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 مبا واالسترخاءو الز تمرينات  جودة الحياة في ضوء ممارسةب االبتكار االنفعالي وعالقته

 لدى عينة من طالبات السنة التحضيرية جامعة جازان  

 نجالء فتحي مهدي 0د •
 مشكلة البحث 

تعد شريحة الشباب وخاصة الطلبة الجامعيين من اهم شرائح المجتمع واكثرها وعيا      
جميع  يفبشكل متكامل وثقافة بوصفهم وسيلة التغيير والبناء والتقدم لذا يجب رعايتهم 

بالمجتمع ومستقبله إذا يقع على  االهتمامن االهتمام بهذه الفئة يعنى أجوانب الشخصية ، و 
يادة ذلك المجتمع مستقبال واالمة االنسانية عموما بكل نواحيها المتطلعة ق ةمسؤوليعاتقها 

)  0والهادفة الى االزدهار وهذا يتحقق من خالل بناء جيل متوافق نفسيا واجتماعيا وبدنيا
4  :110 ) 
يمر بها الطلبة في البيئة  يونتيجة للتحديات والمشكالت الحياتية واألكاديمية الت      

صبح من الضروري فهم هذه التحديات وتوظيف أوخاصة في السنة التحضيرية الجامعية 
وجههم نحو الحياه مختلف االمكانات المعرفية واالنفعالية لمواجهتها بطريقة تحقق لهم ت

 .بصورة ايجابية
وضرورة من ضرورات الحياة  اإلنسانيحد االشكال الراقية للنشاط أويعد االبتكار     

في  متفاوتةالمعاصرة وان جميع االفراد يتمتعون بنوع من القدرات االبتكارية ولكن بدرجات 
  0وتوفير البيئة المناسبة لتنميتهاالمستوى والنوعية والمهم استثارة هذه القدرات وتدعيمها 

 (14 :20)  
مليئىة بىالخبرات  هىيعلىى وتيىرة واحىدة دائمىا وانمىا  تمضين حياة االفراد ال أوحيث         

( 2015)" منىال جىاب   " فقد اشىارت  االنفعاالت،والتجارب المتنوعة التي تبعث مختلف 
ن االنفعاالت تعتبر جانبا اساسيا من جوانب السلوك اإلنسىاني ذات صىلة وثيقىة بحيىاة إلي أ

 (21: 12)0تقوده وتتحكم في قراراته  يكانت ايجابية او سلبية فهالفرد وشخصيته سواء 

 
التربية الرياضية  كلية -أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية •

 جامعة السادات
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ن االنفعاالت ترتبط  بالقدرة االبتكارية في ألى إAverill "   (2011 )افريل  " ويشير      
ن يكون أن االبتكار يمكن أوثانيها   ولها ان االنفعاالت اسبقيات لالبتكارأثالث طرق 

ن االنفعاالت نفسها يمكن ان تكون نتاجات ابتكارية وهذا ينتج ما أتجربة عاطفية وثالثها 
 التيان االبتكار االنفعالي يتطلب تغيير الطرق واالساليب  أييسمى باالبتكار االنفعالي 
 (   8-1:  17)  0نتخيل فيها االنفعاالت 

االبتكار االنفعالي باهتمام الباحثين فهو حقيقة موجودة ويمارسها االفراد  حظيوقد        
والفروق بين توكد هذه الحقيقة تتمثل في التباينات الثقافية  التيفي حياتهم اليومية واالدلة 
وفهم واستيعاب المشاعر والتعبير عن االنفعاالت وادارتها  إدراكاالفراد في القدرة على 

وتغيير االنفعاالت ونموها لدى االفراد وتكونها من خالل التفاعل االجتماعي والقواعد 
  (45: 1)0 والمعايير االجتماعية

كانت هذه االستجابات جديدة مقارنة  إذاويمكن اعتبار االستجابات االنفعالية مبتكرة        
كما ان االنفعال يجب اال يكون  المشكالت،بالسلوكيات السابقة للفرد وتكون فعالة في حل 

 .ناتجا عن ادراك سلوك االخرين بل يجب ان يكون انعكاسا لمعتقدات الفرد وقيمه الخاصة
(15 :222) 

( الى ان االبتكار Averill & Thomas, 1991 ("وتوماس  " أفريلشارأوقد        
 هياالنفعالي هو نمو للزمالت االنفعالية تتسم بالجدة واالصالة والفعالية والزملة هذه 

ما يكون في حالة انفعالية تصدر من الفرد عند التيخريطة مفاهيم مختصرة لالستجابات 
 ( 271 -269: 18) 0معينة 
مفهوم جودة الحياة ليتسع ويشمل مفهوم الصحة النفسية ومفهوم التوافق  وظهر     

والتفاؤل بالمستقبل والسعادة والرضا عن الحياة تمشيا مع النظرة االيجابية للحياة والتي 
ويعد مفهوم جودة الحياة من المفاهيم االساسية في علم النفس  اإليجابي،يشملها علم النفس 

 التيسن صحة االنسان الجسدية والنفسية والرضا عن الخدمات اإليجابي حيث يعبر عن ح
تقدم له مثل التعليم والخدمات الصحية والعدالة االجتماعية وروح المحبة والتفاؤل بين 

 ( 65: 11) 0روح المعنوية واالنتماء والوالء االفراد فضال عن االيجابية وارتفاع ال
م نجد انهم ال يتساوون جميعا من حيث قناعتهم نظرنا الى حياة االفراد وسلوكه وإذا       

ومن حيث قدرتهم على التوفيق بين مختلف اهدافهم  أنفسهمبحياتهم ورضاهم عن 
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واهتماماتهم ومن حيث نجاحهم في اقامة العالقات الطيبة والتوافق مع االشخاص 
ن هناك افراد يغلب على حياتهم الرضى أطين ومع مطالب وتحديات البيئة نرى يالمح

  (230 :7) 0والسعادة واخرين يغلب على حياتهم الضيق والتعاسة 
ولهذا يمكن اعتبار ان جودة الحياة مفهوم متعدد االبعاد ويختلف من فرد آلخر وفقا        

 تضمنويألسلوب إدراكه لجوانب الحياة المختلفة فالمصطلح يشير الى شعور الفرد بذاته 
ونفسية وجسمية كما يمكن االستدالل عليه من خالل مؤشرات ذاتية  جتماعيةاو بعاد دينية أ

وموضوعية اال انه يمكن تعريف جودة الحياة على انها قدرة الفرد على االستمتاع 
                                                  (14- 9: 13)0األمن والرضا والسعادة والرفاهيةباإلمكانيات المتاحة وشعوره ب

      
وتعد الرياضة نشاطًا انسانيًا راقيًا له وظيفته االجتماعية والثقافية والنفسية والعقلية وفيه     

 ( 106: 2)0سيا للحفاظ على الصحة والحيوية تعتبر مطلبا اسا يتوظف الحركة والت
( ان النشاط الرياضي يزخر 2009هذا باإلضافة الى ما اشار اليه " محمد عالوي " )

بأنواع متعددة من الخبرات االنفعالية التي تتميز بقوتها والتي تؤثر تأثيرًا واضحًا على سلوك 
:   9الفرد ويتطلب ذلك كله من الفرد القدرة على التحكم في انفعاالته واخضاعها للسيطرة ) 

