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Abstract 

The study was conducted for the purpose of knowing the relationship of self-
compassion to creativity and innovation among middle school students, and the 
current research community included middle school students in Baghdad for the 
academic year (2017-2018). 
The research sample consisted of (120) male and female students consisting of (60) 
male and (60) female students, and constituted approximately (15%) of the original 
community members. It was chosen by the random stratified method. The researcher 
for this study. As for the second measure, it is creativity and innovation prepared by 
(Kilford 1988). After applying the two tools, the results showed that the relationship 
between self-compassion, creativity and innovation is of a moral significance, and the 
nature of the relationship between the two variables and the (gender) variable is of a 
moral significance, as it was shown that the contribution of the variable (gender) was 
associated with a moral significance with self-sympathy, creativity and innovation. 
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 شملم. د. شيماء عباس أ.                            
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 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم

 محمودعنان غازي . د. م. ا

 قسم علم علوم الحياة–ابن الهيثم  –جامعة بغداد/كلية التربية 

 جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم

 المستخلص:
أجريت الدراسة لغرض معرفة عالقة التعاطف مع الذات باالبداع واالبتكار لدى طلبة المرحلة االعدادية، و شمل       

 (. 2018 -2017طلبة المرحلة االعدادية في بغداد للعام الدراسي )مجتمع البحث الحالي 

%( تقريباً من أفراد 15( طالبة وتشكل نسبة )60( طالباً و)60( طالباً وطالبة بواقع )120تكونت عينة البحث من )      

مقياس  -داف بحثه وهما :المجتمع األصلي اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية وقد استخدمت الباحثة أداتين لتحقيق أه
الباحث لهذه الدراسة .أما المقياس الثاني فهو  األبداع واألبتكار الذي أعده )كيلفورد  هالتعاطف مع الذات الذي أعد

(. وبعد تطبيق االداتين أظهرت النتائج إن العالقة بين التعاطف مع الذات واألبداع واألبتكار ذات داللة معنوية 1988

( ارتبط بداللة ة إذ اظهر إن إسهام متغير )الجنسلعالقة بين المتغيرين ومتغير )الجنس ( ذات داللة معنوي،كما ان طبيعة ا
 معنوية مع التعاطف مع الذات واألبداع واألبتكار.

 الكلمات المفتاحية: )التعاطف، الذات، االبداع، االبتكار(.
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث:

 معارفهم ويستخدمون حياتهم في والتحديات والصراعات والمشاكل األحداث من العديد الناس يواجه    
 على تشهد الحالي عصرنا يشهدها التي العصور حقبة إن. المواقف هذه مثل على للسيطرة ومهاراتهم

 أن حيث واالبتكار، اإلبداع بين حقيقيًا حاجًزا تمثل التي الحياة وأحداث واألزمات التوترات من العديد
. حياته وأسلوب حياته أسلوب كان مهما. الجميع حياة من يتجزأ ال جزًءا تكون تكاد والمشاكل األحداث

 أن يعتقدون الباحثين بعض أن الواضح ومن واإلبداع، الذاتي بالتشخيص الباحثين اهتمام ذلك أثار وقد
 .الفردي اإلبداع في أساسية ركيزة أنها يرون حيث ، الحداثة سمات من سمة أصبح الذات مع التعاطف

 صعود هي الحتمية النتيجة فإن ، العصر لهذا الواضحة السمة هو والمستمر السريع التغيير أن وبما    
 األفراد على واالجتماعية النفسية تداعياته يترك مما الذات، مع التعاطف من عالية مستويات إلى العمال
  .ككل والمجتمع المنظمات وكذلك

 تبرز مشكلة البحث الحالي في التساؤل التالي: ومن هنا

 .(المرحلة االعدادية لدى طلبة واالبتكاربين التعاطف مع الذات واألبداع  ة)ما لعالق

 أهمية البحث:

يعني التعاطف مع الذات أْن نُعامل أنفسنا بلطف ورعاية وحب وتفهُّم عندما ال نكون في أحسن              
ً عزيزاً علينا في معاناته أو في مواقفه العصيبة حين  أحوالنا، مثلما نفعل عادة عندما نواسي شخصا

 (70: 2016) شحادة وآخرون .نلتمس له ألف عذر، ونشدُّ من أزره

، ويعين على تحسُّن مهارات التوافق واالكتئابيُساعد التعاطف مع ذواتنا على التقليل من القلق           
كما ترى كرستين نيف، أستاذة التنمية  –العاطفي والتعاطف مع اآلخرين. ويتضّمن التعاطف مع الذات 

عن جلد نفسك وابتعد عن عدم البشرية المساعدة في جامعة تكساس بأوستن، ومؤلفة كتاب )توقف 
مكّونات ثالثة: أّولها الطيبة مع الذات، أي أن نصبح لطفاء مع أنفسنا ونتفّهم أنفسنا عندما  –األمان( 

نعاني؛ وثانيها اإلنسانية المشتركة التي تعني أن ندرك أننا لسنا وحدنا في المعاناة، ولسنا وحدنا َمن 
ً من التجربة  يخسر ويفشل ويفقد ويرتكب أخطاء ويواجه بالرفض، بل نرى في ذلك جزءاً أساسيا

ى اإلنسانية المشتركة؛ وثالثها الحضور الذي يتضّمن مالحظتنا للحياة كما هي من دون إصدار حكم عل
 اعرنا.أنفسنا أو كبت أفكارنا ومش

 (42: 2008)الخطيب 
 

أنفسهم، يتمتعون عادة بصّحة نفسية  ومما تشير إليه األبحاث العلمية، أّن األفراد الذي يتعاطفون مع      
أفضل مقارنة باألشخاص غير المتعاطفين، وتعيش الفئة األكثر تعاطفاً مع الذات مستويات قلق واكتئاب 
أقل، األمر الذي يتعلق بنتائج أخرى مثل انخفاض الكوليسترول، وتحسُّن أداء القلب. كما يرتبط التعاطف 

الكمال والخوف من الفشل، إضافة إلى مستوى أقل من كبت  مع الذات بمستوى أقل من التفكير في
بأهميّة المشاعر السلبية، والتمتع بقوى نفسيّة  لالعترافاألفكار غير المرغوب فيها، واستعداد أكبر 

إيجابية كالسعادة والتفاؤل والحكمة والفضول واإلستكشاف والمبادرة الشخصية والذكاء العاطفي، وقدرة 
 (61: 2010من. )أبو هاشمع الفشل األكاديمي، واأللم المزلية مع أسباب التوتر ومعلى التوافق بفاع

