
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٥٩ 

  فريح عويد العنزي ثـــــاسم الباح
القدرات اإلبداعية وعالقتها بالتفوق الدراسي لـدى        ثــــعنوان البح

دراسة : بعض طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت     
  عاملية في الفروق الجنسية

  اإلسكندرية ةـــــــامعج
  اآلداب ةــــــــكلي
  علم النفس م ــــــــقس

  )م١٩٨٨(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 التحقق من وجود أو عدم وجود عالقة بين القدرات اإلبداعية والتفـوق             -١
  .الدراسي

أثر الجنس فـي     طبيعة العالقة بين القدرات اإلبداعية والتفوق الدراسي و        -٢
  : هذه العالقة، أي

   هل الذكور أكثر إبداعا من اإلناث ؟ أم العكس هو الصحيح؟-
؟ وما هو حجم هذا     ي وأي القدرات اإلبداعية ترتبط بالتفوق الدراس      -

  االرتباط وكيفيته؟
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  منهج الدراسة
وتكونت عينـة   . استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي المقارن     

 ٨٠لصف الرابع الثانوي وطالباته ممثلة بـشكل متـساوي          البحث من طلبة ا   
 طالبة من اإلناث وذلك بعد أن حصل الباحث علـى           ٨٠طالبا من الذكور و     

بطاقة تقويم المستوى الدراسي لكل طالب وطالبة من خالل موافقـة اإلدارة            
  .المدرسية على ذلك

ـ     ل واستخدم الباحث العوامل األساسية للقدرات اإلبداعية التـي توص
  .إليها جيلفورد في دراساته العاملية

  استنتاجات الدراسة
  : الفروق الجنسية في القدرات اإلبداعيةةمناقش: أوالً

  : واإلناث المتفوقات،قينو الفروق الدالة لدى عينتي الذكور المتف-أ
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٣٢ = ()ت(قيمة ) طالقة(عناوين القصص .١
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٣٨ = ()ت( قيمة..………………األلغاز .٢
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,١٩ = ()ت( قيمة االستعماالت غير المعتادة.٣
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٥ = ()ت(قيمة …  )أصالة(النتائج البعيدة .٤
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٢٣ = ()ت(قيمة ).... مرونة(تسمية األشياء.٥
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٢,٩٧ = ()ت(قيمة   .…………المتشابهات .٦

 الدالة لصالح الذكور المتفوقين في مقابل اإلناث        قوكانت كل هذه الفرو   
  .المتفوقات
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  :ويعني ذلك أن
 أكثر قدرة على التفكيـر اإلبـداعي مـن اإلنـاث            نالذكور المتفوقي 

 المدروسة  هذا باإلضافة إلى أن سائر القدرات اإلبداعية األخرى       . المتفوقات
أظهر فيها الذكور تفوقا عن اإلناث من خالل مقارنة متوسطات كل منهمـا        

، )أصالة(وأن كل الفرق بينهما غير دال فيما عدا متغيري عناوين القصص            
  .ولكن لم يصل الفرق إلى مستوى الداللة).. طالقة(والنتائج البعيدة 

  :ر غير المتفوقين، والذكون الفروق الدالة لدى عينتي الذكور المتفوقي-ب
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٣٠ = ()ت(قيمة ...)مرونة(االستعماالت  .١
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٢٤ = ()ت(قيمة ...)طالقه(االستعماالت  .٢
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٥٨ = ()ت( قيمة االستعماالت غير المعتادة.٣
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٤٧ = ()ت(قيمة …  ..…النظم االجتماعية.٤
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٠٥ = ()ت(قيمة ).. أصالة(النتائج البعيدة .٥
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٢٩ = ()ت(قيمة … )طالقة(النتائج البعيدة .٦
عنـد مـستوى داللـة      ) ١٣,٩٨ = ()ت(قيمـة   )..مرونة(تسمية األشياء .٧

