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بداعية لى الطلبة املبدعني كتابيا يف املرحةل   العالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإ

 . الثانوية بدوةل الكويت 

 16، و محمد مجل الليل 15، هدى سعود الهندال 14مرمي محمد بوصلحة 

 ملخص 

ىل معرفة  العالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية يف املرحةل هدفت الراسة اإ

، ومس توى تقدير اذلات لى املبدعني كتابيا، والفروق يف الكويت  الثانوية بدوةل

مس توى تقدير اذلات والكتابة الإبداعية للك من اذلكور والإانث، ومت اس تخدام املهنج 

( طالبا وطالبة من املرحةل الثانوية 266مشلت عينة الراسة )و الوصفي الارتباطي. 

رش التابعة لوزارة الرتبية يف دوةل جبميع صفوفها العارش واحلادي عرش والثاين ع 

مت اختيار الطلبة املبدعني كتابيا عن طريق اس تخدام مقياس الكتابة وقد الكويت. 

، ومت اس تخدام قامئة (من الإانث 40من اذلكور و 26( )66الإبداعية، فبلغ عددمه )

قدير اذلات  للطلبة املبدعني كتابيا، ومقياس الكتابة الإبداعية وقامئة تمنيترش يح املعل 

اخلالية من أأثر الثقافة كأدوات لكشف العالقة بني الكتابة الإبداعية وتقدير اذلات، 

عالقة أأكدت النتاجئ وجود وقد  ومعرفة مس توى لك مهنم ابختالف النوع الاجامتعي.

حصائيا بني الكتابة الإبداعية وتقدير اذلات،  ارتباطية موجبة وعالية القوة داةل اإ

ىل أأن املبدعني كتابيا يمتتعون بتقدير ذات مرتفع بشلك عام، كام دلت وأأشارت النتاجئ  اإ

حصائية يف مس توى تقدير اذلات والكتابة  النتاجئ عىل عدم وجود فروق ذات دلةل اإ

 الإبداعية يعزى ملتغري النوع الاجامتعي.

دوةل  ؛املرحةل الثانوية ؛تقدير اذلات ؛الكتابة الإبداعية ؛الإبداع: ملفتاحية اللكامت ا 
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Abstract 

This study aimed at exploring the relationship between self-

esteem and creative writing in Kuwaiti high schools, and the 

level of self-esteem among writing innovators, and the 

differences in the level of self-esteem and creative writing 

between males and females. We used a descriptive correlational 

approach in this study. The sample was composed of 66 

students (26 males and 40 females) from high schools in all of 

the stages of the Ministry of Education in the State of Kuwait. 

A list of teachers nominate students for creative writing, 

creative writing scale and a Culture free Self-Esteem inventory 

were used to uncover the relationship between creative writing 

and self-esteem and to detect the effect of gender on them. The 

results demonstrated a positive correlation between creative 

writing and self-esteem. We found also that gender doesn’t 

affect the relationship between self-esteem and creative writing. 

Keywords: Creativity; Creative writing; Self-esteem; High 

school; The state of Kuwait. 
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 مقدمة 

ن  ذا ما اإ الإبداع مزجي من القدرات والاس تعدادات واخلصائص الشخصية اليت اإ

ىل نتاجات أأصيةل وفريدة، وتعترب  تواجدت ميكن أأن ترىق ابلعمليات العقلية لتؤدي اإ

بداع، فالكتابة الإبداعية ل تكون فنية من تلقاء  الإبداعات الكتابية أأحد حماور الإ

بدا ل مبا حيدثه الاكتب فهيا من صور، ولبد ذلكل من نفسها، وامجلل ل تكون اإ عية اإ

سالمة اذلوق والاس تعداد والتدقيق، والمتتع بعقل سلمي حيتفظ بثقافة أأدبية ولغوية، 

نشاء اجلديد  بداعي وقدرة عىل التخيل، واإ بداع مبا تشمهل من حس اإ وحافز ذايت، واإ

النحوي، مع قوة املعىن من املعاين يف صورة تراكيب لغوية حصيحة، ودقة الرتكيب 

البالغي يف امجلل املنتجة، واس تخدام الصور البالغية يف التعبريات اللغوية، واس تخدام 

ىل بيئة مالمئة تمتثل  عبارات منتقاة يفهم مهنا القدرة عىل التخيل والإبداع، ابلإضافة اإ

فء املؤهل واملقرر املتطور، وطرق التدريس الفعاةل، واملعمل الك يف: املدرسة املرنة،

ذا توافرت هذه الرشوط يظهر الإبداع الأديب  للتعامل مع قدرات الطلبة الإبداعية، فاإ

يف كتاابت الطلبة بدرجات تتناسب طرداًي مع منومه ومواههبم الأدبية )عوض، 

2008.) 

لقد أأكدت الراسات الىت أأجريت يف جمال الكتابة الإبداعية، أأمهية وجود قدر مناسب 

التعلق الأديب" والعمل عىل تمنيته من خالل وسائل متعددة، مهنا: من الاس تعداد "

ض الامنذج الأدبية ذائعة الصيت. القراءة، واملناقشة، وحضور الندوات، وحمااكة بع

فالإبداع الأديب ليس معاًل أأو نشاطًا برشاًي واحداً، بل هو عدة جمالت خيتلف بعضها 

مجيعًا تعمتد يف الأساس عىل عدة قدرات  عن بعض يف شلك املنتج أأو الإجناز، ولكهنا

عقلية ووجدانية، مث تدمع هذه القدرات الأساس ية مجموعة من املهارات اليت تناسب لك 

بداعي )خصاونة،   (.2008جمال اإ

ىل أأن امتالك الطالب خلصائص املبدع بشلك عام وخصائص الاكتب و  جتدر الإشارة اإ

السلوك الإبداعي، فقد يتصف املبدع بشلك خاص ليس رشطا أأساس يا يف ظهور 

ظهارها بسبب بعض الاضطراابت، وهذا ما  الطالب هبذه الصفات ولكنه ل يس تطيع اإ

ىل وجود مشالكت يف التوافق الانفعايل والاجامتعي  أأكدته الراسات اليت توصلت اإ

واليين والأرسي واملدريس لى بعض املبدعني، فهم انفعاليون وأأكرث عرضة للضغط 
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حباط وخاصة يف ظل التنش ئة ونظم التعلمي التسلطية أأحياان )الكناين، النفيس والإ 

2005.) 