369  ) 
 كاأليروبيتمرينات تعتبر تطور ل التيو أحد اوجه الممارسة الرياضية الزومبا  تمريناتو      
  Zumba،وتعد رياضة الزومبا  ينيتالالتجمع بين التمرينات الرياضية والرقص  التي

شكل من اشكال االداء البدني الذى نشأ في كولومبيا والذى يعتمد على اداء الحركات 
الرياضية مع ربطها بحركات راقصة على انغام الموسيقى الالتينية مثل السامبا والسالسا 

 0تظهر فيها ثقافة الشعوب المختلفة  التيوالبيلى دانس وايضا الموسيقى االخرى 
حيث تكون مختلفة من حيث ايقاعات  والتحفيزي للزومباألساسي المحتوى ا هيوالموسيقى 

حماء إتمرينات ببطيئة وسريعة وهى رياضة ال تتطلب ادوات خاصة او مالبس معينة تبدأ 
لذا من السهل متابعتها لجميع الفئات العمرية حيث الخطوات  سترخاءاوتنتهى بتمرينات 

 ( 205 -195:  16) 0سهلة وحركات االقدام ممتعة  
تساعد على التحكم وتوجيه  يالهامة التالعقلية احد المهارات  العقلي ويمثل االسترخاء     

همية أ لى إ( 1996اشار " محمد العربي " ) وقد الرياضية،الممارسة االستثارة خالل 
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هناك  وأناالسترخاء في خفض مستوى التوتر وتقديم المزيد من الوعى باإلحساس الحركي 
عالقة وثيقة بين االسترخاء والثقة بالنفس وانه كلما ادرك الفرد ذلك كلما كان انجازه 

 (172:  8) .افضل
ومن خالل ما سبق تقديمه تبلورت فكرة هذا البحث في التعرف على تأثير استخدام        

تمرينات الزومبا و االسترخاء على كل من مستوى االبتكار االنفعالي و جودة الحياة وايضا 
معرفة العالقة بين االبتكار االنفعالي و جودة الحياة لدى عينة من طالبات السنة 

  0ر الصحي ( في جامعة جازانالمساالتحضيرية ) 

 ف البحث:اهدأ
  :التعرف علىإلى  يهدف البحث

البتكار االنفعالي و امستوى كل من على  تمرينات الزومبا و االسترخاءاستخدام  تأثير •
في جامعة  ) المسار الصحي ( طالبات السنة التحضيريةعينة من لدى جودة الحياة 

 .جازان
 طالبات السنة التحضيريةعينة من لدى العالقة بين االبتكار االنفعالي و جودة الحياة  •

 .في جامعة جازان ) المسار الصحي (
 
 :فروض البحث
في  لمجموعة البحث والبعدي القبليالقياسين  متوسطيتوجد فروق دالة احصائيًا بين  •

 .القياس البعديفي اتجاه الحياة  وجودةاالبتكار االنفعالي كل من 
 .جودة الحياةأبعاد االبتكار االنفعالي و  محاور بين دالة احصائيا ارتباطيهتوجد عالقة  •

 .جامعة جازان الصحي في التحضيرية المسارطالبات السنة  عينة من لدىوذلك 
 

 : المستخدمة  المصطلحات 
  Emotional Creativity:   االبتكار االنفعالي

  بأنها Walker  (2009) والكر" " عرفه  
تعمل على احداث التوازن بين النظام العقلي  التيموعة من المهارات والقدرات العقلية جم" 

 " صالةأوالنظام االنفعالي بشكل يسمح بتجريب وتوليد انفعاالت جديدة ذات مصداقية و 
(27: 4)  
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 تعريفه كن يمومن خالل التعريفات المتعددة لالبتكار االنفعالي وقراءات الباحثة                   
تظهر في  والتيبانه قدرة الفرد على التعبير عن االنفعاالت الجديدة واالصيلة وااليجابية " 

نضج مستوى تعامله بين االفراد بشكل مرن في المواقف المختلفة بطريقة متميزة ومتفردة 
  0"والفاعلية والمصداقية واالستعدادويتكون من االبعاد التالية االصالة  مألوفةوايجابية وغير 

 يىىىداالنفعىىىالي قتحصىىىل عليهىىىا الطالبىىىة علىىىى مقيىىىاس االبتكىىىار  التىىىيويتحىىىدد اجرائيىىىا بالدرجىىىة  -
 0الدراسة 

  

 Quality Of Life:  جودة الحياة
الطلبة بالرضا والسعادة  " شعور ( بانها2006) كاظم "علي منسى و  " محمود عرفها

اليهم من  يقدموقدرتهم على اشباع حاجاتهم من خالل ما يتوفر لديهم من امكانيات وما 
 (  63:  11) 0 خدمات صحية واجتماعية ونفسية وتعليمية

تحصل عليها الطالبة على مقياس جودة الحياة المستخدم قيد  التيويتحدد اجرائيا بالدرجة  -
 الدراسة 

دريبات بدنية تتضمن حركات رقص التينية عالمية وتؤدى ت هي Zumba : الزومبا :
التدريب  مبادئتتكامل فيه  والبطيءتجمع بين االيقاع السريع  التيبمصاحبة الموسيقى 

 (28) 0لتحقيق توزان فريد  والالهوائي الهوائي
( بانه القدرة 1996) العربي "محمد "يعرفه  Relaxation Mental: العقلي االسترخاء

  (204: 8) 0العميق تنفس على خفض التوتر والتحكم في االنفعاالت عن طريق ال

 
 

 الدراسات المرتبطة : 
بدراسة هدفت الى وضع برنامج  Dee,smith   (2000 ) (21)قامت " دى سميث  -

للرقص العالجي والتعرف على فعاليته على الحالة النفسية والبدنية والسلوك االجتماعي 
( سنة وقد تم  45:  30وذلك على عينة بلغت  عشرة سيدات تراوحت اعمارهن ما بين )

طبيق استخدام المهج التجريبي لمجموعة واحدة عن طريق القياس القبلي والبعدي وبعد ت
البرنامج واجراء المعالجات االحصائية أوضحت النتائج أهمية الرقص العالجي والحركة في 

      0فسية والبدنية والسلوك االجتماعيتحسين الحالة الن
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( بعنوان " دور االنشطة الرياضية 10( )2008محمد عبد  وسيدة عبد الرحيم " )دراسة "  _
في جودة الحياه لدى طلبة جامعة السلطان قابوس "  وهدفت الدراسة الى التعرف على دور 
االنشطة الرياضية على مستوى جودة الحياة لدى طلبة جامعة السلطان قابوس والبحث عن 

خصص وذلك على اختالف فى ابعاد مستوى جودة الحياة لدى الطلبة ودور متغير النوع والت
 (60)( من الذين يمارسون االنشطة الرياضية و63( طالبا وطالبة معهم )123عينة بلغت )

من الذين ال يمارسون وتم استخدام مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة واشارت النتائج الى 
 وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح الطلبة الذين يمارسون االنشطة الرياضية وعدم وجود

 0صائيا في متغير النوع او التخصص حتأثير دال ا
 .اليىىىىالسعادة وعالقتها باالبتكار االنفع( بعنوان 25) Kelly " (2009)كيلى  "ة ىىدراس -

