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 امللخص باللغة العربية

النفعالية واليقظة العقمية استيدفت الدراسة الحالية دراسة عالقة كاًل من االبتكارية ا
بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية جامعة سوىاج لمعام 

طالب وطالبة من مرتفعى  361. تكونت عينة الدراسة النيائية من 2118-2117الجامعى 
طالبًا وطالبة  662ومنخفضى التحصيل الدراسى والذين تم تحديدىم من عينة غجمالية بمغت 

وذلك باإلعتماد عمى المستويات التحصيمية لمطالب في العام الدراسى السابق لتطبيق ىذه 
% االعمى في المستويات التحصيمية والذين يمثمون مرتفعى التحصيل 27الدراسة، وحساب 

% االدنى لتحديد الطالب منخفضى التحصيل الدراسى. استخدمت الدراسة 27الدراسي و
مقياس االبتكارية االنفعالية الفريل وترجمة المنشار ومقياس اليقظة العقمية لبيال  الحالية

وآخرون وترجمة وتقنين البحيرى وآخرون ومقياس كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات من 
اعداد الباحث الرئيسي. وباستخدام االساليب االحصائية المالئمة اسفرت نتائج الدراسة عمى 

باطية متباينة الداللة بين ابعاد االبتكارية االنفعالية، اليقظة العقمية وكفاءة وجود عالقات ارت
التمثيل المعرفى لممعمومات. كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق بين الطالب مرتفعى 
ومنخفضى التحصيل الدراسي في كل من ابعاد االبتكارية االنفعالية وكفاءة التمثيل المعرفى 

الح الطالب مرتفعى التحصيل الدراسي. كما أوضحت نتائج الدراسة إلى لممعمومات وذلك لص
في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بابعادىا المختمفة ميمًا  دورًا تؤدى  ان اليقظة العقمية

في ميمًا  دورًا تؤدى  لدى الطالب مرتفعى التحصيل؛ في حين أن االبتكارية االنفعالية
تمثل كل من التصنيف والتطبيق والدرجة الكمية لكفاءة التمثيل المخرجات المعرفية والتي 

المعرفى لممعمومات لدى الطالب منخفضى التحصيل الدراسى. كما بينت النتائج إلى ان كاًل 
في التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى ميمًا  من االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية تؤدى دورًا 

 لممعمومات.

االبتكارية االنفعالية، اليقظة العقمية، كفاءة التمثيل المعرفى  -احية:الكممات المفت
 .، طالب كمية التربيةلممعمومات
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Emotional Creativity and Mindfulness and their relationship to the 

efficiency of information representation of high and low acheivment 

levels of University Students 
 

Abstract 

The current study examined the relationship between Emotional 

Creativity, Mindfulness and its impact on the efficiency of information 

representation for Sohag faculty of Education Students. The Sample 

consists of 360 Male and female students. The current study was run on 

360 university students, which they divided to higher achiever and lower 

achiever. The current study used Emotional Creativity Scale, Mindfulness 

Scale and the efficiency of information representation Scale.  

Findings showed that:- There are correlations (Positive- Negative), 

between Emotional Creativity dimension, Mindfulness dimension and the 

efficiency of information representation. Moreover, there are differences 

in between higher achiever and lower achiever in emotional creativity 

dimension, and the efficiency of information representation dimensions for 

higher achiever. Additionally, the higher achiever shows that mindfulness 

is playing an essential role in the efficiency of information representation 

dimensions. While, Emotional Creativity plays a role in cognitive 

outcomes which represented in Classification and applications, and the 

total mark of the efficiency of information representation. Additionally, 

Lower achiever shows that mindfulness is playing an essential role in the 

efficiency of information representation dimensions. While, Emotional 

Creativity plays a role in cognitive outcomes which represented in 

Classification and applications, and the total mark of the efficiency of 

information representation. 

Keywords:-   Emotional Creativity, Mindfulness, the efficiency of 

information representation, University Students  
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 املكدمة واإلطار الهظرى للدراسة

تؤدى االبتكارية دورًا ميمًا في تحديد التميز االكاديمي والتحصيمي لدى الطالب في  
مفيوم االبتكارية يعد من المفاىيم التي ارتبطت بالجانب مختمف المراحل الدراسية. كما ان 
  ,Guilford, 1963; Torrance)ذلك كل من إلى المعرفى في عممية التعمم كما أشار

1966; Williams, 1980).  كما أن االبتكارية إرتبطت بالقدرة عمى حل المشكالت كما
 hlman & Palmon, U-(Mumford, Mobley, Reiterذلك كل من إلى أشار

Doares, 1991). وعمى الرغم من ذلك، فقد بين كل من(Averill & Nunley, 1992)  
إلى أن االبتكارية تقع عمى متصل بين المجال المعرفى والوجدانى. كما ان ىناك العديد من 

أوما  المفاىيم التي تتناول االبتكارية من الناحية الوجدانية مثل مفيوم االبتكارية االنفعالية
قدرة  إلى . ويشير ىذا المفيومAverill & Nunley, 1992)) مق عميو االبداع اإلنفعالىيط

الفرد عمى االستخدام الفعال النفعاالتو بصورة غير تقميدية من أجل اصدار مجموعة من 
 .   (Averill, 1999)اإلنفعاالت اإليجابية والتي يتم توظيفيا في المواقف المختمفة

ليد مجموعة من االنفعاالت اإليجابية وتوظيفيا في مواقف كما أن القدرة عمى تو 
التعمم يعتبر مؤشرًا لالبتكارية االنفعالية ومن ثم تحقيق مستوى تحصيمى متميز )العيسى، 

(. كما ان الذين يتمتعون بدرجات مرتفعة من االبتكارية االنفعالية 2113؛ غريب، 2117
يمعب دورًا ميمًا في التحصيل الدراسي كما  الذي تتوافر لدييم القدرة عمى االتزان االنفعالى

( في دراستو التي بينت أن االفراد الذين يتصفون باالتزان 1996ذلك العدل ) إلى أشار
االنفعالى يتميزون بإرتفاع مستوياتيم التحصيمية. كما أن المبتكرين إنفعاليًا لدييم القدرة عمى 

مفيوم الذكاء االنفعالى؛ حيث إن المبتكرين ضبط االنفعاالت وتوظيفيا وىو ما يتحقق في 
إنفعاليًا تتوافر لدييم درجة مرتفعة من القدرة عمى ضبط اإلنفعاالت وتوظيفيا التوظيف السميم، 

 (. 2117؛ محمد، 2117تحقيق كفاءة التعمم )المصرى،  في والتى تسيم
توظيف إنفعاالتيم ولقد أسفرت العديد من الدراسات أن االفراد الذين لدييم القدرة عمى 

تحقيق الكفاءة في عممية التعمم  في بصورة ذكية يكون مستوى تحصيميم متميزًا، والتى تسيم
(. ويشير مفيوم االبتكارية االنفعالية بأنيا " قدرة الفرد و إستعداده لتفيم 2117)محمد، 

بات االنفعالية المواقف التي يمر بيا والتي تتسم باالنفعالية وقدرتو عمى التعمم من االستجا
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السابقة بشكل عام بما يتيح لو القدرة عمى إصدار استجابات إنفعالية جديدة تتسم بالجدة 
 . (Averill, 1999)واالصالة وتتميز باالستعداد وتحكم الذات، واالمانو

( إلى أن االبتكارية االنفعالية ىي مجموعة الخبرات التي 2113ويشير مصطفى ) 
مواجيتو لمجموعة من المواقف الضاغطة أو االستفادة من خبرات  يكتسبيا الفرد من خالل

االخرين في المواقف االنفعالية المتنوعو وتوظيفيا في المواقف الجديدة الصدار إستجابات 
إنفعالية غير مالوفة تتميز باالصالة والجدة ويغمب عمييا طابع المرونة والميارة. وتشير 

االنفعالية تتضمن المرونة، الجدة، االستعداد، واالصالة.  ( إلى إن االبتكارية2113المنشار )
أن االبتكارية االنفعالية تتضمن فقط ثالثة أبعاد وىى:  إلى قد أشار  (Averill, 1999)ولكن

الجدة واإلستعداد واالصالة. ويقصد بالجدة "قدرة الفرد عمى إنتاج مجموعة من االستجابات 
فعالى والتي تتميز بالتفرد والتي تتحدد عن طريق المقارنة المتوافقة والجديدة مع الموقف اإلن

الذاتية لالنفعاالت الفردية، أو المقارنة المجتمعية لالستجابات االنفعالية في ضوء مجموعة 
المعايير التي يتوافق عمييا مجموعة من الجماعات أو مجتمع من المجتمعات" )بدوى، 

2111 .) 
نفعاالت االخرين، وذلك أما اإلستعداد فيقصد بو " قدرة ا لفرد عمى فيم إنفعاالتو وا 

لمتعرف عمى الفروق الفردية بين االفراد، في طاقاتيم اإلبداعية، ومن ثم إستخداميا بصورة 
(. أما االصالة فتعرف بانيا "قدرة الفرد عمى 2114إيجابية تتسم بالتنوع والتبديل" )الحمدانى، 

وادراك متضمناتيا وما تنطوى عميو من أمور غير  التمييز بين اإلنفعاالت والتعبير عنيا
معمومة بما يوظف ىذه المشاعر واالنفعاالت بإيجابية. كما تنطوى عمى قدرة الفرد عمى 
التحكم في االنفعاالت المختمفة والمتباينة بما يحقق لو التوافق في المجتمع" )خضر، 

2119.) 
نفعالية بالدراسة والتحميل ومن ولقد تناولت ادبيات البحث مفيوم االبتكارية اال  
  Dyson; Chang; Chen; Hsiung)تناولت االبتكارية االنفعالية دراسة التي الدراسات

& Tseng., 2016)  التي إستيدفت تاثير إستراتيجية لعب األدوار عمى كل من االبداع
سنة.  26-18واالبتكارية االنفعالية لدى عينة من الشباب الذين ترواحت أعمارىم ما بين 

(. وطبق عمييم بطارية 19( وتجريبية )21وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة )
االبتكارية اإلنفعالية واختبار تورانس لمتفكير االبداعى، وتطبيق برنامج قائم عمى لعب األدوار. 
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وأسفرت النتائج إلى أن المجموعة التجريبية أظيرت مستوى مرتفع من االبداع مقارنة 
وعة الضابطة، ولكن لم تظير اية فروق بين المجموعتين في مستوى االبتكارية بالمجم

االنفعالية. ولقد توصمت الدراسة إلى أن استراتيجة لعب األدوار تنمى االبداع وليس االبتكارية 
 االنفعالية. 

التي   (.Oriol; Amutio; Mendoza; Costa & Miranda., 2016)ودراسة
من االبتكارية االنفعالية والدافعية االكاديمية الداخمية والمشاركة تناولت دراسة عالقة كل 

طالب وطالبة من طالب جامعة شيمين والذين تترواح  428األكاديمية في مواقف التعمم لدى 
عامًا. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن االبتكارية االنفعالية قد   45إلى 18أعمارىم ما بين 

ت اإليجابية مثل االمتنان، الحب، االمل. كما أن االبتكارية ارتبطت بمجموعة من اإلنفعاال
االنفعالية ليا القدرة عمى التنبؤ بالدافعية األكاديمية الداخمية والمشاركة االكاديمية. كما 
توصمت الدراسة إلى أن الطالب الذين يستخدمون االبتكارية االنفعالية من وجية ضبط 

اسة في مختمف المراحل الدراسية وتتوافر لدييم القدرة اإلنفعاالت قد زاد إىتماميم بالدر 
 المرتفعة عمى تجنب الفشل الدراسى. 

( الكشف عن العالقة ما بين اإلبداع اإلنفعالى وكل من 2111وتناولت دراسة النجار)
فاعمية الذات اإلنفعالية وميارات إتخاذ القرار، والتعرف عمى إمكانية التنبؤ بميارات إتخاذ 

طالب  322ن خالل بعدى االبداع اإلنفعالى وفاعمية الذات االنفعالية عمى عينة من القرار م
وطالبة من طالب الكميات األدبية والعممية بجامعة كفر الشيخ. طبق عمى عينة الدراسة 
مقياس االبداع االنفعالى، مقياس فاعمية الذات اإلنفعالية، ميارات إتخاذ القرار. وأسفرت 

ر دال إحصائيًا لكل من التخصص والنوع وتفاعالتيما في االبداع االنفعالى النتائج وجود تاثي
عمى التوالي. كما بينت النتائج وجود عالقة موجبة دالة  اإلناث لصالح التخصصات األدبية و

إحصائيًا بين كل من االبداع اإلنفعالى وفاعمية الذات اإلنفعالية وميارات إتخاذ القرار. كما 
راسة إلى إمكانية التنبؤ بميارات إتخاذ القرار من خالل كل من االبداع أسفرت نتائج الد

 اإلنفعالى وفاعمية الذات االنفعالية. 
( التعرف عمى العالقات التبادلية ما بين االبداع االنفعالى، 2111وتناولت بدوى )

وطالبة من  طالب 394الذكاء اإلنفعالى، اإلنتباه اإلنفعالى، التفكير االنفعالى لدى عينة من 
طالب الفرقة الرابعة بكمية التربية باالسماعمية. طبق عمييم أربعة مقاييس تتناول كل من 
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االبداع االنفعالى، الذكاء اإلنفعالى، االنتباه االنفعالى والتفكير االنفعالى. وأسفرت نتائج 
التفكير الدراسة إلى وجود تاثير موجب لمذكاء االنفعالى في كل من االبداع اإلنفعالى، 

اإلنفعالى واإلنتباه اإلنفعالى. كما وجد أيضًا تاثير لمذكاء االنفعالى في مكونات االبداع 
االنفعالى والتفكير االنفعالى. وتوصمت الدراسة إلى نموذج سببى يوضح العالقات المتبادلة 

 نفعالى. بين كل من االبداع االنفعالى، الذكاء االنفعالى، التفكير اإلنفعالى و اإلنتباه اإل 
( إستيدفت دراسة عالقة اإلبداع االنفعالي وعواممو بكل 2111بينما دراسة دسوقى )

طالب وطالبة من طالب الصف الثالث اإلعدادى. 111من قوة السيطرة المعرفية والقيم لدى 
طبق عمييم مقياس اإلبداع اإلنفعالى، مقياس قوة السيطرة المعرفية ومقياس القيم. وأسفرت 

إلى وجود عالقة دالة بين كل من اإلبداع االنفعالي وكل من قوة السيطرة المعرفية من النتائج 
 الرتبة األولى وقوة السيطرة المعرفية من الرتبة الثانية والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع. 

