 األصالة

٠,٣٣ *٤,٧٨ ٠,٨١ ٣٠ 
  ٠,٠١دال عند مستوى  *

أن تشبعات قائمة االبتكارية االنفعالية على ) ٣( من خالل جدول رقم يتضح  
، ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياجاءت دالة ) عوامل الدرجة األولى(العوامل الثالثة 
 عوامل الدرجة األولى على العامل من الدرجة الثانية كما يوضحها اتكما جاءت تشبع

  .)٤(جدول رقم 
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تشبعات عوامل الدرجة األولى على العامل من الدرجة الثانية لقائمة ): ٤ (جدول
  االبتكارية االنفعالية

 R2  تقيمة التشبع  الدرجة األولىعوامل 
 ٠,٨٨ *٥,٨٢ ٠,٨٩  االنفعالياالستعداد

 االبتكارية ٠,٧٣ *٤,٨١ ٠,٨٥ الجدة
 ٠,٦٤ *٥,٤٦ ٠,٨٠ األصالة/ الفاعلية االنفعالية

  ٠,٠١دال عند مستوى               *
أن تشبعات عوامل الدرجة األولى على العامل ) ٤( من خالل جدول رقم يتضح

 عند إحصائياجاءت جميعها مرتفعة ودالة ) االبتكارية االنفعالية(العام من الدرجة الثانية 
  .٠,٠١مستوى داللة 
االنفعالية من خالل حساب  تم التحقق من االتساق الداخلي لقائمة االبتكارية كما

معامالت االرتباط بين درجات طالب العينة االستطالعية على كل مفردة من مفردات 
القائمة وبين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه المفردة وجاءت النتائج كما يوضحها 

  ).٥(جدول رقم 
  االتساق الداخلي لقائمة االبتكارية االنفعالية): ٥ (جدول

  االرتباطمعامل المفردة البعد  االرتباطمعامل لمفردةا البعد
٠,٧٤ ١٦ ٠,٧٧ ١ 
٠,٧٠ ١٧ ٠,٩٧ ٢ 
٠,٧٦ ١٨ ٠,٨٩ ٣ 
٠,٨١ ١٩ ٠,٩٢ ٤ 
٠,٨١ ٢٠ ٠,٩٣ ٥ 
٠,٩٠ ٦ 

 الجدة

٠,٨٨ ٢١ 

 االستعداد
 االنفعالي

٠,٩٥ ٢٢ ٠,٩٠ ٧ 
٠,٧١ ٢٣ ٠,٩٦ ٨ 
٠,٨٤ ٢٤ ٠,٧٦ ٩ 
٠,٨١ ٢٥ ٠,٧٩ ١٠ 
٠,٧٨ ٢٦ ٠,٧٦ ١١ 
٠,٧١ ٢٧ ٠,٧٩ ١٢ 
٠,٧٧ ٢٨ ٠,٨٣ ١٣ 
٠,٨٦ ٢٩ ٠,٧٨ ١٤ 

 الجدة

٠,٥٨ ١٥ 

/ الفاعلية
 األصالة

٠,٨٣ ٣٠ 
  ٠,٠١دال عند مستوى داللة *
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أن جميع معامالت االرتباط بين درجات كل ) ٥( من خالل جدول رقم يتضح
 عند إحصائيادة جميعها مرتفعة ودالة  والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي غليه المفرمفردة

  . مما يعطي مؤشرا لتماسك قائمة االبتكارية االنفعالية٠,٠١مستوى داللة 
 ألبعاد ألفا تم التحقق من ثبات قائمة االبتكارية االنفعالية بحساب معامالت كما

  ).٦(القائمة وكذلك الدرجة الكلية وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم 
  معامالت الثبات الفا لقائمة االبتكارية االنفعالية): ٦ (جدول

  الفامعامل البعد م
 ٠,٩٦  االنفعالياالستعداد ١
 ٠,٩٥ الجدة ٢
 ٠,٩٣ األصالة/ الفاعلية ٣
 ٠,٩٦  االنفعاليةاالبتكارية ٤

أن جميع معامالت ألفا ألبعاد قائمة االبتكارية ) ٦( من خالل جدول رقم يتضح
لدرجة الكلية جميعها مقبولة مما يعطي مؤشرا لثبات قائمة االبتكارية االنفعالية وكذلك ا

ومن خالل العرض السابق يتضح أن قائمة االبتكارية االنفعالية تتمتع . االنفعالية
  .بخصائص سيكومترية جيدة تمكن من استخدامها في الدراسة الحالية

 Emotional intelligence test الذكاء االنفعالي اختبار )٢
 اد الباحث إعد

 إعداد اختبار الذكاء االنفعالي من خالل مراجعة العديد من الدراسات تم  
السابقة التي تناولت قياس الذكاء االنفعالي تبعا لنماذج متباينة والمقاييس المستخدمة 

 :فيها في البيئة األجنبية والبيئة العربية ومن بينها
 لعناصر أمثلة Items ي  االنفعالالذكاء من اختبارMSCEIT والذي أعده 

 .٢٠٠٢ماير وسالوفي وكاروزو 
 فاعلية الذات االنفعالية مقياس Emotional self efficacy والذي أعده 

)Kirk, Schutte & Hine, 2008.( 
 االنفعاالت وإدارة المواقف لفهم اختبار Situational test of 

emotional understanding and management (STEM-STEU) .
 ).MacCane & Roberts, 2008(ي اعده والذ



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (زهر، العددمجلة كلية التربية، جامعة األ
 

 - ٤٥ -

 مستويات الوعي االنفعالي مقياس Levels of emotional 
awareness scale (LEAS) والذي أعده )Lane, Quinlan, 

Schwartz, Walker & Zeitin, 1990( 
 سمة ما وراء المزاج مقياس Trait meta mode scale (TMMS) 

 ).Salovey, Mayer, Golman, Tarvey &Palfai, 1995(والذي أعده 
 نسبة الذكاء االنفعالي قائمة Emotional Quotient inventory (EQ-

I) والتي أعدها )Bar-On, 1997.( 
 سمة الذكاء االنفعالي استبيان Trait emotional intelligence 

questionnaire (TEIQue) والذي أعده )Petrids, 2001.( 
 تقدير االنفعاالت مقياس Assessing emotions scale (AES) والذي 

 ).Schutte, et al., 1998(أعده 
 وونج مقياس Wong ولو Law للذكاء االنفعالي Wong and Law 

Emotional Intelligence (WLEIS) والذي أعده )Wong & Law, 
2002.( 

 تقدير الذكاء االنفعالي متعدد األبعاد مقياس Multidimensional 
emotional intelligence assessment (MEIA) والذي أعده )Tett, 

Fox & Wang, 2005.( 
 ٢٠٠٩حباب عبد الحي، ( الذكاء الوجداني والذي أعدته مقياس.( 
 ٢٠٠١فوقية راضي، ( الذكاء االنفعالي والذي أعدته اختبار.( 
 فاروق عثمان ، ومحمد رزق، ( الذكاء الوجداني والذي أعده مقياس

٢٠٠١.(  
ختبارات والمقاييس السابقة للذكاء االنفعالي فقد تبين أن  خالل مراجعة االومن

هناك اختالفات في وجهات النظر المتبناة من قبل الباحثين في قياس الذكاء االنفعالي تبعا 
للنموذج النظري المتبني من قبل الباحث لبنية وتركيب الذكاء االنفعالي، فمنها من تبني 

من تبنى المفهوم كسمة وبعضها خلط بين مفهوم مفهوم الذكاء االنفعالي كقدرة ومنها 
  .السمة والقدرة للذكاء االنفعالي

إن العديد من مقاييس الذكاء االنفعالي خاصة في البيئة  ناحية أخرى فومن
العربية اعتمدت على طريقة التقرير الذاتي في قياس الذكاء االنفعالي مما قد يؤثر بشكل 

  .كبير على دقة عملية القياس بسبب عوامل كثيرة مثل المرغوبية االجتماعية
ب الذكاء االنفعالي  أن البحث الحالي يتبنى مفهوم القدرة في بنية وتركيوحيث

والذي على أساسه تبنى الباحث نموذج ماير وسالوفي وكاروزو كنموذج يوضح بنية 
الذكاء االنفعالي كقدرة، وحيث أن اختبارات القدرة البد وأن تعتمد على األداء األقصى 
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أكثر من اعتمادها على األداء المميز والذي تتسم به معظم المقاييس التي تتطلب التقرير 
 عليها، وعليه فقد اعتمد الباحث على نفس الطريقة ونفس المهام االستجابة يذاتي فال

 في قياس ٢٠٠٢لماير وسلوفي وكاروزو ) MSCEIT(التي استخدمت في اختبار 
  .الذكاء االنفعالي في بناء االختبار المستخدم في البحث الحالي

 االختباروصف : 
ة مهام تقيس أربعة أبعاد للذكاء  االختبار في صورته المبدئية من ثمانيتكون
 ادارة االنفعاالت، االت، االنفعاالت، استخدام االنفعاالت، فهم االنفعإدراكاالنفعالي هي 
يوضح وصف مختصر لهذه المهام وعددها في صورتها المبدئية ) ٧(والجدول رقم 

  . عليهااالستجابةوكيفية 
  وصف مهام اختبار الذكاء االنفعالي): ٧ (جدول

 االستجابة طريقة الوصف المهمة دالبع
 الوجوه مهمة

Faces task 
 صور لوجوه تعبر    خمسة

عن انفعـاالت مختلفـة     
ــوص أن  ــى المفح وعل
يحدد االنفعال الذي يعبر    

ه الوجه بالصورة من    عن
خالل تقدير درجة وجود    
ثالثة انفعاالت محتملـة    
موجودة بورقة اإلجابـة    
مثل انفعاالت الخـوف و     
الغـــضب والـــسعادة 

 .والمفاجأة والسعادة

ــدر ــوص يق  المفح
درجة وجـود كـل     

 من االنفعاالت انفعال
الثالثة المرتبطة بكل  
صورة وجـه مـن     
خالل تدريج خماسي   

غيــر (يمتــد مــن 
 إلــى )موجــود 

ــة ( ــود بدرج موج
 ).كبيرة

ــاالت إدراك  االنفعـ
Perceiving 
Emotions  

 بـه قـدرة     ويقصد
ــى  ــوص عل المفح
ــد   ــرف وتحدي التع
انفعاالته وانفعـاالت   

 وقراءتهـا اآلخرين  
  بدقة

 الصور مهمة
Pictures 

task 

 صـور لمنـاظر     خمسة
طبيعية أو فنيـة وكـل      
صورة متبوعـة بثالثـة     
انفعاالت محتملة قد تكون 
ــة  ــد رؤي ــرة عن حاض
ــصورة وعلـــى   الـ
ــدد   ــوص أن يح المفح
الدرجة التي يـرى كـل      
انفعـال مـنهم حاضــرا   
بالصورة مثل انفعـاالت    
التعب والضيق واإلعجاب 

ــدر ــوص يق  المفح
درجة وجـود كـل     

 من االنفعاالت انفعال
الثالثة المرتبطة بكل  
صورة مـن خـالل     
تدريج خماسي يمتد   

) غير متـوفر    (من  
متوفر بدرجة  (إلى  
 ). كبيرة
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 االستجابة طريقة الوصف المهمة دالبع
 .لدهشةوا

 التيسيرات مهمة
Facilitation 

task 

ــسة ــيناريوهات خم  س
لمواقف قـد يمـر بهـا       
ــه أن  المفحــوص وعلي
يحـدد أفـضل الحـاالت    
المزاجية التي يجـب أن     
يضع نفسه فيها من أجل     
التعامــل مــع الموقــف 
بشكل إيجابي مـن بـين     
ثالثة حـاالت مزاجيـة     

ــة بكــل مح تملــة ملحق
موقف من المواقف مثل    

 واالنـــدهاشالتـــوتر 
 .والفرحة واإلحباط

ــدر ــوص يق  المفح
 من  االستفادةدرجة  

كل حالـة مزاجيـة     
محتملة من الحاالت   
المزاجية الثالثة لكل   
موقف مـن خـالل     
تدريج خماسي يمتد   

إلى ) غير مفيد (من  
 ).مفيد جدا(

 االنفعـاالت   استخدام
Using 

Emotions  
 بـه القـدرة     ويقصد

ــد  ــى التوليـ علـ
 اإليجابي  واالستخدام

لالنفعاالت في تيسير   
ــز ــات وتعزي  عملي

التفكير واالسـتدالل   
في حل المـشكالت    

 .نفعاليةاال

  اإلحساسات مهمة
Sensations 

task 

ــسة ــينخم اريوهات  س
لمواقف تخيليـة يقـوم     
المفحوص فيها بمقارنة   

 بـه   شعراالنفعال الذي ي  
في كل موقـف تخيلـي      

ــبعض  ــساساتب  اإلح
األخرى من خالل تحديد    
مدى التشابه بين االنفعال 
الذي يـشعر بـه فـي       
الموقــف وبــين ثالثــة 

 محتملة ملحقة   إحساسات
ــل    ــف مث ــل موق بك

ــساس ــالبرودة اإلح  ب
 بــالطعم واإلحــساس

  . بالضوءسواإلحسا
  
  
 

ــدر ــوص يق  المفح
درجة التشابه بـين    
االنفعال الذي يشعر   
به في الموقف وبين 