وما هيمنا من بني تكل املعوقات وحناول من خالل هذه الراسة تسليط الضوء عليه 

هو ذات املبدع، مفع التقدم يف العمر يصبح لإدراك الفرد ذلاته دورا كبريا يف تشكيل 

ذا اكن هذا  جيابيا شلك درعا للفرد يف مواهجة التغريات تقدير اذلات ليه، فاإ التقدير اإ

والضغوط اليت مير فهيا، ووفر هل قدرة للس يطرة عىل الرصاعات اليت تعرتض حياته، 

فيكون الفرد أأكرث واقعية واس متتاعا ابحلياة، بعكس الفرد اذلي يكون تقديره ذلاته 

 (.2003منخفضا )الضيدان، 

ن خالل مالحظة امليدان الرتبوي يف تدريس مادة المتس الباحثون مشلكة الراسة م

اللغة العربية اليت تكشف عن بعض قدرات الكتابة الإبداعية اليت قد ل تظهر لأس باب 

نفس ية متعلقة بتقدير اذلات، مما هيدر القدرة عىل الكتابة الإبداعية وضياعها ما مل تعزز 

ىل التعرف عىل العالقة اليت ت ربط بني تقدير اذلات والكتابة وتمنى، فهتدف الراسة اإ

اجات الإبداعية لى طلبة املرحةل الثانوية بدوةل الكويت، حىت نس تطيع أأن نليب ح

نتاجية يف الإبداع هؤلء الفئة من املبدعني، و  نعمل عىل تطوير قدراهتم الإبداعية والإ

 الأديب.

 ميكن بلورة مشلكة الراسة احلالية مما س بق يف التساؤلت التالية:

 ما مس توى تقدير اذلات لى املبدعني كتابيا يف املرحةل الثانوية بدوةل الكويت؟ -1

هل توجد عالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية لى املبدعني كتابيا يف املرحةل  -2

 الثانوية بدوةل الكويت؟

حصائية يف مس توى تقدير اذلات والكتابة الإبداعي -3 ة هل هناك فروق ذات دلةل اإ

 تعزى ملتغري النوع الاجامتعي؟

تمكن أأمهية الراسة احلالية يف تناولها ملوضوع الإبداع ملا هل من دور يف الهنوض و 

ابلأمة، وذكل ابلرتكزي عىل الكتابة الإبداعية، فقد اكنت اللغة العربية وعاء للعقيدة، 

ويذكر العامل. دة واملعرفة، والفنون، والشعر، والطب، يف حقبة اكن املسلمون فهيا سا

 املنصفون من الغرب فضل املراجع العربية اليت اكنت أأساسا لتقدهمم العلمي.
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والراسة هنا هتمت بذات الفرد املبدع وكتاابته الإبداعية كأحد جوانب الإبداع اليت 

وينقل احلضارات، وحيفظ  تشلك القالب ذا الوظيفة التصالية اذلي حيمل الإجنازات،

 أأمهية الراسة فامي ييل: يفوميكن تصن الرتاث. 

 أأمهية الراسة

ىل معرفةةة العالقةةة بةةني تقةةدير اذلات والكتابةةة الإبداعيةةة واذلي ميثةةل  - تسعى الراسة اإ

خطوة مبدئية حنةةو دراسةةة جتريبيةةة لبنةةاء اةةرامج فعةةاةل لتعلةةمي همةةارات الكتابةةة الإبداعيةةة 

 واملرتبطة بذات الفرد املبدع.

 يمت تناوهل من هذا اجلانب. جدة موضوع الراسة اذلي مل -

فةةراد  - استامثر نتاجئ الراسة يف معليات بناء ارامج لتقدير اذلات والإرشاد والتوجيةةه لفأ

 املبدعني كتابيا، وذكل يف ضوء ما تس تثريه العالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية.

 وقد تناولت الراسة املصطلحات التالية:

بداعية    Creative Writingالكتابة الإ

ىل لكامت يه  قدرة الطالب عىل ترمجة الصورة بعنارصها املتاكمةل من صور ذهنية اإ

بداعية يعرب من خاللها الطالب عن  بداعية يف شلك تراكيب ومجل وعبارات اإ اإ

ىل أ خر وفقا لنوع  مضمون الصورة وفقا لقدراته، وهذا التعبري خيتلف من طالب اإ

 (.2012)عبدالنيب، الصورة وما حتمهل من معان وفكر 

  Self-Esteemتقدير اذلات 

حمك الفرد عىل درجة كفاءته الشخصية، كام يعرب عن اجتاهات الفرد حنو نفسه 

ومعتقداته عهنا، ويكون مبثابة خربة ذاتية ينقلها الفرد لف خرين ابس تخدام الأساليب 

 (.2000/2001التعبريية اخملتلفة )بياكرد، 

 لتايل:كام متثلت حدود الراسة اب

 حدود الراسة 

( يف مدارس 2013/2014مت تطبيق الراسة يف الفصل الثاين من العام الرايس )

 املرحةل الثانوية احلكومية التابعة لوزارة الرتبية يف دوةل الكويت.