ومن جانب آخر، يستطيع المتعاطفون تحسين عالقاتهم باآلخرين، فيتسامحون ويتعاطفون بصورة أكبر. 
 دواالبتعاكما يشجع التعاطف مع الذات عديداً من السلوكيات الصحية، مثل اإللتزام بنظام غذائي جيد، 
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عديد من المتخصصين في علم  إهمامعن التدخين، والمداومة على ممارسة الرياضة، وهو ما أثار 
 (53: 2010كي.)الماضي ا تشير مجلة علم النفس اإلكلينيالنفس بطرق تعزيز التعاطف مع الذات، كم

 وهي. ملموس واقع إلى اإلبداعية واألفكار الجديدة األفكار تحويل يعني أشكاله أبسط في اإلبداع    
. مرتبطان واإلبداع المعرفة مصطلح أن العلماء يؤكد. واإلنتاج التفكير: أساسيتين عمليتين من تتألف
 التي الفكرة أو الموضوع حول المعرفة من وكافًا كافيًا قدًرا - حتًما - اإلبداعية العملية أو اإلبداع يتطلب
 يتمكن أن قبل ومشاعره مشاعره تثير التي والتجارب بالتجارب الرسام يمر أن يجب. فيها التفكير يجب

 واآلخرون والعالم والمؤلف الكاتب يفعل كما ، رائعة لوحات إلى والعواطف المشاعر تلك تحويل من
 أو مبدع شيء هناك يكون لن المعرفة بدون. وعفوي عفوي بشكل اإلبداعية العملية يمارسون الذين
 . مبدع

  (17: 2014)العاسمي                                                                                           

الباحث، على حد علم  لم تتناول موضوع البحثوالدراسات العربية واألجنبية السابقة األدبيات  وألن     
  أهمية البحث الحالي. تبرز

 أهداف البحث: 

 معرفة العالقة بين التعاطف مع الذات واالبداع واالبتكار لدى طلبة المرحلة االعدادية. يهدف الى  

 ويتم تحقيق هدف البحث من خالل الفرضيات االتية:

  في ضوء متغير الجنس. على مقياس التعاطف مع الذات أخصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال-1

 على مقياس التعاطف مع الذات في ضوء متغير الجنس.  أخصائيةتوجد عالقة ذات داللة -2

 في ضوء متغير الجنس. واالبتكارعلى مقياس األبداع  إحصائيةعالقة ذات داللة  دال توج -3

 األبداع واألبتكار في ضوء متغير الجنس.على مقياس  أخصائيةتوجد عالقة ذات داللة -4

 مع الذات واألبداع واألبتكار في ضوء متغير الجنس التعاطفبين  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة ال -3

. 

 بين التعاطف مع الذات واألبداع واألبتكار في ضوء متغير الجنس . إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -6

 حدود البحث:

الجنسين ،  م( ومن كال2018 – 2017للعام الدراسي )المرحلة االعدادية يشمل البحث الحالي طلبة    

 .للدراسة الصباحية فقط

 تحديد المصطلحات:

  :أوال: التعاطف مع الذات

 (:2010) شطناوي 

و الذات في المواقف المؤلمة أو ـنحبي اتجاه ايجابأنها وفق منظور نيف  التعاطف مع الذاتتعرف )     
من الخبرة  كجزءوفهم خبراتها   االشديد لهد االنتقا اللطف بالذات،وعلى عدمينطوي على ل الخيبة والفش

ويتبنى الباحث في .  منفتحل المشاعر المؤلمة في وعي الفرد بعق ومعالجة، معظم الناسا يعانيه، التي 
 (21: 2010ات(. ) شطناوي للتعاطف مع الذف نيف ـبحثه الحالي تعري

 التعريف النظري:

وتفهُّم عندما ال نكون في أحسن أحوالنا،  يعني التعاطف مع الذات أْن نُعامل أنفسنا بلطف ورعاية وحب  
 .مثلما نفعل عادة عندما نواسي شخصاً عزيزاً علينا في معاناته
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 :اإلجرائيالتعريف 

 .البحث لهذا إنشاؤه تم الذي الذاتي التعاطف مقياس على الطالب عليها حصل التي الدرجة هي هذه   

   ع:ثانيا: األبدا

         (:2003منى)

 يمكن ، مناسبة بيئة على العثور يتم عندما ، التي الشخصية والسمات واإلعداد المهارات من مزيج)     
 (14: 2003)منى  (.للفرد ومفيدة حقيقية نتائج إلى لتؤدي العقلية العمليات تغذي أن

 :ثالثا: األبتكار

 (:2011حمادي)

 تطوير أو لصنع المستخدمة ، التقاليد خارج أو خارج ، المختلفة الجديدة األساليب أو الطرق هي)    
  (31: 2011(. ) الحمادي واألفكار األشياء

  

 :واالبتكارلألبداع التعريف النظري   

 فإن هنا ومن ، منشأة أو منظمة أو مؤسسة أي في اإلبداعية لألفكار الناجحة التطبيقات االبتكار    
 كافية ليست ولكنها ، لالبتكار ضرورية إنها. االبتكار نحو انطالق نقطة هي اإلبداعية األفكار أو اإلبداع

 اإلدارة وأساليب والعمليات فعاليتها مدى لتحديد الميدان في واختبارها األفكار فحص يجب حيث
 . وجهد تكلفة أقل لها العمليات هذه ، بها المرتبطة

 :واالبتكارلألبداع  اإلجرائيالتعريف 

 . البحث هذا لغرض إنشاؤه تم الذي واالبتكار اإلبداع مقياس على الطالب درجة هي هذه   

 الفصل الثاني

 دراسات سابقة –إطار نظري 

 

ال يعد نقد الذات دافعاً محفزاً، كما يعتقد البعض، فال يوجد في ذلك ما يحفز، أوال: التعاطف مع الذات: 
من األوقات، فسنظل نشعر في الحقيقة، وحتى لو ساعدنا نقد الذات على تحقيق إنجازات رائعة في وقت 

بالبؤس؛ ففي بعض األحيان ال تنفع القسوة وال يجدي العقاب، كما هي الحال مع تربية األوالد، بينما تفيد 
المساندة ويعزز التشجيع. ويكون التعاطف مع الذات بالنسبة لنا مثل الوالدين المحبّين، حيث نلقى الدعم 

أداؤنا على ما يرام، أي أن نقبل حقيقة أنه من الطبيعي أاّل والقبول والحب بال شروط، حتى لو لم يكن 
نكون مثاليين. وإذا كان نقد الذات يمكن أن يجعلنا نشعر بأننا سيِّّئون، فيركز التعاطف مع الذات على 

 ( NeffD, 2007: 40.)تغيير سلوكنا الذي قد يجعلنا غير سعداء

ليس رثاء لها، وال دوران في فلكها، ألّن الرثاء يعني ومن المهم أن نعلم بأّن التعاطف مع الذات        
أن ننغمس في مشكالتنا، وننسى أّن اآلخرين يعانون أيضاً، بينما يعني التعاطف مع الذات رؤية األمور 