 محتمل  إحساسكل  
ــن  ــساساتم  اإلح

الثالثة المرتبطة بكل  
موقف مـن خـالل     
تدريج خماسي يمتد   

إلـى  ) ال يشبه (من  
 ).يشبه جدا(
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 االستجابة طريقة الوصف المهمة دالبع
 التغيرات مهمة

االنفعالية 
Emotional 
changes 

task 

 قصص قـصيرة     عشرة
يقوم فيهـا المفحـوص     
بتحديد االنفعاالت المركبة  
الناتجة من زيادة كثافـة     
انفعاالت أخـرى أبـسط     
بمرور الزمن من خـالل     

ركب اختياره االنفعال الم  
 مـن   الموقفالناتج من   

بين أربعة بدائل محتملة    
لالنفعــال النــاتج مثــل 

 االكتئـــابانفعـــاالت 
والفرحـــة والحيـــرة 

 .والغيرة

 المفحـوص   يختار
ــب  ــال المرك االنفع
الناتج من الموقـف    
من خـالل أربعـة     
بدائل محتملة ملحقة   
بكـل موقـف مـن    

 .المواقف
ــم ــاالت فه  االنفع

Understanding 
Emotions 

 دالالت وتغيرات   فهم
 وكـشف   االنفعاالت

االنفعاالت المركبـة   
الناتجة مـن زيـادة     
حدة وكثافـة عـدة     

 .انفعاالت

 االندماجات مهمة
) متزاجاتاال(

Blends task 

 مفردات كل مفردة   رةعش
ــؤا ــل س ــر لتمث  مباش

للمفحوص عن االنفعـال    
 اندماجالمركب الناتج من 

ــالين   ــزاج انفع أو امت
بسيطين أو أكثر وعلـى     

 اختيـــارالمفحـــوص 
االنفعال المركب من بين    
أربعة بـدائل مطروحـة     
ــم   ــاالت اله ــل انفع مث

 . والحيرة واليأس

 المفحـوص   يختار
ــب  ــال المرك االنفع
الناتج مـن خـالل     

ربعة بدائل محتملة   أ
ملحقة بكل مفـردة    

 .من المفردات

 االنفعـــاالت ادارة
Managing 
Emotions  

 الفـرد علـى     قدرة
تنظـــيم وضـــبط 
االنفعــاالت فــي  
المواقف االجتماعية  
ــه  ــتخدام وعي واس
ــي  االنفعـــالي فـ

 إدارة مهمة
االنفعال 

Emotion 
management 

ص تعبر عن    قص خمسة
ــبغة   ــف ذات ص مواق

 وعلى المفحوص  انفعالية
أن يقدر مـدى فاعليـة      
ثالثة بدائل لردود الفعل     
ــذا  ــاه ه ــة تج المحتمل
الموقف علـى شـعوره     
الشخصي األمـر الـذي     
ــيم   ــه تنظ ــب من يتطل
انفعاالته حتى يـستطيع    

ــدر ــوص يق  المفح
مدى فاعلية البديل    
علـــى شـــعوره 

ي من خالل   الشخص
 تدتدريج خماسي يم  

) غير فعال جدا  (من  
 ).فعال جدا(إلى 
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 االستجابة طريقة الوصف المهمة دالبع
تقدير مدى فاعلية هـذه     

 .البدائل

االستنتاج والوصول  
إلـــى القـــرارات 

 .المثالية

 العالقات
االنفعالية 

Emotional 
relationships 

 قصص قـصيرة    خمسة
تعبر عـن مواقـف ذات      

 وعلـى   انفعاليـة صبغة  
المفحوص أن يقدر مدى    
فاعلية ثالثة بدائل لردود    
الفعل المحتملة تجاه هذا    
ــار  ــي اآلث ــف ف الموق

هذا التصرف  الناجمة من   
على العالقات بين األفراد    
الموجودين بالقصة األمر   
ــن    ــب م ــذي يتطل ال
ــنظم   ــوص أن ي المفح
انفعاالته حتى يـستطيع    
تقدير مدى فاعلية كل رد     
فعل محتمل على العالقات 

 .بين األفراد

ــدر ــوص يق  المفح
مدى فاعلية البديل    
فــي آثــاره علــى 
العالقات بين األفراد   
من خـالل تـدريج     

تد مـن   خماسي يم 
إلى ) غير فعال جدا  (

 ).فعال جدا

 إدراك مفردة لكل من أبعاد ٣٠ مفردة، بواقع ١١٠ يتكون المقياس من وبذلك          
وقد .  مفردة لبعد فهم االنفعاالت٢٠ االنفعاالت، ووإدارةاالنفعاالت واستخدام االنفعاالت 

يجيب المفحوص على تم تصميم االختبار باستخدام أحد البرامج الحاسوبية على أن 
مفردات االختبار باستخدام ورقة إجابة أعدت بشكل يسمح للمفحوص بتسجيل إجابته 

  .بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة
 االختبارتصحيح : 

 ,Mayer, Salovey & Caruso (2004a ماير وسالوفي وكاروزو يشير
قائمة على قياسه ارات الذكاء االنفعالي الب إلى أن هناك طريقتين لتصحيح اخت(200

 وطريقة محك الخبراء general consensus العام اإلجماعطريقة : كقدرة وهما
expert criterion، وفي الطريقة األولى تقدر الدرجة على كل عنصر عن طريق نسبة 

 لكل أفراد العينة على هذا العنصر، في حين أن الطريقة الثانية تعتمد على اإلجماع
  . في العينة بنتائج مجموعة من الخبراءمقارنة نتائج األفراد
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 العام في تقدير درجات األفراد على اإلجماع الحالي يعتمد على طريقة والبحث
من أفراد العينة على اختيار % ٦٠اختبار الذكاء االنفعالي، فعلى سبيل المثال إذا أجمع 

فحوص اختار تقدير ما في التدريج الخماسي الملحق بكل مفردة من المفردات، فإن أي م
من أفراد العينة على  % ٤٠، وإذا اجمع ٠,٦هذا التقدير يحصل على درجة قدرها 

  . وهكذا٠,٤تقدير آخر فإن كل فرد اختار هذا التقدير يحصل على درجة قدرها 
 لالختبار السيكومترية الخصائص 

 التحقق من صدق المحكمين الختبار الذكاء االنفعالي من خالل عرض تم
 صورته المبدئية على مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفس إلبداء االختبار في

آرائهم حول مدى ارتباط كل مفردة من مفردات االختبار بالبعد الذي تقيسه، وكذلك 
ارتباطها بالهدف العام للدراسة ومدى وضوح صياغة المفردات ومالءمتها للبيئة 

إعادة الصياغة، وقد اقترح السعودية واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو 
المحكمون إعادة صياغة بعض فقرات االختبار من الناحية اللغوية وقد تم مراعاة ذلك 

  .لالختبارفي الصورة النهائية 
 من الصدق العاملي لالختبار تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي من وللتحقق

ى مهام االختبار باستخدام عل) ١١١= ن(الدرجة الثانية لدرجات العينة االستطالعية 
 وذلك إلختبار نموذج األربعة عوامل لمصفوفة االرتباطات LESREL 8.5برنامج 

البينية بين مهام االختبار، وقد أسفرت النتائج عن مطابقة النموذج للبيانات مطابقة جيدة 
  ).٨(فقد جاءت مؤشرات حسن المطابقة كما يوضحها جدول رقم 

 الذكاء الختبارطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي مؤشرا حسن الم): ٨ (جدول
  االنفعالي

 القيمة المؤشر م
 P-value = 0.9 غير دالة  ٨,٨٣ ٢كا ١
٢ RMSEA صفر 
٣ CFI ١,٠٠ 
٤ NFI ٠,٩٦٣ 
٥ GFI ٠,٩٨ 
٦ AGFI ٠,٩٥٦ 
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أن قيم مؤشرات حسن المطابقة للنموذج تقع ) ٨( من خالل جدول رقم يتضح
لمدى المثالي لكل مؤشر وتقترب من القيمة المثلى مما يدل على مطابقة جميعها في ا

كما أسفرت نتائج التحليل العاملي عن تشبعات جيدة . النموذج للبيانات مطابقة جيدة
 الذكاء الختبار) عوامل الدرجة األولى( لمهام االختبار على أربعة عوامل إحصائياودالة 

  ).٩(حها جدول رقم االنفعالي وجاءت التشبعات كما يوض
  ولى األربعة الذكاء االنفعالي على عوامل الدرجة األاختبارتشبعات مهام ): ٩ (جدول

 R2  تقيمة التشبع المهام البعد
 إدراك ٠,٢٦ *٥,٨٩ ٠,٥٠٩  الوجوهمهمة

 ٠,٤٨ *٣,٢٥ ٠,٦٩٩  الصورمهمة النفعاالت
 استخدام ٠,٢٨ *٦,٣٢ ٠,٥٣٦  التيسيراتمهمة

 ٠,٥٩ *٤,٢٥ ٠,٧٧٠ اإلحساسات مهمة االنفعاالت
 فهم ٠,٦٠ *٣,٩٢ ٠,٧٧٤  التغيرات االنفعاليةمهمة

 ٠,٥٥ *٥,٨٣ ٠,٧٤٢ االندماجات مهمة االنفعاالت
 ادارة ٠,٥٣ *٤,٥٦ ٠,٧٣٤  االنفعاالتإدارة مهمة

 ٠,٥٤ *٥,٧٠ ٠,٧٣٨  العالقات االنفعاليةمهمة االنفعاالت
  ٠,٠١دال عند مستوى *  

أن تشبعات مهام اختبار الذكاء االنفعالي على ) ٩(جدول رقم  من يتضح
، كما جاءت تسبعات ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياالعوامل األربعة جاءت دالة 

كما ) الذكاء االنفعالي(عوامل الدرجة األولى على العامل العام من الدرجة الثانية 
  ).١٠(يوضحها جدول رقم 

ولى على العامل العام من الدرجة الثانية الختبار جة األتشبعات عوامل الدر): ١٠ (جدول
  الذكاء االنفعالي

 R2  تقيمة التشبع  الدرجة األولىعوامل  العامالعامل
 ٠,٥٠ *٣,٤٠ ٠,٧١٢  االنفعاالتإدراك

 ٠,٧٤ *٤,٣١ ٠,٨٦١  االنفعاالتاستخدام
  االنفعاليالذكاء ٠,٦٥ *٦,٢٣ ٠,٨٠٨  االنفعاالتفهم

 ٠,٧٢ *٦,١٣ ٠,٨٥٠ فعاالت االنإدارة
  ٠,٠١دال عند مستوى               *
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أن تشبعات عوامل الدرجة األولى على العامل ) ١٠( من خالل جدول رقم يتضح
 عند إحصائياجاءت جميعها مرتفعة ودالة ) الذكاء االنفعالي(العام من الدرجة الثانية 

  .٠,٠١مستوى داللة 
 الذكاء االنفعالي بالتحقق من ر الختبا تم التحقق من الصدق التمييزيكما

، %٢٧من استجابات أفراد العينة االستطالعية وأقل % ٢٧الفروق بين متوسطات أعلى 
 وذلك على أبعاد Independent T-Testلعينتين مستقلتين " ت"باستخدام اختبار 

 رقم اختبار الذكاء االنفعالي وكذلك الدرجة الكلية وجاءت النتائج كما يوضحها جدول
)١١.(  

   الذكاء االنفعاليالختبارالصدق التمييزي ): ١١ (جدول
 %٢٧ أعلى %٢٧ أقل

 االنحراف المتوسط البعد
 المعياري

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 "ت "قيمة

 *٢٩,٣٣ ٠,٩٢ ١٩,٧٨ ١,٢٤ ١١,٠٨  االنفعاالتادراك
 استخدام
 االنفعاالت

١٦,٧٥ ٢,١٨ ٢٠,٥٧ ١,٩٢ ١١,٢٠* 

 *٣١,١٨ ١,٠٠ ١٤,٣٠ ٠,٨٢ ٦,٥٢ االت االنفعفهم
 *١٣,٦١ ٢,٣٧ ٢١,٠٢ ٢,١٥ ١٠,٨٠  االنفعاالتإدارة

 *١٧,١٣ ٧,٨١ ٧٤,٠٧ ٦,٥٦ ٤٠,٧٧ ة الكليالدرجة
  ٠,٠١دال عند مستوى داللة *

 بين متوسطات إحصائية ذات داللة قوجود فرو) ١١( من جدول رقم يتضح
 ٠,٠١ستطالعية عند مستوى داللة من أفراد العينة اال% ٢٧وأقل % ٢٧درجات أعلى 

، مما %٢٧في جميع أبعاد الذكاء االنفعالي وكذلك الدرجة الكلية لصالح متوسط أعلى 
  .يدلل على تمتع اختبار الذكاء االنفعالي بقدرات تمييزية مرتفعة

 الذكاء االنفعالي تم حساب معامالت الختبار من االتساق الداخلي وللتحقق
فراد العينة االستطالعية على كل مهمة من مهام االختبار وبين  بين درجات أرتباطاال

  ).١٢(درجات البعد الذي تنتمي إليه، وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم 
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  النفعالي الذكاء االختباراالتساق الداخلي ): ١٢ (جدول
  االرتباطمعامل المهمة  االرتباطمعامل المهمة