واستهدفت الدراسة معرفة العالقة بين كل من السعادة واالبتكار االنفعالي لدى عينة من 
م مقياس ايفريل داطالبا وطالبة وقد تم استخ (235)طالبات المعاهد التطبيقية بلغ حجمها 
السعادة واالبتكار  نوجود عالقة دالة وموجبة بيئج الى لالبتكار االنفعالي وقد اشارت النتا

دالة بين الذكور واالناث في السعادة واالبتكار ق ج وجود فرو ائلي كما اظهرت النتاالنفعا
  0االنفعالي ولصالح االناث 

( بعنوان جودة الحياة وعالقتها بالتفكير اإليجابي 13) (2014)دراسة " منصور مفرح "  -
لدى طالب جامعة ام القري وهدفت الدراسة الى التعرف على ابعاد جودة الحياة وابعاد 

العالقة بين جودة الحياة و التفكير اإليجابي االكثر شيوعا لدى طالب جامعة ام القري 
الب مرحلة البكالوريوس بلغ والتفكير اإليجابي وذلك على عينة اختيرت عشوائيا من ط

( طالبا وبعد تطبيق ادوات جمع البيانات ومعالجتها احصائيا فقد اشارت 304قوامه )
النتائج الى وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين ابعاد جودة الحياة وابعاد التفكير 

 0اإليجابي 

 

  البحث:خطة وإجراءات 

  البحث:أوال خطة 
  منهج البحث: -

تم استخدام المنهج التجريبي باالستعانة بأحد تصميماته التجريبية ذو المجموعة الواحدة           
 0وذلك لمناسبته لطبيعة هذا البحث لمتغيرات البحث  والبعديعن طريق القياس القبلي 
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     التحضيريةمن طالبات السنة بطريقة عشوائية تم اختيار عينة البحث  البحث:عينة  -
شطة الرياضية وقد بلغ عددهن نبجامعة جازان والمسجالت لممارسة اال المسار الصحي( )
بعض المتغيرات مثل العمر الزمنى والطول ي تم اجراء التجانس لهذه العينة فطالبة  ( 20)

 ومستوى االبتكار االنفعالي وجودة الحياه والوزن 
 (1جدول )

 20ن =    المتغيرات قيد البحثالتوصيف اإلحصائي لعينة البحث في       

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االلتواء

 0,89 0,58 19,00 18.78 العمر الزمني
 0,64- 6,30 159,00 160.34 الطول
 0,78 4,95 58,00 58,89 الوزن 

 
 

االبتكار 
 االنفعالي

00,34 33,20 االصالة  3,82 060,0 - 
00,35 35,20 الفاعلية  4,74 230,0  
50,34 34,95 المصداقية   4,51 189,0  
00,32 32,10 االستعداد   2,57 123,0 - 
الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

135,45 50,134  9,18 497,0  

 
 
جودة 
 الحياة 

الصحة 
 الجسدية

14,55 00,15  2,78 18,0 - 

الحياة 
 االسرية

12,30 00,12  2,39 508,0  

الحياة 
 االجتماعية

6.35 50,6  1,72 0,196- 

التعليم 
00,11 11,55 والدراسة  1,96 0,383 

00,15 14,95 العاطفي  2,68 0,023 
الصحة 
 النفسية

18,00 50,18  2,41 932.0 - 

00,22 22,60 ادارة الوقت  2,563 247,0  
المجموع 
الكلى 
 للمقياس

100,30 00,101  6,12 459,0 - 



8 

(  0,932-)تراوحىىىت بىىىين  للمتغيىىىرات قيىىىد البحىىىث االلتىىىواء ت( أن معىىىامال1جىىىدول )يتضىىىح مىىىن    
فىىي البيانىىات بىين أفىىراد عينىىة البحىىث اعتداليىىة علىىى ممىا يىىدل  3±مىىا بىىين  وهىذا ينحصىىر  (0,508و)

 .دراسةجميع المتغيرات قيد ال

 أدوات جمع البيانات :  -

 المتغيرات الوصفية  -1
 0من خالل تاريخ الميالد ألقرب سنة  العمر الزمني : -
 0الطول : باستخدام جهاز الرستاميتر ألقرب سنتيمتر -
 0تخدام ميزان طبي ألقرب كيلوجرامالوزن : : باس -
 0سماع موسيقى تمرينات الزومبالسماعات وجهاز ستريو  -

 :االساسية متغيرات البحث  -2

 :االبتكار االنفعاليمقياس  -
 2016واشواق ناصر "  العادليلالبتكار االنفعالي من اعداد "  راهبة مقياس  ستخداماتم          

 )يبعاد هأربعة أ( فقرة موزعين على 40والذى يتضمن )لقياس االبتكار االنفعالي لطلبة الجامعة 
 الذى يضمليكرت  ألسلوبوقد صمم المقياس وفقا ( االستعداد  –المصداقية  –الفاعلية  –االصالة 

       . 1-5وزان من أعطيت البدائل أ (  اً بدأ –اً نادر  – اً احيان – اً غالب – اً خمسة بدائل وهى ) دائم
 (1مرفق)

 :مقياس االبتكار االنفعاليالمعامالت العلمية  -
 مقياس الأوال : صدق 

تم حساب صدق المقياس عن طريق صدق االتساق الداخلي وذلك بحساب معامالت االرتباط 
حساب معامالت ارتباط أبعاد المقياس بالدرجة  للٌبعد وأيضاالكلية  عبارة بالدرجةبين درجة كل 

الكلية للمقياس وذلك باالستعانة بعينة اختيرت عشوائية من مجتمع البحث وخارج عينة البحث بلغ 
 إلجراء هذه المعالجات اإلحصائية والجداول التالية توضح ذلك ات( طالب10)ها قوام
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 ( 2 جدول )

 الكلية للُبعدمعامالت ارتباط عبارات المقياس بالدرجة 

 0,632(  =  0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى )   
 (  3جدول ) 

 االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياسمعامالت 
 معامل االرتباط االبعاد

 0,85 االصالة 
 0,79 الفاعلية

 0,68 المصداقية
 0,75 االستعداد

 0,632(  = 0,05قيمة "  ر"  الجدولية عند مستوى )   
الكلية للُبعد ومعامالت ( أن معامالت ارتباط عبارات المقياس بالدرجة 3( و)2يتضح من جدول )

( وهذا يعنى أن المقياس 0,05 كلية للمقياس دالة إحصائيا عند )ارتباط أبعاد المقياس بالدرجة ال
 .جلهأصادق في قياس ما وضع من  هتتوافر فيه درجة من االتساق الداخلي مما يجعل

 

 

عاد
االب

 

رقم 
 العبارة

معامل 
عاد االرتباط

االب
 

معامل  رقم العبارة
عاد االرتباط

االب
 

معامل  رقم العبارة
عاد االرتباط

االب
 

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

الة
الص

ا
 

1 0,71 

لية
فاع

ال
 

11 0,66 

قية
صدا

الم
 

21 0,65 

داد
ستع

اال
 

31 0,75 
2 0,63 12 0,67 22 0,67 32 0,73 
3 0,68 13 0,63 23 0,63 33 0,68 
4 0,67 14 0,76 24 0,63 34 0,76 
5 0,65 15 0,66 25 0,64 35 0,72 
6 0,73 16 0,68 26 0,65 36 0,69 
7 0,74 17 0,69 27 0,71 37 0,68 
8 0,63 18 0,66 28 0,68 38 0,65 
9 0,78 19 0,65 29 0,63 39 0,72 