وربّما تفوقها  –كما هي تماماً، ال أقل وال أكثر، واالعتراف بمعاناتنا ومعاناة اآلخرين التي تشبه معاناتنا 
روف المشابهة. كما ال يعني التعاطف مع الذات الجري وراء المتع هاجرين مسؤولياتنا، بل في الظ –

 (Baer,R.A2003,73فسنا. )در المستطاع، والتهوين على أنالتركيز على تخفيف معاناتنا، ق

 :استراتيجيات التعاطف -

 :من استراتيجيات التعاطف مع الذات
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خص اآلخر؛ وأبسط ما يمكن أن نفعله، تخيل ما الذي سنقوم به لو التفكير في كيفية التعامل مع الش      

 جاءنا شخص عزيز علينا بعد تجربة مريرة من فشل أو رفض: ماذا سنقول له؟ وكيف سنتعامل معه؟

مراقبة لغتنا، فقد نكون معتادين على نقد الذات، بحيث لم نعد ننتبه لما نفعل أو نقول، ودليلنا تلك       

فات أ ر في توجيهها لآلخرين حرصاً منّا على التصرُّ و الكلمات التي يمكن أن نقولها ألنفسنا، بينما ال نُفّكِّ
 (77: 2011)جابر .مشاعرهم

تهدئة أنفسنا بحركات جسدية، ألّن للحركات الجسدية الطيبة أثراً فورياً على األبدان، كأن يضع          

 .الشخص يده على قلبه، أو يحضن نفسه

تذكر مجموعة من جمل التعاطف، أي الكلمات المتعاطفة مثل: "هذه لحظة معاناة، والمعاناة جزء          

 .من الحياة"، لنجد أنه ال مفر من أن نكون طيبين مع أنفسنا

ل، ألن ذلك يمكن أن يساعدنا على تهدئة العقل، ليصبح التعاطف مع الذات أمراً        ممارسة التأمُّ

 ً  .طبيعيا

إلى نتائج  بداعبيعي في البداية، فسيفضي اإلتى لو بدا تطبيق مثل هذه االستراتيجيات غير طوح       
 (48: 2007)عبدالرزاق .إيجابية في النهاية

 :الحضور والتعاطف مع الذات -

يعتبر الحضور من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بالتعاطف مع الذات، وهو ما تأّكد عبر        
وفقاً  –جريت في العقدين الماضيين حول فوائد الحضور ونوعية اإلنتباه. أّما الحضور دراسات متزايدة أ
فيتكّون من عنصرين أساسيين، هما إنتباه المرء لخبرة اللحظة الراهنة كما تحدث  –لبيشوب وزمالئه 

 .تماماً، وربط هذه الخبرة بموقف فضول وانفتاح وقبول

إيجابيّة، وقدرة عالية على تخفيف األعراض العاطفية السلبية. وقد ثبت أّن للحضور آثاراً نفسيّة 
فالتعاطف مع الذات يقترح التأثر بشخص يعاني، وظهور رغبة في تخفيف معاناة هذا الشخص، ومعاملة 
الذات بفهم واهتمام، ولذلك صلة بجميع خبراتنا الشخصية المتعلقة بالمعاناة الناتجة عن عدم المالءمة 

مكّونات الطيبة مع الذات في  –كما سبقت اإلشارة  –الحياة المؤلمة عموماً؛ ويتضّمن والفشل ومواقف 
ل في الموقف  مقابل الحكم عليها؛ والشعور بالمشاركة اإلنسانية في مقابل العزلة؛ والحضور والتأمُّ

: 2009طامي .) قوتقديرها، كما هو في مقابل المبالغة عند مواجهة انفعاالت وأفكار مؤلمة متعلقة بالذات

62) 

ومّرة أخرى تعني الطيبة مع الذات الميل لرعايتها وتفهُّمها بدالً من نقدها بقسوة. ويتضح قصور        
الطيبة وغياب الدعم والمساندة في التركيز على مالحظة الجوانب غير المحببة فينا، واستخدام لغة 

ً أن نستبدل بالهجوم وجلد الذات تصر ً أكثر مالءمة، وقبول الذات قبوالً دافئاً. عنيفة. واألفضل دائما فا
وعلى المنوال نفسه، تستدعي ظروف الحياة الضاغطة استجابة تعاطف مع الذات بالتوقف أّوالً، والتهدئة 

  Brach,2003,p83).) والتقاط األنفاس، ثّم السعي للسيطرة على الوضع بحل المشكلة

في التعاطف مع الذات، إدراك أّن البشر جميعهم غير ويتضّمن الشعور باإلنسانية المشتركة        
ضون للفشل وارتكاب األخطاء والحماقات، ومواجهة تحديات الحياة  كاملين، وأّن الناس كلّهم معرَّ
الصعبة. ويربط التعاطف مع الذات الظرف الخاطئ، الذي نمر به، بظرف إنساني مشترك، بحيث يتم 

أاّل نالحظ أمراً ال نحبّه فينا أو في حياتنا، ونشعر أّن ذلك ما كان  تناول الذات من منظور أشمل. وينبغي
يجب أن يكون، كي ال تغيب مشاركة خبرات الفشل وخيبة األمل مع اآلخرين، مما قد يشعرنا بالعزلة 

  NeffD,2003,p32).)عّمن يفترض أن نعيش معهم حياة طبيعية

ويتضّمن الحضور في سياق التعاطف مع الذات، الوعي بخبراتنا المؤلمة بطريقة متوازنة، أي من       
دون تجاهل أو تضخيم. ومن الضروري أن نكون على وعي بمعاناتنا الشخصية حتى نتمّكن من 
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رح التعاطف مع أنفسنا. ومن المهم في الوقت نفسه، اإلنتباه بطريقة تمنع حدوث االستطراد في ش
 (Iskender,2009,p19).المعاناة إلى حد تشتت التركيز، والدخول في منطقة المبالغة

جدير بالذكر أّن هناك نوعين من الحضور: نوع يتضّمن التعاطف مع الذات، وهو محدود المجال، 
 ويعني الوعي المتوازن باألفكار والمشاعر السلبية في المعاناة الشخصية، ونوع آخر عام يعني القدرة

قبولها قبوالً متوازناً. ويميل حضور  –إيجابية كانت أو سلبية أو متعادلة  –على اإلنتباه ألي خبرة 
التعاطف مع الذات إلى التركز على الخبرة الباطنية واألحاسيس والمشاعر واألفكار، كالشعور بألٍم ما 

نما يهدف التعاطف مع في أسفل الظهر. ويمكن للوعي الحاضر أن يوجه لتغيير اإلحساس باأللم، بي
الذات إلى توجيه الشخص الذي يعاني من ألم الظهر. ويركز التعاطف مع الذات على تهدئتها، والتخفيف 