 ت االنفعاالفهم  االنفعاالتإدراك
 التغيرات مهمة *٠,٨٨٥  الوجوهمهمة

 االنفعالية
٠,٩٠٧* 

 *٠,٩٣٣ االندماجات مهمة *٠,٧٠٨  الصورمهمة
  االنفعاالتإدارة  االنفعاالتاستخدام

 إدارة مهمة *٠,٨٨٧  التيسيراتمهمة
 االنفعاالت

٠,٨٧٨* 

 العالقات مهمة *٠,٩٢١ اإلحساسات مهمة
 االنفعالية

٠,٨٩٠* 

  ٠,٠١دال عند مستوى *
أن جميع معامالت ارتباط درجات كل مهمة ) ١٢( من جدول رقم يتضح

 مما إحصائياودرجات البعد الذي تنتمي إليه المهمة جميعها كانت موجبة ومرتفعة ودالة 
وكذلك تم حساب معامل االرتباط بين درجات . يؤكد تماسك مهام اختبار الذكاء االنفعالي

 وجاءت النتائج كما لالختبار وبين الدرجة الكلية كل بعد من أبعاد الذكاء االنفعالي
  ).١٣(يوضحها جدول رقم 

معامالت االرتباط بين درجات كل بعد وبين الدرجة الكلية إلختبار الذكاء ): ١٣ (جدول
  االنفعالي

 إدراك 
 االنفعاالت

 استخدام
 االنفعاالت

  االنفعاالتادارة  االنفعاالتفهم

 *٠,٩٥٧ *٠,٨٤٢ *٠,٩٥٨ *٠,٩١٤  الكليةالدرجة
  ٠,٠١دال عند مستوى *

أن معامالت ارتباط درجات كل بعد من أبعاد ) ١٣( من خالل جدول رقم يتضح
 عند إحصائيا موجبة ومرتفعة ودالة لالختبارالذكاء االنفعالي وبين الدرجة الكلية 

  . مما يؤكد تماسك اختبار الذكاء االنفعالي٠,٠١مستوى داللة 



 م ٢٠١٥أكتوبر لسنة )  الجزء الخامس١٦٥: (زهر، العددمجلة كلية التربية، جامعة األ
 

 - ٥٤ -

 اختبارار الذكاء االنفعالي تم حساب معامل ألفا ألبعاد  من ثبات اختبوللتحقق
  ).١٤(الذكاء االنفعالي وكذلك الدرجة الكلية وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم 

   الذكاء االنفعاليالختبارمعامالت ألفا ): ١٤ (جدول
 إدراك 

 االنفعاالت
 استخدام
 االنفعاالت

 فهم
 االنفعاالت

 إدارة
 االنفعاالت

 الدرجة
 لكليةا

 معامل
 ألفا

٠,٩٦٥ ٠,٩٠٧ ٠,٨٧٨ ٠,٨٨١ ٠,٨٥٤ 

أن جميع معامالت ألفا ألبعاد اختبار الذكاء ) ١٤( من خالل جدول رقم يتضح
 الكلية كلها جاءت مرتفعة مما يؤكد تمتع اختبار الذكاء االنفعالي لدرجةاالنفعالي وكذلك ا

ق يتضح تمتع اختبار ومما سب. بثبات مرتفع يمكن من استخدامه في البحث الحالي
  .الذكاء االنفعالي بخصائص سيكومترية جيدة تمكن من استخدامه في البحث الحالي

  
 إعداد The big of personality inventory العوامل الخمسة للشخصية قائمة )٣

 ).١٩٩٧بدر األنصاري، ( وتعريب ،١٩٩٢كوستا وماكري 
 –العصابية (خصية  الخمسة الكبرى للشالعوامل القائمة إلى قياس تهدف

والتي تم استخراجها )  يقظة الضمير– المقبولية – االنفتاح على الخبرة –االنبساطية 
عن طريق التحليل العاملي لعدد كبير من الخصائص المتضمنة في العديد من اختبارات 

  .الشخصية
 مفردة لكل عامل من العوامل الخمسة ١٢ مفردة بواقع ٦٠ القائمة من وتتكون

موافق ( المفحوص على القائمة من خالل تقدير ليكرت خماسي  ستجيبة، ويللشخصي
 ٥(لتقابل الدرجات )  غير موافق على اإلطالق– غير موافق – محايد - موافق  –جدا 

) ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١(على الترتيب للعبارات اإليجابية، و ) ١ – ٢ – ٣ – ٤ –
ع مفردات القائمة على أبعادها وأرقام توزي) ١٥(للعبارات السلبية، ويبين الجدول رقم 

  .العبارات اإليجابية والسلبية في كل عامل من العوامل الخمسة للشخصية
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  توزيع مفردات قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على أيعاد القائمة): ١٥ (جدول
  السلبيةالعبارات  اإليجابيةتالعبارا العامل م
-٤١-٣٦-٢٦-٢١-١١-٦ العصابية ١

٥٩-٥١ 
٤٦-٣١-١٦-١ 

-٣٧-٣٢-٢٢- ١٧-٧-٢ االنبساطية ٢
٥٢-٤٧ 

٥٧-٤٢-٢٧-١٢ 

 على االنفتاح ٣
 الخبرة

٣٣-٣٢- ١٨-٨-٣ ٥٨-٥٣-٤٣-٢٨-١٣-
٤٨-٣٨ 

-٣٩-٢٩-٢٤-١٤-٩ ٤٩-٣٤-١٩-٤ المقبولية ٤
٥٩-٥٤-٤٤ 

-٤٠-٣٥-٢٥-٢٠-١٠-٥  الضميرةظيق ٥
٦٠-٥٠ 

٥٥-٤٥-٣٠-١٥ 

امل من العوامل الخمسة للشخصية ما  تتراوح درجة القائمة على كل عوبذلك
  . درجة كلية للقائمةوجد درجة وال ي٦٠ إلى ١٢بين 
 السيكومترية للقائمةالخصائص : 

بالتحقق من صدق القائمة في البيئة ) ١٩٩٧ النصاري، بدر( معرب القائمة قام
الكويتية من خالل التحليل العاملي على ثالث عينات مستقلة، وكشف التحليل العاملي 

 ١١ عامال في العينة الثانية، و١٦ عامال في العينة األولى، و٢٠للقائمة عن استخالص 
عامال في العينة الثالثة، وبإجراء تحليل عاملي من الدرجة الثانية للعوامل المستخلصة 
تشبعت عوامل الدرجة األولى على ثالثة عوامل فقط من الدرجة الثانية هي يقظة 

اطية وأرجع الباحث ذلك إلى المرغوبية االجتماعية في الضمير والعصابية واالنبس
 بنفس البعدين مةالمجتماعات الشرقية، كما ارتبط مقياس العصابية واالنبساطية من القائ

فيصل (كما توصل . على الترتيب) ٠,٤٥، ٠,٤٧= ر(من قائمة أيزنك للشخصية 
ية من هذه إلى استخالص خمسة عوامل كبرى للشخص) ٢٠٠٧يونس، وإلهام خليل، 

  .القائمة
 المحكي للقائمة بحساب معامالت دق البحث الحالي تم التحقق من الصوفي

االرتباط بين أبعاد القائمة وأبعاد قائمة العوامل الخمسة للشخصية من إعداد جولدبرج 
 طالب من طالب العينة ٤٩وذلك على ) ٢٠٠٧السيد أبو هاشم، (، وتعريب ١٩٩٩
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 ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياعامالت االرتباط دالة ، وجاءت قيم ماالستطالعية
  ).٠,٧٣- ٠,٤٦(وتراوحت ما بين 

 للقائمة من خالل حساب معامالت االرتباط ي تم التحقق من االتساق الداخلكما
بين درجات كل مفردة من مفردات القائمة وبين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

  ).١٦(ضحها جدول رقمالمفردة وجاءت النتائج كما يو
  االتساق الداخلي لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية): ١٦ (جدول

 رقم
 المفردة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 المفردة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 المفردة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 المفردة

 معامل
 االرتباط

 رقم
 المفردة

 معامل
 االرتباط

  الضميريقظة المقبوليةرة على الخباالنفتاح االنبساطية العصابية
٠,٦٠ ٥ *٠,٣٤ ٤ *٠,٣٠ ٣ *٠,٨٤ ٢ *٠,٤٥ ١* 
٠,٦٩ ١٠ *٠,٧٢ ٩ *٠,٣٤ ٨ *٠,٦٦ ٧ *٠,٦٤ ٦* 
٠,٤٥ ١٥ *٠,٧٤ ١٤ *٠,٣٧ ١٣ *٠,٧٠ ١٢ *٠,٦٧ ١١* 
٠,٥٨ ٢٠ *٠,٦٣ ١٩ *٠,٤٧ ١٨ *٠,٥٤ ١٧ *٠,٦٨ ١٦* 
٠,٣٨ ٢٥ *٠,٦٩ ٢٤ *٠,٦٩ ٢٣ *٠,٤٢ ٢٢ *٠,٦٤ ٢١* 
٠,٣٩ ٣٠ *٠,٦٦ ٢٩ *٠,٣٤ ٢٨ *٠,٧٢ ٢٧ *٠,٣٣ ٢٦* 
٠,٥٠ ٣٥ *٠,٥٧ ٣٤ *٠,٦٢ ٣٣ *٠,٦٦ ٣٢ *٠,٣٣ ٣١* 
٠,٤٠ ٤٠ *٠,٤٠ ٣٩ *٠,٥٥ ٣٨ *٠,٦٨ ٣٧ *٠,٣٢ ٣٦* 
٠,٤٧ ٤٥ *٠,٦٦ ٤٤ *٠,٦٨ ٤٣ *٠,٥٤ ٤٢ *٠,٤٧ ٤١* 
٠,٦٠ ٥٠ *٠,٥٥ ٤٩ *٠,٥٩ ٤٨ *٠,٣٢ ٤٧ *٠,٣٧ ٤٦* 
٠,٦١ ٥٥ *٠,٥٨ ٥٤ *٠,٧٤ ٥٣ *٠,٤١ ٥٢ *٠,٦٥ ٥١* 
٠,٣٦ ٦٠ *٠,٥٨ ٥٩ *٠,٦٤ ٥٨ *٠,٣١ ٥٧ *٠,٥٩ ٥٦* 

  ٠,٠١دال عند مستوى *
أن قيم معامالت ارتباط درجات كل مفردة ) ١٦( من خالل جدول رقم يتضح

بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه المفردة جاءت جميعها مرتفعة حيث تراوحت بين 
، مما يشير إلى تمتع ٠,٠١ستوى داللة ، وجميعها كانت دالة عند م)٠,٧٤-٠,٣٠(

  .قائمة العوامل الخمسة للشخصية باتساق داخلي جيد
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 من ثبات القائمة تم حساب معامالت ألفا للمقاييس الفرعية في القائمة وللتحقق
  ).١٧(وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم 

  معامالت ثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية): ١٧ (جدول
 يقظة المقبولية االنفتاح االنبساطية العصابية 

 الضمير
 ٠,٦٥٧ ٠,٨٢٨ ٠,٧٤٧ ٠,٧٨٦ ٠,٧٣٩  ألفامعامل

 ألبعاد القائمة جاءت ألفاأن قيم معامالت ) ١٧ (رقم من خالل جدول يتضح
ومن خالل العرض السابق يتضح أن . مرتفعة مما يدلل على تمتع القائمة بثبات جيد

الكبرى للشخصية تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة تسمح قائمة العوامل الخمسة 
  .باستخدامها في البحث الحالي

  : البحث وتفسيراتهانتائج
  : الفرض األول وتفسيرهانتائج

 الفرض األول للبحث الحالي تحديد أفضل نموذج عاملي يوضح البنية يسعى
، )األصالة/  الفاعلية–جدة  ال–االستعداد االنفعالي (العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية 

 إدارة – فهم االنفعاالت – استخدام االنفعاالت –ادراك االنفعاالت (وأبعاد الذكاء االنفعالي 
، وبناء عليه فقد تم فرض ثالثة فروض فرعية تمثل ثالثة نماذج مختلفة )االنفعاالت

من أجل التحقق من للبنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي، و 
  وذلك LESREL 8.5أفضلها تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج 

على مصفوفة االرتباطات البينية بين أبعاد االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء االنفعالي 
  :وجاءت النتائج كما يلي) ١٨(والتي يوضحها جدول رقم 
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 وأبعاد الذكاء نفعاليةاالالبينية بين أبعاد االبتكارية رتباطات مصفوفة اال): ١٨ (جدول
  االنفعالي

 االستعداد 
/ الفاعلية الجدة االنفعالي

 األصالة
 إدراك

 االنفعاالت
 استخدام
 االنفعاالت

 فهم
 االنفعاالت

 إدارة
 االنفعاالت

 االستعداد
       ١,٠٠٠ االنفعالي

      ١,٠٠٠ ٠,٥٣٠ الجدة
/ الفاعلية

     ١,٠٠٠ ٠,٤٩٠ ٠,٦٩٦ صالةاأل

 إدراك
    ١,٠٠٠ ٠,١٩٧ ٠,١١٩ ٠,٢٣٠ االنفعاالت

 استخدام
   ١,٠٠٠ ٠,٤٠٢ ٠,٠٩٠ ٠,٢٠٥ ٠,١٥٤ االنفعاالت

 فهم
  ١,٠٠٠ ٠,٥٤٤ ٠,٤٣٩ ٠,١٣٢ ٠,١٣١ ٠,١٧٤ االنفعاالت

 إدارة
 ١,٠٠٠ ٠,٦٣٩ ٠,٤٦٩ ٠,٥٥٢ ٠,١٣٠ ٠,١٢٢ ٠,١٥١ االنفعاالت

تتشبع أبعاد االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء " ول أنه  النموذج األيفترض
  "االنفعالي على عامل كامن واحد