10 0,69 20 0,67 30 0,67 40 0,64 
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 االبتكار االنفعاليثانيًا: ثبات مقياس 
  :وذلك عن طريق االبتكار االنفعاليتم حساب معامل ثبات مقياس 

: وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين تطبيق المقياس وإعادة تطبيقه على إعادة تطبيق المقياس -
( طالبات اختيرت عشوائيا من مجتمع البحث وخارج عينة 10عينة من الطالبات بلغ قوامها )

فبلغ معامل االرتباط بين التطبيقين بطريقة معامل بيرسون البحث بفاصل زمني قدره أسبوعان 
(0,83) 
) الفقرات : حيث تم حساب معامل ارتباط بين درجات نصفى االختبار  طريقة التجزئة النصفية -

براون وبلغ هذا  –على العينة االستطالعية باستخدام معادلة سبيرمانالفردية والفقرات الزوجية ( 
  (0,87)المعامل  

وبهذه النتائج أصبح المقياس يتمتع بمعامل ثبات يمكن استخدامه واالعتماد على نتائجه في الدراسة 
 0الحالية 

 جودة الحياة لطلبة الجامعة  مقياس -2

 ( 2006)" وعلى مهدى كاظم  منسيمحمود عبد الحليم  " اعداد    

 وصف المقياس  -

من االبعاد  مجموعةرة الطالب االيجابية للحياة وذلك من خالل ظعبارة تقيس ن (60يتكون من ) -
 التالية 

  9-1عبارات من  (9)جودة الصحة الجسدية  االول:البعد  -

  15-10من عبارات  (6)جودة الحياة االسرية  الثانيالبعد  -

 20-16( عبارات من 5)جودة الحياة االجتماعية  الثالث:البعد  -

 30-21( عبارات من 10بع : جودة التعليم والدراسة ) البعد الرا -

 40 -31عبارات من  (10)والمزاجي  العاطفيجودة الجانب  الخامس:البعد  -

 50 -41( عبارات من 10) النفسيةالبعد السادس جودة الصحة  -

  60-51عبارات من  (10)جودة شغل الوقت وادارته  السابع:البعد  -
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  :تصحيح المقياس

وفقا  (5، 4، 3 ،2، 1يتم تصحيح المقياس وفقا لمقياس ليكرت المتدرج الخماسي )      
االعتبار عكس  فيمع االخذ ( كثيرا ، كثيرا جدا أبدا ، قليل جدا ، الى حد ما ،  ) لالستجابات

 0العبارات السالبة  يدرجات التصحيح ف

-25-23-22-21-18-16 -14- 9 -7-5 -4 – 2ذوات االرقام )  يوالعبارات السالبة ه
 ( 2مرفق )    ( 27-28-29-30-31-33-35-39-41-43-45-47-49-51-53-55

 المعامالت العلمية لمقياس جودة الحياة  -
 :  صدق االتساق الداخلي

طالبىات (  10)تم حساب صدق المقياس من خالل تطبيقه على عينة استطالعية تكونت مىن      
وتم حساب الصدق بطريقة االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة 

  يكما يوضحه الجدول التالاشارت النتائج وقد مع البعد الذى تنتمى اليه 
 ( 4جدول ) 
 كل عبارة بالبعد معامل ارتباط درجة

 جودة التعليم والدراسة جودة الحياة االجتماعية جودة الحياة االسرية جودة الصحة الجسدية

 رقم العبارة
معامل 
 رقم العبارة االرتباط

معامل 
 معامل االرتباط رقم العبارة االرتباط

رقم 
 معامل االرتباط العبارة

1 0.72 10 0.70 16 0.67 21 0.691 
2 0.67 11 0.71 17 0.69 22 0.71 
3 0.64 12 0.75 18 0.68 23 0.65 
4 0.72 13 0.71 19 0.68 24 0.69 
5 0.77 14 0.67 20 0.74 25 0.71 
6 0.68 15 0.69   26 0.73 
7 0.65     27 0.67 
8 0.67     28 0.77 
9 0.73     29 0.67 
      30 0.76 

جودة الجانب العاطفي 
   جودة شغل الوقت وادارته الصحة النفسيةجودة  والمزاجي

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

   معامل االرتباط رقم العبارة

31 0.73 41 0.65 51 0.67   
32 0.71 42 0.73 52 0.76   
33 0.75 43 0.77 53 0.66   
34 0.68 44 0.76 54 0.68   
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35 0.69 45 0.74 55 0.69   
36 0.64 46 0.71 56 0.71   
37 0.65 47 0.68 57 0.72   
38 0.71 48 0.67 58 0.77   
39 0.76 49 0.69 59 0.69   
40 0.74 50 0.71 60 0.68   

 0,632(  =  0,05الجدولية عند مستوى )    " ر "  قيمة          
 (5جدول )

 والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بين أبعاد المقياس 
 معامل االرتباط األبعاد

 0,69 جودة الصحة الجسدية:  البعد األول 
 0,71 جودة الحياة االسرية :  البعد الثاني
 0,74 جودة الحياة االجتماعية:   البعد الثالث
 0,69 : جودة التعليم والدراسةالبعد الرابع 
 0,76 جودة الجانب العاطفي والمزاجي البعد الخامس
 0,81 جودة الصحة النفسية البعد السادس
 0,75 : جودة شغل الوقت وادارتهالبعد السابع

 0.632(  =  0.05قيمة "  ر"  الجدولية عند مستوى )   
ومعامالت أن معامالت ارتباط عبارات المقياس بالدرجة الكلية للُبعد ( 5)( و4) يتضح من جدول

أن المقياس  ( وهذا يعنى0.05) عند  ارتباط أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا
 0صادق في قياس ما وضع من اجله ه تتوافر فيه درجة من االتساق الداخلي مما يجعل

 مقياس جودة الحياة : ثبات 

كرونباخ  معاملقيم وقد اشارت النتائج ان كرونباخ معامل  ايجاد المقياس عن طريق حساب ثباتتم   
وهى قيم مرتفعة تشير الى تمتع مقياس جودة الحياة بدرجة عالية من  (0,85الى  0,81)حت من و ترا

 0الثبات
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 واالسترخاء:البرنامج المقترح لتمرينات الزومبا 

   البرنامج:الهدف من  •

العقلي على كل من مستوى االبتكار  االسترخاءو تأثير استخدام تمرينات الزومبا  التعرف على
في جامعة  الصحي( )المسارالحياة لدى عينة من طالبات السنة التحضيرية  وجودةاالنفعالي 
 جازان.