وقد تناولت الراسة متغريين هام: تقدير اذلات والكتابة الإبداعية، ابس تخدام قامئة 

James Battle (2003 ،)( لباتل AD)ن أأثر الثقافة الصورة تقدير اذلات اخلالية م
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وقامئة ترش يح املعلمني للطلبة املبدعني كتابيا واملعد من قبل الباحثة، ومقياس الكتابة 

 (.2005الإبداعية لوفاء طيبة )

 الإطاري النظري والراسات السابقة 

ن الإبداع من بني الأهداف الرتبوية اليت تسعى اجملمتعات الإ  ىل حتقيقها ليك اإ نسانية اإ

تنفرد بقفزات حنو املس تقبل، وحتقيق أ مالها من الطلبة املبدعني، لأهنم مه اذلين يقومون 

ل  حداث التمنية البرشية يف مجيع جمالت احلياة، ول يأأيت هذا اإ بدور ممتزي ومثايل يف اإ

خبربات  من خالل الاهامتم ابلطالب وحاجاته واهامتماته، والعمل عىل رضورة مروره

متنوعة ترثي خشصيته، وتزتايد هذه الأمهية لى طالب املرحةل الثانوية عىل وجه 

 –يف أأبعادها الفكرية والعقلية والوجدانية  –اخلصوص؛ لأن طبيعة مرحلهتم الامنئية 

 جتعلهم تواقني للتعبري عن أأفاكرمه وأأحاسيسهم عىل حنو تظهر فيه ذواهتم.

د من الباحثني عىل مر العصور، وصار اس تخدام لكمة ولقد شغل مفهوم الإبداع العدي

بداع شائعا كثريا من قبل اكفة اخملتصني، فورد يف لسان العرب تعبري: بدع ا ليشء اإ

وتشري املراجع ء مبعىن: اخرتعه عىل غري مثال. وأأبدع اليش يبدعه، مبعىن أأنشأأه وبدأأه. 

ىل أأن مفهوم الإبداع مفهوم مركب من مفا س املعريف، وهو متعدد  النفهمي عملاخملتلفة اإ

ليه من خالل أأربعة مناحٍ كام ذكرها لك من )الرسور،  ؛ 2003املنايح وميكن النظر اإ

 ( ويه:2006؛ جحازي، 2003امليالدي، 

 .Creative Personمفهوم الإبداع بناء عىل سامت الشخص املبدع:  -1

 .Creative Processمفهوم الإبداع عىل أأنه معلية  -2

 .Creative Productداع بناء عىل أأساس الإنتاج الإب مفهوم -3

 Creativeمفهوم الإبداع بناء عىل املوقف الإبداعي أأو البيئة املبدعة:  -4

Situation. 

عاقة ظهور   ذا ما تطرقنا ملوضوع الإبداع لبد من ذكر العوامل اليت قد تسهم يف اإ واإ

حتول دون ظهور الإبداع يه لعوامل اليت القدرة الإبداعية لى الأفراد، والتعرف عىل ا

لهيا  خطوة رضورية للتغلب عىل هذه العقبات، واخلطوة الأوىل اليت جيب أأن ينتبه اإ

الباحثون واملعلمون واملربون يه حتديد هذه العقبات حىت ميكن التغلب علهيا بفاعلية، 

رسة، أأو املدرسة، املعوقات اليت قد تقف أأمام منو الإبداع وتطوره قد تكون متعلقة ابلأ 

أأو اجملمتع بشلك عام، ابملقابل جند أأن هذه العوامل نفسها قد تكون ميرسة لظهور 
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الإبداع وبيئة خصبة حمفزة وممنية للك ماهل عالقة بربوز القدرات الإبداعية )أأمحد، 

 (.2001؛ أأمحد، 2001

ن الاهامتم ابلكتابة الإبداعية كأحد جوانب الإبداع يعين الاهامتم بفن ون اللغة مجيعها، اإ

لأن الكتابة تظهر فهيا املهارات ذات الصةل ابلفنون الثالثة الأخرى، الاس امتع، 

التحدث، والقراءة. ويف معلية الكتابة رايضة لذلهن، فنجد أأن كثريا من الأفاكر 

عامل اذلهن  ىل اإ واملعاين تكون غامضة يف اذلهن وغري حمددة، ولكن الإنسان يضطر اإ

لهيا ضوعات تتحداه وتتطلب منه الإجناز لتحديدها وتوضيح عندما يقابهل مو  ها والقصد اإ

والهدف من الكتابة الإبداعية هو التعبري عن الأفاكر واملشاعر النفس ية، والكتابة فهيا. 

 (.2002ونقلها لف خرين بأأسلوب أأديب عال )جاار، 

، فهيي نوع  أأحد جمالت الإبداع املهمة Creative Writingوتعد الكتابة الإبداعية 

من أأنواع الكتابة، وهذا النوع يعمتد فيه الاكتب عىل تناول موضوعات متنوعة ومتعددة، 

بداعيا، موضوعات تعرب عن النفس،  ينشئ من هذه املوضوعات كياان اكمال، بل كياان اإ

ن هذا النوع من الكتابة هل  ىل حتقيق املتعة والتأأثري يف نفس املتلقي، وعليه فاإ وهتدف اإ

ن املعايري كجدة املوضوع، والاعامتد غري املأألوف من الأفاكر )أأصاةل الأفاكر(، مجموعة م

ثراء املوضوع املكتوب بتفاصيل كثرية، والاعامتد عىل الصور البالغية، واروز عاطفة  واإ