 التحليل العاملي للتحقق من هذا النموذج على مصفوفة االرتباطات وبإجراء
البينية بين أبعاد كل من االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي جاءت مؤشرات حسن 

  ).١٩(دول رقم المطابقة كما يوضحها ج
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  مؤشرات حسن المطابقة لنموذج العامل الكامن الواحد ): ١٩ (جدول
   والذكاء االنفعالية االبتكارية االنفعاليألبعاد

 القيمة المؤشر م
 P-value = 0.00  دالة  ٣٢٠,٧٥ ٢كا ١
٢ RMSEA ٠,٣٢٢ 
٣ NFI ٠,٤٩٩ 
٤ NNFI ٠,٢٥٩ 
٥ CFI ٠,٥٠٦ 
٦ GFI ٠,٦٩٧ 
٧ AGFI ٠,٣٩٤ 

أن قيم مؤشرات حسن المطابقة لنموذج ) ١٩( من خالل جدول رقم يتضح
البنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء االنفعالي كعوامل تتشبع على 

 إحصائيا دالة ٢عامل كامن واحد تشير إلى مطابقة غير جيدة للبيانات حيث كانت قيمة كا
 ،NFI، NNFI، كما أن قيم مؤشرات )P- Value = 0.00 (٠,٠١عند مستوى داللة 

CFI، GFI مما يدلل على أن مطابقة النموذج للبيانات )٠,٩( جميعها منخفضة أقل من ،
  .مطابقة غير جيدة

 تراوحت قيم تشبعات أبعاد االبتكارية االنفعالية على العامل الكامن ما بين كما
، في حين تراوحت قيم ٠,٠١اللة وجميعها كانت دالة عند مستوى د) ٠,٨٥ -٠,٦١(

وكانت ) ٠,٣٢ -٠,٢٥(تشبعات أبعاد الذكاء االنفعالي على العامل الكامن ما بين 
 يوضح النموذج *)١(، والشكل رقم ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياجميعها دالة 

ل العاملي األول ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل متشبعة على عام
  .كامن واحد
  

 إدراك –) effeu( الفعالية األصالة –) nov( الجدة –) app(االستعداد االنفعالي *
 إدارة –) und( فهم االنفعاالت –) use( استخدام االنفعاالت –) per(االنفعاالت 
  ).emotiona( العامل الكامن لالنفعالية –) man(االنفعاالت 
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عاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل النموذج العاملي ألب): ١( رقم شكل

  متشبعة على عامل كامن واحد
تتشبع أبعاد االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء "  النموذج الثاني أنه يفترض

  ".االنفعالي على عاملين كامنين من الدرجة األولى وعامل كامن واحد من الدرجة الثانية
 للتحقق من هذا النموذج على مصفوفة االرتباطات  التحليل العامليوبإجراء

البينية بين أبعاد كل من االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي جاءت مؤشرات حسن 
  ).٢٠(المطابقة كما يوضحها جدول رقم 

مؤشرات حسن المطابقة لنموذج العاملين الكامنين من الدرجة األولى ): ٢٠ (جدول
   االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعاليألبعادجة الثانية وعامل كامن واحد من الدر

 القيمة المؤشر م
 P-value = 0.01  دالة  ٢٦,٤٩٢ ٢كا ١
٢ RMSEA ٠,٠٧٠ 
٣ NFI ٠,٩٤٢ 
٤ NNFI ٠,٩٤٥ 
٥ CFI ٠,٩٦٦ 
٦ GFI ٠,٩٦٣ 
٧ AGFI ٠,٩١٩ 
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أن قيم مؤشرات حسن المطابقة لنموذج ) ٢٠( من خالل جدول رقم يتضح
 عاملين لىبنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل تتشبع عال

كامنين من الدرجة األولى وعامل كامن واحد من الدرجة الثانية تشير إلى مطابقة 
 ،NFI، NNFI، CFI(مقبولة للبيانات حيث جاءت قيم مؤشرات حسن المطابقة 

GFI،AGFI (جميعها مقبولة أعلى من) مما يشير إلى مطابقة مقبولة للبيانات، ) ٠,٩
 = P-value (٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائيا فقد كانت دالة ٢باستثناء قيمة كا

0.01.(  
 تراوحت قيم تشبعات عوامل االبتكارية االنفعالية على العامل الكامن من كما

، ٠,٠١ داللة وجميعها كانت دالة عند مستوى) ٠,٨٧ – ٠,٦١(الدرجة األولى ما بين 
في حين تراوحت قيم تشبعات عوامل الذكاء االنفعالي على العامل الكامن من الدرجة 

، كما كان ٠,٠١وجميعها كانت دالة عند مستوى داللة ) ٠,٨٠ – ٠,٦٣(األولى ما بين 
، في حين كان ٠,٧٣تشبع االبتكارية االنفعالية على العامل الكامن من الدرجة الثانية 

، وجميعها كانت دالة ٠,٣٥ االنفعالي على العامل الكامن من الدرجة الثانية تشبع الذكاء
يوضح نموذج البنية العاملية ألبعاد ) ٢(والشكل رقم . ٠,٠١عند مستوى داللة 

االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل تتشبع على عاملين كامنين من الدرجة 
  .الثانية الدرجة مناألولى وعامل كامن واحد 
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النموذج العاملي ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل : *)٢( رقم شكل

  متشبعة على عاملين كامنين من الدرجة األولى وعامل كامن واحد من الدرجة الثانية
تتشبع أبعاد االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء "  النموذج الثالث أنه يفترض

  ".نفعالي على عاملين كامنين مستقليناال
 التحليل العاملي للتحقق من هذا النموذج على مصفوفة االرتباطات وبإجراء

البينية بين أبعاد كل من االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي جاءت مؤشرات حسن 
  ).٢١(المطابقة كما يوضحها جدول رقم 

   العاملين الكامنين المستقلين مؤشرات حسن المطابقة لنموذج): ٢١ (جدول
   االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعاليألبعاد

 القيمة المؤشر م
 P-value = 0.10 غير دالة  ١٩,٧٣١  ٢كا ١
٢ RMSEA ٠,٠٤٩ 
٣ NFI ٠,٦٩٠ 
٤ NNFI ٠,٩٧٥ 
٥ CFI ٠,٩٨٥ 
٦ GFI ٠,٩٧٤ 
٧ AGFI ٠,٩٥٠ 

                                                        
  االبتكارية االنفعالية)creative (–نفعالي الذكاء اال) intellig( 
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 حسن المطابقة لنموذج أن قيم مؤشرات) ٢١( من خالل جدول رقم يتضح
البنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل تتشبع على عاملين 
كامنين مستقلين تشير إلى مطابقة جيدة جدا للبيانات حيث جاءت قيم مؤشرات حسن 

 مما يشير إلى ،)٠,٩٥أعلى من (مرتفعة ) NFI، NNFI، CFI، GFI،AGFI(المطابقة 
 = P-value (إحصائيا للنموذج غير دالة ٢بقة جيدة للبيانات، كما كانت قيمة كامطا

0.10.(  
 أسفرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي لهذا النموذج عن تشبعات جيدة كما

 ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي على العاملين الكامنين، حيث إحصائياودالة 
  ).٢٢(وضحها جدول رقم جاءت التشبعات كما ي

  تشبعات أبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي على العاملين الكامنين): ٢٢ (جدول
 R2 "ت "قيمة التشبع األبعاد  الكامنالعامل

 االستعداد
 ٠,٧٦ *١٣,٢٨ ٠,٨٧٢ االنفعالي

 االبتكارية ٠,٣٧ *٩,٠٤ ٠,٦١١ الجدة
 االنفعالية

/ الفاعلية
 ٠,٦٣ *١٢,٠٣ ٠,٧٩٧ األصالة

 ٠,٤٠ *٩,٣٧ ٠,٦٣٣  االنفعاالتإدراك
 استخدام

 ٠,٣٩ *٩,٣٤ ٠,٦٣١ االنفعاالت

 ٠,٦١ *١٢,٢٤ ٠,٧٨٥  االنفعاالتفهم
  االنفعاليالذكاء

 ٠,٦٥ ١٢,٦٦ ٠,٨٠٧  االنفعاالتإدارة
  ٠,٠١دال عند مستوى *

 والذكاء أن تشبعات االبتكارية االنفعالية) ٢٢( من خالل جدول رقم يتضح
 عند مستوى داللة إحصائيااالنفعالي على العاملين الكامنين هي تشبعات مرتفعة ودالة 

، حيث تراوحت قيم التشبعات ألبعاد االبتكارية االنفعالية على العامل الكامن األول ٠,٠١
، في حين تراوحت قيم تشبعات أبعاد الذكاء االنفعالي على )٠,٨٧ -٠٦١(ما بين 

كما كانت قيمة معامل االرتباط بين ). ٠,٨٠ -٠,٦٣( الثاني ما بين العامل الكامن
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يوضح ) ٣(والشكل رقم .  وهي تشير إلى ارتباط ضعيف نسبيا٠,٢٣العاملين الكامنين 
  .نموذج العاملين الكامنين ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي

  
نفعالية والذكاء االنفعالي كعوامل متشبعة النموذج العاملي ألبعاد االبتكارية اال): ٣ (شكل

  على عاملين كامنين 
 خالل العرض السابق لنتائج التحقق من النماذج الثالثة المفترضة يتضح أن من

النموذج الثالث للبنية العاملية ألبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي على عاملين 
رضة من حيث مطابقة النموذج للبيانات وهذا ما كامنين مستقلين هو أفضل النماذج المفت

يوضح مقارنة بين ) ٢٣(أكدته مؤشرات حسن المطابقة للنماذج الثالثة، وجدول رقم 
  .مؤشرات حسن المطابقة للنماذج الثالثة
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  مقارنة بين مؤشرات حسن المطابقة في النماذج العاملية الثالثة المفترضة): ٢٣ (جدول
  الثالثالنموذج  الثانيالنموذج ول األالنموذج المؤشر م
  دالة  ٣٢٠,٧٥ ٢كا ١

P-value = 
0.00 

  دالة  ٢٦,٤٩٢
P-value = 

0.01 

 غير دالة  ١٩,٧٣١ 
P-value = 0.10 

٢ RMSEA ٠,٠٤٩ ٠,٠٧٠ ٠,٣٢٢ 
٣ NFI ٠,٦٩٠ ٠,٩٤٢ ٠,٤٩٩ 
٤ NNFI ٠,٩٧٥ ٠,٩٤٥ ٠,٢٥٩ 
٥ CFI ٠,٩٨٥ ٠,٩٦٦ ٠,٥٠٦ 
٦ GFI ٠,٩٧٤ ٠,٩٦٣ ٠,٦٩٧ 
٧ AGFI ٠,٩٥٠ ٠,٩١٩ ٠,٣٩٤ 

أن قيم مؤشرات حسن المطابقة للنموذج ) ٢٣( من خالل جدول رقم يتضح
الثالث هي المؤشرات األفضل والتي تشير إلى مطابقة النموذج مطابقة جيدة للبيانات، 

 ،NFI، NNFI، CFI(لمؤشرات ) ٠,٩٥( جاءت قيمها جميعا مرتفعة وأعلى من يثح
GFI،AGFI(إحصائيا للنموذج غير دالة ٢انت قيمة كا، كما ك) P-value = 0.10( ،

مما يؤكد على مطابقة هذا النموذج للبيانات مطابقة جيدة وهذا ما يدعم فكرة تمايز كال 
المتغيرين االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي عن بعضهما البعض، وأن كل متغير 

  .ا البعضيمثل مجموعة من القدرات المستقلة عن بعضه
 Averill, 2004; 2005; Ivecevic, et( مع دراسات نتائج هذه الوتتفق

al. 2007; Soroa, et al., 2015; Merwe, 2010( ودراسات ،) ،حسني النجار
  ).٢٠١١؛ زينب عبد العليم، ٢٠١٤

 تفسير هذه النتيجة في إطار المحكات والمتطلبات الالزمة لكل من ويمكن
 والذكاء االنفعالي، فالعالقة بين االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي االبتكارية االنفعالية

تضاهي إلى حد كبير العالقة بين الذكاء المعرفي واالبتكارية المعرفية، فالذكاء يتطلب 
االستدالل حول مجال حل المشكالت من أجل الوصول إلى حلول تقاربية لإلجابة 

حيحة في حين أن االبتكارية تتطلب توليد البدائل الصحيحة وتكون هناك إجابة واحدة ص
.  عن ما هو مألوف أو معتاداالمتنوعة وغير المألوفة األمر الذي يتطلب تفكيرا تباعدي

 ,Ivecevic, et al., 2007; Sternberg & Ohara(وهذا ما أكدته دراسات 
2000.(  
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 فالذكاء االنفعالي  العالقة بين الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية،وكذلك
يتطلب االستدالل حول مجال االنفعاالت، بينما االبتكارية االنفعالية تتطلب البعد عن 
المألوف واالبتكار في التعبيرات االنفعالية أثناء مواجهة المشكالت ذات الصبغة 

  .االنفعالية
مون  مرتفعي الذكاء االنفعالي يمتلكون معارف متعلقة باالنفعاالت ويقوفاألفراد