 يلى:وقد راعت الباحثة ما 

 داف البحث أه عان يتناسب البرنامج المقترح م -
 0ان يتناسب مع طبيعة افراد البحث وخصائص ومتطلبات هذه المرحلة السنية  -
 0مكان مناسب مع مراعاة عوامل االمن والسالمة  يان يتم التطبيق ف -

 
       للبرنامج :المدة الزمنية  •

دقيقة  (45بمعدل ) 0تدريبية اسبوعياً  ات( وحد3) أسابيع وبواقع( 10)البرنامج لمدة  تم تطبيق
 0ق( 1350وحدة تدريبية وبلغ مدة البرنامج ) (30)الوحدات  إجماليوبذلك بلغ للوحدة 

 : مكونات الوحدة التدريبية والتوزيع الزمنى لها •
 0شتمل على تمرينات تهيئة عامة لجميع اجزاء الجسم يو  ق( 5) التمهيدي:الجزء  -
 (التنفس )تدريبات العقليمل على تمرينات االسترخاء تق( ويش 35) الرئيسي:الجزء  -

  0اجزاء الجسم  عحركية راقصة ومتنوعة لجمي وتمرينات                  
 0 الجسم لحالته الطبيعية إلعادةشمل على تمرينات تهدئة يو  (ق 5) الختامي:الجزء  -

 إجراءات البحث :  ثانيًا: -

 االستطالعية:الدراسة  -

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عينة اختيرت عشوائيا من مجتمع البحث          
األربعاء م إلى 2017 / 2/ 6 االثنينترة من ىىىىىىىى( طالبات في الف10ة البحث بلغ قوامها )ىىىىىىوخارج عين

  على:م وذلك من اجل التعرف  2107/ 2/ 8
 صالحية وسائل جمع البيانات  -
 مرينات المستخدمة ألفراد عينة البحثمدى مناسبة الت -
 0 مدى مناسبة مكان التطبيق -
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  القبلية:القياسات  -

تم إجراء القياسات القبلية ألفراد عينة البحث في جميع المتغيرات قيد البحث وذلك في الفترة ما بين 
 0م 2017/ 2/ 13م إلى يوم االثنين 2017 / 2 /12يوم األحد 

 واالسترخاء:تمرينات الزومبا تطبيق برنامج  -

م إلى 2017/  2 / 19االحد  يوممن ( أسابيع وذلك في الفترًة 10تم تطبيق البرنامج لمدة )        
  .دقيقة للوحدة (45تدريبية اسبوعيًا بمعدل ) ات( وحد3م بواقع )2017/ 5/  4الخميس 

/  4/  8م الى يوم السبت  2017 /3 /30مالحظة ان الفترة من نهاية دوام يوم الخميس  )مع
 الثاني(منتصف الفصل الدراسي  م اجازة2017

 القياسات البعدية : -

تم إجراء القياسات البعدية ألفراد عينة البحث في جميع المتغيرات قيد البحث وذلك في الفترة        
م بنفس الترتيب والشروط 2017/  5/  8 اإلثنينم إلى يوم 2017 / 5 / 7ما بين يوم األحد 

  0 والظروف التي استخدمت في القياسات القبلية

 اإلحصائية:المعالجات  -

  التالية:في ضوء أهداف البحث وفى حدود فروضه تم استخدام المعالجات اإلحصائية   
النسبة  –معامل االرتباط  –اختبار ت لداللة الفروق  -االنحراف المعياري  –المتوسط الحسابي 

 0في عرض ومناقشة النتائج  ( 0,05المئوية لمعدالت التغير وقد تم اختيار مستوى معنوية )
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 عرض نتائج البحث ومناقشتها : 
 أوال : عرض النتائج :

 (6جدول )
 لمجموعة البحث في االبتكار االنفعالي والبعديداللة الفروق بين القياسين القبلي 

 20ن =                      

 المتغير
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  قيمة "ت" معدل التغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

20,33 األصالة  318,3  80,38  503,3  % 87,16  5,130 
20,35 الفاعلية  742,4  25,42  216,4  %20,03 6,228 
95,34 الصدق  513,4  25,42  900,2  %20,89 5,660 
10,32 االستعداد  573,2  35,40  856,3  %25,70 9,448 
45,135 الدرجة الكلية  179,9  65,163  586,8  %20,82 11,009 
 (1,729= )0,05جدولية عند مستوى معنوية قيمة " ت " ال

لمجموعة البحث  والبعديوجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي  (6)يتضح من جدول 
 االنفعالي،الكلي لمقياس االبتكار  والمجموعالفاعلية، الصدق، االستعداد(  األصالة،في كل من )

  %25,70الى  %16,87وتراوحت معدالت التغيير بين 
 

 لمجموعة البحث في االبتكار االنفعالي والبعديداللة الفروق بين القياسين القبلي ( 1شكل )

33.235.234.9532.1

135.45

38.842.2542.2540.35

163.65
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الدرجة الكليةاالستعدادالصدقالفاعليةاألصالة

القياسين القبلي و البعدي لمجموعة البحث في االبتكار االنفعالي

القياس القبلي  القياس البعدي
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 لمجموعة البحث في االبتكار االنفعالي والبعديبين القياسين القبلي  ( معدل التغير2شكل )

 (7جدول )
 لمجموعة البحث في جودة الحياة والبعديداللة الفروق بين القياسين القبلي 

 20ن =                                                                          

 المتغير

 القياس البعدي القياس القبلي
معدل 
 التغير

المتوسط  قيمة "ت"
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

جودة  :البعد األول
55,14 الصحة الجسدية  781,2  45,19  761,1  % 68,33  449,8  

جودة  :البعد الثاني
30,12 الحياة االسرية  386,2  25,16  173,2  % 11,32  532,6  

:  جودة البعد الثالث
35,6 الحياة االجتماعية  725,1  70,9  031,1  % 6,52  368,7  

: جودة البعد الرابع
55,11 التعليم والدراسة  959,1  00,15  864,1  % 87,29  328,6  

جودة  :الخامسالبعد 
الجانب العاطفي 

 والمزاجي
95,14  685,2  35,19  631,1  % 43,29  7.333 

جودة  :البعد السادس
00,18 الصحة النفسية  406,2  65,22  390,2  % 83,25  567,6  

جودة  :البعد السابع
55,27 2,563 22.60 شغل الوقت وادارته  350,2  % 06,53  068,13  

 الدرجة الكلية
122,6 100.30 للمقياس  95,129  383,4  % 56,29  534,18  

 (1,729= ) 0,05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى معنوية 

16.87%
20.03%20.89%

25.70%
20.82%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

الدرجة الكليةاالستعدادالصدقالفاعليةاألصالة

معدالت التغير
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( وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي و البعدي لمجموعة البحث في 7يتضح من جدول )
الى  %25.83وتراوحت معدالت التغيير ما بين  الحياة،المجموع الكلي لمقياس جودة  األبعاد وكل 

53.06%  

 جودة الحياةلمجموعة البحث في  والبعديداللة الفروق بين القياسين القبلي ( 3شكل )
 

 جودة الحياةلمجموعة البحث في  والبعديبين القياسين القبلي  معدل التغير( 4شكل )
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القياسين القبلي و البعدي لمجموعة البحث في جودة الحياة

القياس القبلي القياس البعدي
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 ( 8جدول )
 االنفعالي واالبتكارمصفوفة االرتباط بين جودة الحياة 

الدرجة الكلية 
 المتغيرات األصالة الفاعلية الصدق االستعداد بتكار لال

جودة الصحة  :البعد األول **0,573 *0,487 *0,468 *0,527 *0,462
 الجسدية

جودة الحياة  :البعد الثاني *0,465 **0,615 *0,527 *0,554 *0,500
 االسرية

الحياة  الثالث: جودةالبعد  *0,461 *0,515 *0,483 *0,471 *0,487
 االجتماعية

البعد الرابع: جودة التعليم  *0,524 **0,839 *0,487 **0,720 **0,586
 والدراسة

جودة الجانب  :البعد الخامس **0,586 *0,544 **0,573 *0,465 *0,573
 العاطفي والمزاجي