 (104: 2011ة. )الحمادي ه الخبرات جزء من الطبيعة البشريعنها في المحن؛ كأن يتذّكر المرء أّن هذ

ذي يتعاطفون مع أنفسهم، يتمتعون عادة بصّحة نفسية ومما تشير إليه األبحاث العلمية، أّن األفراد ال      
أفضل مقارنة باألشخاص غير المتعاطفين، وتعيش الفئة األكثر تعاطفاً مع الذات مستويات قلق واكتئاب 
أقل، األمر الذي يتعلق بنتائج أخرى مثل انخفاض الكوليسترول، وتحسُّن أداء القلب. كما يرتبط التعاطف 

من التفكير في الكمال والخوف من الفشل، إضافة إلى مستوى أقل من كبت  مع الذات بمستوى أقل
األفكار غير المرغوب فيها، واستعداد أكبر لإلعتراف بأهميّة المشاعر السلبية، والتمتع بقوى نفسيّة 
إيجابية كالسعادة والتفاؤل والحكمة والفضول واإلستكشاف والمبادرة الشخصية والذكاء العاطفي، وقدرة 

 (Thompon,2007,p59 )ن.ع الفشل األكاديمي، واأللم المزمى التوافق بفاعلية مع أسباب التوتر ومعل

ومن جانب آخر، يستطيع المتعاطفون تحسين عالقاتهم باآلخرين، فيتسامحون ويتعاطفون بصورة أكبر. 
جيد، واإلبتعاد  كما يشجع التعاطف مع الذات عديداً من السلوكيات الصحية، مثل اإللتزام بنظام غذائي

عن التدخين، والمداومة على ممارسة الرياضة، وهو ما أثار إهتمام عديد من المتخصصين في علم 
 ( Segal,2002,p37ي.) ا تشير مجلة علم النفس اإلكلينيكالنفس بطرق تعزيز التعاطف مع الذات، كم

 

        ثانيا: األبداع واألبتكار:

 أو اإلبداع يرتبط. أصلية أو جديدة مفاهيمو أفكار توليد تتطلب التي العقلية العمليات من معقدة عملية إنها
 المستخدمة التقاليد خارج أو خارج المختلفة الجديدة األساليب أو األساليب أي باالبتكار، اإلبداعية العملية

 في أساسية أو جذرية أو كمية تغييرات عن تعبر عقلية عملية إنها. واألفكار األشياء تطوير أو العمل في
 يكون أن ويمكن ، األداء وأساليب وطرق العمليات في وكذلك ، المنتجات في أو اإلنتاج في أو التفكير
 واألفكار االختراع إعطاء مثل األخرى المتداخلة والمصطلحات االبتكار بين وواضح كبير تباين هناك

 بوضوح متباينة أو مختلفة الجديدة األفكار أو األشياء تكون أن يجب. بنجاح التطبيقية واألفكار المجربة
 التغيير هو لالبتكار الرئيسي الهدف يكون ما وغالبًا. مبتكرة تسميتها يمكن أن قبل ملحوظ وبشكل

 العلمية المجاالت من العديد في. عليه هو مما أفضل شخًصا أو فكرة أو ما شيء جعل أجل من اإليجابي
 أو الوطنية الثروة لتنمية مهم مصدر فهو وبالتالي اإلنتاجية يزيد بأنه االبتكار يُعرف ، والمهنية

 يكونون ما غالبًا" مبتكرون" بأنهم وصفهم يمكن الذين األشخاص أن على الجميع ويتفق ، المؤسسية
   الرائدة المؤسسات على أيًضا االعتقاد هذا وينطبق. مساهمتهم مجاالت أو تخصصاتهم في رواًدا

(.shapiyo,s.L,2005,P48.) 

 تلك تطوير في والجهد الوقت بعض وقضاء ، فكرة عن البحث في والجهد الوقت بعض قضاء من ينتج
 االبتكارات جميع تبدأ ، لمعلوماتك. للمستفيدين الفكرة تسويق في والوقت الجهد من الكثير وبذل ، الفكرة

 معينة ملموسة تغييرات إجراء خالل من األفكار تلك على االبتكار يعمل حيث إبداعية بأفكار األصل في
. منشأة أو منظمة أو مؤسسة أي في اإلبداعية لألفكار ناجًحا تطبيقًا االبتكار يصبح ، لذلك. المنتج في

 هذا ولكن ، االبتكار أجل من لالبتكار انطالق كنقطة مطلوبة اإلبداعية األفكار أو اإلبداع فإن ، ثم ومن
 المتضمنة والعمليات فعاليتها لتحديد الموقع في واختبارها األفكار فحص يجب حيث يكفي ال وحده
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 من اإلبداعية األفكار تأتي أن يمكن: القول خالصة . الجهد من قدر بأقل العمليات تلك إدارة وطرق

حسين ).اإلبداعية األفكار تلك تولد التي والمنظمات المؤسسات من االبتكار يأتي ما غالبًا ولكن ، األفراد

2003 :67)  

 دراسات سابقة:

 النتائج االداة العينة عنوان الدراسة أسم الباحث والبلد

 2010الماضي 

 القدس

مشروع االبداع 
كنموذج قائم للتربية 

إزاء التربية البديلة في 
 جهاز التعليم العربي

 (100 )

طالب 
  ةوطالب

استبانة 
مكونة 

(40 )

 فقرة

أظهرت النتائج أن 
في  لإلبداع دور كبير

التربية وتحسين 
 مخرجاتها

 2014العاسمي 

 دمشق

الشفقة بالذات وعالقتها 
ببعض سمات 

 الشخصية

 (80 )

طالب 
 وطالبة 

استبانة 
مكونة 

(25 )

 فقرة

أظهرت النتائج هنالك 
عالقة ايجابية بين 

الشفقة بالذات وسمات 
 الشخصية

 

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

    إجراءات البحث :

 منهج البحث الوصفي في إجراءات بحثه بدءاً بتحديد مجتمع البحث وطريقة ةالباحث تلقد اعتمد          
 ، وتعريفا بأداتا البحث وخطوات إعدادهما. اختيار عينة البحث ووصف خصائصها

  :  مجتمع البحث

الجنسين ، لتمثل لكال بغداد في محافظة  )االدبي(الصف الخامس ويشتمل البحث الحالي طلبة       
  ( يوضح ذلك .1للبحث. والجدول ) والعينة  مجتمع البحث األصلي
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 العينة الصف الخامس

 المجموع الكلي الجنس

 60 112 ذكور

 60 84 أناث

 120 196 المجموع

      

ً وطالبة موزعون بحسب الجنس وبواقع )793بلغ عدد طلبة المجتمع الكلي )  ( طالباً 485( طالبا

 وقد اعتمدت الطريقة الطبقية العشوائية في اختيار عينة البحث الحالي.   ( طالبة308و)

 

  

 أداتا البحث:  

 أوال: مقياس التعاطف مع الذات:  