باستخدام استراتيجيات تنظيمية متنوعة من أجل القيام بعمليات االستدالل واالستنتاج 
 من اجل الوصول إلى الحل الصحيح للمشكالت االنفعالية، كما أن االنفعاالتحول مجال 

تقييم هذا الحل يرتبط بشكل كبير بمحك الصواب والخطأ، بينما األفراد مرتفعي االبتكارية 
سعون إلى توليد انفعاالت جديدة غير مألوفة في المواقف االنفعالية التي االنفعالية ي

يمرون بها ومحاولة اختيار االنفعاالت التي قد تبدو جيدة في مواجهة المشكالت 
االنفعالية المتنوعة، كما أن تقييم هذا الحل في هذه الحالة ال يرتبط بمحك الصواب 

لجدة واألصالة في هذه االنفعاالت التي يتم والخطأ ولكنه يرتبط بمحكات الفاعلية وا
) Averill, 2005( ما يؤكده أفريل وهذا. توليدها بعيدا عن كونها صائبة أم خاطئة

حين يشير إلى أن الذكاء االنفعالي في حد ذاته ال يضمن مستوى مرتفع من االبتكارية 
ق مع معايير الجماعة، االنفعالية، فالذكاء االنفعالي دائما ما يعبر عنه في سياق اإلتفا

بينما االبتكارية االنفعالية يعبر عنها في سياق التباين عن معايير الجماعة بمعنى آخر 
 الجدة واألصالة في االنفعاالت التي يتم توليدها لمواجهة المشكالت ييرفي ضوء معا

  .االنفعالية
ئي لكل من  ما أكدته نتائج البحث الحالي حيث أظهرت النتائج التمايز البناوهذا

الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية، حيث أكدت النتائج على كل من الذكاء االنفعالي 
 بعواالبتكارية االنفعالية يمثل مجموعة من القدرات المتمايزة والمستقلة من خالل تش

  . على عاملين كامنيننفعاليةاال أبعاد كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية
من هذا التمايز البنائي لكل من االبتكارية االنفعالية والذكاء  الرغم وعلى

 بنية الذكاء -االنفعالي فإن هذا ال يمنع من وجود نوعا ما من التداخل بين البنيتين
حين ) Averill, 2005( وهذا ما يؤكده أفريل -االنفعالي وبينة االبتكارية االنفعالية

ضمنة في كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية يشير إلى أن هناك تشابه في القدرات المت
االنفعالية، فالفاعلية المتضمنة في كال المفهومين قد تكون مصدرا لهذا التداخل، وهذا 
يعني أن كل من الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية يتطلب قدرا من الفاعلية في 

. عالقات الفرد بذاته أو باآلخرين االنفعالية الصادرة بالشكل الذي يعزز ويدعم االستجابة
 أوضحتولعل هذا ما يفسر االرتباط بين العاملين الكامنين في نتائج البحث الحالي، حيث 

  .٠,٢٣ االرتباط بين العاملين الكامنين قد بلغ أنالنتائج 
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 بين مفهومي االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي يجب أن يؤخذ في فالتداخل
 حول االنفعاالت وكذلك القدرة رفةضوء أن كالهما يفترض الحساسية والمع، في االعتبار

 بفاعلية وأصالة في المواقف االنفعالية المختلفة بدعم عالقة الفرد بذاته االستجابةعلى 
  ).Averill, 2004 (وباآلخرين

  : الفرض الثاني وتفسيرهانتائج
 في أبعاد حصائيةإتوجد فروق ذات داللة  ال"  الفرض الثاني على أنه ينص

  )"أدبي/ علمي(االبتكارية االنفعالية وأبعاد الذكاء االنفعالي تعزى إلى التخصص 
 وقد ،MANOVA من هذا الفرض تم استخدام تحليل التباين المتعدد وللتحقق

جاءت قيم اختبارات التجانس بين مجموعتي العلمي واألدبي في االبتكارية االنفعالية غير 
، وقيمة ٠,٩٤٤ تساوي Williks قيمة اختبار ويليكس لمدا انتث ك، حيإحصائيادالة 

 وهي قيمة ٣,٠٨تساوي "  ف"، وكانت قيمة ٠,٠٦ تساوي Hotellingاختبار هوتلنج 
، وبالنسبة للذكاء االنفعالي فقد جاءت قيمة ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائيادالة 

 تساوي Hotellingنج  واختبار هوتل٠,٨٣٣ تساوي Williksاختبار ويليكس لمدا 
  .٠,٠١ وهي قيمة دالة عند مستوى داللة ٨,٢٦تساوي " ف" وكانت قيمة ٠,٢٠١

 إحصائيا غير دالة Levene's test جاءت جميع قيم اختبارات ليفين كما
كما جاءت نتائج تحليل التباين . لجميع أبعاد االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي

  ).٢٤( رقم المتعدد كما يوضحها جدول
نتائج تحليل التباين المتعدد لـتأثير التخصص على أبعاد االبتكارية االنفعالية ): ٢٤ (جدول

  والذكاء االنفعالي
 )١٣٤= ن  (األدبي )٧٨= ن  (العلمي

 االنحراف المتوسط  التابعةالمغيرات
 المعياري

 االنحراف  المتوسط
 المعياري

 "ف "قيمة

 ٠,٣٠٠ ٨,٢٣ ٢٤,٨٨ ٨,١٤ ٢٤,٦٧  االنفعالياالستعداد
 ٠,٠٧٩ ١٥,٨٢ ٤٧,٠٢ ١٤,٣٢ ٤٦,٤١ الجدة

 ٢,٣٤ ١٠,٣٩ ٣٢,٨٥ ٩,٣٠ ٣٠,٦٦ األصالة/ الفاعلية
 ٢,٧٦ ٢٩,١٣ ١٠٤,٧٥ ٢٧,١١ ٩٨,٠٢  االنفعاليةاالبتكارية

 ١,٧٥ ٣,٣٢ ١٤,٦٢ ٣,٠٦ ١٤,٠٢  االنفعاالتإدراك
 ٢,١٣ ٣,٨١ ١٤,٧٨ ٣,٠٤ ١٥,٥٢  االنفعاالتاستخدام

 ٠,٧٨٩ ٢,٩٥ ٩,٨٠ ٢,٩١ ١٠,١٧  االنفعاالتفهم
 ٠,٠٤٨ ٤,٣١ ١٤,٦٧ ٣,٦٢ ١٤,٥٥  االنفعاالتإدارة
 ١,٤٤ ١٣,٥١ ٥٤,١٥ ١١,١٢ ٥١,٩٨  االنفعاليالذكاء

  ٠,٠٥دال عند مستوى     **٠,٠١دال عند مستوى *
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  :أنه) ٢٤( من خالل جدول رقم يتضح
 االستعداد (رية االنفعالية  في أبعاد االبتكاإحصائية توجد فروق ذات داللة ال

وكذلك الدرجة الكلية لالبتكارية ) األصالة/  الفاعلية– الجدة –االنفعالي 
 ).أدبي/ علمي(االنفعالية تعزى إلى التخصص 

 االنفعاالت إدراك( في أبعاد الذكاء االنفعالي إحصائية توجد فروق ذات داللة ال 
وكذلك الدرجة ) االنفعاالت ةإدار – فهم االنفعاالت – استخدام االنفعاالت –

 )أدبي/ علمي(الكلية للذكاء االنفعالي تعزى إلى التخصص 
) ٢٠١٤بشرى خطاب، وربيعة مانع، ( دراسات جنتائ هذه النتائج مع وتتفق

 في االبتكارية االنفعالية أو إحصائيةوالتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
عبد (، كما تتفق هذه النتائج مع دراسات )ادبي/ علمي(أبعادها تعزى إلى التخصص 

والتي ) ٢٠٠٧؛ محمود الطاللعة، ٢٠١١؛ ربيع رشوان، ٢٠٠٠المنعم الدردير، 
 في الذكاء االنفعالي وأبعاده المختلفة إحصائيةتوصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

ث في حين تختلف النتائج التي توصل إليه البح). أدبي/ علمي(تعزى إلى التخصص 
 أكدت على وجود فروق ذات والتي) ٢٠١٤حسني النجار، (الحالي مع نتيجة دراسة 

/ علمي( في االبتكارية االنفعالية وأبعادها المختلفة تعزى إلى التخصص إحصائيةداللة 
  ).أدبي

 تفسير هذه النتائج في إطار الخلفية الثقافية واالجتماعية الموحدة لعينة ويمكن
ن اختالف تخصصاتهم األكاديمية، إال أنهم تأثروا بنفس البيئة  فعلى الرغم مالدراسة،

 إلى عدم اختالف قدراتهم االنفعالية المتضمنة سواء في أدىالثقافية واالجتماعية، مما 
، حيث أشارت معظم نظريات االنفعال الحديثة .االبتكارية االنفعالية أو الذكاء االنفعالي

تالي القدرات المعرفية المتعلقة بها بالقواعد والمعايير إلى تأثر تكوين انفعاالت الفرد وبال
) Averill, 1999(وهذا ما يؤكده . فيه الفرد االجتماعية الحاكمة للمجتمع الذي ينشأ

االجتماعية في / حين يؤكد على أن فكرة االبتكارية االنفعالية تعتمد على النظرة البنائية
المعايير االجتماعية في تشكيل االنفعاالت نمو الفرد والتي ترتكز على دور التوقعات و

  .بعيدا عن النظرة البيولوجية البحتة لالنفعاالت والتي تجعلها محصنة ضد أي تغيير
 ان طالب التخصصات العلمية واألدبية يمرون بنفس الخبرات االجتماعية وحيث

تساب والثقافية، فإنهم يمرون بنفس مستويات القواعد والمعايير االجتماعية من اك
 تنمية وإتقان االكتسابحيث يمثل ) Averill, 1999(وتعزيز وتحويل كما أشار أفريل 

 السائدة في المجتمع، ويمثل التعزيز تهذيب الفرد القياسيةاالنفعاالت المعيارية و
النفعاالته ، في حين ان التحويل يتمثل في إجراء تحويالت وتعديالت على االنفعاالت 

ونظرا لمرور طالب التخصصات األدبية والعلمية بنفس القواعد . لتالئم الموقف الجديد
والمستويات المعيارية المجتمعية في تكوين انفعاالته وما يتعلق بها من قدرات، فقد أدى 
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البتكارية االنفعالية والذكاء ب التخصصين العلمي واألدبي في اذلك إلى عدم اختالف طال
  .االنفعالي وأبعادهما المختلفة

  : الفرض الثالث وتفسيرهانتائج
تختلف اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة "  الفرض الثالث على أنه ينص

  "الكبرى للشخصية في التنبؤ باالبتكارية االنفعالية وأبعادها المختلفة
 Multiple المتعدد االنحدار من هذا الفرض تم إجراء تحليل وللتحقق

regression باستخدام طريقة Stepwiseحديد اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة  لت
الكبرى للشخصية في التنبؤ باالبتكارية االنفعالية وأبعادها المختلفة كمتغيرات تابعة 

  ).٢٥(وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم 
 المتعدد لإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة الكبرى االنحدارنتائج تحليل ): ٢٥ (جدول

   باالبتكارية االنفعالية وأبعادها المختلفةللشخصية في التنبؤ
 المتغير
 التابع

  المتغير النموذج
  قيمة "B "قيمة  المستقل

 معامل "ت "قيمة "بيتا "
 "ف "قيمة التحديد

 *٥,٠٣٣ - ٩,١١٩ الثابت
 على االنفتاح األول

 *٨,٩٧٧ ٠,٥٢٧ ٠,٤٠٥ الخبرة
٨٠,٥٨٩ ٠,٢٧٧* 

 *٣,١٣٦ - ٦,٠٨٣ بتالثا
 على االنفتاح

 الثاني *٦,٧٢٥ ٠,٤٢٥ ٠,٣٢٦ الخبرة

 *٣,٧١٢ ٠,٢٣٥ ٠,١٥٥ االنبساطية

٤٩,٦٣٤ ٠,٣٢٢* 

 *٠,٤٨٩ - ١,١٨٢ الثابت
 على االنفتاح

 *٦,٠٨٨ ٠,٣٨٤ ٠,٢٩٥ الخبرة

 *٣,٦١٩ ٠,٢٢٤ ٠,١٤٧ االنبساطية

 االستعداد
 االنفعالي

 الثالث

 *٣,٢٦٧ ٠,١٨٨ ٠,١٦٠ المقبولية

٣٨,١٧٨ ١,٣٥٥* 

 الجدة *٦,٣٨١ - ٢٢,٨٩٢ الثابت
 على االنفتاح األول

 *٦,٩٠٩ ٠,٤٣٠ ٠,٦١٦ الخبرة
٤٧,٧٣٠ ٠,١٨٥* 
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 *٢,٤٤٣ - ١٣,٢٢١ الثابت
 على االنفتاح