جودة الصحة  :البعد السادس *0,544 **0,792 *0,545 **0,577 *0,518
 النفسية

جودة شغل  :البعد السابع **0,787 **0,596 *0,551 *0,469 **0,586
 الوقت وادارته

لجودة الحياةالدرجة الكلية  **0,689 *0,572 **0,580 *0,471 *0,532  

 (0,369)=  0,05الجدولية عند مستوى معنوية قيمة " ر " 

 ( ما يلي:8يتضح من جدول )

( بين جودة الحياة 0.05وجد عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة احصائية عند مستوى )تانه        
جودة  –جودة الحياه االجتماعية  –جودة الحياة االسرية  –الصحة العامة  )جودةبأبعادها المختلفة 
جودة شغل الوقت  –جودة الصحة النفسية  –جودة الجانب العاطفي والمزاجي  –التعليم والدراسة 
وذلك  االستعداد( –الصق  –الفاعلية  – )االصالةاالبتكار االنفعالي بأبعاده المختلفة  وادارته( وبين

 0 اد عينة البحثفر ألدي 
جىىودة الحيىىاة وذلىىك بحسىىاب معلوميىىة قيمىىة االنفعىىالي مىىن خىىالل  باالبتكىىاركمىىا يمكىىن التنبىىؤ 

 ب –ص ×  hس = معادلة االنحدار التالية 
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            h سص االنحدار( )معاملv ص=

س

ع

ع          االنحراف المعياري ع

hص l −ب lس =        lالمتوسط الحسابي 

 

 v=532,0سص

h=  042,1   

 2421,28 =ب

 التنبىىؤ باالبتكىىار االنفعىىالي مىىن خىىالل معلوميىىة قيمىىة جىىودة الحيىىاة" مىىن خىىالل يمكىىن اني أ
 المعادلة:

 28,2421 -جودة الحياة )ص( ×  1,042االبتكار االنفعالي )س( = 

  النتائج:مناقشة 

القياسين القبلي والبعدي  يمتوسط ( وجود فروق دالة احصائيا بين6يتضح من جدول )       
يضا أو  الفاعلية، الصدق، االستعداد( االنفعالي )األصالة،بعاد االبتكار أ لمجموعة البحث في

" ت "بلغت قيم  البعدي حيثاتجاه القياس  ياالنفعالي وذلك ف بتكارالاالمجموع الكلي لمقياس 
وتراوحت معدالت  (11.00 – 9.44 – 5.66 – 6.22 – 5.13)ي المحسوبة على التوال

  0%25.70الى  %16.87التغيير بين 
قد ساهمت في احداث هذه  واالسترخاء  الرومباوترجع الباحثة ذلك الى ان تمرينات         

الفروق في االبتكار االنفعالي لدى افراد عينة البحث مما يدل على ان هؤالء الطالبات اصبح 
قدرة على فهم االنفعاالت والتفكير  وبالتاليلديهم قدرة على االنتباه النفعاالتهم وانفعاالت االخرين 
ضا القدرة عن التعبير يوا المألوفةة غير بها كما ان لديهم القدرة على ان يعطوا ردود افعال جديد

قد تكون ساهمت  عقليان هذه التمرينات وما يصاحبها من تدريبات استرخاء  أيعنها بفاعلية 
في تنمية قدرات الطالبات في التعامل مع االخرين والتوافق معهم وتنمية المعايير  إيجابيبشكل 

 0م الخلقية والقيم والممارسات االيجابية في جو مالئ

ن رياضة الزومبا توفر أThompson (2011 )"بسون مثو " ويدعم ذلك ما اشار اليه       
 (34 -30: 26) .متعددة وفيها ابتكار بألوانتمارين هوائية نشيطة ومليئة 

 (  المقدر الثابت←ب ) 
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ن هناك العديد من االفراد يمارسون الزومبا ألى إPerlman  (2010 ) "برلمان "وقد اشار      
 28)0لتخطى كثير من العقبات في حياتهم حيث انها تحرر اجسادهم وتحرر عقولهم الى حد ما 

 :195  )  

  Beto Perez & Maggie Green " كرين وماجى بيريز بيتو  "  كال من تكما اشار       
 السروتينتقضى على االكتئاب والتوتر والقلق وتعمل على رفع هرمون  ن  الزومباألى إ( 2009)

 (   78:  19)  0والذى يضفى الشعور بالراحة والمتعة 

تتسم  التيلى ان ممارسة المهارات الحركية إهذا الصدد  ( في2009) "محمد عالوي  "ويشير
 : 9)  0تستدعي الخبرات االنفعالية السارة  الحركيوادراك التوقيت وااليقاع  الجماليبالطابع 
367 ) 

القياسين القبلي و  يلى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطإ (7)وتشير نتائج جدول      
البعدي لمجموعة البحث فى مقياس جودة الحياة بأبعاده المختلفة وذلك في اتجاه القياس البعدي 

، وتراوحت وهذه القيم دالة احصائيا(  18,53 – 6,32حت قيم ت المحسوبة بين ) حيث تراو 
 0 %53,06الى  %25,83تغيير ما بين معدالت ال

بأبعاده السبعة  الحياةالحادث والفروق الدالة احصائيا في جودة  هذا التغير رجعت الباحثةأوقد      
ساهمت هذه التمرينات في تحسين  العقلي حيث واالسترخاء ابلتمرينات الزوم اإليجابي التأثيرالى 

الى زيادة التفاعل االجتماعي واقامة عالقات طيبة والشعور  باإلضافةمستوى الصحة العامة 
 0الشخاص المحيطين بالسعادة والرضا وتحسين المزاج وايضا التوافق مع االسرة وا

يتكون من مجموعة من التمرينات والحركات  العقلي برنامج تمرينات الزومبا واالسترخاء حيث ان
سهلة في تعلمها مما يسهل متابعتها ويوفر فرص المشاركة االيجابية للطالبات  الالتينيةالراقصة 

تنوع واختالف الحركات يزيد الرغبة والتشويق في االستمرار في االداء و 0بالقدر المناسب لقدراتهن
  0 دون ملل

ايقاعها تحفز الطالبات على بذل المزيد  يصاحبة الموسيقية المتنوعة فالمالى  باإلضافةهذا        
هذا النشاط يودى وان  السنية،التخلص من التوتر والضغوط المرتبطة بهذه المرحلة و  من الجهد
جماعية مما يؤثر على فرص التفاعل بين الطالبات ويساعدهن في تكوين الصداقات  ةبصور 

 0العزلة  مشاعروالتخلص من 
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اضافة ،  ع مستوى الطالبات بدنيا ونفسيا مما زاد من جودة الحياة لديهنفكل ذلك عمل على ر     
والتحكم في تساعد على خفض التوتر  التي العقليالى ان ذلك ممزوج بتمرينات االسترخاء 
 0االنفعاالت من خالل تمرينات التنفس العميق 

ليس فقط للجسم ولكنها كذلك للعقل ايضا فهو تمرين الشعور بالسعادة حيث  وتمرينات الزومبا    
انه يساعد على تحسين الثقة بالنفس وتقدير الذات وبالتالي زيادة التوافق الشخصي والنفسي 

 0والعاطفي للطالبات 
( الى ان االسترخاء يساعد على 1994) Curitisوفى هذا الصدد فقد اشار جون كيرتس        