الاكتب وانفعالته، واس تخدام احملس نات البديعية، وحسن الاس هتالل، وحسن 

ودقة الربط بني عنارص املوضوع  عن املعىن املراد،اخلامتة، وانتقاء اللكامت املعربة 

 (.2010عبدالباري، )

ىل اس تعدادات خاصة، 2008ويرى عبيد ) تقانه حيتاج اإ (، أأن هذا اللون من الكتابة اإ

ملامه اجليد من  وقدرات لغوية وعقلية عليا، فضال عن ذكل فهيي تتطلب من الاكتب اإ

ىل فكر يقظ ق ادر عىل متابعة احلدث وتفهمه وتقيميه، املنظوم واملنثور، كام حيتاج اإ

ىل حرية ممتدة، يس تطيع  وتقدميه بشلك دقيق وجيد، والاكتب يك يبدع معال حيتاج اإ

من خالل أأجواهئا أأن يعرب عام جيول يف صدره بعيدا عن القمع، ويف فسحة من حرية 

 الرأأي والتعبري.

بداع، والإبداع يف الكتابة هو ث متاع يف عامل فالكتابة أأول وأأخريا يه اإ راء وخصوبة واإ

ىل  يصال رسالته اإ اللكمة والفكر، والاكتب املبدع هو القادر عىل تذليل الفكرة واإ

القارئ، حتركه مشاعره اليت ينطلق مهنا يف معهل الأديب، وقد تكون هذه املشاعر 
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نسانية أأو عامة، تبث الروح املؤثرة يف القارئ وجتعهل  صادرة عن مواقف خشصية أأو اإ

ن توفرت هل عنارص احلجة والإقناع واملنطق فيطرهحا يف سهوةل ويرس مقتنع ا اإ

رهاق يف حل الرموز. ىل ذهن القارئ دون عرس أأو اإ  وسالسة؛ لتجد طريقها اإ

س نة، ففي البداية  18س نوات حىت  9تتحدد "اذلات" يف كتاابت الطلبة من سن 

يعكس ذاته عىل تظهر اذلات من خالل أأعني ال خرين، فالطفل يكتب عن ذاته أأو 

جنازاته، وجناحاته، مث يظهر احلوار اذلايت  أأبطال القصة كام يراها ال خرون، من خالل اإ

ومراقبة معليات التفكري أأثناء الكتابة، ورشح الوافع، وتوضيحها، كام يكون التعبري 

دخال اخلرافات يف الكتابة،  أأو عن املشاعر أأكرث تعقيدا، والتعبري عن العزةل عىل هيئة اإ

ناكر القصة.  ويتطور ذكل للكشف عن قدرة فوق معرفية للاكتب عىل خداع اذلات ابإ

 الأفاكر اليت ل تتفق مع فلسفته، وقميه.

يف تعمل الطلبة  أأن البيئة النفس ية حمور هام ودافع (Merret ،2000)يعترب مريت 

بة يشحنون الكتابة واملواظبة علهيا، فالطلبة اذلين يدرسون يف بيئة تساعدمه عىل الكتا

دافعيهتم اذلاتية ابلظروف اخلارجية اليت تساعدمه عىل ذكل، ويبدون حب الكتابة، أأما 

هنم يبدون عدم الرغبة يف الكتابة، وينشغلو ن الطلبة اذلين يفقدون الافعية للكتابة فاإ

ومن أأمه الظروف اليت تساعد الطلبة عىل تعمل الكتابة بأأنشطة غري الأنشطة الكتابية. 

ية، عىل أأن تكون هذه احلرية منضبطة ابلقوانني، وابحرتام اذلات، وال خرين يه احلر 

يف الفصل، واحلرية تكون يف اختيار املوضوع املراد الكتابة فيه، بل وتغيري املوضوع 

ذا شعر الطالب أأنه أأساء الاختيار، ويف اس تخدام املاكن، والزمان، والأدوات،  أأيضا اإ

وطريقة تواصهل مع زمالئه فامي خيص الكتابة، لك  وطريقة التخطيط اليت يرغب هبا،

هذا فامي ل يتعارض مع قوانني الفصل، ومقابل هذه احلرية لبد أأن يكون هناك 

حساس ابملسؤولية بني الطلبة وكتاابهتم، وحنو زمالهئم، وجيب اتباع القوانني اليت يمت  اإ

 اليت تسهل العمل. التفاق علهيا يف الفصل فهيي جزء همم جدا من البيئة النفس ية

بداع تتطلب أأن يكون التقبل هو الصفة الغالبة عىل  والبيئة النفس ية الامعة لالإ

الطالب أأن الفصل، سواء اكن ذكل من قبل املعمل، أأو الزمالء حىت يس تطيع 

ويظهر التقبل يف تعزيز املعمل معل الطالب بعبارات دامعة، يسرتيخ، ويفكر حبرية. 

ن اكنت حتمل النقد ا لبناء لعمهل، ويتقبل منه رأأيه اخلاص يف بعض الأمور، ويتقبل واإ

 .(Carter ،2001)منه الرسعة اليت معل هبا، فللك طالب طريقة يف العمل 
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 ور اذلي يقوم به يف حياته، فللكهيدف الإنسان يف سلوكه لأن يشعر بقميته وأأمهية ال

نسان وكق امئ ابلور، ويود أأن يلقى تقدير فرد منا أأدوار خمتلفة، يقوم مبا يشعره بقميته اكإ

ال خرين ملا قام به من معل، فهو يود أأن يشعر ابلنجاح وأأن ما قام به هل وزنه وقميته، 

فاخنفاض تقدير اذلات ينتج عن الفجوة أأو الثغرة بني اذلات وطموهحا، كام ترجع 

دراك ومعرفة أأمهية تقدير اذلات من أأن فكرة الفرد عن ذاته منذ  ىل اإ طفولته ل حاجتنا اإ