 الثاني ٧,٣١١ ٠,٤٥٩ ٠,٦٥٨ الخبرة

 *٢,٣٦٧ ٠,١٤٩ ٠,١٩٩ العصابية

٢٧,١٨٩ ٠,٢٠٦* 

 *٥,٦٠٩ - ١٢,٣٥٧ ثابتال
 على االنفتاح األول

 *٩,٢٦٧ ٠,٥٣٩ ٠,٥٠٨ الخبرة
٨٥,٨٨٦ ٠,٢٩٠* 

 *٣,٤٠٦ - ٧,٩١٥ الثابت
 على االنفتاح

 الثاني *٦,٧٦٨ ٠,٤١٨ ٠,٣٩٤ الخبرة

 *٤,٥٣٤ ٠,٢٨٠ ٠,٢٢٦ االنبساطية

٥٧,٢٢٤ ٠,٣٥٤* 

 ٠,٥٨٢- - ٢,١٦٣- الثابت
 على فتاحاالن

 *٧,١١٩ ٠,٤٢٩ ٠,٤٠٤ الخبرة

 *٥,٠٨٧ ٠,٣٠٩ ٠,٢٥٠ االنبساطية

/ الفاعلية
 األصالة

 الثالث

 *٣,٤٢١ ٠,١٨٩ ٠,٢٠٩  الضميريقظة

٤٤,٠٠٥ ٠,٣٨٨* 

 *٧,٥٣٣ - ٤٤,٣٦٨ الثابت
 على االنفتاح األول

 *١٠,٤٣٦ ٠,٥٨٤ ١,٥٢٩ الخبرة
١٠٨,٩٠ ٠,٣٤١* 

 *٥,٦٢٥ - ٣٥,٧٥٥ الثابت
 على االنفتاح

 *٨,٢١٩ ٠,٥٠٠ ١,٣٠٧ الخبرة

 االبتكارية
 االنفعالية

 الثاني

 *٣,٢١٤ ٠,١٩٥ ٠,٤٣٨ االنبساطية

٦٢,٠٣ ٣,٧٣* 

  ٠,٠١دال عند مستوى *
تفاوت اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة ) ٢٥( من خالل جدول يتضح

للشخصية في التنبؤ بأبعاد االبتكارية االنفعالية والدرجة الكلية لها، وفيما يلي توضيح 
  : اإلسهاماتلهذه
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 االنفعاليلالستعداد بالنسبة : 
 تظهر عوامل العصابية ويقظة الضمير أي إسهامات نسبية دالة في التنبؤ لم

باالستعداد االنفعالي، في حين أظهرت عوامل االنفتاح على الخبرة واالنبساطية 
يث كان  االنفعالي، حباالستعداد في التنبؤ إحصائياوالمقبولية إسهامات متباينة ودالة 

عامل االنفتاح على الخبرة األكثر قدرة تنبؤية باالستعداد االنفعالي، حيث وصلت نسبة 
، في حين وصلت %٢٧,٧) االنفتاح على الخبرة فقط(التباين المفسر قي النموذج األول 

إلى ) االنبساطية+ االنفتاح على الخبرة (نسبة التباين المفسر في النموذج الثاني 
) المقبولية+ االنبساطية + االنفتاح على الخبرة ( النموذج الثالث ، وبلغت في%٣٢,٢
" ف"وكذلك قيم " بيتا"و " B"للثوابت التنبؤية و " ت"، وقد جاءت قيم %٣٥,٥إلى 

  .٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياللنماذج الثالثة دالة 
 للجدةبالنسبة : 

 في إحصائيا دالة  تظهر عوامل المقبولية ويقظة الضمير أي إسهامات نسبيةلم
التنبؤ بالجدة، في حين أظهر عاملي االنفتاح على الخبرة والعصابية إسهامات نسبية 

 في التنبؤ بالجدة، حيث كان عامل االنفتاح على الخبرة األكثر إحصائيامتباينة ودالة 
االنفتاح على (قدرة تنبؤية بالجدة، حيث بلغت قيمة التباين المفسر في النموذج األول 

، في حين وصلت نسبة التباين المفسر في النموذج الثاني %١٨,٥) خبرة فقطال
" B"للثوابت التنبؤية و " ت"، وقد جاءت قيم %٢٠,٦) العصابية+ االنفتاح على الخبرة (

  .٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياللنموذجين دالة " ف"وكذلك قيم " بيتا"و 
 األصالة/  للفاعليةبالنسبة: 

العصابية والمقبولية أي إسهامات نسبية دالة في التنبؤ  تظهر عوامل لم
األصالة، في حين أظهرت عوامل االنفتاح على الخبرة واالنبساطية ويقظة / بالفاعلية

األصالة، حيث كان عامل /  بالفاعليةالتنبؤ في إحصائياالضمير إسهامات متباينة ودالة 
األصالة، حيث وصلت نسبة التباين / ةاالنفتاح على الخبرة األكثر قدرة تنبؤية بالفاعلي

، في حين وصلت نسبة %٢٩) االنفتاح على الخبرة فقط(المفسر قي النموذج األول 
، %٣٥,٤إلى ) االنبساطية+ االنفتاح على الخبرة (التباين المفسر في النموذج الثاني 

إلى ) يقظة الضمير+ االنبساطية + االنفتاح على الخبرة (وبلغت في النموذج الثالث 
للنماذج " ف"وكذلك قيم " بيتا"و " B"للثوابت التنبؤية و " ت"، وقد جاءت قيم %٣٨,٨

لثابت التنبؤ في " ت" فيما عدا قيمة ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياالثالثة دالة 
النموذج الثالث الذي يضم االنفتاح على الخبرة واالنبساطية ويقظة الضمير كمتغيرات 

  .منبئة
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 بتكارية االنفعالية لالبالنسبة: 
 تظهر عوامل العصابية والمقبولية ويقظة الضمير أي إسهامات نسبية دالة لم

في التنبؤ باالبتكارية االنفعالية ككل، في حين أظهرت عوامل االنفتاح على الخبرة 
 في التنبؤ باالبتكارية االنفعالية ككل، حيث إحصائياواالنبساطية إسهامات متباينة ودالة 

 على الخبرة األكثر قدرة تنبؤية باالبتكارية االنفعالية ككل ، حيث النفتاحمل اكان عا
، في %٣٤,١) االنفتاح على الخبرة فقط(وصلت نسبة التباين المفسر قي النموذج األول 

+ االنفتاح على الخبرة (حين وصلت نسبة التباين المفسر في النموذج الثاني 
وكذلك قيم " بيتا"و " B"للثوابت التنبؤية و " ت"م ، وقد جاءت قي٣٧,٣إلى ) االنبساطية

  ..٠ عند مستوى داللة إحصائياللنموذجين دالة " ف"
  : إيجاز النتائج السابقة فيما يليويمكن

 عامل االنفتاح على الخبرة هو األكثر إسهاما في التنبؤ باالبتكارية االنفعالية يعد 
نفعالية وكذلك بالدرجة الكلية حيث أسهم في التنبؤ بجميع أبعاد االبتكارية اال

 .لها
 في التنبؤ بأبعاد االستعداد أسهم عامل االنبساطية في المرتبة الثانية حيث جاء 

 .األصالة وكذلك الدرجة الكلية لالبتكارية االنفعالية/ االنفعالي والفاعلية
 لتنبؤ تظهر عوامل المقبولية والعصابية ويقظة الضمير إسهاما كبيرا في الم 

بتكارية االنفعالية، حيث أظهر عامل المقبولية إسهاما في التنبؤ ببعد باال
االستعداد االنفعالي فقط، كما اظهر عامل العصابية إسهاما في التنبؤ بالجدة، 

 .الفاعلية فقط/ بينما أظهر عامل يقظة الضمير إسهاما في التنبؤ ببعد األصالة
في ارتباط الدرجة ) Averill, 1999( هذه النتائج مع نتائج دراسة وتتفق

 بالعصابية، وارتباط بعد ارتباطهاالكلية لالبتكارية االنفعالية باالنفتاح على الخبرة وعدم 
كما تتفق هذه النتائج فيما يتعلق بارتباط االبتكارية االنفعالية بعامل . الجدة بالعصابية

يقظة الضمير مع االنفتاح على الخبرة وعدم ارتباطها بعوامل العصابية والمقبولية و
 ,.Averill, 1999; Soroa et al., 2015; Ivecevic, et al(نتائج دراسات 

 مع نفس الدراسات في ارتباط االبتكارية االنفعالية لنتائج، في حين اختلفت ا)2007
  .بعامل االنبساطية

 تتفق نتائج البحث الحالي فيما يتعلق بارتباط االستعداد االنفعالي بعامل كما
 ,.Ivecevic, et al., 2007; Soroa, et al(اح على الخبرة مع دراسات االنفت

، في حين اختلفت معها في إطار ارتباط بعد االستعداد االنفعالي بعوامل )2015
كما تتفق نتائج البحث الحالي فيما يتعلق بارتباط بعد الجدة بعامل . االنبساطية والمقبولية

 ارتباطه بعوامل االنبساطية والمقبولية ويقظة العصابية واالنفتاح على الخبرة وعدم
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 Averill, 1999; Ivecevic, et al., 2007; Soroa, et(مع دراسات  الضمير
al., 2015.(  

األصالة بعوامل االنفتاح على الخبرة /  إطار عالقة بعد الفاعليةوفي
د اتفقت هذه  فقية، الضمير وعدم ارتباطها بعوامل العصابية والمقبولةواالنبساطية ويقظ

، في حين اختلفت مع نتائج دراسات )Ivecevic, et al., 2007(النتائج مع دراسة 
)Averill, 1999; Soroa, et al., 2015;  (األصالة بعاملي / في ارتباط الفاعلية

  .االنبساطية ويقظة الضمير
  : تفسير هذه النتائج السابقة كما يليويمكن

 يظهر ارتباطا باالبتكارية االنفعالية ككل أو بأي من  لعامل العصابية، فإنه لمبالنسبة 
 التنبؤأبعادها باستثناء بعد الجدة فقط، حيث كان اإلسهام النسبي لهذا العامل في 

 لم تتغير نسبة التباين المفسر بدخول عامل العصابية ثببعد الجدة ضعيف جدا حي
الرتباط الضعيف ، مما يدلل على ا%٢في النموذج النتبؤي سوى بمقدار أقل من 

ويمكن تفسير . بين عامل العصابية وبعد الجدة كبعد من أبعاد االبتكارية االنفعالية
ذلك في إطار أن عامل العصابية وفقا ألبعاد الشخصية يفسر ميل الفرد تجاه 

 عن اآلخرين االستجابة في واالختالفاالنفعاالت السلبية والميل إلى الشذوذ 
)Costa & McCrae, 2008.( ربما كان السبب في لالختالف وهذا الميل 

ارتباط عامل العصابية ببعد الجدة نظرا ألن الجدة تتطلب تباين استجابة الفرد 
وحيث ان السلوك العصابي ). Averill, 1999(االنفعالية عن معايير الجماعة 

 ولذا فإن عامل العصابية لم يرتبط ببعد سلوكا سلبيا فإنه يعد سلوكا غير فعاال
 .األصالة أو بعد االستعداد االنفعالي/ لفاعليةا

 ة لعامل االنبساطية فقد أسهم بشكل ملحوظ في التنبؤ باالبتكارية االنفعاليبالنسبة 
ككل من خالل إسهاماته النسبية الواضحة في التنبؤ ببعدين من أبعاد االبتكارية 

لة، وهذا يعني أن ارتفاع األصا/ االنفعالية هما بعد االستعداد االنفعالي وبعد الفاعلية
مستوى االنبساطية لدى الفرد يصاحبه ارتفاعا في مستوى االبتكارية االنفعالية من 

، حيث أن المنبسطون األصالة/  مستوى االستعداد االنفعالي والفاعليةارتفاعخالل 
يميلون إلى االجتماعية أكثر من غيرهم وودودين ويملكون العديد من المهارات 

 & Costa (اجتماعيا مع اآلخرين االندماج مما يجعلهم أكثر قدرة على االجتماعية
McCrae, 2008 .( األمر الذي يساعدهم في صقل سلوكهم االنفعالي من خالل

 النفعاالت اآلخرين ومحاولة فهمها والعمل على تطويرها، وكل هذا يعد من االنتباه
 االندماجعد عملية ، كما تسا)Averill, 1999(مظاهر االستعداد االنفعالي 

االجتماعي الذي يتسم به األفراد المنبسطين على ميل هؤالء األفراد لدعم ذواتهم 
والمجتمع الذي يعيشون فيه من خالل انفعاالتهم المختلفة الصادقة واألصيلة 
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وليست الزائفة، من أجل تحقيق الهدف الكامن وراء االنفعال، وهذا ما يعد من أهم 
لتحقيق ) Averill, 1999(صالة في االنفعاالت كما أوضح األ/ مظاهر الفاعلية

 . االجتماعياالندماجمزيد من 
 لعامل االنفتاح على الخبرة، فقد أسهم بشكل ملحوظ في التنبؤ بجميع أبعاد بالنسبة 

االبتكارية االنفعالية وكذلك الدرجة الكلية، وتعد هذه النتيجة منطقية إلى حد بعيد، 
إلى أن الفرد المنفتح على الخبرة ) Costa & McCrae, 2008(حيث يشير 

يتميز بالحساسية الشديدة لمشاعره ويميل إلى الفضول وحب االستطالع ولديه 
القدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين ولديه االستعداد لتقبل األفكار والقيم 

ه وهذ. استجاباتهالجديدة، كما انه في كثير من األحيان يكون غير تقليدي في 
 المختلفة األمر الذي أدى إلى ةالمظاهر ترتبط بشكل كبير بأبعاد االبتكارية االنفعالي

 .ارتباط كبير بين عامل االنفتاح على الخبرة وأبعاد االبتكارية االنفعالية
 لعامل المقبولية، فقد أسهم إسهاما محدودا في التنبؤ باالبتكارية االنفعالية بالنسبة 