على العديد من الدراسات ومراجعتها للمقاييس ذات العالقة  بموضوع  ةبعد إطالع الباحث                
ولعدم االعدادية، البحث لم يتمكن من الحصول على مقياس مناسب لقياس التعاطف مع الذات لدى طلبة 

إلى بناء أداة يمكن بها قياس التعاطف مع الذات  ةالباحث تعلى مقياس حديث فقد عمد ةحصول الباحث
 تتوفر فيها الخصائص والشروط السيكومترية الالزمة . دادية االعلدى طلبة 

من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة للتعاطف مع الذات ومنها دراسة )كريستين ،     

( تم حصر أبعاد  2015، لعاسمي، )شحاده وا( 2014(،)العاسمي ،2010(، )أبو هاشم ، 2013

 مع الذات ، األنسانية المشتركة ، الحضور(. التعاطف مع الذات أبعاد هي ) الطيبة

 تولتحديد مدى صالحية األبعاد ومدى تغطيتها للسمة مع تحديد األهمية النسبية لكل بعد ، عرض      
هذه األبعاد على مجموعة من الخبراء والمختصين في التربية وعلم النفس. وفي ضوء أراء  ةالباحث

 عد من أبعاد األداة .الخبراء حددت األهمية النسبية لكل ب

  :  صياغة فقرات المقياس -

 -ة باإلجراءات اآلتية :الباحث تلغرض الحصول على فقرات المقياس قام      

( طالباً وطالبة 30تم توجيه استبانه مفتوحة وجهت إلى عينة بلغت )  -توجيه إستبانة مفتوحة : -)أ(

 ( طالباً وطالبة .15وبواقع )

ً وتحديد األبعاد التي يتألف منها المقياس ،  -)ب(  ً نظريا بعد أن تم تعريف التعاطف مع الذات تعريفا
( 21بصياغة عدد من الفقرات واقتباس عدد منها من المقاييس والدراسات السابقة وبلغت ) ةالباحث تقام

 . الثالثبعاد المقياس ( فقرة سالبة . وقد توزعت الفقرات على أ10( فقرة موجبة و)11فقرة منها )

 :          بدائل اإلجابة -
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، غير موافق ، موافق  بدائل لإلجابة أمام كل فقرة وهي )موافق بشدة ، أربع ةالباحث تلقد وضع         
( . وأعطيت 68)االعدادية غير موافق بشدة( على التوالي لكونها تتناسب مع المرحلة العمرية لطلبة 

( للفقرات السالبة ، 4،  3،  2،  1( للفقرات الموجبة والدرجات )1،  2،  3،  4) لهذه البدائل الدرجات

 ( . 42( والمتوسط الفرضي )1( وأقل درجة محتملة )84وبذلك تكون أعلى درجة محتملة )

 

          :        التحليل المنطقي للفقرات-

التحليل المنطقي اإلحصائي لفقرات االختبار يقصد بتحليل الفقرات الدراسة التي تعتمد على          
ً من الخبراء للتثبت من مدى مطابقة شكلها 21) ً منطقيا ( . فمن الضروري فحص الفقرات فحصا

الظاهري للسمة التي أعدت لقياسها قبل تحليلها إحصائياً ألن هناك عالقة بين التحليل المنطقي للفقرات 
 ً  . 26وتحليلها إحصائيا

( فقرة  على مجموعة من الخبراء 21بعرض المقياس بصورته األولية والبالغة ) ةالباحث تقاملذا         

والمختصين في التربية وعلم النفس وُطلب منهم إبداء أرائهم في صالحية صياغتها ووضوحها ومدى 
كثر من الخبراء وأ%( 80)، حيث اعتمدت موافقة التعاطف مع الذاتارتباطها بكل بعد وبالتالي بسمة 

 -لقياس وكانت النتائج كما يأتي :على الفقرة لتعد صالحة ل

 ( فقرة من فقرات المقياس كما هي وبدون تعديل . 21حصلت موافقة الخبراء على )

 . الثالثوقد توزعت فقرات المقياس عشوائياً وعلى أبعاده 

  :  إعداد تعليمات المقياس -

تعليمات لإلجابة على فقرات المقياس وأوضح  ةالباحث تلغرض توضيح طريقة اإلجابة فقد أعد       
إلى إخفاء الهدف  ةالباحث تو ألغراض البحث العلمي فقط، وعمدللمستجيبين أن الهدف من الدراسة ه

من المقياس كي ال يتأثر المستجيب به عند اإلجابة ، فقد أكد كرونياخ على أن التسمية الصريحة للمقياس 
اإلجابة بصراحة وعدم ترك أي فقرة فضالً عن  ةالباحث تزييف إجابته لذا طلبقد تدفع المستجيب إلى ت

 وجود حقل للجنس والتخصص. 

 :  الخصائص السيكومترية للفقرات -

مقياس يتمتع بخصائص  إنَّ إعداد فقرات ذات خصائص سيكومترية مناسبة يساعد في إعداد           
ات في قياس ، ويكشف عن دقة الفقرالتجريبي لفقرات االختبارحصائي ويقصد به التحليل اإل قياسية جيدة

عداد الصيغة وذلك يتوقف على قوة تمييز الفقرات لغرض تحسينها وإ 31ما وضعت من أجل قياسه

  وقد تم التحقق من ذلك عن طريق:النهائية للمقياس وعلى معامالت صدقها 

 استخراج القوة التمييزية للفقرات :  -

بقوة تمييز الفقرة مدى قدرتها على التمييز بين الطلبة  ذوي المستويات العليا والدنيا  ويقصد         
( 120بالنسبة للصفة التي يقيسها االختبار ولغرض تحقيق ذلك تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من )

           البسيطة.يارها بالطريقة العشوائية ( طالبة جرى اخت60( طالباً و)60طالباً وطالبة وبواقع )

ً من أعلى               ً تنازليا وبعد تطبيق األداة وتصحيح اإلجابات رتبت درجات االستمارات ترتيبا
% من االستمارات الحاصلة 27( درجة ، ثم سحب ما نسبته 41( درجة إلى أدنى درجة )81درجة )

الدنيا كمجموعتين متطرفتين ، %( من االستمارات الحاصلة على الدرجات 27على الدرجات العليا و)

إلى أن هذه النسبة تجعل المجموعتين في أفضل ما يكون في الحجم والتباين. وقد  Kellyويشير كيلي 

 (t . test)( استمارة لكل مجموعة ، وبعد استخدام االختبار التائي 32( استمارة بواقع )64بلغت )

بين متوسطي درجات المجموعتين العليا والدنيا لكل لعينتين منفصلتين الختبار داللة الفروق اإلحصائية 
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( فقرة، تبين إن جميع الفقرات لها قوة تمييزية إذ كانت القيمة 21فقرة من فقرات المقياس البالغ عددها )