العالقة ما بين   (Ivcevic; Brackett & Mayer, 2007)وتناولت دراسة
والذكاء االنفعالى ودراسة تاثيرىم عمى التنبؤ بالسموك االبداعى. ولقد  االبتكارية اإلنفعالية

أسفرت نتائج الدراسة أن االبداع اإلنفعالى يرتبط مع السموك المبدع، في حين لم يرتبط الذكاء 
 االنفعالى مع السموكيات المبدعة. 
في  ( التي إستيدفت دراسة اإلبتكارية اإلنفعالية2112وبينت دراسة المنشار )

طالب وطالبة  255عالقتيا بكل من التفكير األخالقى والرضا عن الدراسة لدى عينة من 
بالفرقة الثالثة بكمية التربية بجامعة بنيا. طبق عمييم مقياس االبتكارية االنفعالية، التفكير 
االخالقى لمراشدين ومقياس الرضا عن الدراسة. وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ما بين 

 كارية االنفعالية والرضا عن الدراسة لدى أفراد العينة. االبت
تناولت االبتكارية االنفعالية وجود مجموعة  التي يتضح من عرض الدراسات السابقة

السموك االبداعى،  -من العوامل التي تؤدى دورًا ميمًا في االبتكارية االنفعالية مثل كل من:
داخمية، المشاركة االكاديمية، فاعمية الذات والتفكير السيطرة المعرفية، الدافعية االكاديمية ال

اإلنفعالى. وبالرغم من ذلك فيناك العديد من المتغيرات التي تؤثر فييا االبتكارية االنفعالية 
 وتتاثر بيا مثل اليقظة العقمية وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات؛ حيث أن اليقظة العقمية

Mindfulness مفرد لمسيطرة عمى إستجاباتو االنفعالية في المواقف ىي المحرك الرئيس ل
المختمفة، ولذا تعتبر اليقظة العقمية أحد العوامل الميمة التي تؤثر عمى االبتكارية االنفعالية. 
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وبالرغم من أىمية ىذا المتغير اال انو لم توجد دراسة واحدة عمى حد عمم الباحثين تناولت 
من وجود العديد من الدالئل والمؤشرات التي أكدت عمى  العالقة بين المتغيرين عمى الرغم

 أىمية اليقظة العقمية كمحرك لإلبتكارية اإلنفعالية.
ويشير مفيوم اليقظة العقمية عمى انيا "مجموعة الطرق التي يستخدميا الفرد في  

نفعاالتو دون التقيد بإصدار  التفكير التي تؤكد عمى اإلنتباه لبيئة الفرد وأحاسيسو ومشاعره وا 
اى حكم من االحكام لتحقيق مجموعة من اإلستجابات التكيفية لممواقف التي يتعرض ليا الفرد 

  ,Kettler)بما يحقق لو التوافق عمى المستويين الشخصى والمجتمعى عمى حد سواء
أن مفيوم اليقظة العقمية  إلى (Davies & Hayes, 2011) ويشير كل من .(2013

نما يتضمن الوعى بالخبرات  اإلنفعالية لحظيًا دون إصدار مجموعة من األحكام الفورية وا 
 . & Davies)يتعمد تأجيل ىذه األحكام من أجل التفكير مميًا بالموقف قبل إصدار اإلستجابة

Hayes, 2011)  
يتضح من التعريفات السابقة أن اليقظة العقمية تتضمن مجموعة من الميارات التي 

، االنتباه، القدرة عمى إصدار االحكام المالئمة، وتاجيل األحكام يستخدميا الفرد مثل الوعى
التي يغمب عمييا اإلنفعال لحين تحكيم العقل والوصول إلى إستجابات مالئمة. وتعتبر كل ىذه 

 تؤدى دورًا محوريًا لالبتكارية االنفعالية.  التي الميارات من المحركات الرئيسية
 ليقظة العقمية، فمنيا نموذج فرايبرج لميقظة العقميةوتتعدد النماذج المفسرة لمفيوم ا

(Buchheld; Grossman, & Walach, 2001)نموذج يقظة الوعى ،(Brown &  
Rayan, 2003)ونموذج اإلتجاه اليقظ نحو األفكار والصور ،(Chadwick et al.,  

 Feldman; Hayes) ;، النموذج المعدل المعرفى االنفعالى لميقظة العقمية(2008
Kumar; Greeson & Laurenceau, 2007)نموذج تورنتو لميقظة العقمية ،(Lau  

et al., 2006)نموذج فالدليفيا لميقظة العقمية ،(Cardaciotto; Herbert; Forman;  
Moitra. & Farrow, V. 2008)والنموذج الخماسي لميقظة العقمية ،     et  (Bear 

al., 2006). 
من أىم النماذج   (Bear et al., 2006)لميقظة العقمية ل النموذج الخماسىولع  

(ميارات رئيسية 5والذى اشار إلى وجود )  Mindfulnessالتي تناولت مفيوم اليقظة العقمية
تتناول ىذا المفيوم والذى تضمن كل من: المالحظة، الوصف، التصرف بوعى، عدم الحكم 
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(. ويقصد 2114ب البحيرى وآخرون، عمى الخبرات وعدم التفاعل مع الخبرات )عبد الرقي
بالمالحظة "قدرة الفرد عمى اإلنتباه بتركيز الخبرات الداخمية والخارجية مثل اإلحساس، 

 (. 129: 2117والمعارف، واإلنفعاالت، واألصوات، والروائح، واألشكال" )كمال حسن، 
تتضمنو من بينما يقصد بالوصف "القدرة عمى التعبير بمكنونات النفس ودواخميا وما 

نفعاالت سواء كانت إيجابية أم كانت سمبية ، أما التصرف (Baer, 2003: 132) "مشاعر وا 
يجاد العالقات ما بين  بوعى يقصد بو "قدرة الفرد عمى إدراك االحداث وعمل الترابطات وا 

ستغالليا في الحاضر  .  (Baer et al., 2004) "االحداث واالستفادة من أحداث الماضى وا 
لنسبة لعدم الحكم عمى الخبرات فيقصد بيا "قدرة الفرد عمى إصدار أحكام أما با

(. 129: 2117تقييمية عمى األفكار والمشاعر الداخمية أو الخبرات الخارجية" )كمال حسن، 
أما بالنسبة لمبعد الخامس وىو عدم التفاعل مع الخبرات فيقصد بو "قدرة الفرد عمى متابعة 

اعر التي تعود دون تفاعل معيا أو اإلبتعاد عنيا" )كمال حسن، األفكار والتصورات والمش
2117 :129 .) 

، ومن ىذه الدراسات كل ولقد تناولت العديد من ادبيات البحث مفيوم اليقطة العقمية
  -من الدراسات التالية:

 ;Whitmoyer; Aldo & Schirda, 2017) (Prakash فمقد تناولت دراسة
، واليقظة العقمية وتنظيم وعدم تنظيم اإلنفعاالت. طبقت الدراسة العالقة ما بين تقدم السن
فردا من صغار السن. وبينت نتائج  51فردًا من كبار السن،  51عمى عينة مكونة من 

الدراسة ان اإلبتعاد عن األفكار اإليجابية كان متغير وسيط ما بين اليقظة العقمية وعدم القدرة 
الدراسة وجود عالقة ما بين العمر الزمنى والقدرة عمى تنظيم  عمى تنظيم اإلنفعاالت. كما بينت

اإلنفعاالت حيث تمتع افراد العينة كبار السن بالحصول عمى درجات مرتفعة في اليقظة العقمية 
 و درجات مرتفعة في تنظيم اإلنفعاالت. 

( إسيام كل من الفخر األكاديمى، الخجل 2117كما أوضحت دراسة كمال حسن )
ى وابعاد اليقظة العقمية في إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا لدى عينة تكونت من االكاديم
طالب وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكمية التربية بجامعة بنيا. وأسفرت نتائج  266

 الدراسة عن اسيام بعض ابعاد اليقظة العقمية في التنبؤ باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا. 



 ...... االبتكارية االنفعالية واليقظة العقلية وعالقتهما بكفاءة التمثيل المعرفى "

- 532 - 

قياس مدى فاعمية اليقظة   (Mallya & Fiocco, 2016)دراسةكما تناولت 
في تنمية أداء المنسق المركزى، والذاكرة العرضية   ( MBSR)العقمية كاسموب لتقميل التوتر

لدى كبار السن. كما استيدفت الدراسة قياس مدى فاعمية أسموب اليقظة العقمية في تنمية 
مجموعة  إلى من كبار السن قسموا 97نة من مفيوم جودة الحياة. طبقت الدراسة عمى عي

، مجموعة ضابطة بمغ عدد 57تجريبية تعرضت السموب اليقظة العقمية بمغ عدد أفرادىا 
فردا. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن المجموعة التجريبة شيدت تحسنًا في أداء  41أفرادىا 

 ودة الحياة لدييم. المنسق المركزى، والذاكرة العرضية، والثقة بالنفس، ومفيوم ج
يتضح مما سبق ندرة الدراسات التي تناولت مفيوم اليقظة العقمية في كل من 
البيئتين العربية واألجنبية. كما اشارت الدراسات السابقة إلى إرتباط كل من اليقظة العقمية 

فعاالت بتنظيم اإلنفعاالت واكتساب المعرفة. كما أن االبتكارية االنفعالية ترتبط بتنظيم االن
 ومعالجة المعمومات. 

أن االبتكارية االنفعالية من الممكن أن تؤدى دورًا ميمًا  إلى وتشير العديد من الدالئل
( إلى أن كفاءة التمثيل المعرفى 2111في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. ويشير الزيات )

في العممية االكاديمية يستمزم لممعمومات تعتبر مؤشرًا لمتميز في العممية األكاديمية. والتميز 
القدرة عمى ضبط اإلنفعاالت بصورة مبتكرة مما يتيح لو القدرة عمى تجييز المعمومات 

كتسابيا بفاعمية.   وا 
كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأنيا "مجموعة من  (Sun, 2008:7)ويعرف

ت التي تمثل جزء من البنية التكوينات العقمية المعرفية متنوعة الخبرات، والمعارف، والميارا
 المعرفية لمفرد وما يكتسبو من معارف، ومعمومات، وأفكار ومعطيات ومفاىيم". 

( أن ضعف المتعمم في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات 2112وتشير شمبى )
يؤدى إلى سطحية المعمومات المكتسبة وصعوبة إستيعابيا بالشكل األمثل. ويؤكد إبراىيم 

أن كفاءة التمثيل المعرفى يتم قياسيا من خالل مدرج ىرمى متمايز المستويات  ( إلى2113)
 أدناىا الحفظ والتخزين، أوسطيا الربط والتصنيف لممعمومات وأعالىا التوليف والتركيب.

( من النماذج الميمة التي تناولت كفاءة التمثيل 1998ويعتبر نموذج الزيات ) 
الدراسة الحالية والتي تضمنت وجود ثالثة عمميات رئيسة المعرفى لممعمومات والتي تبنتيا 

الحداث كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. وتتضمن كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات كل من 
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المدخالت المعرفية، والتي يقصد بيا قدرة المتعمم عمى فيم المعارف المدخمة أو المشتقة 
في الدراسة الحالية عمى ميارة االستيعاب والفيم  بخصائصيا الكمية والنوعية، وتم التركيز
 لممعمومات كممثمة لممدخالت المعرفية. 

المكون الثانى لكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات تتضمن عمميات التمثيل اما 
ستناج مجموعة من المعمومات بمرونة عقمية.  المعرفى والتي يقصد بيا القدرة عمى اشتقاق وا 

ة والتي تتمثل في القدرة عمى التصنيف والربط المعمومات داخل البنية والمخرجات المعرفي
المعرفية ببعضيا البعض، والقدرة عمى إيجاد مجموعة من التطبيقات ليا. وتشير الشحمانى 

دراستيا التي تناولت العالقة ما بين أسموب التعمم االستيعابى واالستقبالى  في (2116)
مات لدى طالب المرحمة اإلعدادية في ضوء متغير الجنس. وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمو 

طالبًا وطالبة من طالب المرحمة اإلعدادية بمحافظة  372تكونت عينة الدراسة النيائية من 
واسط بالعراق. وأظيرت نتائج الدراسة عدم تفضيل طالب المرحمة اإلعدادية السموب التعمم 

طية سالبة بين أسموب التعمم وكفاءة التمثيل اإلستيعابى ووجود عالقة ارتبا -االستقبالى
 المعرفى لممعمومات. 

( التي إستيدفت معرفة مستوى كفاءة التمثيل المعرفى 2115ودراسة السديرى )
 -لممعمومات وميارة حل المشكالت لدى طالب جامعة القصيم في ضوء التخصص )عممية

طالبًا وطالبة  419عينة الدراسة من  الرابع(. تكونت إلى إنسانية(، والمستوى الدراسى )األول
مقسمين حسب التخصص والمستوى الدراسى. وأظيرت النتائج ارتفاع مستوى كفاءة التمثيل 
المعرفى لممعمومات، وميارة حل المشكالت لدى عينة الدراسة. كما بينت النتائج عدم وجود 

ما أسفرت النتائج التخصص أو المستوى الدراسى. ك إلى فروق في متغيرات الدراسة تعزى
 إرتباط كفاءة التمثيل المعرفى إرتباطًا موجبًا بميارات حل المشكالت. 

يتضح مما سبق وجود العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة االبتكارية 
االنفعالية، اليقظة العقمية، كفاءة التمثيل المعرفى. وبالرغم من وجود العديد من الدالئل 

مى إرتباط ىذه المتغيرات اال انو لم توجد دراسة واحدة عمى حد عمم الباحثين والمؤشرات ع
 .الدراسة الحالية في تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة وىو ما سيتناولو الباحثان
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 شكلة الدراسةم

 أن تتوافر رات التي يجبالقدرة عمى إكتساب المعمومات بفاعمية من أىم الميا تعد
القدرة بكفاءة التمثيل المعرفى تمك  وتتاثر العممية التعميمية. مراحل  لدى الطالب في مختمف

سيؤدى لتدنى كفاءة ،التمثيل المعرفى لممعموماتن تدنى القدرة عمى إحيث  ؛لممعمومات
طالب. ولقد فانيا تؤثر عمى المستويات التحصيمية لم ومن ثم إكتساب المعمومات بفاعمية،

فاءة التمثيل المعرفى لممعمومات مثل القدرة عمى التحكم في العوامل التي تؤثر عمى كتعددت 
 من اإليجابية في المواقف االنفعالية اً بما يحقق نوع ليالوف المأغير إلستخدام وااالنفعاالت 
في المواقف المتنوعة والتي  ، وأيضا القدرة عمى المالحظة، الوصف والتفاعل والتحكمالمختمفة

في جميع جوانب العممية التعميمية  اً متميز  اً متعمم كان اليدفا واذعن اليقظة العقمية. تعبر 
 فالبد من االىتمام بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 

في كفاءة التمثيل  ميماً كل من االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية دورًا  تؤدىو 
إنخفاض  إلى . حيث أن اإلنفعاالت المتطرفة وغير المحسوبة تؤدىلممعمومات المعرفى

 والتي تتاثر بنوع المعمومات والتخصص الدراسى مستوى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات
   (.2119)الكمية، 

إحدى الميارات التي يجب أن تعتبر القدرة عمى التحكم في االنفعاالت كما ان 
ؤثر عمى أن االنفعاالت ت إليالعديد من الدراسات  شارتيكتسبيا الطالب بصفة عامة. حيث أ
)العيسى، لمطالب ثؤثر عمى المستويات التحصيمية ا قدرات الفرد المعرفية، ومن ثم فإني

إكتساب المعمومات  قدرةثر عمى ؤ كما انيا ت(. 2112؛ عجوة، 2113؛ غريب، 2117
فإن التعرف ك للذو بفاعمية مما يؤدى الى حدوث تدنى في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 

 . عاالت وتوظيفيا في المواقف المختمفة يتيح القدرة عمى إتخاذ القررات بفاعميةعمى فيم االنف
. كما ان القدرة عمى التحكم في االنفعاالت تساعد المتعمم عمى تحقيق أىدافوكما انيا 

إكتساب المعمومات والمعارف وتوظيفيا بطريقة غير مالوفة فإنيا تسيم في القدرة عمى 
 . ى كفاءة التمثيل المعرفى لممعموماتتؤثر عم، ومن ثم بفاعمية

طالب كمية التربية أن ىؤالء الطالب مع  تفاعميماخالل ن من اولقد شعر الباحث
الضاغطة، وعدم  القدرة عمى فيم اإلنفعاالت وتوظيفيا وبخاصة في المواقفإلى يفتقرون 

دل عمى تدنى ي القدرة عمى انتاج مجموعة من االستجابات االنفعالية غير المالوفة، وىذا
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االبتكارية االنفعالية والتي سوف تؤثر عمى مستوياتيم التحصيمية. ولذا  قدرات الطالب في
توافر لدييم القدرة عمى إكتساب تقد ن ان الطالب ذوى االبتكارية المرتفعة ايعتقد الباحث

مفة عن مختتكون قد المعمومات بفاعمية ومن ثم فإن كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدييم 
د حالطالب ذوى االبتكارية االنفعالية المنخفضة. وبالرغم من ذلك فمم توجد دراسة واحدة عمى 

 عمم الباحثين تناولت ىذه العالقة.
تسيم في فيم الفرد كما يتضح أن اليقظة العقمية بما تتضمنو من جوانب متعددة 

اءة التمثيل المعرفى لممعمومات لذاتو وادراكو إلنفعاالتو وقدراتو ومن ثم فانيا ستؤثر عمى كف
م لحالة االنفعالية ال تتوافر لدييكما انو لوحظ ان الطالب مرتفعى اوكفاءة التعمم لدى الطالب. 