ىل سلوكه املس تقبيل، بل ويؤثر يف تمنيته  يقترص تأأثريها عىل سلوكه احلايل، بل ميتد اإ

ىل احلرية والاس تقالل، والابتاكر،  الاجامتعية املقبةل، حيث مييل ذو التقدير املرتفع اإ

والقدرة عىل التعبري، همام اختلفت مع أ راء ال خرين، ومييلون للتوافق واخللو من 

جنازاته ويس متد تعزيزات سلوكه من الاضطرااب ذا اكن الفرد يعزو اإ ت الشخصية، واإ

ذاته، فيتوقع منه يف هذه احلاةل درجة مرتفعة من تقدير اذلات مقارنة بأ خر ل حيصل 

عىل تعزيزات لتقديره ذلاته نتيجة لعتقاده أأنه حيقق ما حقق، ويعجز عن حتقيق ما 

ماكان ايعجز عنه ليس اعامتد عىل العوامل اخلارجية، ويصبح  اته بل اعامتدعىل قدرته واإ

 .(Gross ،2007و  Capuzzi)تقديره ذلاته بوصفه خشص فعال منجز تقديرا ضئيال 

وقد ركزت الراسات يف جمال الكتابة الإبداعية عىل تمنية همارات الكتابة الإبداعية عند 

( 2005يهتا، كدراسة طيبة )الطلبة اليت تنوعت فامي بيهنا، مفهنا ما ُعين بتقدمي طرق لتمن 

(، ومهنا ما ُعين 2012(، وراببعه وأأبوجاموس )2011(، وجعزي )2011والفيلاكوي )

اراز بعض التجارب للكتاب كدراسة  عطاء معلومات نظرية عن الإبداع الأديب واإ ابإ

، ومهنا ما قام بتقدمي بعض الاسرتاتيجيات جلعل الإبداع )Kaufman  (2005كومفان

(، فالكتابة الإبداعية 2008متاكماًل مع املهنج الرايس كدراسة جلهوم ) الأديب جزءاً 

من الأمور اليت جيدر العناية هبا يف العمل الرتبوي وأأنشطته نظرًا ملا لها من عظمي الأثر 

يف بناء طالب ذوي خشصيات مبدعة يف جمال الإبداع الأديب، فاإن قدرات الطلبة 

ذا ما توافرت البيئة املناس بة الىت وهماراهتم يف جمال الكتابة الإبدا عية ميكن أأن تمنى اإ

ترعى الإبداع اللغوي وتمنيه، وكذكل الربامج والاسرتاتيجيات اليت تتضح أأهدافها 

عدادها وتنفيذها.  وحيسن اإ

أأما فامي يتعلق ابجلانب النفيس فقد عنيت الراسات هبذا اجلانب من خالل ما تناولته 

لبة املوهوبني حيث وجد تذبذب يف مس توى تقدير يف ضوء تقدير اذلات لى الط 

اذلات لهيم، ويمتثل ذكل يف املتغريات اخملتلفة اليت متت دراسة عالقهتا مبتغري تقدير 
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اذلات اكحمليط الاجامتعي والبيئة املدرس ية والعمر واجلنس والإحباط والعالقات 

روفمي (، وسا2012الأرسية والتحصيل الرايس، كدراسة دودين وجروان )

Sarouphimsh (2011( وقد يمتثل ذكل أأيضا من خالل شعور البعض ،

ابلختالف مما يدفعهم لعدم التكيف والشعور ابلستياء وعدم الانسجام، وقد ل 

يتوافقون مع العاديني من أأقراهنم من حيث قدراهتم العقلية، أأو من الناحية الاجامتعية 

ىل والشخصية، أأو لوجود تفاوت بني منو اجلوا نب العقلية واجلسمية، واليت قد تؤدي اإ

ىل  مشالكت نفس ية عىل رأأسها مشلكة تدين تقدير اذلات، وقد تؤدي هذه املشلكة اإ

مشالكت سلوكية أأخرى قد تؤثر بشلك مبارش عىل مس توى ظهور الإبداع بشلك 

عام والإبداع الأديب بشلك خاص لهيم، و من هنا جاءت أأمهية معرفة مس توى تقدير 

عند الطلبة املبدعني كتابيا لتقدمي الرعاية واملتابعة هلم لتحقيق التوافق النفيس  اذلات

 ليظهر الإبداع يف أأهبيى صوره.

 البحث  مهنجية

اعمتدت الراسة عىل املهنج الوصفي بشلكه الارتباطي، حيث تتناول العالقة بني 

بواسطته  الكتابة الإبداعية وتقدير اذلات لى الطلبة والطالبات، واذلي أأمكن

رتباط معرفة العالقة بيهنم، وابس تخدام مؤرشات الإحصاء الوصفي ومعامالت الا

ذا اكنت هناك و  عن طريق اس تخدام هذا النوع من أأساليب البحث مت معرفة ما اإ

 عالقة بني املتغريين، ومن مث معرفة درجة تكل العالقة.

 البحث عينة 

بة املبدعني كتابيا واذلين مت مت اختيار عينة البحث بطريقة قصدية تضمنت الطل 

التعرف علهيم من خالل تطبيق قامئة ترش يح املعلمني للطلبة املبدعني كتابيا واليت مت 

عدادها من قبل الباحثني، حيث تكونت العينة من ) ( طالبا وطالبة من صفوف 266اإ

عارش واحلادي عرش والثاين عرش من املرحةل الثانوية، واذلين مت ترش يحهم من قبل 

 معلمي قسم اللغة العربية.