 ( . 0.05( عند مستوى داللة )1.94التائية المحسوبة أكبر من الجدولية البالغة )

     صدق الفقرات : -

ت االختبار اعتماداً مباشراً على صدق فقراته ، ويقاس صدق الفقرات بحساب معامال يعتمد صدق       
ومن المعروف في بناء المقاييس أنه كلما زاد ارتباط الفقرة  35ارتباطها بمحك داخلي أو خارجي

، إلى أنه  Anastasiبالمجموع الكلي زاد  احتمال الحصول على مقياس أكثر تجانساً وتشير انستازي 

ما ال يتوافر محك خارجي مناسب فأن الدرجة الكلية للمجيب تمثل أفضل محك داخلي في حساب عند
باستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة  ةالباحث تهذه العالقة  وللتحقق من صدق الفقرات قام

الستمارات البالغ والدرجة الكلية للمجال الذي توجد فيه ، حيث تم حساب الدرجة الكلية لكل استمارة من ا
بين  Person، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون  الثالث( استمارة على وفق األبعاد 120عددها )

والدرجة الكلية للبعد ، وظهر أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً درجات األفراد على كل فقرة 
 ( 0.05( عند مستوى داللة )0.11ألنها أكبر من القيمة الجدولية البالغة )

 الخصائص اإلحصائية للمقياس :       -

يشير المختصون في القياس النفسي إلى أهمية حساب الخصائص اإلحصائية للمقياس وفقراته  
تي تكون مؤشراً على دقته في قياس ما وضع ألجله  ومن أهم تلك الخصائص هي الصدق والثبات ، وال

  سابهما على وفق الخطوات اآلتية :بح ةالباحث توقد قام

   صدق المقياس : -

يعتبر الصدق من الخصائص المهمة التي يجب التحقق منها عند بناء المقاييس، واالختبار          
 الصادق هو ذلك االختبار الذي يقيس السمة التي وضع ألجل قياسها  . 

فاالختبار الصادق هو الذي يقيس السمة التي يراد قياسها وال يقيس غيرها .  وقد تم إيجاد نوعين من 
 ي الصدق للمقياس الحال

  :  الصدق الظاهري -

( من 14حيث تم عرضه على ) التعاطف مع الذاتوقد تحقق هذا النوع من الصدق في مقياس       

المحكمين من ذوي االختصاص في العلوم التربوية والنفسية لألخذ بآرائهم حول صالحية فقرات 
 المقياس لقياس ما وضعت ألجله .

  : صدق البناء -

ويعد من أفضل أنواع الصدق المستخدم في المقاييس ويعتمد على فحص محتوى االختبار          
وتحليل أسئلته لمعرفة مدى تمثيلها للسلوك الذي يقيسه االختبار  وكذلك يعتمد على محتوى االختبار 

ن يحصلون على لمعرفة درجة السهولة والصعوبة ومدى قدرة هذه العناصر على التمييز بين األفراد الذي
درجات منخفضة في االختبار نفسه وهو يفيد في تحسين عناصر االختبار ، واختيار العناصر التي لها 

 القدرة على التمييز بين األفراد. 

هذا النوع من الصدق من خالل حساب القوة التمييزية للفقرة فضالً عن ذلك  ةوقد تحقق للباحث         
وع من الصدق من خالل استخراج أسلوب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة بحساب هذا الن ةالباحث تقام

وقد الكلية،  الكلية للمقياس )االتساق الداخلي( ويعتمد على مدى ارتباط درجة كل فقرة بدرجة المقياس
 ( .0.05( عند مستوى داللة )0.11ظهر أن جميع الفقرات دالة إحصائياً والقيمة الجدولية بلغت )
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     :ثبات المقياس

  طريقة ألفا لالتساق الداخلي : -

وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ، وهذا يشير إلى قوة             
 ( . 0.83وقد بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ) رتباطات بين الفقرات في االختباراال

 أصبحت األداة جاهزة للقياس  الذاتالتعاطف مع وبعد إتمام متطلبات الصدق والثبات لمقياس 

 :األداة في صيغتها النهائية

في  التعاطف مع الذاتفي الخطوات السابقة، اصبح مقياس  ةبها الباحث تبعد اإلجراءات التي قام      
ً أبعاد ، اما بدائل اإلجابات فكان  ثالث( فقرة، موزعة على 21صيغته النهائية مكونا من ) أوافق ) رباعيا

( من أعلى درجة إلى أدنى 4غير موافق بشدة( وتتراوح درجات اإلجابة بين)، غير موافق، أوافق، بشدة

( درجة 1( ، درجة والدرجة الدنيا للمقياس )84درجة ، وبذلك تكون الدرجة القصوى للمقياس   )

( درجة ، وبهذا أصبحت األداة بصيغتها النهائية جاهزة للتطبيق على عينة 42وبمتوسط فرضي )

 الدراسة الحالية. 

        ثانيا: مقياس األبداع واألبتكار: 

على مقياس  ةالباحث تلتحقيق أهداف البحث يتطلب وجود مقياس لألبداع واألبتكار وقد اعتمد         
 ( .  Guilford) لكيلفورد ـ األبداع واألبتكار ل

 وصف المقياس: 

 والمتكون من ثالثة أبعاد على هي :  يعتمد النموذج النظري لكيلفورد المسمى بنية العقل   

 تتعلق بمحتوى القدرات العقلية. بعد المحتوى:

 بعد العمليات: ويتمثل باألجراءات التي تعالج هذا المحتوى.

 العمليات للمحتوى.بعد النواتج: ويتمثل بالصيغ التي تنتج عن معالجة 

والمرونة  ،كذلك فأن كيلفورد قد أوضح ان هنالك ثالث مكونات للتفكير األبداعي تتمثل بالطالقة
 واألصالة.

فقد عرف كيلفورد األبداع بأنه قدرة الشخص على سرعة انتاج أنواع مختلفة من األفكار التي ترتبط )
وأستخرج صدقها وثباتها بطريقة أعادة األختبار وقد طبق المقياس في البيئة العراقية   بموقف معين(.