تاثير كل من االبتكارية  القدرة عمى إكتساب المعمومات بفاعمية. ومن ثم فإن التعرف عمى
يسيم في التعرف عمى قد ممعمومات االنفعالية واليقظة العقمية عمى كفاءة التمثيل المعرفى ل

تاثير ىذه المتغيرات عمى كفاءة عممية التعمم لدى المتعممين. كما انيا ستوضح مجموعة 
  تحديد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. دورًا فعااًل في تؤدىالعوامل التي 

  -الرئيسى التالى: عن السؤالولذا تمثمت مشكمة الدراسة في اإلجابة 
كفاءة التمثيل المعرفى بكل من االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية  ةما عالق

 ؟لممعمومات لدى الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى
ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسى مجموعة من التساؤالت الفرعية التي تمثمت في كل 

  -من:
قظة العقمية بأبعادىا، وكفاءة التمثيل ما العالقة بين اإلبتكارية اإلنفعالية بأبعادىا، الي -1

 ؟ الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى المعرفى لممعمومات بأبعادىا لدى 
كل من اإلبتكارية اإلنفعالية في  الفائقين والعاديين فروق بين درجات الطالبىل توجد  -2

 ؟مات بأبعادىا، اليقظة العقمية بأبعادىا، وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمو ىابأبعاد
أو التفاعل بينيما عمى كفاءة  اإلبتكارية اإلنفعالية، اليقظة العقميةكيف تؤثر كل من  -3

الطالب مرتفعى ومنخفضى بعادىا المختمفة لدى كل من التمثيل المعرفى لممعمومات بأ
 ؟التحصيل الدراسى 
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الطالب مرتفعى  التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات من خالل درجات ىل يمكن -4
عمى أبعاد اإلبتكارية اإلنفعالية  ودرجات الطالب عمى ومنخفضى التحصيل الدراسى 

 ؟أبعاد  اليقظة  العقمية
  -:أيداف الدراسة

 -اط التالية:قتتحدد أىداف الدراسة في كل من الن
 تحديد العالقة بين اإلبتكارية اإلنفعالية ، اليقظة العقمية وكفاءة التمثيل المعرفى -1

 . مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسىلممعمومات  لدى الطالب 
 مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسىالتعرف عمى الفروق بين بين درجات الطالب  -2

كل من اإلبتكارية اإلنفعالية بأبعادىا، اليقظة العقمية بأبعادىا، وكفاءة التمثيل في 
 المعرفى لممعمومات.

إلنفعالية، اليقظة العقمية أو التفاعل بينيما عمى تفسير تأثير كل من اإلبتكارية ا -3
مرتفعى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا المختمفة لدى كل من الطالب 

 .ومنخفضى التحصيل الدراسى
مرتفعى التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات من خالل درجات الطالب  -4

رية اإلنفعالية  ودرجات الطالب عمى عمى أبعاد اإلبتكاومنخفضى التحصيل الدراسى 
 أبعاد  اليقظة  العقمية.

 :اواحلادة إليً أينية الدراسة

 -تتضح أىمية الدراسة الحالية من خالل ما يمى:
  -:اواًل األينية الهظرية

 -تنبع األىمية النظرية لمدراسة الحالية من خالل ما يمى:
يقة تناوليا،واألىداف البحثية أىمية المتغيرات التى تشمميا الدراسة الحالية،طر  -1

االبتكارية االنفعالية من المتغيرات اليامة والتي المرجوة منيا. فالمتغير المستقل 
تكشف عن التوظيف الفعال والغير مالوف لالنفعاالت وبخاصة الدى طالب المرحمة 

القدرة عمى توظيف في تحديد  ميماً دورًا  يؤدىالجامعية. حيث أن ىذا المتغير 
فعاالت ومن ثم الحصول عمى مستوى تحصيميى متميز . كما ان ىناك العديد من االن

الدالئل والمؤشرات والتي تدل عمى إرتباط كل من االبتكارية االنفعالية باليقظة العقمية 
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كما ان المتغير التابع كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات  وكفاءة التمثيل المعرفى. 
تعتبر مؤشرًا ضروريا لكفاءة عممية التعمم والتنبؤ  من المتغيرات الميمة التى 
 بالتحصيل الدراسى لممتعممين.

االبتكارية  أىمية الدراسة النظرية من خالل دراسة العالقات المتشابكة ما بين تضحت -2
ومنخفضى التحصيل الدراسيى في ضوء متغيرى  مرتفعىاالنفعالية لدى الطالب 

 عرفى لممعمومات. اليقظة العقمية وكفاءة التمثيل الم
البيئة العربية. في  كما أن الدراسة الحالية تعتبر إضافة الدبيات البحث وبخاصة  -3

العالقة ما بين االبتكارية االنفعالية واليقظة  حيث لوحظ ندرة الدراسات التى تناولت
العقمية وانعكاسات ىذه العالقة عمى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى الطالب 

أدبيات في  . ولذا تعد الدراسة الحالية إضافةومنخفضى التحصيل الدراسي مرتفعى
 كل من البيئتين العربية واألجنبية عمى حد سواء. فيالبحث عموما 

 -ثانيًا األينية التطبيكية:

 -النقاط التالية:في  تنبع األىمية التطبيقية
العديد من الدراسات  يمكن لنتائج الدراسة الحالية أن تثير إىتمام الباحثين إلجراء -1

صقال ميارات المتعممين بالعديد  والبحوث والتى تيدف لتحسين العممية التعميمية وا 
كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى الطالب  من الميارات الالزمة من أجل تحسين

وتحديد نسب مشاركة كل من االبتكارية اإلنفعالية واليقظة العقمية في تحديد كفاءة 
 المعرفى لممعمومات.  التمثيل

االبتكارية االنفعالية،اليقظة العقمية، كما تقدم الدراسة الحالية وصفًا تفصيميًا لكل من  -2
 ومنخفضى التحصيل الدراسي.  مرتفعىكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى الطالب 

 مصطلحات الدراسة

 .Emotional Creativityاالبتكارية االنفعالية  -أواًل:

نيا قدرة الفرد عمى االستخدام بأ( االبتكارية االنفعالية Averill, 1999عرف ) 
الفعال النفعاالتو بصورة غير تقميدية من أجل اصدار مجموعة من اإلنفعاالت اإليجابية والتي 

، الجدة اإلستعداد -يتم توظيفيا في المواقف المختمفة والتي تتضمن ثالثة أبعاد وىى:
  -ن ىذا المفيوم في دراستيم الحالية والتي تتضمن ثالثة أبعاد وىى:يويتبنى الباحث .واالصالة
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نفعاالت االخرين، وذلك لمتعرف عمى  :ستعدادإلا -أ  قدرة الفرد عمى فيم إنفعاالتو وا 
الفروق الفردية التي توجد بين االفراد في طاقاتيم اإلبداعية، ومن ثم إستخداميا 

 (.2114مدانى، بصورة إيجابية تتسم بالتنوع والتبديل )الح
قدرة الفرد عمى إنتاج مجموعة من االستجابات المتوافقة والجديدة مع  -الجدة: -ب 

الموقف اإلنفعالى والتي تتميز بالتفرد والتي تتحدد عن طريق المقارنة الذاتية 
لالنفعاالت الفردية، أو المقارنة المجتمعية لالستجابات االنفعالية في ضوء 

فق عمييا مجموعة من الجماعات أو مجتمع من مجموعة المعايير التي يتوا
 (.2111المجتمعات )بدوى، 

قدرة الفرد عمى التمييز بين اإلنفعاالت والتعبير عنيا وادراك  -االصالة: -ج 
متضمناتيا وما تنطوى عميو من أمور غير معمومة بما يوظف ىذه المشاعر 

في االنفعاالت واالنفعاالت بإيجابية. كما تنطوى عمى قدرة الفرد عمى التحكم 
 (. 2119المختمفة والمتباينة بما يحقق لو التوافق في المجتمع )خضر، 

أبعاد بمقدار استجابات الطالب والدرجات المقابمة الستجابات الطالب عمى وتعرف إجرائيا 
، الجدة االستعداد من  والتي تتضمن كالً   (Averill, 1999) ـمقياس االبتكارية االنفعالية ل

  واالصالة.
  Mindfulnessاليكظة العكلية    -ثانيًا:

القدرة المسـتمرة عمـى مراقبـة قدرة الفرد عمى  اباني (Baer et al., 2004) ياويعرف 
كـــل مـــن األفكـــار والمعـــارف واالنفعـــاالت، والتركيـــز عمـــى الخبـــرات الحاضـــرة واالســـتفادة منيـــا، 

ا المفيوم بالدراسـة الحاليـة والـذى ن ىذيوالتكامل في مواجية االحداث المختمفة". ويتبنى الباحث
   -أبعاد والتي تتمثل في كل من: 5يتضمن 
ويقصد بيا "قدرة الفرد عمى اإلنتباه بتركيز الخبرات الداخمية   -المالحظة: -أ 

والخارجية مثل اإلحساس، المعارف، اإلنفعاالت، األصوات، الروائح، األشكال" 
 (.129: 2117)حسن، 

ة عمى التعبير بمكنونات النفس ودواخميا وما ويقصد بيا "القدر  -الوصف: -ب 
نفعاالت سواء كانت إيجابية أم كانت سمبية" )  ,Baerتتضمنو من مشاعر وا 

2003: 132.) 
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يقصد بيا "قدرة الفرد عمى إدراك االحداث وعمل الترابطات   -التصرف بوعى: -ج 
ستغاللي يجاد العالقات ما بين االحداث واالستفادة من أحداث الماضى وا  ا في وا 

 (.Baer et al., 2004الحاضر " )
فيقصد بيا "قدرة الفرد عمى إصدار أحكام تقييمية  -عدم الحكم عمى الخبرات: -د 

 (.129: 2117عمى األفكار والمشاعر الداخمية أو الخبرات الخارجية" )حسن، 
فيقصد بو "قدرة الفرد عمى متابعة األفكار والتصورات  -عدم التفاعل مع الخبرات: -ه 

: 2117ر والتي تعود دون تفاعل معيا أو اإلبتعاد عنيا" )حسن، والمشاع
129.) 

بمقدار استجابات الطالب والدرجات المقابمة الستجابات الطالب عمى وتعرف إجرائيا 
األبعاد الخمسة (  والذى تضمن كل من Baer, 2004أبعاد مقياس اليقظة العقمية لـ  )

 المشار الييم سابقًا.
 -:نجيل املعرفى للنعلوماتكفاءة الت -الجًا:ث

(كفاءة التمثيل المعرفى بأنيا "مجموعة من التكوينات Sun, 2008:7ويعرف )
من البنية المعرفية  اً العقمية المعرفية متنوعة الخبرات، المعارف، الميارات والتي تمثل جزء
ذا ويتبنى الباحثان ى لمفرد وما يكتسب من معارف، معمومات، أفكار ومعطيات ومفاىيم".

من المدخالت  المفيوم في ضوء النموذج السباعى لكفاءة التمثيل المعرفى والذى يتضمن كالً 
االستيعاب والفيم، العمميات المعرفية والمتمثمة في االستنتاج المعرفية والمتمثمة في 

 واالشتقاق، والمخرجات المعرفية والمتمثمة في التطبيق والتصنيف. 
بات الطالب والدرجات المقابمة الستجابات الطالب عمى بمقدار استجا وتعرف إجرائياً 

من المدخالت المعرفية، العمميات  كالً والذى تضمن  كفاءة التمثيل المعرفىأبعاد مقياس 
 .المعرفية، المخرجات المعرفية

 فروض الدراسة

 -فى ضوء االطار النظرى والدراسات السابقة أمكن صياغة فروض الدراسة الحالية كما يمى:
، اليقظة ىاتوجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين اإلبتكارية اإلنفعالية بأبعادال فرض األول: ال

لمطالب مرتفعى  العقمية بأبعادىا، وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا
 . ومنخفضى التحصيل الدراسى
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رتفعى ومنخفضى الطالب مدرجات متوسطى بين  دالة إحصائياً  الفرض الثانى: ال توجد فروق
، اليقظة العقمية بأبعادىا، اإلبتكارية اإلنفعالية بأبعادىاكل من في  التحصيل الدراسى

 وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا. 
 -)مرتفعى اإلبتكارية اإلنفعالية الدراسة، لمتغيرىدال إحصائيًا ال يوجد تاثير  -:ثالثال الفرض

منخفضى( أو التفاعل بينيما عمى كفاءة  -رتفعى)م اليقظة العقميةمنخفضى(، 
 .الطالب مرتفعى التحصيل الدراسىلدى  بأبعادىا المختمفة التمثيل المعرفى لممعمومات

 -اإلبتكارية اإلنفعالية )مرتفعى الدراسة، ال يوجد تاثير دال إحصائيًا لمتغيرى -:رابعالفرض ال
التفاعل بينيما عمى كفاءة منخفضى( أو  -منخفضى(، اليقظة العقمية )مرتفعى

الطالب منخفضى التحصيل التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا المختمفة لدى 
 .الدراسى

الطالب من خالل درجات  التمثيل المعرفى لممعمومات:. اليمكن التنبؤ بكفاءة خامسالفرض ال
عمى  ودرجات الطالب اإلبتكارية اإلنفعالية عمى أبعاد مرتفعى التحصيل الدراسى 

 العقمية.  يقظة أبعاد  ال
الطالب الفرض السادس:. اليمكن التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات من خالل درجات 

ودرجات الطالب عمى مى أبعاد اإلبتكارية اإلنفعالية عمنخفضى التحصيل الدراسى 
 اليقظة  العقمية.  ل الدراسى فيمنخفضى التحصي الطالب أبعاد

 وخطواتًا  الدراسةهًج م

جراءات البحث: و فيما يمي عرض لمنيج البحث، وعينتو، أد  اتو، واألساليب االحصائية، وا 
 مهًج البحح : :أواًل

لدراسة العالقات الكمية  لفارقوا ياالرتباط يالمنيج الوصف ةالحالي دراسةال تاستخدم
ىداف البحث، مثل باستخدام األساليب االحصائية المناسبة لتحقيق أ المتبادلة بين الظواىر

، وغيرىا من  ، تحميل االنحدار المتعدد ، تحميل التباينمعامالت االرتباط، واختبار "ت" 
  .التى تتوافق مع طبيعة وفروض الدراسة الحالية األساليب االحصائية
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 عيهة الدراسة ثانيًا :