قامئة ترش يح املعلمني ومت مجع البياانت يف هذه الراسة اعامتدا عىل ثالثة أأدوات يه: 

(، وقامئة تقدير 2005للطلبة املبدعني كتابيا، واختبار الكتابة الإبداعية لوفاء طيبة )

صورة ال Culture Free Self-Esteem Inventoriesاذلات اخلالية من أأثر الثقافة 

(ADلباتل )James Battle (2003.) 
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 نتاجئ البحث ومناقش هتا 

 :1السؤال 

  ما مس توى تقدير اذلات لى املبدعني كتابيا يف املرحةل الثانوية بدوةل الكويت؟

جابة عىل هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية، والاحنرافات املعيارية،  لالإ

عىل مقياس  ملرحةل الثانوية بدوةل الكويت يف ا ًً لس تجاابت الطلبة املبدعني كتابيا

نظرا لعدم تطرق دليل املقياس لتحديد مس توايت تقدير اذلات مت تقدير اذلات، و 

ىل فئتني )مرتفع ومنخفض( حسب مس توى المتكن،  تقس مي مس توى تقدير اذلات اإ

% لهيم 80وبناء عىل ذكل مت اعتبار الطلبة اذلين ترتفع درجاهتم عن مس توى متكن 

وى مرتفع من تقدير اذلات، كام مت اعتبار الطلبة اذلين تقل درجاهتم عن مس توى مس ت

 % لهيم اخنفاض يف مس توى تقدير اذلات.80المتكن 

لس تجاابت الطلبة املبدعني  املتوسطات احلسابية، والاحنرافات املعيارية، 1جدول 

 ًً كتابيا

 

 البعد
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 وقعاملت

مس توى 

 المتكن

 %87.44 24 2.28 27.98 العام

 %91.50 12 1.51 14.64 الاجامتعي

 %74.63 12 1.98 11.94 الشخيص

الرجة 

 اللكية
54.56 4.62 48 85.25% 

الطلبة تقدير اذلات لى وبناء عىل النتاجئ املوحضة يف اجلدول ميكن احلمك بأأن مس توى 

وية بدوةل الكويت اكن مرتفعًا بشلك عام، وهذا ما يظهر املبدعني كتابيًا يف املرحةل الثان

%( واليت ارتفعت عن 85.25يف مس توى المتكن للمقياس بدرجته اللكية واليت بلغت )

 %. 5النس بة احلدية ملس توى تقدير اذلات بنس بة

وهبذا ميكن القول بوجود مس توى مرتفع من تقدير اذلات لى املبدعني كتابيا، مما 

ىل الا وهذا عتقاد بأأن تقدير اذلات يعد أأحد خصائص الطلبة املبدعني كتابيا، يدعوان اإ

ل انعاكس لإحساسه 2000ما يؤكده محود ) ( من أأن فكرة الفرد عن ذاته ما يه اإ
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بقدراته، وملا يسمعه من ال خرين يف حديهثم عنه، وانعاكس أأيضا ملشاعر ال خرين 

جيايب حنوه، فال ابء اذلين يتقبلون أأطفاهلم يساعدوهن  م عىل تقبل ذواهتم، وتمنية مفهوم اإ

حنوها.  فتقدير الفرد ذلاته متصل بعدة جوانب، مهنا معامةل الأهل، وعالقته مع 

 حميطه، فهو يتأأثر تأأثريا كبريا ابلعوامل البيئية واحمليطة به.

ىل دور املعمل ونظرته وقدرته عىل تعزيز اجلانب  ن هذه النتاجئ تعطينا مؤرشات اإ اإ

عند الطلبة املبدعني، وهنا يمكن دوره مكعمل ومريب فريعامه، ويؤمن بقدرهتم  الإجيايب

عىل أأن يبتكروا حلول للصعوابت اليت تواهجهم يف أأعامهلم، وأأن يعطهيم صالحيات 

للعمل عىل حتقيق أأهدافهم حسب املتغريات اليت تطرأأ، فيويل أأفاكر الطالب املبدعني 

ويعمل عىل تطبيق الصاحل مهنا، وعىل تكرمي  الاهامتم الاكمل، فيدرسها بعناية، 

ىل مزيد  صاحب الفكر املس تنري ليعزز أأداءه، ويشعره بأأنه يقدر معهل، وهبذا يدفعه اإ

من الإبداع، ويعمل عىل أأن ميتكل الطالب املبدع معارف وخربات معيقة وموسعة، 

، ليس تطيع واكتسابه ملهارات متنوعة وقدرات خالقة ُمخطط لها من قبل واضعي املناجه

التفاعل مع قضااي احلياة بنجاح، ومواهجة الصعوابت اليت تعرتض طريقه )أأمحد، 

2014.) 

ن التفرد اذلايت واملوافقة الاجامتعية ليسا ضدين، ول ينبغي أأن يكوان كذكل، حىت  اإ

بداع ومسايرة  يس تطيع املبدعون حتقيق التوازن املطلوب بني تفردمه من أأجل الإ

ية، دون أأن يرتتب عىل ذكل تضحية بواحدة من أأجل الأخرى، ومبا املعايري الاجامتع 

 حيقق التعزيز املتبادل بيهنا.

