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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