لثة طالب وطالبة من طالب الفرقة الثا 212من لمدراسةت العينة اإلستطالعية تكون
، وذلك لمتأكد من الخصائص السيكومترية ة ما بين الشعب العممية واألدبيةبكمية التربية موزع

  الدوات الدراسة الحالية. 
ن طالب الفرقة الثالثة بكمية م طالب وطالبة 662منالعينة النيائية لمبحث  تكونت

عتمادو  أدبى(؛ -التربية بسوىاج )عممى واالرباعى األدنى  %(،27عمى االرباعى األعمى ) اً ا 
عينة الدراسة  بمغتحيث تحديد الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى تم %( 27)

 . وطالب وطالب من ذوى التخصصات األدبية 181طالب وطالبو. منيم  361 النيائية
مرتفعى التحصيل الدراسى إلى مجموعتين، مجموعة  عمى أساسقسمت العينة النيائية 

والتي بمغت " العاديين"  منخفضى التحصيلطالب وطالبة، ومجموعة  181وبمغت التحصيل 
اعداد العينة الرئيسية  (1جدول )من التخصصات العممية واالدبية. ويبين  ةطالب وطالب 181

(طالب وطالبة موزعة عمى حسب التخصصات الدراسية بكمية التربية بسوىاج لمعام 662)
  عداد مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسي.كما يبين الجدول أ .2118-2117الجامعى 

 ( اػذاد انؼُُح انُهائح انكهُح واػذاد يرذفؼً ويُخفضً انرحصُم روي انرخصصاخ انًخرهفح1خذول )

 "انكهُح.انشؼة انؼهًُح " انؼُُح 
 يدًىع كًُُاء فُزَاء رَاضُاخ ذداري أحُاء انرخصصاخ

 326 66 51 123 22 55 انؼذد
 "انكهُح.ُُح انشؼة األدتُح " انؼ

 يدًىع فرَضً ػهى َفش ػرتً ذارَد اَدهُزي انرخصصاخ
 335 26 63 66 31 121 انؼذد

 "انرحصُم.انشؼة انؼهًُح " يرذفؼً 
 يدًىع كًُُاء فُزَاء رَاضُاخ ذداري أحُاء انرخصصاخ

 01 11 35 11 11 16 انؼذد
 "انرحصُم.انشؼة انؼهًُح " يُخفضً 

 يدًىع كًُُاء فُزَاء اضُاخرَ ذداري أحُاء انرخصصاخ
 01 34 3 44 3 6 انؼذد

 "انرحصُم.انشؼة االدتُح " يرذفؼً 
 يدًىع فرَضً ػهى َفش ػرتً ذارَد اَدهُزي انرخصصاخ

 01 1 21 33 1 35 انؼذد
 "انرحصُم.انشؼة االدتُح " يُخفضً 

 يدًىع فرَضً ػهى َفش ػرتً ذارَد اَدهُزي انرخصصاخ
 01 6 26 11 12 35 انؼذد

  -إدراءات تشخيص عيهة الدراسة احلالية:

تم ترتيب الطالب عمى اساس مستوياتيم التحصيمية وذلك باالعتماد عمى تقديراتيم  -
العام السابق لتطبيق ىذه الدراسة وتم ترتيبيم تنازليًا.وباستخراج الطالب في  الدراسية
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الطالب مرتفعى % االعمى واالدنى بالنسبة لممستويات التحصيمية تم تحديد 27
طالبًا وطالبة   (181) (. ولقد بمغت العينة1ومنخفضى التحصيل )أنظر جدول رقم 

 منخفضى التحصيل ( طالب وطالبة من181)، التحصيل الدراسى مرتفعى من
 .(1الدراسى موزعة كما ىو مبين بالجدول  رقم )

من مرتفعى  ( طالب وطالبة361تم ترتيب العينة النيائية والتى بمغت إجماليًا ) -
عمى حسب االبتكارية االنفعالية وترتيبيم تنازليًا  ومنخفضى التحصيل الدراسي

%  االدنى لمطالب مرتفعي التحصيل الدراسى 27% االعمى، 27وباالعتماد عمى 
( تم تحديد مرتفعى ومنخفضى االبتكارية االنفعالية لدى مرتفعى التحصيل. 181)

ضى االبتكارية االنفعالية من الطالب منخفضى ونفس االجراء لتحديد مرتفعى ومنخف
 (.181التحصيل الدراسى )

 عند إجراء تحميل التباين الثنائى الدراك التفاعل ما بين المتغيرين الرئيسين وتاثيرىما -
نفس االجراء السابق لتحديد مرتفعى اليقظة العقمية عمى المتغير التابع تم استخدام 
؛ وحتى ال يحدث لبث تم معاً  التحصيل الدراسىمن المرتفعين ابتكاريا ومرتفعى 

توضيح االجراءات عند وصف التحميل االحصائى لكل فرض من فروض الدراسة 
  الحالية.  

  :وات الدراسةأد ثالجًا :

( Avrill, 1999) من إعداد المقياس يعتبر ىذا -:مقياس اإلبتكارية اإلنفعالية -1
فقرة تنتمى الى ثالثة أبعاد  31من وتض (2112و لمعربية كريمان المنشار )تونقم

جميع فقرات ولقد لوحظ أن من االستعداد، الجدة، واالصالة.  تتضمن كالً  أساسية
سالبة. ولقد إستخدمت  فيى عبارات 31، 4 تينالمقياس عبارات موجبة ما عدا الفقر 

من  لقد تحققت المنشاركريمان المنشار مقياس ليكرت الخماسي االستجابة. و 
كرونباخ، التجزئة -السيكومترية لممقياس عن طريق حساب معامل الفاالخصائص 
عمى التوالي.  1.62؛ 1.72لحساب الثبات وبمغت القيمة الكمية لمثبات النصفية 

صدق المرتبط بالمحك بإستخدام إختبار تورانس لمتفكير االبتكارى. وفى الحساب و 
 مى النحو التالى:الدراسة الحالية قام الباحثان بحساب الثبات والصدق ع
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تم حساب الثبات لكل بعد من ابعاد اإلبتكارية االنفعالية والدرجة الكمية  -:الثبات أوالً 
( معامالت 2ويبين جدول )كرونباخ والتجزئة النصفية لسبيرمان.  -بإستخدام معادلة ألفا

 جة الكميةلكل بعد من ابعاد االبتكارية اإلنفعالية والدر  كرونباخ والتجزئة النصفية–الفا 
وانذرخح  يٍ اتؼاد اإلتركارَح اإلَفؼانُح نكم تؼذانردزئح انُصفُح وكروَثاخ -انفا خ( يؼايال2خذول )

 انكهُح

 انردزئح انُصفُح كروَثاخ -يؼايم انفا انثؼذ

 0.525 0.622 االصرؼذاد

 0.598 0.633 اندذج

 0.422 0.596 االصانح

 0.579 0.678 انذرخح انكهُح

وىى قيم  1.678، 1.422ثبات تترواح ما بين ( أن معامالت ال2) يتضح من جدول
 تمتع المقياس بدرجات ثبات مقبولة. يدل عمى  مرتفعة مما

 %(27)ُحسب صدق المفردات، بحساب صدق المقارنة الطرفية بحساب : الصدق -ثانياً: -
 األدنى %(27)األعمى و

ستخدام إختبار  ر المرتبطة. وتم تقسيم الطالب عمى "ت" لمعينات غي لدرجة أفراد العينة وا 
 -الدرجة الكمية لمقياس اإلبتكارية اإلنفعالية وأسفرت النتائج عما يمى: أساس

 ( انفروق تٍُ انثهد األػهً واالدًَ يٍ انطالب فٍ كم يٍ اتؼاد اإلتركارَح اإلَفؼانُح3) خذول

 انذالنح لًُح "خ" يدًىػح دَُا يدًىػح ػهُا االتؼاد

 اإلَحراف انًرىصظ َحرافاإل انًرىصظ

 1.111 11.33 2.12 22.52 2.12 21.66 االصرؼذاد

 1.111 10.54 6.35 41.50 4.16 50.60 اندذج

 1.111 16.21 4.56 25.24 4.16 36.06 االصانح

 1.111 11.06 6.01 10.35 3.11 126.33 انًدًىع

ى اإلبتكارية وجود فروق بين درجات الطالب مرتفعى ومنخفض (3جدول )يتضح من 
وىو ما يؤكد عمى تحقق صدق المقارنة الطرفية بين طرفى اإلختبار حيث  اإلنفعالية

تتوافر لديو القدرة عمى المقارنة بين الطالب مرتفعى االبتكارية ومنخفضى االبتكارية 
 .اإلنفعالية

ية، تم حساب معامالت ثبات وصدق مقياس االبتكارية االنفعالية عمى عينة الدراسة الحال
ولقد بينت الدراسة االستطالعية الى تمتع المقياس بدرجات ثبات وصدق مقبولة مما 

 يتيح لمباحثين استخدام ىذا المقياس بالدراسة الحالية. 
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يعتبر ىذا المقياس من المقاييس التي تناولت مفيوم  -:مقياس اليقظة العقمية -2
( ونقمو Bear et al., 2006وىو من إعداد )  Mindfulnessاليقظة العقمية 

. ويتالف المقياس (2114الضبع، طمب و العواممة )البحيرى، لمعربية وقننو كل من 
ابعاد تتضمن كل من المالحظة، الوصف، التصرف  5فقرة تتوزع عمى  39من 

عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية. بوعى، عدم الحكم عمى الخبرات الداخمية و 
جابة لتحديد إستجابات الطالب. ولقد إستخدم واستخدم مقياس ليكرت خماسي االست

التوكيدى لمتاكد من خصائصة تحميل العاممى ال( 2114البحيرى واخرون )
كرونباخ والتجزئة -معامل الفا . وتم حساب معامالت الثبات بإستخدام السيكومترية

د من الطرق التالية لمتاكمن  في الدراسة الحالية كالً النصفية. ولقد إستخدم الباحثان 
 -ثبات وصدق المقياس عمى النحو التالى:

والدرجة الكمية بإستخدام اليقظة العقمية تم حساب الثبات لكل بعد من ابعاد  -أواًل الثبات:
–( معامالت الفا 4) جدولكرونباخ والتجزئة النصفية لسبيرمان. ويبين  -معادلة ألفا

 والدرجة الكمية عقميةاليقظة الكرونباخ والتجزئة النصفية لكل بعد من ابعاد 
وانذرخح  كروَثاخ، ويؼايم انردزئح انُصفُح فٍ كم يٍ اتؼاد انُمظح انؼمهُح-انفا خ( َىضح يؼايال4خذول )

 انكهُح

 انردزئح انُصفُح كروَثاخ -يؼايم انفا انثؼذ

 0.436 0.562 انًالحظح

 0.330 0.394 انىصف

 0.670 0.766 انرصرف تىػً

 0.601 0.730 ػذو انحكى ػهً انخثراخ 

 0.526 0.536 ػذو انرفاػم يغ انخثراخ 

 0.707 0.749 انذرخح انكهُح

، وىى قيم  1.766، 1.394( أن معامالت الثبات تترواح ما بين 4يتضح من جدول )
 مرتفعة ممايدل عمى ثبات المقياس.

بحساب الصدق: ُحسب صدق المفردات، بحساب صدق المقارنة الطرفية بحساب  -ثانيًا: -
ستخدام إختبار%( األدنى 27%( األعمى و)27) "ت" لمعينات غير  لدرجة أفراد العينة وا 

وأسفرت  اليقظة العقمية المرتبطة. وتم تقسيم الطالب عمى أساس الدرجة الكمية لمقياس 
 -النتائج عما يمى:
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 وانذرخح انكهُح ح( انفروق تٍُ انثهد األػهً واالدًَ يٍ انطالب فٍ كم يٍ اتؼاد انُمظح انؼمه5ُخذول )

 انذالنح لًُح "خ" يدًىػح دَُا يدًىػح ػهُا االتؼاد

 اإلَحراف انًرىصظ اإلَحراف انًرىصظ

 0.01 9.22 4.75 27.14 2.96 33.46 انًالحظح

 0.01 10.48 3.23 24.39 3.32 30.33 انىصف

انرصرف 

 تىػً

27.52 5.13 19.23 5.04 9.43 0.01 

 0.01 11.15 4.09 26.62 3.67 34.11 ػذو انحكى 

 0.01 6.67 4.43 20.73 3.87 25.59 ػذو انرفاػم 

 0.01 25.27 8.2 118.13 6.78 151.03 انذرخح انكهُح

 اليقظة العقمية وجود فروق بين درجات الطالب مرتفعى ومنخفضى  (5جدول )يتضح من 
توافر لديو وىو ما يؤكد عمى تحقق صدق المقارنة الطرفية بين طرفى اإلختبار حيث ت

 . اليقظة العقميةالقدرة عمى المقارنة بين الطالب مرتفعى ومنخفضى 
 (2118وىو من إعداد طارق محمد ) -:مقياس كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات -3

من المدخالت  فقرة تتناول ثالثة أبعاد والتي تتضمن كالً  51والذى يتالف من 
ة. ولقد أستخدم مقياس ليكرت الخماسي. المعرفية، كفاءة التمثيل، والنواتج المعرفي

بحساب خصائصة السيكومترية عمى عينة من طالب ( 2118)وقام طارق محمد 
كرونباخ والتجزئة -طالب وطالب واستخدم معامل الفا 911بمغت  جامعة سوىاج

النصفية لحساب ثبات االختبار واستخدم التحميل العاممى التوكيدى لمتاكد من صدق 
ولقد إستخدم الباحثان في الدراسة عرف عمى العوامل التي يتضمنيا. االختبار والت

  -الحالية األساليب االتية لمتاكد من ثبات وصدق المقياس:
 كروَثاخ، ويؼايم انردزئح انُصفُح فٍ كم يٍ اتؼاد كفاءج انرًثُم انًؼرفً نهًؼهىياخ-انفا يؼايالخ( 6) خذول 

 وانذرخح انكهُح

 انردزئح انُصفُح ثاخكروَ -يؼايم انفا انثؼذ

 0.780 0.818 االصرُؼاب وانفهى

 0.804 0.819 اإلشرماق واإلصرُراج

 0.564 0.630 انرصُُف وانرطثُك

 0.765 0.882 انذرخح انكهُح

، وىى قيم  1.882، 1.564( أن معامالت الثبات تترواح ما بين 6يتضح من جدول )
 خدامو بالدراسة الحالية.مرتفعة ممايدل عمى ثبات المقياس، وصالحية است

%( 27بحساب )الصدق: ُحسب صدق المفردات، بحساب صدق المقارنة الطرفية  -ثانيًا: -
ستخدام إختبار%( األدنى 27األعمى و) "ت" لمعينات غير المرتبطة.  لدرجة أفراد العينة وا 
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  اتكفاءة التمثيل المعرفى لممعموموتم تقسيم الطالب عمى أساس الدرجة الكمية لمقياس 
 -وأسفرت النتائج عما يمى:

( انفروق تٍُ انثهد األػهً واالدًَ يٍ انطالب فٍ كم يٍ اتؼاد كفاءج انرًثُم انًؼرفً 6) خذول      

 وانذرخح انكهُح نهًؼهىياخ

لًُح  يدًىػح دَُا يدًىػح ػهُا االتؼاد

 "خ"