 :2السؤال 

هل توجد عالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية لى املبدعني كتابيا يف املرحةل 

 الثانوية بدوةل الكويت؟

جابة عىل هذا السؤال مت حساب معامل ارتباط بريسون  ني تقدير اذلات ب (r)لالإ

 .والكتابة الإبداعية لى املبدعني كتابيا

 بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية (r)حساب معامل ارتباط بريسون  2جدول 

 بداعيةرجة الارتباط مع درجة الكتابة الإ د تقدير اذلات
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 معامل الارتبط

(r) 

 معامل التحديد

)2(r 

مس توى اللةل 

 املشاهدة

 0.000 %21.44 0.463 العام

 0.000 %32.83 0.573 الاجامتعي

 0.033 %6.92 0.263 الشخيص

الرجة 

 اللكية
0.558 31.13% 0.000 

أأظهر اس تخدام معامل ارتباط بريسون وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات دلةل 

حصائية بني الرجة اللكية لتقدير اذلات والرجة اللكية للكتابة الإبداعية لى  اإ

كتابيا يف املرحةل الثانوية بدوةل الكويت، حيث اكن مس توى اللةل أأقل من املبدعني 

(0.01). 

وميكن تفسري هذه النتيجة بأأن تقدير اذلات لى الطلبة املبدعني يشلك جانبا هاما من 

خشصياهتم، ولس امي عند الطلبة املبدعني املراهقني، فالإحساس بتقدير اذلات جيعل 

متزيا عن ال خرين، هل ميوهل واهامتمه وأأدواره يف احلياة اليت قد املراهق يرى نفسه فردا م 

ختتلف وقد تتفق مع ال خرين، ولها قدر نس يب من الثبات والاس تقرار، حيث يتيح هل 

هذا التقدير املرتفع لذلات أأن يبدع ويسامه ويلعب دورا هاما يف البناء الاجامتعي ويف 

 (.2006؛ والقطايم والرفاعي، 2004حتديد أأدواره املس تقبلية )السويق، 

فلكام اكن املبدع قادرا عىل التعبري عن أأفاكره وأ رائه بطالقة وسالسة دون قيود حتد 

نتاجه الإبداعي س نجد أأن تقديره ذلاته س يكون مرتفعا والعكس  بداعه الأديب واإ من اإ

قدرة  حصيح، لأن الطالب املبدع كتابيا هو متعمل انم منوا مبكرا لغواي وذهنيا، ويعكس

ذهنية جمردة تزداد ابس مترار، وتتضمن القدرة عىل بناء مفاهمي معقدة، وفهم العالقات 

بني املوضوعات والأفاكر املتضادة، وجتاوز الواقع يف الكتابة، وتوليد الأفاكر بطالقة 

كبرية، ويطور خمزوان كبريا من املعلومات حول مواضيع خمتلفة، والأفاكر الأصيةل اليت 

كبري من اللكامت، وهذا املبدع ليه مفاهمي خاصة بذاته، فهو خيتلف عن  ترتبط بعدد

الأفراد العاديني، فنجد الاختالف يف طرق التعبري يف نقل الأفاكر، فيظهرون ميال 

شديدا بأأعامل الكتابة الإبداعية، وبذكل تتصف تقدير اذلات لهيم ابلإجيابية )سلامين، 

2005.) 
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 :3السؤال 

حصائية يف مس توى تقدير اذلات والكتابة الإبداعية هل هناك فروق ذا ت دلةل اإ

 تعزى ملتغري النوع الاجامتعي؟

 أأوًل: الكشف عن الفروق يف مس توى تقدير اذلات ابختالف النوع الاجامتعي 

حصائية بني اذلكور والإانث يف املتوسط احلسايب  للتحقق من وجود فروق ذات دلةل اإ

 Independent)للعينات املس تقةل  t.testدام اختبار مت اس تخ يف درجة تقدير اذلات

Samples T_Test). 

 للعينات املس تقةل t.testاختبار  3جدول 

 

 البعد

 ذكر
 أأنث 

قمية  

T 

مس توى 

اللةل 

 املشاهدة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

 0.404 0.84 2.31 28.18 2.24 026 العام

 0.365 0.91 1.60 14.50 1.35 14.85 الاجامتعي

 0.141 1.49 1.92 11.65 2.02 12.38 الشخيص

الرجة 

 اللكية
54.92 4.63 54.33 4.67 0.51 0.612 

يف الفرق احلاصل بني متوسطات اذلكور والإانث ني أأن يتب  3من خالل اجلدول

ذ بل حصائيًا، اإ غ مس توى اللةل املشاهد الرجة اللكية لتقدير اذلات غري دال اإ

كام أأظهرت نتاجئ   ،(α = 0.05وهو أأكرب من مس توى اللةل احملدد مس بقًا ) (0.612)

ىل أأن الفروق احلاصةل بني متوسطات اذلكور والإانث  t.testاختبار  املوحضة ابجلدول اإ

حصائيًا حيث اكن مس توى اللةل املشاهد له ذه يف مجيع أأبعاد تقدير اذلات غري داةل اإ

 (.α = 0.05الأبعاد أأكرب من )

 اثنيًا: الكشف عن الفروق يف مس توى الكتابة الإبداعية ابختالف النوع الاجامتعي 
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حصائية بني اذلكور والإ للتحقق من وجود فروق ذ انث يف املتوسط احلسايب ات دلةل اإ

للعينات املس تقةل  t.testمت اس تخدام اختبار يف درجة الكتابة الإبداعية 

(Independent Samples T_Test)  نتاجئ هذا الاختبار. 11ويوحض اجلدول 

 .لفحص الفروق يف الكتابة الإبداعية تبعا للنوع الاجامتعي t.testاختبار  4جدول 

 البعد

 ذكر
 أأنث 

 Tقمية 

مس توى 

اللةل 

 املشاهدة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

القةالط  58.06 25.56 55.28 7.53 0.65 0.519 

 0.175 1.37 7.33 63.30 7.49 60.74 املرونة

 0.505 0.67 8.30 63.04 8.23 61.65 الأصاةل

 0.617 0.502 8.75 60.08 8.88 61.19 التفاصيل

الرجة 

 اللكية
241.64 24.61 241.69 17.66 0.011 0.991 

يف الرجة ل بني متوسطات اذلكور والإانث الفرق احلاصني أأن يتبمن خالل اجلدول 

ذ بلغ مس توى اللةل املشاهد  لكتابة الإبداعيةاللكية ل  حصائيًا، اإ  (0.991)غري دال اإ