 الفوائدالى  باإلضافةتركيز والتخلص من التوتر وكذلك زيادة القدرة على العمل لفترات طويلة ال
:  24يمكن ان تتحقق من خالل تنمية القدرة على االسترخاء ) يوالنفسية والفسيولوجية الت البدنية
45) 

اشارت  والتي Dee Smith (2000 ) (21  )سميث  يدوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة "  
  0الى أهمية الرقص العالجي والحركة في تحسين الحالة النفسية والبدنية والسلوك االجتماعي 

كما ان العوامل النفسية لها دور فعال في تحقيق النجاح في مستوى اداء مختلف االنشطة       
 واالجتماعي يالشخصالفرد درجة عالية من التوافق  بواالعمال فممارسة االنشطة الرياضية تكس

 (71 ،70 :5)  .بهم  ويتأثريؤثر فيهم و يستطيع ان يتكيف مع نفسة ومع االخرين  يوبالتال
وهذا انعكاس واضح على جودة الحياة بأبعادها المختلفة والمتمثلة في جودة الصحة العامة       

وجودة الحياة االسرية وجودة الحياة االجتماعية وجودة التعليم والدراسة وجودة الصحة النفسية وجودة 
 0والمزاجي  العاطفيادارة الوقت وجودة الجانب 

       
انسانيا راقيا له وظيفته االجتماعية ودوره الثقافي وفيها توظف الحركة والرياضة تعد نشاطا       
 التيضرورة من ضرورات الحياة  وهيتعتبر مطلبا اساسيا للحفاظ على الصحة والحيوية  يوالت

 ( 106 :2) 0واالجتماعي  النفسيتعمل على زيادة التوافق 
 
الى   A.C.S.M يمريكية للطب الرياضهذا وقد اشارت نتائج دراسة قامت بها الكلية اال       
عالقة بين ممارسة الزومبا والصحة النفسية حيث تساهم تلك الرياضة في خفض مستوى وجود 

الى رفع  باإلضافةاليومية  باألعمالتحسين االداء ي القلق واالكتئاب واالحساس بالسعادة وبالتال
 ( 16)  0كفاءة القلب واالوعية الدموية  
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قة ممتعة له دور كبير في تحسين الصحة النفسية فهو يان تحريك الجسم بطر  والجدير بالذكر      

                                                     ( 29)  .وضغوط الحياة وينمى الدافع لتخطى االزمات   يزيل التوتر واالكتئاب

( الى ان االبتكار االنفعالي يمكن الفرد 2007) " Ivceic et alيك وآخرون إفس أشار"وقد        
من ادراك العالقات بين المزاج واالدراك وذلك لتوجيه جهوده الى نشاطات افضل مناسبة لبعض 

 ( 204:  23)   0الحاالت االنفعالية 

 وتحقق هذه النتائج الفرض االول للبحث والذى ينص على 

والبعدي لمجموعة البحث في كل من  ياسين القبلالقي ي" توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسط
 االبتكار االنفعالي و جودة الحياة في اتجاه القياس البعدي" .

انه يوجد عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة احصائية عند الي (  8تشير نتائج جدول )        
جودة الحياة االسرية  –بين جودة الحياة بأبعادها المختلفة ) جودة الصحة العامة  (0.05)مستوى 

جودة  –جودة الجانب العاطفي والمزاجي  –جودة التعليم والدراسة  –جودة الحياه االجتماعية  –
 جودة شغل الوقت وادارته (  وبين االبتكار االنفعالي بأبعاده المختلفة ) االصالة –الصحة النفسية 

ات داللة احصائية عند ذاالستعداد (  وايضا توجد عالقة ارتباطية موجبة و  –الصق  –الفاعلية  –
وهذه النتائج   االنفعاليبين المجموع الكلى لجودة الحياة والمجموع الكلى لالبتكار  (0.05)مستوى 

زيادة في تشير الى ان زيادة الشعور بجودة الصحة العامة كأحد ابعاد جودة الحياة يصاحبها 
 0  االنفعالياالبتكار 

 في( 2010 )" المنشاوي سعيد سرور وعادل  " تتفق هذه النتائج مع ما اشار اليه كال منو         
يتعرض لها  التيديه القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة لان الفرد المبتكر انفعاليا يكون 

لديهم القدرة على حل المشكالت  االنفعالياالبتكار  امرتفعو ن االفراد أ أيوفعال  إيجابيبشكل 
د نللمشكلة كما يمكنهم من تغيير اتجاهاتهم االنفعالية ع األساسيوتبسيطها والتوجه الى المصدر 

 (163: 6)      .ة وتغيير االنفعال ليكون ايجابياغطمواجهة المواقف الضا

على   Goleman " جولمان " نقال عن( 2010)المنشاوي ويوضح سعيد سرور وعادل       
ن يكون لدى االفراد قدرة انفعالية تؤدى بهم الى النجاح في الحياة ويشير الى ان االفراد أهمية أ 

الذين يعرفون مشاعرهم ويتفهمونها ويتفاعلون مع مشاعر االخرين يتميزون في معظم مجاالت 
 (101: 6)   0الحياة
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سبق ان نتائج الدراسة الحالية قد تبدو منطقية فالمبتكر انفعاليا ما  ضوء يوترى الباحثة ف       
لك ذشخص يتمتع بالقدرة على فهم االنفعاالت وتنظيمها والتعبير عنها بطرق مبتكرة وفعالة وك

الحساسية النفعاالت االخرين مما يساعده على تكوين عالقات طيبة مع االخرين ويوجه تفكيره 
المختلفة والذى  بأبعادهايتمتع بدرجة مقبولة من الشعور بجودة الحياه بطريقة ايجابية ومن ثم قد 

قدرة الفرد على معرفة ذاته وفهم حاجاته واهدافه مما يؤدى الى الشعور بالرضا عن  فيينعكس 
سالمة وسالم االمر الذى يدل  يوالعيش ف والطمأنينةوالشعور بالسعادة  االجتماعيالنفس والتوافق 
بالصحة النفسية والجسمية واالجتماعية واالقبال على الحياة والتخطيط للمستقبل على تمتع الفرد 

  0بثقة وامان 

 عباس وأشواق ناصر " " راهبةكل من دراسة  ما اشارت اليه نتائج وتتنفق هذه النتائج مع      
   0 الحياةالنظرة االيجابية واالقبال على  ( في ان المبتكرين انفعاليا هم من ذوى 3) (2016)

( الى ان 2015)" Frolova & Novoseloveفرولوفا ونوفسيلفا " يشير فى هذا الصدد و       
    (43 -30:  22) 0االبتكار االنفعالي احد مصادر تكيف الفرد للتغيرات الحياتية 

( الى ان االبتكار 2015) Chandra& Lenka"  لينكا ت كال من " تشندرا وكما اشار      
االنفعالي عامال مهما للنجاح في الحياة ، فالتغيرات السريعة في الحياة تجعل الفرد محمال بالكثير 

ومن ثم فان الفرد الذي يتمتع بقدر من االبتكار االنفعالي يمكنه ضبط انفعاالته  المسؤولياتمن 
 (335 -332:  20 )  0ويكون منجزا للمهام المطلوبة منه 

ان االفراد الذين لديهم وعي بانفعاالتهم وانفعاالت االخرين الداخلية تكون لديهم وهذا يفسر       
ن أحين ي مختلف مواقف التفاعل االجتماعي ف ياالمكانية على توظيفها بشكل أصيل ومرن ف
فانه يفقد السيطرة على ادارة انفعاالته وتوظيفها بشكل  ةالفرد الذى تكون لديه هذه االمكانية ضعيف
   0 صحيح مثل الغضب والحزن واالكتئاب

 ينص على  والذيوبهذه النتائج يمكن التحقق من صحة الفرض الثاني للبحث 

 " توجد عالقة ارتباطيه دالة احصائيا بين محاور االبتكار االنفعالي وأبعاد جودة الحياة.