 انذالنح

 اإلَحراف انًرىصظ اإلَحراف انًرىصظ

 0.001 14.57 6.64 50.98 4.62 65.50 االصرُؼاب وانفهى

اإلشرماق 

 واإلصرُراج

85.88 4.91 65.21 7.19 19.27 0.001 

 0.001 9.29 5.83 47.30 5.64 56.59 انرصُُف وانرطثُك

 0.001 24.50 11.51 163.50 9.21 207.96 انذرخح انكهُح

اءة كفيتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات الطالب مرتفعى ومنخفضى 
وىو ما يؤكد عمى تحقق صدق المقارنة الطرفية بين طرفى  التمثيل المعرفى لممعمومات

كفاءة اإلختبار حيث تتوافر لديو القدرة عمى المقارنة بين الطالب مرتفعى ومنخفضى 
 . التمثيل المعرفى لممعمومات

 المعالجة اإلحصائية 
 ,SPSSمعمـوم االجتماعيـة ل الحزمـة اإلحصـائية باسـتخدام الدراسـةتم معالجة بيانات 

V20، AMOS, V20 وقد استخدم الباحثان األساليب االحصائية التالية: 
 المتوسطات الحسابية  "إختبار "ت  االنحراف المعيارى 
 معامالت االرتباط  تحميل التباين  تحميل االنحدار 

 نتائج الدراسة

 الفرض األول:

إحصائيًا بين اإلبتكارية التوجد عالقة إرتباطية دالة  نص الفرض األول " 
اإلنفعالية بأبعادىا، اليقظة العقمية بأبعادىا، وكفاءة التمثيل المعرفى 

 " .لممعمومات بأبعادىا لمطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى. 
والختبار صحة ىذا الفرض تم إستخدام معامل إرتباط بيرسون وتم حساب معامل االرتباط 

طالب وطالبة  181لتحصيل الدراسي والذى بمغت كل منيما لمطالب مرتفعى ومنخفضى ا
واسفرت نتائج التحميل  طالب وطالبة منخفضى التحصيل الدراسي 181مرتفعى التحصيل، 

 -عما يمى :
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 بالنسبة لمطالب مرتفعى التحصيل الدراسي - أ
انُح، انُمظح انؼمهُح (يؼايالخ إرذثاط تُرصىٌ نذرخاخ انطالب يرذفؼً انرحصُم ػهً االتركارَح االَفؼ1خذول )

 وكفاءج انرًثُم انًؼرفً

انًالحظ انثؼذ

 ج

انرصر انىصف

ف 

 تىػً

ػذو 

 انحكى

ػذو 

 انرفاػم

انُمظح 

 انؼمهُح

االصرُؼا

ب 

 وانفهى

االشرماق 

واالصرُ

 ذاج

انرصُُ

ف 

وانرطثُ

 ق

كفاءج 

 انرًثُم

االصرؼذ

 اد

   -

0.151

* 

  0.160

* 

   

0.233 اندذج

** 

-

0.249

** 

-

0.175

* 

-

0.278

** 

0.189

* 

     

0.263  االصانح

** 

  0.176

* 

0.276

** 

0.259

** 

0.249*

* 

0.154

* 

0.255

** 

االتركار

 َح

0.271

** 

  -

0.263

** 

0.208

** 

 0.234

** 

0.202*

* 

0.159

* 

0.228

** 

انًالح

 ظح

      0.373

** 

0.313*

* 

0.324

** 

0.382

** 

0.209       انىصف

** 

0.311*

* 

0.256

** 

0.283

** 

انرصر

ف 

 تىػً

      0.494

** 

 0.154

* 

0.313

** 

ػذو 

 انرفاػم

      0.230

** 

0.211*

* 

0.315

** 

0.277

** 

انُمظح 

 انؼمهُح

      0.523

** 

0.332*

* 

0.398

** 

0.482

** 

 0.0.** مستوى داللة                                                       0.0.*مستوى داللة 

التمثيل المعرفى لممعمومات بكل من بعض ابعاد االبتكارية  إرتباط كفاءة (8جدول )يتضح من 
، والتي تراوحت ما بين االنفعالية واليقظة العقمية بجميع ابعادىا عند مستويات داللة متباينة

(1.15 &1.11.)  
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  -:بالنسبة لمطالب منخفضى التحصيل الدراسي - ب
يؼايالخ إرذثاط تُرصىٌ نذرخاخ انطالب يرذفؼً انرحصُم ػهً االتركارَح االَفؼانُح، انُمظح انؼمهُح  (0خذول رلى )

 وكفاءج انرًثُم انًؼرفً

ػذو  ػذو انحكى انىصف انًالحظح انثؼذ

 انرفاػم

انُمظح 

 انؼمهُح

االصرُؼاب 

 وانفهى

االشرماق 

 واالصرُراج

انرصُُف 

 وانرطثُك

كفاءج 

 انرًثُم

  *0.186    **0.201  *0.160  االصرؼذاد

-  **0.222 اندذج

0.201** 

   0.182* 0.156* 0.157* 

 *0.190 *0.170 **0.193 *0.151 **0.276   **0.369  االصانح

 **0.234 **0.244 **0.243 *0.156 *0.160 **0.204  **0.282 **0.212 االتركارَح

 **0.375 **0.432 **0.309 **0.289      انًالحظح

 **0.299 **0.209 **0.317 **0.270      نىصفا

انرصرف 

 تىػً

     0.265**   0.200** 

ػذو 

 انرفاػم

      0.160* 0.244** 0.189* 

انُمظح 

 انؼمهُح

     0.366** 0.312** 0.305** 0.369** 

 0.0.** مستوى داللة                                         0.0.*مستوى داللة 

إرتباط كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بكل من بعض ابعاد االبتكارية  (9جدول )ن يتضح م
 االنفعالية واليقظة العقمية بجميع ابعادىا عند مستويات داللة متباينة. 

 الفرض الجانى: 

درجات متوسطى ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين "ى نص الفرض الثان
كل من اإلبتكارية في  راسىالطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الد

اإلنفعالية بأبعادىا ، اليقظة العقمية بأبعادىا، وكفاءة التمثيل المعرفى 
 . "لممعمومات بأبعادىا

الختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المرتبطة وأسفرت النتائج 
 عمى ما يمي: 
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م فٍ كم يٍ االتركارَح االَفؼانُح وانُمظح انؼمهُح وكفاءج ( انفروق تٍُ انطالب يرذفؼً ويُخفضً انرحص11ُخذول )

 انرًثُم انًؼرفً نهًؼهىياخ

  يُخفضً انرحصُم يرذفؼً انرحصُم 

درخاخ 

 انحرَح

 

لًُح 

 "خ"

 

اإلَحراف  انًرىصظ انذالنح

 انًؼُاري

االَحراف  انًرىصظ

 انًؼُاري

 1.111 5.12 160 3.46 26.56 2.80 29.21 االصرؼذاد

 1.561 1.56 160 6.53 54.12 6.88 54.39 ج اندذ

 1.611 1.31 160 4.10 21.02 4.01 29.08 االصانح

 1.161 1.36 160 0.61 111.20 9.34 112.69 االتركارَح اإلَفؼانُح

 1.611 1.41 160 4.41 20.51 4.69 29.31 انًالحظح

 1.121 1.56 160 5.61 24.61 5.11 25.59 انىصف

 1.611 1.21 160 6.11 22.10 6.15 23.09 انرصرف تىػً

 1.601 1.41 160 4.16 11.36 4.23 18.17 ػذو انحكى

 1.361 1.02 160 4.53 22.31 4.89 22.76 ػذو انرفاػم 

 1.441 1.61 160 14.44 116.61 12.49 118.92 انُمظح انؼمهُح

 1.541 1.61 160 0.15 61.11 10.94 77.82 االصرُؼاب وانفهى

االشرماق 

 االصرُراجو

55.97 7.84 53.63 1.40 160 2.66 1.111 

 1.111 3.10 160 6.10 41.26 7.00 50.51 انرصُُف وانرطثُك

 1.111 1.62 160 22.01 160.00 23.06 183.81 كفاءج انرًثُم

في كل  الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسىوجود فروق بين  (11جدول )يتضح من 
ق واالستنتاج، التصنيف والتطبيق لصالح الطالب مرتفعى المستويات من االستعداد، االشتقا

 التحصيمية. 
 :الفرض الجالح

اإلبتكارية اإلنفعالية  الدراسة، ال يوجد تاثير دال إحصائيًا لمتغيرى نص الفرض الثالث "
منخفضى( أو التفاعل بينيما عمى كفاءة  -منخفضى(، اليقظة العقمية )مرتفعى -)مرتفعى
 ."المعرفى لممعمومات بأبعادىا المختمفة لدى الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى. التمثيل

والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين ثنائي االتجاه، والتأكد من 
شروط استخدامو من حيث درجات الطالب تنتمي لمتوزيع االعتدالي؛ استقاللية العينة، 

االبتكارية اوى حجم المجموعات لبيان أثر كل من تجانس التباين بين المجموعات، تس
كفاءة التمثيل المعرفى والتفاعل بينيما عمى درجات مقياس  اليقظة العقمية، االنفعالية
بأبعادىا المختمفة. ومن أجل ىذا الغرض تم تقسيم عينة الدراسة إلى طالب  لممعمومات
االبتكارية مية عمى مقياس ( تبعا لمدرجة الك57( ومنخفضي عادات العقل )57مرتفعي )

العينة من حيث اليقظة العقمية الى طالب مرتفعى كل من تمك  االنفعالية. ومن ثم تقسيم افراد 



 ...... االبتكارية االنفعالية واليقظة العقلية وعالقتهما بكفاءة التمثيل المعرفى "

- 551 - 

 (36(، وطالب منخفضى اليقظة العقمية واالبتكارية االنفعالية )36االبتكارية واليقظة العقمية )
 -( نتائج تحميل التباين الثنائي:11ويوضح الجدول )

( َرائح ذحهُم انرثاٍَ انثُائٍ نإلتركارَح االَفؼانُح وانُمظح انؼمهُح وانرفاػم فًُا تُُهًا ػهً يمُاس كفاءج 11خذول )

 .انرًثُم انًؼرفً

يصذر  انًرغُراخ

 انرثاٍَ

يدًىع 

 انًرتؼاخ

درخاخ 

 انحرَح

يرىصظ 

 انًرتؼاخ

F يرتغ  انذالنح

 إَرا

هى
نف

وا
ب 

ؼا
رُ

ص
ال
ا

 

اإلتركارَح 

 )أ(

364.14 1 364.14 3.46 1.166 1.140 

انُمظح   

 )ب(

3141.14 1 3141.14 35.61 1.111 1.351 

  Xذفاػم أ 

 ب

22.51 1 22.51 1.21 1.640 1.113 

    116.66 61 6321.41 انخطأ

     62 462606.11 انًدًىع

ج
را

رُ
ص

ال
وا

ق 
ما

شر
إل
ا

 

اإلتركارَح 

 )أ(

211.16 1 211.16 3.56 1.163 1.15 

انُمظح  

 )ب(

116.64 1 116.64 15.14 1.111 1.11 

  Xذفاػم أ 

 ب

116.61 1 116.61 1.11 1.113 1.13 

    51.05 61 4111.21 انخطأ

     62 220006.11 انًدًىع

ك
ثُ

ط
نر

وا
ف 

ُُ
ص

نر
ا

 

اإلتركارَح 

 )أ(

162.61 1 162.61 4.22 1.144 1.16 

 1.21 1.111 26.13 1116.61 1 1116.61 انُمظح )ب(

  Xذفاػم أ 

 ب

113.46 1 113.46 2.60 1.111 1.14 

    31.04 61 2610.13 انخطأ

     62 101556.11 انًدًىع

 ً
رف

ًؼ
ان
م 

ثُ
رً

ان
ج 

ء
فا

ك

خ
يا

هى
ًؼ

نه
 

اإلتركارَح 

 )أ(

2161.61 1 2161.61 4.40 1.14 1.162 

انُمظح  

 )ب(

15262.14 1 15262.14 31.56 1.11 1.316 

  Xذفاػم أ 

 ب

636.34 1 636.34 1.32 1.26 1.110 

    413.56 61 32111.03 انخطأ

     62 2563160.11 انًدًىع

  -ما يمي:  (11جدول )يتضح من 
كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بابعادىا المختمفة في ميمًا  دورًا تؤدى  اليقظة العقمية -1

 .1.11 ≥عند مستويات داللة 
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في المخرجات المعرفية والتي تمثل كل من ميمًا  دورًا تؤدى  االبتكارية االنفعالية -2
التصنيف والتطبيق والدرجة الكمية لكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات عند مستويات داللة 

<1.15 
 :الفرض الرابع

اإلبتكارية اإلنفعالية  الدراسة، ال يوجد تاثير دال إحصائيًا لمتغيرىنص الفرض الرابع "
منخفضى( أو التفاعل بينيما عمى كفاءة  -)مرتفعى منخفضى(، اليقظة العقمية -)مرتفعى

 ."التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا المختمفة لدى الطالب منخفضى التحصيل الدراسى
والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين ثنائي االتجاه، والتأكد من شروط 

ي؛ استقاللية العينة، تجانس التباين استخدامو من حيث درجات الطالب تنتمي لمتوزيع االعتدال
بين المجموعات، تساوى حجم المجموعات لبيان أثر كل من االبتكارية االنفعالية، اليقظة 
العقمية والتفاعل بينيما عمى درجات مقياس كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا 

( ومنخفضي 57مرتفعي )المختمفة. ومن أجل ىذا الغرض تم تقسيم عينة الدراسة إلى طالب 
( تبعا لمدرجة الكمية عمى مقياس االبتكارية االنفعالية. ومن ثم تقسيم افراد 57عادات العقل )

(، 36العينة من حيث اليقظة العقمية الى طالب مرتفعى كل من االبتكارية واليقظة العقمية )
( التالي 11جدول )( ويوضح ال36وطالب منخفضى اليقظة العقمية واالبتكارية االنفعالية )

 -نتائج تحميل التباين الثنائي:
( َرائح ذحهُم انرثاٍَ انثُائٍ نإلتركارَح االَفؼانُح وانُمظح انؼمهُح وانرفاػم فًُا تُُهًا ػهً يمُاس كفاءج 12خذول )

  .انرًثُم انًؼرفً

يدًىع  يصذر انرثاٍَ انًرغُراخ

 انًرتؼاخ

درخاخ 

 انحرَح

يرىصظ 

 انًرتؼاخ

F تغ إَراير انذالنح 

هى
نف

وا
ب 

ؼا
رُ

ص
ال
ا

 

 0.003 0.650 0.21 22.67 1 22.67 اإلتركارَح )أ(

 0.127 0.003 9.58 1029.64 1 1029.64 انُمظح   )ب(

 0.005 0.573 0.32 34.40 1 34.40 ب  Xذفاػم أ 

    107.48 66 7093.67 انخطأ

     70 425899.00 انًدًىع

ق 
ما

شر
إل
ا

ج
را

رُ
ص

ال
وا

 

 0.072 0.027 5.11 400.218 1 400.218 )أ(اإلتركارَح 

 0.132 0.002 10.02 784.93 1 784.93 انُمظح  )ب(

 0.021 0.234 1.44 112.93 1 112.93 ب  Xذفاػم أ 

    78.33 66 5169.73 انخطأ

     70 210021.00 انًدًىع

ف 
ُُ

ص
نر

ا

ك
ثُ

ط
نر

وا
 

 0.065 0.035 4.62 265.22 1 265.22 اإلتركارَح )أ(

 0.121 0.003 9.59 550.48 1 550.48 انُمظح )ب(

 0.033 0.138 2.26 129.64 1 129.64 ب  Xذفاػم أ 

    57.40 66 3788.57 انخطأ
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     70 161946.00 انًدًىع