 (. 0،72حيث بلغ )

 مفتاح التصحيح :

 أن هذا األختبار يقيس ثالث قدرات هي :      

التي يستطيع الشخص توليدها بحيث يتم  : وهي الجانب الكمي من حيث كثرة وتعدد الحلولالطالقة
المرونة :  .أحتسابها بأعطاء درجات مساوية لعدد الحلول لكل فقرة من فقرات األختبار مهما كان نوعها

وتتمثل بالجانب النوعي من حيث أختالف الحلول التي يقوم بها الشخص بتوليدها ،بحيث تحسب 
 رته على التغيير من موقف الى موقف آخر .درجاتها بتباين وأختالف الحلول لدى الشخص وقد

غير المألوفة بحيث تتضح قدرة  األصالة : وتتمثل بعدد الحلول أو األستجابات الجديدة أو النادرة
  .الشخص على إعطاء حلول متفردو تختلف عن التي أتى بها زمالؤه من حيث تنوعها وجدتها

التأكد من  ةالباحث ارتأت قدف المجتمع العراقيفي  ه فترة طويلة طبقت مضى على  وألن المقياس قد      

ومن ثمة فقد قام باإلجراءات األتية ليكون المقياس المرحلة االعدادية، طلبة صالحيته الستخدامه على 
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لم يكتف البحث الحالي بصدق االختبار وثباته المشار إليهما في دراسات سابقة ،  مالئماً للبيئة العراقية.
 .أوجد صدقه وثباته في البيئة العراقية بل

  :ظاهريلالصدق ا

بعض التعديالت ليالئم  ةالباحث % بعد أن اجرت100المحكمين بنسبة  وقد نال االختبار موافقة        

ً 120تطبيق االختبار بصيغته االولية على عينة التمييز ومقدارها)البيئة العراقية .وعند  وطالبة ،  ( طالبا

لعينتين مستقلتين وعدت القيمة التائية المحسوبة مؤشراً  استمارة باستخدام االختبار التائي تحليل كلو
( عند 1,98لتميز كل فقرة من خالل مقارنة القيمة التائية المحسوبة للفقرات بالقيمة الجدولية البالغة )

 . (، وبذلك عدت جميع الفقرات مميزة118(، وبدرجة حرية )0.05مستوى داللة )

 ثبات:ال

وذلك بتطبيق االختبار وإعادة تطبيقه على  (Test – Retest)طريقة إعادة االختبار  توقد اعتمد      

( طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وبفاصل زمني قدره خمسة عشر 60عينة مؤلفة من )

ً اذ يشير ادمز في إعادة تطبيق االختبار الى ان الفترة الزمنية بين التطبيق األول   (Adams)يوما

والتطبيق الثاني يجب ان التتجاوز األسبوعين او الثالثة أسابيع واستخدم معامل ارتباط بيرسون 

( وعند تعديله بمعادلة سبيرمان براون 0.66الستخراج االرتباط بين الدرجات في التطبيقين حيث بلغ )

 .  (0.79بلغ )

 تطبيق األداتين:

بعد التأكد من صالحية األداتين تم تطبيقها على عينة البحث بصورة عشوائية وقد بلغت                
 . المرحلة االعدادية ( طالباً وطالبة من طلبة120)

 . spssأستعملت الباحثة برنامج الحزمة االحصائية  الوسائل اإلحصائية :

 

 فصل الرابع

 وتفسيرها عرض النتائج

عرضا لنتائج البحث الحالي وفقاً لتسلسل أهدافه ، إضافة إلى االستنتاجات والتوصيات والمقترحات       
  -وعلى النحو اآلتي :

  الهدف األول :

( 120أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن متوسط درجات أفراد عينة البحث والبالغ عددهم )       

ً وطالبة كان ) ( درجة باستخدام االختبار التائي لعينة 1،92درجة وبانحراف معياري )( 3،75طالبا

( ، تبين أن القيمة التائية المحسوبة *واحدة لمعرفة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي)
( 0.05( ، وأن الفرق دال إحصائياً عند مستوى )1.96( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية )1.99)

 الذات لدى أفراد العينة . التعاطف مع ( . وهذا يؤشر ارتفاع مستوى 119حرية )وبدرجة 

 في ضوء متغير الجنس  . المرحلة االعدادية الذات لدى طلبة  التعاطف معمستوى 

( وعند 1.95( بانحراف معياري قدره )4تم حساب الدرجات وتبين أن الوسط الحسابي للذكور )      

سط الفرضي باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وجد أن القيمة التائية المحسوبة مقارنة هذه القيمة بالو

                                                           

  2المتوسط الفرضي للمقياس = )أعلى درجة في المقياس + أقل درجة في المقياس( /  -
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( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى داللة )1.96( وهي أعلى من القيمة التائية الجدولية )2.145)

 ( ، وهذا يؤشر أنها ذات داللة إحصائية. 119)

( وعند مقارنة 1،97( بانحراف معياري )3،89)أما عينة اإلناث فوجد أن الوسط الحسابي يساوي       

هذه القيمة بالوسط الفرضي باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وجد أن القيمة التائية المحسوبة 
( 0.05داللة ) ( ومستوى119( وبدرجة حرية )1.96( وهي أعلى من القيمة التائية الجدولية )1.98)

  .صالح الوسط الحسابي المحسوبوهذا يعني أن الفرق دال إحصائياً ول

  :الذات في ضوء متغيرات الجنس التعاطف معالفروق في مستوى 

( بانحراف 4أظهرت النتائج أن الوسط الحسابي للذكور في مستوى التعاطف مع الذات )           

( وعند حساب 1،97( بانحراف معياري )3،89( في حين كان الوسط الحسابي لإلناث )1،95معياري )

( وعند 1،98) القيمة التائية لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق ، وجد أن القيمة التائية المحسوبة

( تبين أن الفرق دال إحصائياً 0.05( عند مستوى داللة )1.96مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة )

 ولصالح اإلناث .

  -الهدف الثاني :

 :المرحلة االعدادية لدى طلبة األبداع واألبتكارقياس  

على عينة البحث االساسية تم حساب الوسط الحسابي الذي  بداع واألبتكاراألبعد تطبيق مقياس         
( 60( وعند مقارنة الوسط الحسابي بالوسط الفرضي البالغ )1.95( بانحراف معياري قدره )2،94بلغ )

( وعند مقارنة هذه 2.687باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )

( وجد أن 119( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96لجدولية البالغة )القيمة بالقيمة ا

الفروض بين الوسط المحسوب والوسط الفرضي ذات داللة إحصائية لصالح الوسط المحسوب لدرجات 
 .افراد العينة 

 -:إناث(في ضوء متغير الجنس )ذكور ، المرحلة االعدادية لدى طلبة  األبداع واألبتكارقياس مستوى 

( 3،89من الذكور يساوي ) المرحلة االعداديةبعد حساب الدرجات تبين أن الوسط الحسابي لطلبة        

( باستخدام االختبار التائي 60( وعند مقارنة هذه القيمة بالوسط الفرضي )1.93بانحراف معياري قدره )

( عند درجات حرية 1.96البالغة )( وهي أكبر من الجدولية 2.513لعينة واحدة وجد أنها تساوي )

 .( وهذا يعني أن الفروق ذات داللة إحصائية 0.05( ومستوى داللة )118)

( 1.95( بانحراف معياري قدره )1،94أما فيما يخص االناث فوجد أن الوسط الحسابي يساوي )        

نة واحدة وجد أنها تساوي ( باستخدام االختبار التائي لعي60وعند مقارنة هذه القيمة بالوسط الفرضي )