 في التنبؤ باالستعداد االنفعالي، حيث لم يتغير مقدار من خالل إسهامه النسبي
، )تقريبا% ٣ (ارالتباين المفسر بدخول المقبولية في النموذج التنبؤي سوى بمقد

وربما كان السبب وراء ذلك تميز الفرد الذي يتسم بالمقبولية بالتعاطف وحسن 
لتفاؤل والموثوقية التعامل مع اآلخرين ومساعدتهم كما يتميز باإليثار والتواضع وا

)Costa & McCrae, 2008( وربما كانت هذه العوامل قد ساعدت في صقل ،
 إلرتفاع ؤديالسلوك االنفعالي واكتساب المعارف حول االنفعاالت المختلفة مما ي

 .مستوى االستعداد االنفعالي لديه
 ة بالنسبة لعامل يقظة الضمير، فقد أسهم فقط في التنبؤ ببعد الفاعليوأخيرا /

 كبعد من أبعاد االبتكارية االنفعالية، وربما كان السبب في ذلك أن الفرد األصالة
 والمثابرة في العمل والحاجة واالجتهادالذي يتسم بيقظة الضمير يتميز بالتفاني 

 وكلها عوامل قد ترتبط بشكل شديد،الشديدة لإلنجاز، وتحمل المسئولية وااللتزام ال
 المطلوبة االستفادة، وكذلك بمحاولة تحقيق )ةأصال(مباشر بصدق المشاعر 

والهدف المنشود للفرد والمجتمع حتى وإن كان ذلك في المواقف االنفعالية 
/ األمر الذي يمكن أن يفسر ارتباط عامل يقظة الضمير ببعد الفاعلية). فاعلية(

 .األصالة كبعد من أبعاد االبتكارية االنفعالية
  : الفرض الرابع وتفسيرهانتائج

 للعوامل الخمسة نسبيةتختلف اإلسهامات ال"  الفرض الرابع على أنه ينص
  "الكبرى للشخصية في التنبؤ بالذكاء االنفعالي وأبعاده المختلفة

 Multiple المتعدد االنحدار من هذا الفرض تم إجراء تحليل وللتحقق
regression باستخدام طريقة Stepwiseمل الخمسة  لتحديد اإلسهامات النسبية للعوا
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 المختلفة كمتغيرات تابعة وجاءت هالكبرى للشخصية في التنبؤ بالذكاء االنفعالي وأبعاد
  ).٢٦(النتائج كما يوضحها جدول رقم 

 المتعدد لإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة الكبرى االنحدارنتائج تحليل ): ٢٦ (جدول
  ةللشخصية في التنبؤ بالذكاء االنفعالي وأبعاده المختلف

 المتغير
 المتغير النموذج التابع

 معامل "ت "قيمة "بيتا "قيمة "B "قيمة المستقل
 "ف "قيمة التحديد

 *٤٦,٢٥ ٠,١٨٠ *٦,٨٠١ ٠,٤٢٥ ٠,٢٠٣ المقبولية األول *٥,٦٢٢ - ٦,٩١٣ الثابت

 *٢,٧٥٩ - ٣,٧٨٥ الثابت
 *٦,٣٤١ ٠,٣٨٤ ٠,١٨٣ المقبولية

 إدراك
 الثاني االنفعاالت

 *٤,٤٥٠ ٠,٢٦٩ ٠,١٠٠ االنبساطية
٣٥,١٠ ٠,٢٥١* 

 *٥٧,٧٥ ٠,٢١٦ *٧,٦٠٠ ٠,٤٦٤ ٠,٢٧٠  الضميريقظة األول *٣,٠٠ - ٤,٥٤٤ الثابت

 ٠,٢٥٣- - ٠,٥٠١- الثابت
 *٨,٢٩٥ ٠,٤٩٤ ٠,٢٨٧  الضميريقظة

 استخدام
 على االنفتاح الثاني االنفعاالت

 *٣,٧٨٨ ٠,٢٢٦ ٠,١٢٢ الخبرة
٣٧,٨٩ ٠,٢٦٦* 

 *٥,٧٨٠ - ٥,٨٠٧ الثابت
 على االنفتاح األول

 *٢٤,٩٨ ٠,١٠٦ *٤,٩٩٨ ٠,٣٢٦ ٠,١٢٣ الخبرة

 ٠,٣٤٠- - ٠,٥٣٦- الثابت
 على االنفتاح

 *٥,٨٥٧ ٠,٣٦٦ ٠,١٣٨ الخبرة

 فهم
 االنفعاالت

 الثاني
 *٤,٩٢٦ ٠,٣٠٧ ٠,١٣٦  الضميريقظة

٢٦,٠٠٦ ٠,١٩٩*

 *٦٠,٣٢ ٠,٢٢٣ *٧,٧٦٧- ٠,٤٧٢- ٠,٢٠٠- العصابية ولاأل *٢٠,٩١٦ - ٢٢,٧٠ الثابت

 *١١,٨٢٢ - ١٨,٦٧٥ الثابت
 *٦,٩٥٩- ٠,٤٢٤- ٠,١٨٠- العصابية

 إدارة
 الثاني تاالنفعاال

 *٣,٤٣٢ ٠,٢٠٩ ٠,٠٨١ االنبساطية
٣٧,٦٠ ٠,٢٦٥* 

 الذكاء *٥,٠٣٣ - ٩,١١٩ الثابت
 على النفتاحا األول االنفعالي

 *٨٠,٥٩ ٠,٢٧٧ *٨,٩٧٧ ٠,٥٢٧ ٠,٤٠٥ الخبرة
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 المتغير
 المتغير النموذج التابع

 معامل "ت "قيمة "بيتا "قيمة "B "قيمة المستقل
 "ف "قيمة التحديد

 *٣,١٣٦ - ٦,٠٨٣ الثابت
 على االنفتاح

 الثاني *٦,٧٢٥ ٠,٤٢٥ ٠,٣٢٦ الخبرة
 *٣,٧١٢ ٠,٢٣٥ ٠,١٥٥ االنبساطية

٤٩,٦٣ ٠,٣٢٢* 

 ٠,٤٨٩ - ١,١٨٢ الثابت
 على االنفتاح

 *٦,٠٨٨ ٠,٣٨٤ ٠,٢٩٥ الخبرة
 *٣,٦١٩ ٠,٢٢٤ ٠,١٤٧ نبساطيةاال

 الثالث

 *٣,٢٦٧ ٠,١٨٨ ٠,١٦٠ المقبولية

٣٨,١٧ ٠,٣٥٥* 

  ٠,٠١دال عند مستوى *
تفاوت اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة ) ٢٦( من خالل جدول رقم يتضح

الكبرى للشخصية في التنبؤ بأبعاد الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية له، وفيما يلي توضيح 
  :لهذه اإلسهامات

 االنفعاالتإلدراك ةبالنسب : 
 تظهر عوامل العصابية ويقظة الضمير واالنفتاح الخبرة أي إسهامات نسبية لم

دالة في التنبؤ بادراك االنفعاالت، في حين أظهر عاملي المقبولية واالنبساطية إسهامات 
نسبية متباينة ودالة احصائيا في التنبؤ بادراك االنفعاالت، حيث كان عامل المقبولية 

 في التنبؤ بادراك االنفعاالت، حيث بلغت نسبة التباين المفسر في النموذج سهاماكثر إاأل
، في حين وصلت قيمة التباين المفسر في النموذج الثاني %١٨) المقبولية فقط(األول 

، "بيتا"و " B"لثوابت التنبؤ و " ت"، وقد جاءت قيم %٢٥إلى ) االنبساطية+ المقبولية (
  .٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياوذجين دالة للنم" ف"وكذلك قيم 

 النفعاالت الستخدام ابالنسبة 
 أي إسهامات نسبية دالة في قبولية تظهر عوامل العصابية واالنبساطية والملم

التنبؤ باستخدام االنفعاالت، في حين أظهر عاملي يقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة 
ي التنبؤ باستخدام االنفعاالت، حيث كان عامل  فإحصائياإسهامات نسبية متباينة ودالة 

يقظة الضمير األكثر إسهاما في التنبؤ باستخدام االنفعاالت، حيث بلغت نسبة التباين 
، في حين وصلت قيمة التباين %٢١,٦) يقظة الضمير فقط(المفسر في النموذج األول 
، وقد %٢٦,٦ إلى )االنفتاح على الخبرة+ يقظة الضمير (المفسر في النموذج الثاني 

 إحصائياللنموذجين دالة " ف"، وكذلك قيم "بيتا"و " B"لثوابت التنبؤ و " ت"جاءت قيم 
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 في النموذج الثاني فقد كانت االنحدارلثابت " ت" باستثناء قيمة ٠,٠١عند مستوى داللة 
  .إحصائياغير دالة 
 لفهم االنفعاالتبالنسبة  

لمقبولية أي إسهامات نسبية دالة في  تظهر عوامل العصابية واالنبساطية والم
التنبؤ بفهم االنفعاالت، في حين أظهر عاملي يقظة الضمير واالنفتاح على الخبرة 
إسهامات نسبية متباينة ودالة احصائيا في التنبؤ بفهم االنفعاالت، حيث كان عامل 

سبة التباين  األكثر إسهاما في التنبؤ بفهم االنفعاالت، حيث بلغت نخبرةاالنفتاح على ال
، في حين وصلت قيمة %١٠,٦) االنفتاح على الخبرة فقط(المفسر في النموذج األول 

، %١٩,٩إلى ) يقظة الضمير+ االنفتاح على الخبرة (التباين المفسر في النموذج الثاني 
 دالة جينللنموذ" ف"، وكذلك قيم "بيتا"و " B"لثوابت التنبؤ و " ت"وقد جاءت قيم 

 في النموذج الثاني االنحدارلثابت " ت" باستثناء قيمة ٠,٠١توى داللة  عند مسإحصائيا
  .إحصائيافقد كانت غير دالة 

 االنفعاالتإلدارة بالنسبة  
 تظهر عوامل االنفتاح على الخبرة ويقظة الضمير والمقبولية أي إسهامات لم

االنبساطية  االنفعاالت، في حين أظهر عاملي العصابية وبإدارةنسبية دالة في التنبؤ 
 االنفعاالت، حيث كان عامل بإدارة في التنبؤ إحصائياإسهامات نسبية متباينة ودالة 

 االنفعاالت عكسيا، حيث بلغت نسبة التباين بإدارةالعصابية األكثر إسهاما في التنبؤ 
، في حين وصلت قيمة التباين %٢٢,٣) العصابية فقط(المفسر في النموذج األول 

" ت"، وقد جاءت قيم %٢٦,٥إلى ) االنبساطية+ العصابية (ج الثاني المفسر في النموذ
 عند مستوى داللة إحصائياللنموذجين دالة " ف"، وكذلك قيم "بيتا"و " B"لثوابت التنبؤ و 

٠,٠١.   
 للذكاء االنفعاليبالنسبة  

 تظهر عوامل العصابية ويقظة الضمير أي إسهامات نسبية دالة في التنبؤ لم
فعالي ككل، في حين أظهر عوامل االنفتاح على الخبرة واالنبساطية بالذكاء االن

 حيث كل،والمقبولية إسهامات نسبية متباينة ودالة احصائيا في التنبؤ بالذكاء االنفعالي ك
كان عامل االنفتاح على الخبرة األكثر إسهاما في التنبؤ بالذكاء االنفعالي ككل، حيث 

، في %٢٧,٧) االنفتاح على الخبرة فقط(موذج األول بلغت نسبة التباين المفسر في الن
) االنبساطية+ االنفتاح على الخبرة (حين وصلت قيمة التباين المفسر في النموذج الثاني 

االنفتاح على الخبرة (في النموذج الثالث % ٣٥,٥، وزادت هذه النسبة إلى %٣٢,٢إلى 
، وكذلك قيم "بيتا"و " B" التنبؤ و لثوابت" ت"،  وقد جاءت قيم )المقبولية+ االنبساطية+ 
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لثابت " ت" باستثناء قيمة ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياللنماذج الثالثة دالة " ف"
  .إحصائيا في النموذج الثالث فقد كانت غير دالة االنحدار

  : إيجاز النتائج السابقة فيما يليويمكن
 إسهاما في التنبؤ ر عاملي االنفتاح على الخبرة واالنبساطية هما األكثيعد 

بالذكاء االنفعالي حيث أسهم عامل االنفتاح على الخبرة في التنبؤ بأبعاد 
استخدام االنفعاالت وفهم االنفعاالت وكذلك الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، في 

 االنفعاالت وإدارة االنفعاالت إدراكحين أسهم عامل االنبساطية في التنبؤ بأبعاد 
 .لية للذكاء االنفعاليوكذلك الدرجة الك

 المرتبة الثانية من حيث إسهامها في في عاملي المقبولية ويقظة الضمير وجاء 
 إدراكالتنبؤ بالذكاء االنفعالي، حيث أسهم عامل المقبولية في التنبؤ ببعد 

االنفعاالت والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، في حين أسهم عامل يقظة الضمير 
 .تخدام االنفعاالت وفهم االنفعاالتفي التنبؤ بإبعاد اس

 يظهر عامل العصابية إسهاما كبيرا في التنبؤ بالذكاء االنفعالي إال من خالل لم 
 . االنفعاالت بصورة عكسية فقطإدارة في التنبؤ ببعد مهإسها
 ,.Ivecevic, et al( النتائج السابقة للبحث الحالي مع نتائج دراسة تتفق