م 
ثُ

رً
ان
ج 

ء
فا

ك

 ً
رف

ًؼ
ان

خ
يا

هى
ًؼ

نه
 

 0.041 0.096 2.84 1685.83 1 1685.83 اإلتركارَح )أ(

 0.151 0.001 11.78 6983.43 1 6983.43 انُمظح  )ب(

 0.019 0.256 1.311 777.22 1 777.22 ب  Xذفاػم أ 

    592.75 66 39121.63 انخطأ

     70 2280464.00 انًدًىع

 -ما يمي:  (12جدول )يتضح من 
في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بابعادىا المختمفة ميمًا  دورًا تؤدى  اليقظة العقمية -1

 .1.11 ≥يات داللة عند مستو 
والتي تتمثل  في كل من  كفاءة التمثيلفي ميمًا  دورًا تؤدى  االبتكارية االنفعالية -2

كل من التصنيف والتطبيق عند في  والمخرجات المعرفية والتي تتمثلاالشتقاق واالستنتاج 
 1.15>مستويات داللة 

 :مصاالفرض اخل

يل المعرفى لممعمومات من خالل اليمكن التنبؤ بكفاءة التمث " نص الفرض الخامس
درجات الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى عمى أبعاد اإلبتكارية اإلنفعالية  ودرجات 

 . "الطالب عمى أبعاد  اليقظة  العقمية 
تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة التحميل المتتابع و الختبار صحة الفرض الخامس 

 -نتائج التحميل عمى ما يمي: أسفرتو ” Stepwiseأو المتدرج "
 اَحذار االتركارَح االَفؼانُح وانُمظح انؼمهُح ػهً كفاءج انرًثُم انًؼرفً نهًؼهىياخ (13خذول )

 انذالنح F يرىصظ انًرتؼاخ df يدًىع انًرتؼاخ يصذر انرثاٍَ االتؼاد

االصرُؼاب 

 وانفهى

 0.001 33.25 2314.98 4 9259.919 االَحذار

 69.62 175 12183.742 انثىالٍ

  179 21443.661 انكهً

االشرماق 

 واالصرُراج

 1.111 14.13 612.55 3 2136.65 االَحذار

 51.44 166 1161.15 انثىالٍ

  160 11115.11 انكهً

انرصُُف 

 وانرطثُك

 1.111 16.22 633.03 3 1011.60 االَحذار

 30.10 166 6160.10 انثىالٍ

  160 1611.01 انكهً

كفاءج انرًثُم 

 انًؼرفً

 1.111 21.03 6600.16 4 31606.24 االَحذار

 366.10 165 64311.06 انثىالٍ

  160 05161.10 انكهً

لالبتكارية االنفعالية بابعادىا، اليقظة دال إحصائي تأثير يتضح مما سبق وجود 
بأبعادىا عند مستوى  ى لممعموماتكفاءة التمثيل المعرففي التنبؤ بمستوى  العقمية بابعادىا

األكثر تأثيرًا  االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية( ولمتعرف عمى أي من ابعاد 1.11داللة )
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أسفرت نتائج تحميل االنحدار المتعدد بطريقة  التمثيل المعرفى لممعموماتفي التنبؤ بكفاءة 
(Stepwiseعمى ما يمى )1:- 

 رَح االَفؼانُح وانُمظح انؼمهُح ػهً كفاءج انرًثُم انًؼرفً نهًؼهىياخاَحذار االتركا  (14خذول )

انخطأ  يؼايم االَحذار يصذر االَحذار أتؼاد انكفاءج

 انًؼُارٌ

لًُح  يؼايم تُرا

 "خ"

 انذالنح

االصرُؼاب 

 وانفهى

 

 1.111 2.66  6.21 16.40 انثاتد

 1.111 1.36 0.48 1.11 1.16 انرصرف تىػً

 1.111 5.11 0.34 1.11 1.60 انًالحظح

 1.114 2.40 1.15 1.13 1.33 ػذو انرفاػم

 1.126 2.23 1.13 1.16 1.36 االصانح

االشرماق 

 واالصرُراج

 1.111 6.22  4.44 26.50 انثاتد

 1.111 3.60 1.26 1.12 1.43 انًالحظح

 1.111 3.15 1.26 1.11 1.41 انىصف

 1.121 2.21 1.15 1.11 1.24 ػذو انرفاػم

انرصُُف 

 وانرطثُك

 1.111 6.10  3.01 23.66 انثاتد

 1.111 3.11 1.26 1.11 1.30 انًالحظح

 1.111 3.16 1.26 1.10 1.36 ػذو انرفاػم

 1.111 2.04 1.10 1.10 1.26 انىصف

كفاءج انرًثُم 

 انًؼرفً

 1.111 5.34  12.13 61.61 انثاتد

 1.111 5.23 1.33 1.31 1.63 انًالحظح

 1.111 4.55 1.20 1.24 1.16 انرصرف تىػً

 1.111 3.26 1.21 1.20 1.06 ػذو انرفاػم

 1.111 2.60 1.11 1.21 1.11 انىصف

في أبعاد االبتكارية االنفعالية وابعاد اليقظة العقمية وجود تأثير لبعض  (14من جدول ) يتضح
فة. ومن ثم فإن معادالت االنحدار بأبعادىا المختمالتمثيل المعرفى لممعمومات التنبؤ بكفاءة 

 -اتخذت األشكال التالية: 
 عدم التفاعل + × 1.15المالحظة+ × 1.34+  لتصرف بوعىا× 1.48+ 16.49= ستيعاب والفيم اإل

 األصالة× 1.13
 عدم التفاعل× 1.15الوصف + × 1.26مالحظة + ال× 1.26+ 27.59=  شتقاق واالستنتاجاإل 
 عدم التفاعل× 1.26الوصف + × 1.19المالحظة + ×1.26+ 23.76=  تصنيف والتطبيقال 

  عدم × 1.21+  التصرف بوعى× 1.29المالحظة + ×1.33+ 68.61= التمثيل المعرفى لممعموماتكفاءة
 الوصف×1.18+ التفاعل

                                                 
 انحدار ب على حدة لحسا التمثيل املعزفى للمعلوماتثم إجزاء ثحليل الانحدار املتعدد لكل بعد من ابعاد كفاءة  0

متعدد ولكن ثم  انحدار مزات ثحليل  4، ولذا ثم إجزاءابعاد الابتكارية الانفعالية و ابعاد اليقظة العقليةكل من 

 0وهذا لإليضاح فقط ثضمينها في جدول واحد
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 :الفرض الشادض

خالل  اليمكن التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات من نص الفرض السادس "
ات الطالب منخفضى التحصيل الدراسى عمى أبعاد اإلبتكارية اإلنفعالية ودرجات درج تفاعل

 . "الطالب عمى أبعاد  اليقظة  العقمية 
” Stepwiseتم استخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة التحميل المتتابع أو المتدرج "

 -وأسفرت نتائج التحميل عمى ما يمي:
  ح االَفؼانُح وانُمظح انؼمهُح ػهً كفاءج انرًثُم انًؼرفً نهًؼهىياخذثاٍَ اَحذار االتركارَ (15خذول )

يصذر  االتؼاد

 انرثاٍَ

يدًىع 

 انًرتؼاخ

df  يرىصظ

 انًرتؼاخ

F انذالنح 

االصرُؼاب 

 وانفهى

 1.111 13.60 1112.13 3 3316.30 االَحذار

 60.04 166 14161.61 انثىالٍ

  160 16364.00 انكهً

االشرماق 

 صرُراجواال

 1.111 16.11 1146.42 2 2102.14 االَحذار

 61.14 166 11122.36 انثىالٍ

  160 12015.21 انكهً

انرصُُف 

 وانرطثُك

 0.001 18.43 739.06 3 2217.19 االَحذار

 40.09 176 7057.06 انثىالٍ

  179 9274.24 انكهً

كفاءج 

انرًثُم 

 انًؼرفً

 0.001 17.03 7042.46 3 21127.41 االَحذار

 413.46 176 72769.58 انثىالٍ

  179 93896.99 انكهً

يتضح مما سبق وجود تأثير دال إحصائي لالبتكارية االنفعالية بابعادىا، اليقظة العقمية 
بأبعادىا لدى الطالب منخفضى  بابعادىا في التنبؤ بمستوى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات

( ولمتعرف عمى أي من ابعاد االبتكارية 1.11عند مستوى داللة ) ىالتحصيل الدراسي
االنفعالية واليقظة العقمية األكثر تأثيرًا في التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات أسفرت 

 -( عمى ما يمى:Stepwiseنتائج تحميل االنحدار المتعدد بطريقة )
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 ظح انؼمهُح ػهً كفاءج انرًثُم انًؼرفً نهًؼهىياخاَحذار االتركارَح االَفؼانُح وانُم (16خذول )

انخطأ  يؼايم االَحذار يصذر االَحذار أتؼاد انكفاءج

 انًؼُارٌ

يؼايم 

 تُرا

لًُح 

 "خ"

 انذالنح

االصرُؼاب 

 وانفهى

 

 1.111 1.22  5.42 44.53 انثاتد

 1.111 3.36 1.26 1.11 1.36 انرصرف تىػً

 1.111 4.11 1.21 1.16 1.63 انًالحظح

 1.135 2.13 1.15 1.12 1.26 انىصف

االشرماق 

 واالصرُراج

 0.001 6.86  4.32 20.64 انثاتد

 0.001 3.60 0.25 0.14 0.49 انًالحظح

 0.001 3.75 0.26 0.11 0.39 انىصف

انرصُُف 

 وانرطثُك

 1.116 2.62  5.16 14.16 انثاتد

 1.111 6.54 1.43 1.11 1.61 انًالحظح

 1.111 2.61 1.11 1.16 1.10 ًانرصرف تىػ

 1.111 2.31 1.16 1.14 1.33 اإلصرؼذاد

كفاءج انرًثُم 

 انًؼرفً

 1.111 6.55  12.33 03.14 انثاتد

 1.111 5.16 1.35 1.36 1.14 انًالحظح

 1.111 2.66 1.10 1.23 1.64 انرصرف تىػً

 1.111 2.51 1.11 1.21 1.63 انىصف

أثير لبعض أبعاد االبتكارية االنفعالية وابعاد اليقظة العقمية في وجود ت (16من جدول )يتضح 
لدى الطالب منخفضى التحصيل  التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا المختمفة

 -. ومن ثم فإن معادالت االنحدار اتخذت األشكال التالية: الدراسي
  = الوصف× 1.15المالحظة+ × 1.28التصرف بوعى + × 1.26+ 44.53اإلستيعاب والفيم 
  = المالحظة× 1.25الوصف + × 1.26 +29.64اإلشتقاق واالستنتاج 
  = اإلستعداد× 1.16+  تصرف بوعىال× 1.19المالحظة + ×1.71+ 14.17التصنيف والتطبيق 
  =وعى +التصرف ب× 1.19المالحظة + ×1.35+ 93.14كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات 

1.19x الوصف 

 هاقشة نتائج الدراسةم

كل من االبتكارية االنفعالية و اليقظة  عالقةلقد تناولت الدراسة الحالية دراسة  
العقمية كمتغيرات تنبؤيو لكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات بأبعادىا المختمفة لدى الطالب 

 662إجمالية من  مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسي. ولقد طبقت الدراسة عمى عينة
(، 181مرتفعى ) إلى طالب وطالبة من طالب كمية التربية بسوىاج. وتم تقسيم تمك العينة
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طالب وطالبة من طالب  (361) لتبمغ العينة النيائية(التحصيل الدراسي 181ومنخفضى )
  .كمية التربية بسوىاج

التي اعتمدت في صياغتيا عمى  االسئمةولقد تناولت الدراسة الحالية مجموعة من 
عمى حد  الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة في كل من البيئة العربية واألجنبية مسح
عتمدت عمى التأكد من عدم وجود دراسات تناولت ىذه المتغيرات مجتمعة من إنيا أ. كما سواء
 قبل. 

رتباطية موجبة بين كل من إوأسفرت نتيجة الفرض األول عمى أنو توجد عالقة 
االستيعاب والفيم كأحد أبعاد كفاءة التمثيل المعرفى و د االبتكارية االنفعالية االستعداد كأحد ابعا

الطالب منخفضى التحصيل الدراسى لممعمومات لدى الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى. بينما 
قد إرتبط االستعداد لدييم بالمخرجات المعرفية والتي تمثمت في القدرة عمى التصنيف ف

نتيجة إلى أن الطالب مرتفعى التحصيل الذين يتميزون بالقدرة عمى والتطبيق. وتدل ىذه ال
فيم انفعاالتيم وانفعاالت االخرين، مع الوضع في الحسبان الفروق الفردية بين االفراد توافرت 
لدييم القدرة عمى فيم المعمومات واستيعابيا بدرجة أكبر بالمقارنة بغيرىم من الطالب. وتتفق 

( والذي بين ان الطالب ذوى القدرة عمى فيم 2117صل إلية محمد )ىذه النتيجة مع ما تو 
االنفعاالت وتوظيفيا في المواقف المختمفة، كانوا أكثر كفاءة في عممية التعمم من غيرىم من 
الطالب. وتعتبر كفاءة التعمم ىي نتيجة جودة وكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. وتدل ىذه 

عداد والقدرة عمى التوظيف غير المالوف لالنفعاالت سيسيم في ان توافر االست إلى النتيجة
كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات وبخاصة بعد الفيم واالستيعاب لدى الطالب مرتفعى 

 التحصيل. 
 ذىفية لمطالب منخفضى التحصيل، والبينما االستعداد يسيم في المخرجات المعر 

يل مك النتيجة إلى ان الطالب منخفضى التحصتمثل في كل من التصنيف والتطبيق. وتفسر تي
يجاد مجموعة ا  يحاولون بجد لفيم المعمومات و  ستيعابيا ولكن عندما يطمب منيم تصنيف وا 

لم يتوافر لدييم االستعداد. وتشير  إذا من التطبيقات لممعمومات فانيم ال يقدرون عمى ذلك
اءة التمثيل المعرفى لممعمومات ميمًا في كف ادبيات البحث إلى أن اإلنفعاالت تؤدى دوراً 

(. والتي 2115(، الجمال )2117والتحصيل الدراسى كما ورد في دراسة كل من العيسى )
 بينت ان االنفعاالت تسيم في تحسين كفاءة عممية التعمم وزيادة التحصيل الدراسى. 
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 كما أسفرت نتيجة الفرض األول إلى ارتباط بعد الجدة ببعض أبعاد كفاءة التمثيل
المعرفى لممعمومات مثل االشتقاق واالستنتاج؛ التصنيف والتطبيق؛ والدرجة الكمية عمى 
مقياس كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى الطالب منخفضى التحصيل الدراسى. في حين 
لم يرتبط بعد الجدة باى من ابعاد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى الطالب مرتفعى 

ان الطالب منخفضى التحصيل الدراسى ال توجد  إلى سى. وتشير ىذه النتيجةالتحصيل الدرا
ا لدييم القدرة عمى انتاج استجابات تتميز بالتفرد من الناحية االنفعالية، ومن ثم فإنيم عندم

ارتبطت بابعاد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. في حين أن  تتوافر لدييم ىذه القدرة فانيا
ستويات التحصيمية المرتفعة لم تتاثر كفاءة التمثيل المعرفى لدييم بالجدة الطالب ذوى الم

وىذا يعنى أن الطالب منخفضى التحصيل ال تتوافر لدييم القدرة عمى إنتاج إستجابات إنفعالية 
ل عمى ىذه النتيجة في دراسة كل من )العيسى، ئتتميز بالتفرد والتنوع. وتوجد بعض الدال 

ميمًا في التحصيل  ( من حيث أن االنفعاالت االكاديمية تؤدى دوراً 2115؛ الجمال،  2117
كما بينت نتيجة الفرض األول إرتباط كل من بعدى االصالة والدرجة الكمية عمى  الدراسى.