 0" جامعة جازان  الصحي فيوذلك لدى عينة من طالبات السنة التحضيرية المسار 

من من خالل معلومية جودة الحياة  االنفعاليوتشير نتائج معادلة االنحدار امكانية التنبؤ باالبتكار 
 التالية:خالل المعادلة 

 28,2421-جودة الحياة )ص( ×  1,042االبتكار االنفعالي )س( =  
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النفعاالتهم  اإليجابيانفعاليا بدافعيتهم وتناولهم  المبتكرينوترجع الباحثة هذه النتيجة الى ان        
سيطرة على المواقف واكثر  أكثروبطريقة تجعله  مألوففى المواقف المختلفة بشكل متفرد وغير 

بجودة الحياة ذلك يجعلهم يشعرون  واعتقاداته كلتفاعال من االخرين وبشكل يعبر ويعكس قيمه 
 االنفعاليؤ باالبتكار تنبثم يمكن االشارة الى امكانية ال بها، ومنالمختلفة بل ويستمتعون  بأبعادها

 ي وفى ذلك اتساق مع نتائج دراسة كل من سعيد سرور وعادل المنشاو  0دة الحياة و من خالل ج
(2010 )(6)  

 " االنفعالي من خالل جودة الحياةالتنبؤ باالبتكار  " وبهذه النتائج يمكن

 اإلستخالصات : 

فىىي ضىىوء أهىىداف وفىىروض البحىىث والمىىنهج المسىىتخدم وفىىى حىىدود عينىىة البحىىث واسىىتنادا           
 -على النتائج التي تم التوصل إليها أمكن استخالص ما يلى :

االبتكىىىار أن اسىىىتخدام تمرينىىىات الزومبىىىا واالسىىىترخاء العقلىىىي كىىىان لهىىىا األثىىىر االيجىىىابي علىىىى  -
  0أفراد عينة البحث  االنفعالي لدى

 الحيىاة لىدىأن استخدام تمرينات الزومبىا واالسىترخاء العقلىي كىان لهىا األثىر االيجىابي علىى جىودة  -
 0أفراد عينة البحث 

توجىىىىد عالقىىىىة ارتباطيىىىىه موجبىىىىة دالىىىىة إحصىىىىائيا بىىىىين االبتكىىىىار االنفعىىىىالي بأبعىىىىاده وجىىىىودة الحيىىىىاة   -
 0بأبعادها

 0يمكن التنبؤ باالبتكار االنفعالي من خالل جودة الحياة  -

 

 التوصيات :

 يلي : في ضوء نتائج الدراسة وما تم التوصل إليه من نتائج توصى الباحثة بما

ضىمن خطىة االنشىطة الطالبيىة لطالبىات الجامعىة لمىا لىه مىن  ادراج برنامج تمرينات الزومبىا -
 0ثر ايجابي على االبتكار االنفعالي وجودة الحياة أ
تسىىاعد الطالبىىات علىىى توظيىىف  التىىيالرياضىىية والترفيهيىىة  باألنشىىطة إيجىىابياالهتمىىام بشىىكل  -

 0 بتكاريةقدراتهن اال
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كيفيىة اسىتغالل الوقىت لم الطالبات برامج تسهم فى تع إلعدادتوفير البيئة الجامعية المناسبة  -
 0وممارسة االنشطة الطالبية الرياضية والثقافية واالجتماعية 

 
 المراجع

 أوال : المراجع العربية: -
( : االبتكارية االنفعالية لدى عينة من طالب الجامعة  2008)  يابو زيد سعيد الشويف -1

وعالقتها بكل من االلكسيثيما والعوامل الخمسة للشخصية ، بحث منشور ، المجلة 
 0،  القاهرة 61المصرية للدراسات النفسية ، العدد 

دار العالمين  الوظيفي،التوافق النفسي والتوازن  (:2006حسين حشمت ومصطفى باهى ) -2
     0القاهرة  التوزيع،و للنشر 

االبتكار االنفعالي وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم لدى  (:2016راهبة العادلي واشواق ناصر ) -3
الجامعة  االساسية،مجلة كلية التربية  منشور،بحث  االساسية،طلبة كلية التربية 

 0 97العدد  23المجلد  المستنصرية،
قدرات االدراك فوق  ذوي الوالدين نحو ابنائهم من  (: اتجاهات1995سعد تقى العطار ) -4

      0الجامعة المستنصرية  اآلداب،كلية  منشورة،رسالة ماجستير غير  الحسي،
 دار صفاء والعالي،فلسفة التربية في التعليم الجامعي  (:2014) االسدي جاسم دسعي -5

                              0االردن  عمان، والتوزيع،للطباعة والنشر 
نموذج بنائي لإلبداع االنفعالي والكفاءة االنفعالية  (:2010سعيد سرور وعادل المنشاوي ) -6

 منشور،بحث  المعلم،والتفكير اإلبداعي واساليب مواجهة الضغوط الدراسية لدى الطالب 
جامعة  بدمنهور،التربية  الثاني، كليةالمجلد  واالنسانية،مجلة الدراسات التربوية 

  0االسكندرية 
ة االرشاد بالمعني في تحسين جودة الحياة فاعلي (:2009سمية أحمد ووفاء حسين ) -7

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم  منشور،بحث  التربية،النفسية لدي طالبات كلية 
 0المملكة العربية السعودية الطائف، االول، جامعةالعدد  الثالث، ، المجلدASEPالنفس 

 العربي،دار الفكر  الرياضي،التدريب العقلي في المجال  (:1996شمعون )ي محمد العرب -8
 0القاهرة
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( : مدخل في علم النفس الرياضي ، مركز الكتاب للنشر ، 2009محمد حسن عالوى ) -9
 0القاهرة 

جودة الحياة  ( : دور االنشطة الرياضية فى2008محمد عبد  وسيدة عبد الرحيم ) -10
وقائع ندوة علم النفس بحث منشور ،  ، لدى طلبة جامعة السلطان قابوس مسقط عمان

 0ديسمبر  19-17وجودة الحياة ، جامعة السلطان قابوس، ، كلية التربية ، مسقط 
(:مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة ، وقائع ندوة 2006محمود منسى وعلى كاظم ) -11

 19-17، جامعة السلطان قابوس، ، كلية التربية ، مسقط علم النفس وجودة الحياة 
 0ديسمبر 

، دار  2( : سيكولوجية الذكاء االنفعالي، اسس وتطبيقات ، ط2015منال جاب   ) -12
  0العلم وااليمان للنشر والتوزيع ، دسوق 

( : جودة الحياة وعالقتها بالتفكير االيجابي لدى طالب 2014منصور مفرح السلمي ) -13
ام القرى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة ام القري ، المملكة جامعة 

 0العربية السعودية 
  0المصرية ، القاهرة  (: سيكولوجية المراهقة، مكتبة االنجلو1993قناوي )محمد  هدي -14
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