ط الذكاء االنفعالي بعامل المقبولية وارتباط بعد فهم االنفعاالت فيما يتعلق بارتبا) 2007
 االنفعاالت بعامل االنبساطية، في حين اختلفت إدارةبعامل يقظة الضمير وارتباط بعد 

 االنفعاالت بيقظة الضمير والمقبولية وعدم ارتباط إدارةعنها فيما يتعلق بعدم ارتباط 
  . الضميرةالذكاء االنفعالي ككل بيقظ

من ) Curci, et al., 2013( اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كما
 االنفعاالت بعامل المقبولية وبعد إدراك بعامل المقبولية وبعد اليحيث ارتباط الذكاء االنفع

 االنفعاالت بعالقة سلبية مع عامل العصابية، في حين اختلفت معها في عدم ارتباط إدارة
  . االنفعاالت أو فهمهاإدارة من عامل المقبولية بكل

فيما ) ٢٠١١ربيع رشوان، ( اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة كما
 الخبرة واالنبساطية والمقبولية، ىيتعلق بارتباط الذكاء االنفعالي ككل بعوامل االنفتاح عل

عالقة موجبة،  االنفعاالت بعامل العصابية بعالقة سالبة واالنبساطية بإدارةوكذلك ارتباط 
 االنفعاالت بالمقبولية واالنبساطية وفهم االنفعاالت بيقظة الضمير، إدراكوكذلك ارتباط 

في حين اختلفت معها في عدم ارتباط الذكاء االنفعالي ككل بعامل يقظة الضمير، وعدم 
 االنفعاالت بعوامل يقظة الضمير والمقبولية واالنفتاح على الخبرة وعدم إدارةارتباط 

  .تباط فهم االنفعاالت بعوامل العصابية والمقبوليةار
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  : تفسير هذه النتائج كما يليويمكن
 لعامل االنفتاح على الخبرة، فقد أسهم بشكل كبير في التنبؤ بالذكاء بالنسبة 

االنفعالي من خالل إسهامه النسبي في التنبؤ باستخدام االنفعاالت وفهم االنفعاالت 
التباين المفسر عندما دخل في النموذج التنبؤي حيث كان مقدار التغير في 

، في حين بلغت قيمته في النموذج التنبؤي لفهم %٥الستخدام االنفعاالت حوالي 
، ويمكن تفسير هذه النتيجة في إطار خصائص الفرد المنفتح %٩االنفعاالت حوالي 

 لمشاعره ومستواه المرتفع في ديدةعلى الخبرة وما يتميز به من حساسية ش
القدرة على التعرف على مشاعر اآلخرين وفهمها وتقديره للمجال والفن والطبيعة 

كما أن ). Costa & McCrae, 2008(وقدرته على تقبل أفكارا وقيما جديدة 
هذا الفرد يتميز باتساع الحياة االنفعالية وكثرة الخبرات االنفعالية التي يمر بها 

، وكل هذه الخصائص )Day, Therrien & Carroll, 2005(وسعة الخيال 
تساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى القدرة على فهم انفعاالت اآلخرين خاصة 

 دالالت االنفعاالت وإدراك المراحل التي تمر بها انفعاالت الفرد وإدراكالمركبة منها 
 Caruso,et(وفهم العالقات فيما بينها، وكل هذا يعد من مظاهر فهم االنفعاالت 

al., 2002( . كما أن اتساع الخبرات والحياة االنفعالية لهذا الفرد يساعده في
استخدام تلك المعلومات االنفعالية في تيسير عملية التفكير واتخاذ القرارات 
المناسبة في المشكالت االنفعالية، وهذا يعد من أهم مظاهر استخدام االنفعاالت في 

 ).Caruso, et al., 2002(الذكاء االنفعالي 
 فقد أسهم في التنبؤ بالذكاء االنفعالي من خالل إسهامه ولية، لعامل المقبنسبةبال 

 االنفعاالت، ويمكن تفسير ذلك من خالل الطبيعة إدراكالنسبي في التنبؤ ببعد 
 واالهتمامالمتسامحة لإلفراد ذوي المقبولية العالية والتعاطف مع اآلخرين 

 انفعاالت إدراكهم من مما يمكن) Costa & McCrae, 2008(بمشاعرهم 
 . معهمعلاآلخرين بشكل جيد أثناء التفا

 إطار عامل االنبساطية ، فقد أسهم في التنبؤ بالذكاء االنفعالي من خالل وفي 
 االنفعاالت كبعدين من أبعاد وإدارةإسهامه النسبي في التنبؤ بادراك االنفعاالت 

 من أهم سماتهم التفاعل الذكاء االنفعالي، فاألفراد ذوي االنبساطية المرتفعة
 & Costa(االجتماعي والتواصل مع اآلخرين والمودة والدفء والحميمية 

McCrae, 2008( وهذه السمات تزيد من خبراتهم االنفعالية مما يجعلهم أكثر ،
 انفعاالت اآلخرين وكذلك التعبير عن انفعاالتهم بشكل جيد يمكنهم إدراكقدرة على 

لذي يسعون إليه، كما يمكنهم ذلك من ادارة انفعاالتهم  االجتماعي ااالندماجمن 
والتحكم فيها بشكل جيد وحل المشكالت االنفعالية دون قمع االنفعاالت السلبية 

)Caruso, et al., 2002.( 
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 االنفعاالت ام لعامل يقظة الضمير، فقد أظهر إسهاما داال في التنبؤ باستخدوبالنسبة 
من أبعاد الذكاء االنفعالي، فارتفاع مستوى يقظة وفهم طبيعة االنفعاالت كبعدين 

 بالعمل أكثر واهتمامه والدافعية واالجتهادالضمير لدى الفرد يجعله يتسم بالتفاني 
 االهتماممن المتعة، ولعل هذه المظاهر أو السمات تبدو متعارضة مع فكرة 

الجتماعية لها باالنفعاالت الخاصة بالفرد أو باآلخرين، ولذا فقد تكون المرغوبية ا
دور في تفسير هذه النتيجة من خالل تحسين بعض أفراد العينة مرتفعي الذكاء 
االنفعالي من استجاباتهم على عامل يقظة الضمير من أجل تحقيق قدر من 

 .المرغوبية االجتماعية
 إدارة بالنسبة لعامل العصابية، فقد أظهر إسهاما عكسيا في التنبؤ ببعد وأخيرا 

 وهذه النتيجة تبدو منطقية إلى حد كبير فاألفراد ذوي سمة العصابية االنفعاالت،
المرتفعة يشعرون بكثير من المشاعر السلبية والضغوط النفسية وعدم الرضا حول 

 & Costa(العديد من مظاهر حياته وانخفاض مستوى تقدير الذات لديهم 
McCrae, 2008( وإدارةتنظيم ، وكلها مظاهر كفيلة بأن تعوق قدرة الفرد على 

 مستوى وعيه بانفعاالته وقدرته على حل المشكالت وكلها من وانخفاضانفعاالته 
 ).Caruso, et al., 2002( االنفعاالت الجيدة إدارةمظاهر 

  : البحثتوصيات
 خالل استعراض النتائج السابقة يمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات من

  :أهمها
الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية على  التمايز البنائي لكل من دراسة .١

 الصدق البنائي لكال منعينات في مراحل عمرية مختلفة لتحقيق مزيد 
 .المتغيرين

 الدراسة الحالية بقياس االبتكارية االنفعالية كقدرة كما تقاس من تكرار .٢
 .خالل أسلوب األداء األقصى بدال من أسلوب التقدير الذاتي

 سمات الشخصية واالبتكارية االنفعالية والذكاء  بين بعضاالرتباط .٣
االنفعالي يدعونا إلى عقد الندوات وورش العمل لتوعية الطالب والطالبات 

 .بعوامل الشخصية وكيفية تحقيق مستوى جيد من الصحة النفسية
 مستوى وعي الطالب والطالبات بانفعاالتهم وانفعاالت اآلخرين وكيفية رفع .٤

 المختلفة من أجل زيادة مستوى ةمج اإلرشاديضبطها من خالل البرا
  . المتضمنة في الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعاليةاالنفعاليةالقدرات 
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  المراجع
صعوبة التعرف على المشاعر وعالقتها بالعوامل ). ٢٠١٤( محمد عبد الخالق أحمد

لوم  العمجلة. الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من طالب جامعة الكويت
  .٤١-١١، )١ (٤٢ الكويت، ،االجتماعية

العوامل الخمسة الكبرى في ). ١٩٩٦( محمد عبد الخالق، وبدر محمد األنصاري أحمد
 الهيئة المصرية العامة ، علم النفسمجلة. عرض نظري: مجال الشخصية

  .١٩-٦، ٣٨للكتاب، 
 كاتل وأيزنك  للشخصية في نموذج كل مناألساسيةالمكونات ). ٢٠٠٧( أبو هاشم السيد

 جامعة ، كلية التربيةمجلة). دراسة عاملية(وجلدبيرج لدى طالب الجامعة 
  .٢٧٤-٢١٠، ٧٠بنها، 

مدى كفاءة قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في ). ١٩٩٧( األنصاري بدر
  .٣١٠-٢٧٧، )٢ (٧ مصر، ، دراسات نفسيةمجلة. المجتمع الكويتي

 اإلبداع االنفعالي وعالقته ببعض المتغيرات لدى ).٢٠١٤( خطاب، وربيعة مانع بشرى
  .٢٧-١، )١٨ (٦ ، الدراسات التاريخية والحضاريةمجلة. طلبة الجامعة

 اإلبداع االنفعالي وفعالية الذات بينالنموذج البنائي للعالقة ). ٢٠١٤( النجار حسني
ة  كلية التربيمجلة. االنفعالية ومهارات إتخاذ القرار لدى طالب الجامعة 

  .١٤٤-١٠١، )٩٨ (٢٥ ،جامعة بنها
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالذكاء ). ٢٠١٠( الصاوي عبده رانيا

 مركز البصيرة ، دراسات نفسيةمجلة. الوجداني لدى طالبات جامعة تبوك
  .٨١-٣٥، ٣ زائر،للبحوث واإلستشارات والخدمات التعليمية، الج

ء الوجداني وقدرته التنبؤية في ضوء عالقته بسمات الذكا). ٢٠١١( عبده رشوان ربيع
 جامعة ، العلوم العربية واإلنسانيةمجلة. الشخصية وبعض القدرات العقلية

  .٤٤٣-٣٦٧، )١ (٤القصيم، 
 بين اإلبداع االنفعالي وبعض اتالنموذج البنائي للعالق). ٢٠١١( عبد العليم زينب

 ،كلية التربية جامعة الزقازيق مجلة. متغيرات تجهيز المعلومات االنفعالية
)٢٥٤-١٦٧، )٧٢.  

البناء العاملي لإلبداع االنفعالي وعالقته بكل من السيطرة ). ٢٠١٠( دسوقي شيرين
 كلية مجلة.  لدى عينة من طالب الصف الثالث اإلعداديقيمالمعرفية وال

  .٢١٢-١٦٨، )٨٢ (٢١ ،التربية، جامعة بنها
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)  العاطفي– الفعال –االنفعالي ( الوجداني ءالذكا). ٢٠٠٩( الحي محمد حباب عبد
مركز ودار ديبونو للتفكير اإلبداعي : . األردن، عمان. مفاهيم وتطبيقات
  .للطباعة والنشر

الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة وعالقته ببعض ). ٢٠٠٢( المنعم الدردير عبد
 جامعة ،واجتماعية دراسات تربوية مجلة. المتغيرات المعرفية والمزاجية

  .٣١٢-٢٢٩، )٤ (٨حلوان، 
 علم مجلة. الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه). ٢٠٠١( عثمان، ومحمد رزق فاروق

  .٥٠-٣٢، )٥٧(٤ جامعة المنصورة، ،النفس
الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي والقدرة على ). ٢٠٠١( محمد راضي فوقية

 جامعة المنصورة، ،التربية كلية لةمج. التفكير اإلبتكاري لدى طالب الجامعة
٢٠٣-١٧٣، ٤٥.  

التحقق : نموذج العوامل الخمسة للشخصية). ٢٠٠٧( يونس، وإلهام عبد القادر فيصل
 ١٧ مصر، ، دراسات نفسيةمجلة. من الصدق وإعادة اإلنتاج عبر الحضاري

)٥٨٣-٥٥٣، )٣.  
س الذكاء تحري الخصائص السيكومترية لمقيا). ٢٠٠٧( مسلم الطاللعة محمود

 ماجيستير رسالة. االنفعالي وإيجاد عالقته بالقلق لدى طالب جامعة مؤتة
  . جامعة مؤتة، األردن،غير منشورة

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالذكاء ). ٢٠٠٩( محمد الزغبي نزار
االنفعالي ومركز الضبط وكشف الذات لدى عينة من طلبة كلية التربية جامعة 

 جامعة ، دكتوراة غير منشورةرسالة.  في ضوء بعض المتغيراتاليرموك
  .اليرموك، األردن

الذكاء الوجداني وعالقته بالعوامل ). ٢٠١٠( منصور عبد المجيد، وصفوت فرج نصرة
-٦٠٥، )٤ (٢٠ مصر، ، دراسات نفسيةمجلة. الخمسة الكبرى للشخصية

٦٤٤.  
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