االبتكارية االنفعالية بجميع ابعاد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات والدرجة الكمية. وتشير 
مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى ذوى القدرة عمى التمييز  ىذه النتيجة إلى ان الطالب

بكفاءة  بين اإلنفعاالت المتباينة وتوظيفيا بإيجابية لدييم القدرة عمى تمثيل المعمومات معرفياً 
أن االصالة والدرجة الكمية لإلبتكارية االنفعالية تؤدى دورًا  إلى وفاعمية. وتشير ىذه النتيجة

يل المعرفى لممعمومات لدى الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل ميمًا في كفاءة التمث
 الدراسي.
ان اليقظة العقمية بجميع أبعادىا تؤثر عمى  إلى كما أسفرت نتيجة الفرض األول 

كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات وبخاصة كل من بعدى المالحظة والوصف لدى جميع افراد 
التحصيل الدراسي. في حين أن التصرف بوعى  عينة الدراسة من الطالب مرتفعى ومنخفضى

إرتبط بكل من االستيعاب والفيم؛ التصنيف والتطبيق؛ كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لدى 
الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى. غير أن نتائج الطالب منخفضى التحصيل الدراسى قد 

اءة التمثيل المعرفى أسفرت عن إرتباط التصرف بوعى ببعدى االستيعاب والفيم، كف
لممعمومات. كما أن عدم التفاعل مع الخبرات االنفعالية قد إرتبط بجميع أبعاد كفاءة التمثيل 
المعرفى لممعمومات لدى الطالب مرتفعى التحصيل. في حين أن ىذا البعد بالنسبة لمطالب 
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جة الكمية منخفضى التحصيل قد ارتبط باالشتقاق واالستنتاج، التصنيف والتطبيق و الدر 
لكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. في حين أن اليقظة العقمية لدى الطالب مرتفعى 

 ومنخفضى التحصيل الدراسي تؤثر عمى كل أبعاد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 
تتوافر لديو القدرة عمى االنتباه لكل  الذي ر ىذه النتيجة في ضوء أن الفردوتفس

تؤدى دورًا ميمًا في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات فإنيا يا وادراكيا الخبرات التي يمر ب
تتوافر الدراسى بغض النظر عن المستوى التحصيمى لمطالب. ولكن الطالب مرتفعى التحصيل 

يجاد العالقات ما بين االحداث واالستفادة  لدييم القدرة عمى إدراك االحداث وعمل الترابطات وا 
ستغالليا في الحاضر لدييم كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات مرتفعة. من أحداث الماضى وا  

في حين أن الطالب منخفضى التحصيل فان عممية الربط بين االحداث والخبرات قد إرتبطت 
بالقدرة عمى باالشتقاق واالستنتاج، التصنيف والتطبيق و الدرجة الكمية لكفاءة التمثيل 

ربط االحداث  إلى ى ان الطالب منخفضى التحصيل يمجاونالمعرفى لممعمومات. وىذا يدل عم
في حين أن إصدار االحكام  ؛شتقاق المعمومات وتصنيفيا وربطيابالمعمومات من اجل ا

 التقييمية عمى المشاعر واالنفعاالت لم تؤدى اى دور في كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 
الب مرتفعى ومنخفضى التحصيل د فروق بين الطو وجبوأسفرت نتيجة الفرض الثانى 

االستنتاج و  -الدراسي في كل من بعد االستعداد كأحد ابعاد االبتكارية االنفعالية، االشتقاق
التطبيق كأحد أبعاد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات لصالح الطالب مرتفعى -التصنيف

ابمية عمى فيم التحصيل الدراسى لدييم الق مرتفعىالتحصيل الدراسى. حيث ان الطالب 
نفعاالت االخرين، ومن ثم إستخداميا بصورة إيجابية تتسم بالتنوع والتبديل  إنفعاالتيم وا 
مقارنة بالطالب منخفضى التحصيل. ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء خصائص طالب 

يمكن أن تكون نتيجة  والذين يفكرون في مستقبميم وما كمية التربية المتميزين تحصيمياً 
انفعال  أو حرص الطالب عمى ان ال يصدر عنيم اى سموكأنفعاالتيم. وىم ا  اتيم و لتصرف

. في حين أن او يؤثر عمى خططيم المستقبمية يمكن ان يسبب ليم مشاكل في المستقبل
الطالب منخفضى التحصيل ال ييتمون بفيم واستيعاب انفعاالتيم، كما أن كثيرا منيم ال ييتم 

التوظيف الفعال، وذلك لعدم إىتماميم  توظيفيا أو فعاالتيمالتحكم في ان أو بتصرفاتيم
 بالنتائج المترتبة عن سموكياتيم.
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ان الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى توافرت  إلى كما اسفرت نتيجة الفرض الثانى 
التطبيق بالمقارنة بغيرىم من الطالب -االستنتاج وقدرات التصنيف  -لدييم قدرات االشتقاق

ت التحصيمية المنخفضة. ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء إىتمام الطالب ذوى المستويا
بالحصول عمى درجات مرتفعة في االمتحانات الدراسية ومن ثم فإن الطالب  مرتفعى التحصيل
ستخالص الحقائق وترتيبيا ا  عمى استذكار المعمومات و  يكونون اكثر حرصاً  مرتفعى التحصيل

يجاد العال نيم يحاولون إيجاد العديد من التطبيقات أمتبادلة فيما بينيا، كما قات الوتصنيفيا وا 
وىذه تعتبر من الخصائص  ،المتباينة والمختمفة ليذه المعمومات من أجل فيميا واستيعابيا

 مقارنة بالطالب منخفضى التحصيل. بال مرتفعى التحصيلالمميزة لمطالب 
ة بجميع ابعادىا تؤثر عمى كفاءة ان اليقظة العقمي إلى أسفرت نتيجة الفرض الثالثو 

التمثيل المعرفى لممعمومات بكل ابعادىا لدى الطالب مرتفعى التحصيل الدراسي. في حين أن 
الدرجة الكمية لالبتكارية االنفعالية تؤدى دورًا ميمًا في التصنيف والتطبيق كاحد ابعاد كفاءة 

. ويمكن تفسير ىذه الدراسيالتحصيل مرتفعي لدى الطالب  التمثيل المعرفى لممعمومات
النتيجة في ضوء أن ابعاد اليقظة العقمية بما تتضمنو من مالحظة، ووصف، وتصرف بوعى، 

ميمًا في كفاءة التمثيل  وعدم الحكم عمى الخبرات وعدم التفاعل مع الخبرات تؤدى دوراً 
داث التكامل المعرفى لممعمومات، حيث أن االنتباه لمخبرات الماضية والحاضرة سيؤثر في إح

المعرفى ما بين المعمومات السابقة والحالية. كما ان التخمص من المشاعر السمبية والتأكيد 
عمى المشاعر اإليجابية سيؤدى إلى زيادة كفاءة الميارات والقدرات المرتبطة بالتمثيل المعرفى 

ية تسيم في االنفعاالت اإليجاب أن إلى رتالممعمومات كما يتضح من ادبيات البحث التي أش
؛ عبد اليادى 2119تنمية كفاءة التعمم لدى المتعممين، والتي تؤثر عمى فاعمية الذات ) زايد،

(. كما ان القدرة عمى إحداث التكامل والتوظيف الفعال لمخبرات 2112و أبو جدى، 
تحسين كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. وىو ما يتميز بو الطالب مرتفعى  إلى سيؤدى
في حين أن الدرجة الكمية لالبتكارية االنفعالية من حيث قدرة الفرد عمى  ل الدراسي.التحصي

االستخدام الفعال النفعاالتو بصورة غير تقميدية من أجل اصدار مجموعة من اإلنفعاالت 
اإليجابية والتي يتم توظيفيا في المواقف المتباينة تسيم في زيادة قدرات التصنيف والتطبيق 

التحصيل الدراسى. حيث أن االنفعاالت السمبية تعيق العقل عن أداء مثل  رتفعيملدى الطالب 
ىذه الميام والتي تحتاج لقدرات خاصة من حيث التركيز والقدرة عمى إيجاد العالقات 
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المتبادلة. في حين ان الذين يستطيعون توظيف انفعاالتيم بصورة غير تقميدية يكونون اكثر 
 ات بصورة متكاممة يغمب عمييا التكامل ما بين المعمومات. قدرة عمى معالجة المعموم

في كفاءة  محورياً  أسفرت نتيجة الفرض الرابع عمى ان اليقظة العقمية تؤدى دوراً و 
التمثيل المعرفى لممعمومات لدى منخفضى التحصيل الدراسى. ويمكن تفسير ىذه النتيجة في 

في مستوياتيا الدنيا والعميا باليقظة العقمية  ن كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات تتاثرأضوء 
لدييم الرغبة  الدراسي وما تتضمنو من جوانب. وىذا يدل عمى ان الطالب منخفضى التحصيل

ونتيجة ، في إحداث التكامل المعرفى لممعمومات ويحاولون ان يتميزوا في المقررات الدراسية
فإنيا عدم تكامل معرفى  لتنوع المقررات بكمية التربية التي تؤدى إلى حدوث

أن اليقظة العقمية تعتبر  إلى انخفاض التحصيل الدراسى. وتشير نتيجة ىذا الفرض إلى ؤدىت
؛ من حيث ان اليقظة الدراسي لدى كل من الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل محورياً  عامالً 

 العقمية تعبر عن 
بتكارية االنفعالية تؤدى دورًا ان الدرجة الكمية لال إلى كما بينت نتيجة الفرض الرابع 

والتي تتمثل في كل من االشتقاق واالستنتاج المعرفى لممعمومات ميمًا في كفاءة التمثيل 
والمخرجات المعرفية والتي تتمثل في كل من التصنيف والتطبيق. وىذا يدل عمى أن االبتكارية 

فضى التحصيل حيث أنيا تؤثر عمى بارزًا ميمًا لدى الطالب منخ دوراً  االنفعالية بابعادىا تؤدى
قدرات االشتقاق واالستنتاج وكذلك ميارات التصنيف والتطبيق. وتدل ىذه النتيجة عمى ان 
االبتكارية االنفعالية تؤثر عمى الطالب منخفضى التحصيل في كل من العمميات المعرفية 

نتيجة الفرض الثالث  إلى والمخرجات المعرفية لكفاءة التمثيل المعرفى. في حين انو بالنظر
ميارات التصنيف والتطبيق فقط  إلى يحتاجون الدراسي ن الطالب مرتفعى التحصيلأيتضح 

تدنى  أن . وىذا يدل عمىلدييم وتوظيفيا التوظيف السميم والفعال توافر االبتكارية االنفعاليةل
 من ثمصيل، و االبتكارية االنفعالية لمطالب منخفضى التحصيل مقارنة بالطالب مرتفعى التح

  تؤثر عمى ابعاد كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات.نيا إف
كما ان اليقظة العقمية تشير الى سيطرة الفرد عمى انفعاالتو المختمفة والوعى بيا 

كما ان اليقظة العقمية تتضمن  وباثارىا السمبية والتى يمكن ان تؤثر عمى خططو المستقبمية. 
. حيث (Davies & Hayes, 2011)كما اشار الى ذلك كاًل من  الوعى بالخبرات االنفعالية 
الوعى بالخبرات اإلنفعالية لحظيًا دون إصدار مجموعة من األحكام أن اليقظة العقمية تتضمن 
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نما يتعمد تأجيل ىذه األحكام من أجل التفكير مميًا بالموقف قبل إصدار  الفورية وا 
فى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. ويمكن تفسير ومن ثم فإنيا تؤدى دورًا بارزًا اإلستجابة

نتيجة الفرض الرابع فى ان الطالب منخفضى التحصيل فى حاجة الى تنمية مفيوم الذات 
لدييم وتنمية قدرات الوعى بشخصياتيم والتعرف عمى نقاط القوة والضعف بما يسيم فى 

  تنمية كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 
الفرض الخامس إلى انو يمكن التنبؤ بابعاد كفاءة التمثيل المعرفى أسفرت نتيجة و 

لممعمومات من خالل ابعاد اليقظة العقمية وبعض ابعاد االبتكارية االنفعالية. حيث بينت نتائج 
أن االصالة تؤدى دورا ميمًا في التنبؤ باالستيعاب والفيم لمطالب مرتفعى  إلى ىذا الفرض

اليقظة العقمية المتمثمة في التصرف بوعى، المالحظة، الوصف،  التحصيل في حين ان ابعاد
سيامات في التنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى اعمى اإلباالبعاد  اسيمت تمكعدم التفاعل 

لممعمومات. وىذا يبين ان اليقظة العقمية واالبتكارية االنفعالية تسيم في التنبؤ بكفاءة التمثيل 
أن ويمكن تفسير ىذه النتيجة فى ضوء ب مرتفعى التحصيل. المعرفى لممعمومات لدى الطال

غالبية ابعاد اليقظة العقمية قد اثر عمى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. فعمى سبيل المثال 
نجد أن كاًل من االبعاد التالية لميقظة العقمية والتى تتمثل فى التصرف بوعى، والمالحظة، 

االستيعاب والفيم )كأحد أبعاد كفاءة التمثيل المعرفى وعدم التفاعل دورًا رئيسيًا فى 
يجاد لممعمومات(، وتدل تمك النتيجة عمى أن  قدرة الفرد عمى إدراك االحداث وعمل الترابطات وا 

فى ميارة الفيم  اً رئيسي اً يعتبر مساىم (Baer et al., 2004العالقات ما بين االحداث )
ن بعمق المادة المتعممة يعمدون الى ربط االحداث ن الطالب الذين يفيموإحيث  .واالستيعاب

كما اسفرت والمعمومات الماضية بالحاضرة من أجل إحداث التكامل المعرفى لممعمومات. 
قدرة الفرد عمى النتائج الى ان ميارة االستيعاب والفيم تعتمد عمى المالحظة والتى تتمثل فى 

ل اإلحساس، المعارف، اإلنفعاالت، األصوات، اإلنتباه بتركيز الخبرات الداخمية والخارجية مث
، وعدم التفاعل مع الخبرات والتى تتمثل فى متابعة (129: 2117الروائح، األشكال" )حسن، 

قدرة االفكار والتصورات والمشاعر ، واالصالة كأحد ابعاد االبتكارية االنفعالية والتى تتمثل فى 
عنيا وادراك متضمناتيا وما تنطوى عميو من أمور الفرد عمى التمييز بين اإلنفعاالت والتعبير 

وتدل ىذه  .(2119)خضر،  غير معمومة بما يوظف ىذه المشاعر واالنفعاالت بإيجابية
يعتمد عمى احداث التكامل بين المعمومات والخبرات السابقة النتيجة عمى ان الفيم واالستيعاب 
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جية والتوظيف الفعال لممشاعر بالالحقة، وربط المعمومات بالخبرات الداخمية والخار 
واالنفعاالت. وىذا يدل عمى لماذا اسيمت كال من العوامل السابق االشارة الييا فى الفيم 
واالستيعاب الن الفيم واالستيعاب يعتبر من المدخالت المعرفية ذات الطبيعة المتشابكة والتى 