اختبار كام أأظهرت نتاجئ  ،(α = 0.05وهو أأكرب من مس توى اللةل احملدد مس بقًا )

t.test  ىل أأن الفروق احلاصةل بني متوسطات اذلكو ر والإانث يف املوحضة ابجلدول اإ

حصائيًا حيث اكن مس توى اللةل املشاهد لهذه الكتابة الإبداعية مجيع أأبعاد  غري داةل اإ

 (.α = 0.05الأبعاد أأكرب من )

ىل يف عدم ظهور فروق سبب  يرجع وقد  ويتقبلن حيرتمن الإانث أأن نتاجئ الراسة اإ

جنازاهتن، عن ويشعرن ابلرضا أأنفسهن بدرجة  بواجباهتن للقيام الالزمة وابلكفاءة اإ

 مس توايت يف ذكل التشابه سبب  يرجع ورمبا أأنفسهم، حنو اذلكور به يشعر ملا مساوية

ىل اذلات تقدير  مدى يُظهروا لأن للطلبة فرصاً  اليت متثل الأاكدميية، املهامت أأن اإ

 بيهنم فروق وجود عدم فاإن وابلتايل والإانث، لذلكور ذاهتا ابلنس بة يه ومتزيمه، كفاءهتم

 لهذه املهامت. أأداهئم يف فروق وجود عدم عن انجتاً  يكون قد اذلات تقديريف 
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جنازمه الأاكدميي، يف مبارشة عالقة هل الطلبة لى اذلات فتقدير  العوامل أأن كام اإ

الأدوار اجلنس ية قد تؤثر عىل مس توى تقدير اذلات لى  ضوهئا يف تتحدد اليت  الثقافية

 (.El-Anzi, 2005اجلنسني )

روق احلاصةل بني متوسطات اذلكور والإانث يف مجيع أأبعاد مقياس الكتابة أأما الف

حصائيًا حيث اكن مس توى اللةل لهذه  الإبداعية فقد بينت النتاجئ أأهنا غري داةل اإ

ىل طبيعة املناجه الواحدة اليت تقدم α = 0.05الأبعاد أأكرب من ) (، وقد يعزى ذكل اإ

ب التدريس واملقررات واملهارات اخملتلفة لالك اجلنسني، وتاكفؤ الفرص  يف أأسلو 

املقدمة هلم مما ساعد عىل وجود هذا التقارب بيهنم يف مس توى الإبداع الكتايب، وبذكل 

ل يعطى لقدراهتم الإبداعية يف الكتابة من خالل حصة التعبري يف مادة اللغة العربية 

واهامتماته لالك شيئا من الاهامتم حىت يظهر هذا الإبداع ويصقل لك حسب ميوهل 

اجلنسني، فالكتابة الإبداعية تعد جمال كبريا للطلبة للتعبري عن مشاعرمه وعواطفهم، 

وتساعدمه يف تغيري وهجات النظر والتأأثري ابلرأأي العام، كام جتعلهم عىل قدر من 

 املسؤولية اجتاه ما يكتبون.

 التوصيات 

لهيا الراسة، واليت أأث  بتت وجود عالقة ذات دلةل يف ضوء النتاجئ اليت توصلت اإ

حصائية بني الكتابة الإبداعية وتقدير اذلات لى املبدعني كتابيا يف املرحةل الثانوية،  اإ

ىل الإطار النظري والراسات السابقة، ميكن اقرتاح التوصيات التالية:  وابلرجوع اإ

ل تعلمها يف البدء بتعلمي الكتابة الإبداعية يف املراحل املبكرة من العمر، فهذا يسه -1

املراحل التالية، وحىت ميكن املربون من أأن يكون هلم دور يف تمنية القدرات الإبداعية 

 الكتابية بطريقة سلمية، يساعدون فهيا الطفل عىل منو اذلات، والتقدير السلمي لها.

عقد دورات تدريبية للمعلمني لتمنية قدراهتم اذلاتية لتدريس الكتابة الإبداعية ورفع  -2

 توى تقدير اذلات.مس  

أأن حيرص معلمو اللغة العربية، والبيئة املدرس ية بشلك عام، وبيئة الأرسة بشلك  -3

خاص، عىل هتيئة بيئة نفس ية مناس بة للتعمل، وتمنية الإبداع، وتكون هذه البيئة قامئة 

 عىل التقبل، والتعزيز، وتمنية تقدير اذلات.

ىل مدى أأمه  -4  ملبدعني كتابيا يف املدارس.ية اتوجيه أأنظار الرتبويني اإ
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أأن يمت بناء املناجه التعلميية للمرحةل الثانوية عىل أأساس دراسة خصائص المنو لى  -5

طالب املرحةل الثانوية، حبيث ل تكون املناجه سهةل ممةل ل تس تثري التحدي ليه، ول 

هدار  تكون صعبة أأو غري مناس بة لمنوه العاطفي والعقيل، وبذكل ميكن التأأكد من عدم اإ

 القدرات الإبداعية يف التعلمي.
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 الإسكندرية: مؤسسة ش باب اجلامعة.



بداعية ل والكتابة ا   العالقة بني تقدير اذلات   ى الطلبة املبدعني كتابيا يف املرحةل الثانوية ... لإ

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016 77 
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(. فاعلية ارانمج تدرييب يف تمنية قدرات الكتابة 2005طيبة، وفاء بنت محمود ) -
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 .172-133، 142واملعرفة، 
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