 (.0.05( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )1.99)

  -:اناث( -في ضوء متغير الجنس ) ذكور البداع واألبتكار معرفة الفروق في مستوى -         

( وبانحراف 3،89كان ) األبداع واألبتكارأظهرت النتائج ان الوسط الحسابي للذكور فيما يخص         

( وعند حساب القيمة 1.95( بانحراف معياري قدره )1،94( في حين كان لالناث )1.93معياري )

( وعند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية التي تساوي 2.04التائية لمعرفة داللة الفروق وجد انها تساوي )

 . ر( وجد ان الفروق ذات داللة احصائية لصالح الذكو0.05( عند مستوى داللة )1,98)

 :الهدف الثالث 

 :طلبةاللدى  واألبداع واألبتكارالذات  التعاطف مع الذاتالعالقة بين 
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ودرجاتهم على  التعاطف مع الذاتتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة على مقياس 
( وألجل معرفة داللة قيمة معامل 0.46وظهر أن معامل االرتباط يساوي ) واالبتكاراألبداع مقياس 

( 2.96االرتباط تم حساب االختبار التائي لمعامل االرتباط ووجد أن القيمة التائية المحسوبة تساوي )

( وهذا 119( ودرجات حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.98وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )

 (.2دالة إحصائياً كما في الجدول ) واألبداع واألبتكارالذات التعاطف مع العالقة بين  يعني أن

وبهذا يمكن القول ان الفرضية البديلة االولى التي نصها )توجد عالقة ذات داللة احصائية بين           
 ( قد تحققت.االعدادية لدى طلبة واألبداع واألبتكارالذات  التعاطف مع

 ( 2الجدول ) 

واألبداع الذات  التعاطف معيوضح معامالت االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات 
 فراد العينةأل واألبتكار

القيمة  معامل االرتباط
التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة درجات الحرية

0.46 2.96 1.98 119 0.05 

 

 :في ضوء متغير الجنس واألبداع واألبتكارالذات التعاطف مع التعرف على العالقة بين 

واألبداع الذات التعاطف مع ( أن قيمة معامل االرتباط بين 5يظهر من خالل الجدول )           

( وهي أكبر من 2.37( وعند حساب القيمة التائية وجد أنها تساوي )0.32للذكور تساوي ) واألبتكار

 (.0.05( ومستوى داللة )58( عند درجات حرية ) 1.98الجدولية البالغة ) 

( وعند حساب القيمة التائية 0.36أما فيما يخص االناث فوجد ان قيمة معامل االرتباط تساوي )         

( عند مستوى 1.98( وهي أكبر من الجدولية البالغة ) 58( عند درجات حرية )2.38وجد أنها تساوي )

(. وبهذا يمكن القول إن في الفرضية الثانية قد تحققت الفرضية التائية ) توجد عالقة ذات 0.05) داللة

 اناث ( -في ضوء متغير الجنس )ذكور واألبداع واألبتكارالذات  التعاطف مع داللة احصائية بين 

 (3الجدول )

 في ضوء متغير الجنس واألبداع واألبتكارالذات  التعاطف معيوضح العالقة بين 

معامل  المجموعة
 االرتباط

 القيمة

التائية 
 المحسوبة

 القيمة

التائية 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 دالة 0.05 58 1.98 2.37 0.32 الذكور

 دالة 0.05 58 1.98 2.38 0.36 اإلناث
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المناخ المناسب الذي ساعد الطلبة في قد وفرت المرحلة االعدادية  ان الى ذلك ةالباحث وعزوت     

التخلص من الضغوطات التي تؤثر على أدائهم ،ومن خالل ممارسة النشاطات المختلفة وفرت أجواء 

التعايش ، فكانت الطيبة مع الذات واألنسانية المشتركة والحضور ، وهذا بدوره أدى الى األبداع 

 .واألبتكار

 :  االستنتاجات

 :التالية االستنتاجات الى ةالباحث تتوصل أعاله النتائج ضوء في

 الطلبة  لدى واألبداع واألبتكار الذاتالتعاطف مع  بين معنوي ارتباط عالقة وجود -١

 الذكور واألناث ولصالح األناث. بين الذات التعاطف مع درجة في معنوية فروق وجود -٢

 بين الذكور واألناث ولصالح الذكور. األبداع واألبتكاروجود فروق معنوية في درجة  -٣

 التوصيات:

 :يأتيبما  ةوصي الباحثتوصل اليه البحث الحالي من نتائج من خالل ما ت           

 ، وفي أجهزة األعالم بشتى أنواعها.المرحلة االعداديةية والتربوية في توفير برامج الثقافة النفسي -1

دورية للشباب والطلبة تستهدف أكتسابهم مهارات التواصل مع تنظيم دورات ولقاءات تدريبية علمية  -2

 األخرين والتعبير عن اآلراء واألنفعاالت ، وعلى أكتساب تقنيات األسترخاء للتخفيف من القلق والتوتر.

 أو خارجها للتخفيف من الضغوط البيئية لدى الطلبة. المعاهداألهتمام بالبيئة الخارجية سواء في  -3

 تدريبية لتنمية مهارات المواجهة األيجابية للضغوط البيئية لدى الطلبة نشر برامج -4

 المقترحات:

اجراء دراسات أخرى لبحث العالقة السببية بين التعاطف مع الذات واألبداع واألبتكار لدى عينات .1

 وجهات أخرى من المجتمع .

والطلبة خاصة المرحلة االعدادية عامة اجراء المزيد من الدراسات عن التعاطف مع الذات لدى طلبة .2

، وكذلك عن عالقة التعاطف مع الذات بمتغيرات أخرى مجاالت أخرى أكثر أتساعا وشموليةتتناول 

 نفسية اجتماعية.

اجراء دراسات للكشف عن عوامل أخرى وأسباب نفسية اجتماعية تؤثر على األبداع واألبتكار لدى . 3

  .الطلبة

 المصادر

 جنبيةالعربية واال

 ،العدد، سلسلة سفير التربوية  تنمية اإلبداع لدى األبناء   :( 2007عبد الرازق ، محمد السيد )  - .1

 ، مصر .  16

(: النموذج البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة  2010أبو هاشم ، سيد محمد ) .2

،  81، العدد  20الكبرى للشخصية وتقدير الذات والمساندة األجتماعية لدى طالب الجامعة ، المجلد 

 ، جامعة بنها ، مصر .مجلة كلية التربية 
بالذات وعالقتها ببعض سمات الشخصية عينة من طالب (: الشفقة  2014العاسمي ، رياض نايل ) .3

 ، العدد األول ، دمشق . 30، المجلد  مجلة جامعة دمشقالملك خالد ، 

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. 6، طسيكولوجية التعلم :(  2011جابر، جابر عبد الحميد ) .4
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