  الخبرات المتباينة. تستمزم دعم من البنية المعرفية لمفرد بإحداث التكامل ما بين 
فى حين أن ميارات االشتقاق واالستنتاج، التصنيف والتطبيق كالىما لم يعتمد عمى 
نما اسيمت كاًل من المالحظة والوصف  االبتكارية االنفعالية لدى الطالب مرتفعى التحصيل وا 

لممعمومات وعدم التفاعل مع الخبرات دورًا محوريا لالسيام والتنبؤ بكفاءة التمثيل المعرفى 
ن أوعمى وجو الخصوص كاًل من العمميات والمخرجات. ويمكن تفسير  ىذه النتيجة فى ضوء 

لدييم القدرة عمى االنتباه لمخبرات السابقة واحداث التكامل  الطالب مرتفعى التحصيل الدراسي
داث ما بين المعمومات الحالية بالمعمومات الموجودة فى البينية المعرفية لمفرد من أجل اح

التكامل المعرفى. كما ان ىؤالء الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى لدييم وعى مرتفع بما يمروا 
بو من خبرات مما يتيح لدييم القدرة عمى الحكم الصحيح وبخاصة عند استخدام ميارة 
االشتقاق واالستنتاج او ميارات التصنيف والتطبيق. كما ان الطالب مرتفعى التحصيل الدراسى 

والتصورات والمشاعر والتي تعود دون تفاعل معيا أو القدرة عمى متابعة االفكار  لدييم
  .اإلبتعاد عنيا
أسفرت نتيجة الفرض السادس ان االستعداد كأحد ابعاد االبتكارية االنفعالية يمعب و 

والتطبيق كأحد ميارات كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات  -دورا في التنبؤ بميارات التصنيف
الطالب منخفضى التحصيل الدراسى. في حين أن ابعاد المالحظة والوصف والتصرف  لدى

بوعى كانت من اىم العوامل المنبئة بكفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. ويتضح من ىذه 
النتيجة ان اليقظة العقمية تعتبر من العوامل اليامة والتي تؤثر عمى كفاءة التمثيل المعرفى 

ضى التحصيل الدراسى فى تفسير ىذه النتيجة فى ضوء ان الطالب منخفو يمكن .لممعمومات
نفعاالت االخرين، وذلك  معمى فيم إنفعاالتي تيمقدر حاجة إلي  إستخداميا بصورة  من أجلوا 

فان ىذه القدرة تسيم فى عمميات  (.2114إيجابية تتسم بالتنوع والتبديل )الحمدانى، 
التحصيل، حيث أن االستخدام الفعال لالنفعاالت التصنيف والتطبيق لدى الطالب منخفضى 

بصورة ايجابية يسيم فى تيسير اجراء التصنيف والقدرة عمى تطبيق المعمومات بفاعمية. فى 
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المالحظة والوصف والتصرف بوعى لدى الطالب منخفضى التحصيل من العوامل حين أن 
 اليامة التى تيسير كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 

ظر الى نتائج الفرضين الخامس والسادس نجد أن ابعاد اليقظة العقمية والتى وبالن
تتمثل فى المالحظة، الوصف، والتصرف بوعى من االبعاد التى تمعب دورًا محوريًا لدى 
الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى. فى حين اننا وجدنا ان الطالب مرتفعى 

التفاعل مع الخبرات فى جميع ميارات كفاءة التمثيل  التحصيل الدراسي يستخدموا ميارة عدم
المعرفى لممعمومات، فى حين ان الطالب منخفضى التحصيل لم يوضفوا ميارة عدم الوعى مع 
الخبرات وىذا دليل عمى اتةجد فروق بين الطالب مرتفعى ومنخفضى التحصيل الدراسى. كما 

صالة تمعب دورًا بارزا فى ميارة االستيعاب انو يتضح ان ابعاد االبتكارية االنفعالية مثل اال
والفيم لدى الطالب مرتفعى التحصيل الدراسي. فى حين أن لن الطالب منخفضى التحصيل 
الدراسي يوضفوا ميارة االستعداد كأحد ميارات االبتكارية االنفعالية فى ميارة التصنيف 

 والتطبيق.
البتكارية االنفعالية واليقظة يتضح من مناقشة نتائج الدراسة إلىي أن كالص من ا

  العقمية عوامل رئيسية تؤدى دورًا ىامًا فى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات.
 -أودٌ االستفادة مو الدراسة احلالية والبحوخ املكرتحة: 

  -أوجو االستفادة من الدراسة الحالية: 
الجوانب  كل من في يةالدراسة الحالفي ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن االستفادة من 

 -التالية: 
  تطوير المناىج التعميمية بكميات التربية بجميورية مصر العربية بما يتوافق مع

فية والوجدانية التي ليا التوجيات العالمية، وزيادة االىتمام بقدرات الطالب المعر 
ة وبخاص التمثيل المعرفى لممعموماتمباشر عمى القدرات األكاديمية وكفاءة تأثير 

 .التوظيف الفعال واالبداعى لالنفعاالت او ما يطمق عمييا االبتكارية االنفعالية
  اعداد البرامج التدريبية التوعوية لطالب كمية التربية عمى االستخدام الفعال لمقدرات

الوجدانية كمحرك رئيسي لقدرات الفرد المعرفية. ومن ضمن ىذىالقدرات كاًل من 
يقظة العقمية. حيث يؤدى ىذين المتغيرين دورًا رئيس فى االبتكارية االنفعالية وال

 كفاءة التعمم والتمثيل المعرفى لممعمومات.
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 االنفعالى عند معالجة المعمومات. حيث بينت الدراسة  -االىتمام بالتكامل المعرفى
الحالية والدراسات السابقة ان االنفعاالت االيجابية تسيم فى رفع كفاءة التمثيل 

 عمومات.المعرفى لمم
  كما ة، لقدرات الطالب المعرفي نيا المحرك الرئيسيأحيث  باليقظة العقميةاالىتمام

أنيا تسيم في تطوير الميارات الذاتية لممتعممين عمى نحو يتوافق مع مبادئ التعمم 
 .المستقبلالمستمر والذي يعد ضرورة من أجل التطور الميني لمطالب في 

  فى لمطالب من خالل تنمية كل من االبتكارية االنفعالية االىتمام بكفاءة التمثيل المعر
 .واليقظة العقمية لدى الطالب المتعممين

  اىتمام كميات التربية بوضع برامج تكاممية تعمد إلى تطوير أساليب التدريس لتتوافق
. وتطوير ميارات أعضاء ىيئة التدريس ابعاد اليقظة العقمية واالبتكارية االنفعاليةمع 

 لدييم ومن ثم تعميميا بصورة غير مباشرة لمطالب. المياراتتمك لتنمية 
 البحوخ املكرتحة

إال أنو  االبتكارية االنفعاليةعمى الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت  
بالرغم من ذلك فال زالت ىناك العديد من النقاط البحثية التي لم تدرس، وذلك من خالل 

يات البحث في كل من البيئة العربية واألجنبية عمى حد سواء ومن ألدب اناستعراض الباحث
 -ىذه الدراسات ما يمي: 

  بين الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي  االبتكارية االنفعالية الفروق في
 ، التفكير الناقدالتفكير المرنفي ضوء 

  بكفاءة التنظيم المعرفى االبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالى واسيماتيما فى التنبؤ
 لممعمومات

  في عالقتيا بالتفكير المرن والمنظومى لدى طالب المرحمة  االبتكارية االنفعالية
 الثانوية.

 تقدات المعرفية والتفكير القائم عمى الحكمة كمتغيرات تنبؤيو لممع االبتكارية االنفعالية
 لدى طالب الجامعة

  الطالب مرتفعى ومنخفضى التفكير القائم عمى الفروق فى االبتكارية االنفعالية لدى
 الحكمة  وتاثيره عمى توجيات زمن المستقبل
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 ملرادعا

 أواًل املرادع باللغة العربية 

(. كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات في ضوء نموذج بيجز  2113إبراىيم، محمد ) -
، مصر: ر منشورةغي . رسالة ماجستيرالثالثى لدى عينة من طالب كمية التربية بالمنيا

 المنيا، كمية التربية.
(. الصورة 2114البحيرى، عبد الرقيب ؛ الضبع، فتحى ؛ طمب، أحمد و العواممة، عائدة ) -

العربية لمقياس العوامل الخمسة لميقظة العقمية: دراسة ميدانية عمى عينة من طالب 
(، 39مصر، العدد ) -مجمة االرشاد النفسىالجامعة في ضوء اثر متغيرى الثقافة والنوع. 

119- 166. 
(. االبداع االنفعالى وعالقتو بالقيادة التربوية لدى مدراء 2114الحمدانى، ربيعة ) -

(، 2(، العدد )15األردن، المجمد ) -مجمة جرش لمبحوث والدراساتالمدارس الثانوية. 
17-35. 

ء عمى التعمم المدمج في تدريس مادة االحيا (. أثر إستخدام2115الجمال، حنان ) -
مجمة البحوث التحصيل الدراسي واالنفعاالت االكاديمية لطالب الصف األول الثانوى. 

  .147-198(، 4(، العدد )31المنوفية، مصر، المجمد ) -النفسية والتربوية
. الجزء الثانى، القاىرة: دراسات وبحوث -عمم النفس المعرفى(. 2111الزيات، فتحى ) -

 دار النشر لمجامعات.
. القاىرة: األسس البيولوجية والنفسية لمنشاط العقمى المعرفى(. 1998فتحى )الزيات،  -

 دار النشر لمجامعات.
(. كفاءة التمثيل المعرفى وعالقتيا بميارة حل المشكالت لدى 2115السديرى، منى ) -

جامعة القصيم، كمية  -، السعودية:غير منشورة رسالة دكتوراةطالبات جامعة القصيم. 
 التربية. 

(. كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات وعالقتيا باألسموب المعرفى 2116حمانى، نزار )الش -
مجمة جيل العموم اإلنسانية اإلستقبالى لدى طالب المرحمة اإلعدادية.  -االستيعابى
 .168-191(، 15الجزائر، العدد ) –مركز جيل البحث العممي  - واالجتماعية
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اليب التفكير لطالب التخصصات األكاديمية (. بروفيالت أس2112الشمبى، أمينة ) -
المجمة المصرية لمدراسات المختمفة في المرحمة الجامعية: دراسة تحميمية مقارنة. 

 .142-87(، 34)12، النفسية
(. التنبؤ بالتحصيل الدراسي من بعض المتغيرات غير المعرفية. 1996العدل، عادل ) -

 .119-81 (،1(، العدد )6مصر، المجمد ) -دراسات نفسية
(. اإلنفعاالت المرتبطة بالتحصيل وعالقتيا بمستويات المعالجة 2117العيسي، ريم ) -

: غير منشورة رسالة ماجستيرالمعرفية لدى طالبات المرحمة الثانوية في مدينة الرياض. 
 جامعة القصيم، كمية التربية، المممكة العربية السعودية.

والتخصص األكاديمى عمى نوع المعمومات  (. أثر اإلختالف في2119الكمية، نجالء ) -
مصر، العدد  -مجمة كمية التربية باالسماعيميةمستوى كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات. 

(14 ،)111-156. 
دراسة مقارنة بين المتفوقين تحصيميًا  -(. الذكاء االنفعالى:2117المصرى، محمد ) -

مصر،  -جامعة عين شمس -التربيةمجمة كمية والعاديين من طمبة المرحمة الجامعية. 
 .175 -157(، 2(، ج)31العدد )

(، 1. المجمد )مجمة المعرفة التربوية(. االبتكارية االنفعالية. 2113المنشار، كريمان ) -
 .286 -279العدد األول، 

(. االبتكارية اإلنفعالية وعالقتيا بكل من التفكير االخالقى 2112المنشار، كريمان ) -
 .46 -11(، 52(، العدد )12، المجمد )مجمة كمية التربية ببنياسة. والرضا عن الدرا

. النموذج البنائى لمعالقة بين اإلبداع اإلنفعالى وفاعمية الذات (2111) ، حسنىالنجار -
 -مجمة كمية التربية ببنياوميارات إتخاذ القرار لدى طالب الجامعة. اإلنفعالية 

  . 144-111(، 98(، العدد )25مصر،المجمد )
النموذج البنائى لمعالقات بين االبداع اإلنفعالى وبعض متغيرات (. 2111) ، زينببدوى -

جامعة الزقازيق، العدد -كمية التربية -دراسات تربوية ونفسيةتجييز المعمومات االنفعالية. 
(72 ،)167- 254. 
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 (. اإلسيام النسبى النفعالى اإلنجاز "الفخر، الخجل" االكاديمى2117حسن، كمال ) -
مصر،  -مجمة كمية التربية ببنياواليقظة العقمية في إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا. 

 .182 -117(، 119(، العدد )28المجمد )
(. االبداع اإلنفعالى وعالقتو بكل من قوة السيطرة المعرفية، والقيم 2119خضر، عادل ) -

 -94(، 171،العدد )ريةمجمة التربية القطلدى عينة من طالب الصف الثالث اإلعدادى. 
141. 

(. البناء العاممى لإلبداع اإلنفعالى وعالقتو بكل من قوة السيطرة 2111) ، شيريندسوقى -
-مجمة كمية التربية ببنياالمعرفية والقيم لدى عينة من طالب الصف الثالث اإلعدادى. 

 .212 -168(، 82، العدد )(21، المجمد )مصر
اعمية الذات الوجدانية وفقًا لبعض سمات المزاج (. الفروق في ف2119زايد، نبيل ) -

 -مجمة كمية التربية بالزقازيق. اإليجابية والسمبية لدى طمبة الصف األول الثانوي العام
 .115-65(، 65مصر، العدد )

(. االستراتيجيات المعرفية الشائعة لتنظيم 2112أمجد )عبد اليادى، سامر ؛ أبوجدى،  -
بة الجامعات االردنية في ضوء متغيرات النوع والجامعة االنفعاالت لدى عينة من طم

 .355-315(، 113(، العدد )26الكويت، المجمد ) -المجمة التربويةوالتخصص. 
(. الذكاء الوجدانى وعالقتو بكل من الذكاء المعرفى، العمر، 2112عجوة، عبد العال ) 

، ية التربية باإلسكندريةمجمة كمالتحصيل الدراسى والتوافق النفسي لدى طالب الجامعة. 
 .344-251(، 1(، العدد )13المجمد )

(. قياس الميارات واإلنفعاالت والمستويات المعرفية كمؤشرات 2113غريب، حسين ) -
لالداء الدراسي لدى طمبة العموم االجتماعية. دراسة ميدانية لعينة من طمبة العموم 

، جامعة قاصدى مرباح، بويةمجمة دراسات نفسية وتر االجتماعية بجامعة المسيمة. 
 . 197 -183(، 11الجزائر. العدد )

كفاءة التمثيل المعرفى لممعمومات في ضوء متغيرى الفروق في (. 2118) ، طارقمحمد -
مجمة جامعة أم القرى المرونة العقمية والسيطرة المعرفية لدى طالب المرحمة الثانوية. 

 . 88-51، 95. العدد لمعموم النفسية والتربوية
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(. الذكاء الوجدانى في عالقتو بالكفاءة في التعمم والتفكير االبتكارى 2117) ، طارقمحمد -
: كمية التربية، غير منشورة رسالة ماجستيرلدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة سوىاج. 

 جامعة سوىاج، مصر. 
ى لدى مرتفع(. االبداع االنفعالى والحساسية لمثواب والعقاب 2113مصطفى، محمد ) -

ومنخفضى التحصيل من طمبة وطالبات القسمين العممى واالدبى لدى عينة من طالب 
. المجمد المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالصف الثالث من المرحمة الثانوية العامة. 

 .241-191(، 38(، العدد )13)
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