)٠,٠٠١(  
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٦٤ = ()ت(مة قي…)طالقة(تسمية األشياء .٨
  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٨٥ = ()ت(قيمة ... ……تحسين األدوات.٩

  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,١٨ = ()ت(قيمة ………… المتشابهات.١٠
  .وكانت كل هذه الفروق الدالة لصالح الذكور المتفوقين أيضا
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  :ويعني ذلك أن

درة على التفكير اإلبداعي عن الذكور غيـر        الذكور المتفوقين أكثر ق   
 اإلبداعية فيمكن مالحظـة     تالمتفوقين، وذلك حتى بالرجوع إلى بقية القدرا      

ارتفاع متوسطات الذكور المتفوقين عن غير المتفوقين وإن كانت الفروق غير 
ولعل هذه النتيجة تبدو متسقة مع المنطق تماما فمن المسلم به أن يتميز             .. دالة

  .ق بأنه أكثر إبداعا عن غير المتفوقالمتفو
  : واإلناث غير المتفوقات، الفروق الدالة لدى عينتي الذكور المتفوقين-ج
عنـد مـستوى داللـة      ) ٢,٠٥= ()ت(قيمـة )... طالقه(عناوين القصص  .١

)٠,٠٥(  
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٦٢= ()ت(قيمة... )مرونة(االستعماالت  .٢
  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٧٤= ()ت(قيمة.....)طالقه(االستعماالت .٣
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٣٤=()ت(قيمة.....اإلحساس بالمشكالت.٤
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٥٣=()ت(قيمة.. …...........…األلغاز .٥
  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٧٦=()ت(قيمة. االستعماالت غير المعتادة.٦
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٤٠=()ت(قيمة … ......النظم االجتماعية.٧
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٣٦=()ت(قيمة  )...أصالة(النتائج البعيدة .٨
  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٤,٣٤=()ت(قيمة… )مرونة(تسمية األشياء .٩

  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,٢٢=()ت(مةقي)..طالقة(تسمية األشياء. ١٠
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٦٠=()ت(قيمة... ……تتحسين األدوا.١١
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  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٤,٣٧=()ت(قيمة…………  المتشابهات.١٢
  .وكانت كل هذه الفروق الدالة لصالح الذكور المتفوقين

  :ويعني ذلك أن
الذكور المتفوقين أكثر قدرة على التفكير اإلبداعي أيضا عـن اإلنـاث            

لقول أيضا حتى على الفروق غير الدالة فيمكن        غير المتفوقات ويصدق هذا ا    
مالحظة ارتفاع متوسطات الذكور المتفوقين عن متوسـطات اإلنـاث غيـر            

  .وهذه النتيجة بالطبع تعد منطقية للغاية... المتفوقات
  :ينغير المتفوقذكور  والات، المتفوقاإلناث الفروق الدالة لدى عينتي -د
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٤١=()ت(قيمة.... )طالقه(االستعماالت .١
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٤=()ت(قيمة … ......النظم االجتماعية.٢
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٥٤=()ت(مةقي)..  أصالة(النتائج البعيد . ٣
  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٤,١٩=()ت(مةقي)...  طالقة(النتائج البعيد .٤
  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٣,١٨=()ت(ةقيم...  ……تحسين األدوات.٥

  .وكانت هذه الفروق الدالة لصالح اإلناث المتفوقات
  :ويعني هذا أن

اإلناث المتفوقات أكثر قدرة على التفكير االبتكاري عن الذكور غيـر           
  .المتفوقين

  :اتغير المتفوقو ات، المتفوقاإلناث الفروق الدالة لدى عينتي -هـ
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٢,٠٦=()ت(قيمة. ).أصالة(عناوين القصص .١
  )٠,٠٠١(عند مستوى داللة ) ٤,٠٤=()ت(قيمة… )..مرونة (االستعماالت .٢
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  )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٢,٩٧=()ت(مةقي)...   طالقة(االستعماالت  .٣
  .وكانت هذه الفروق الدالة لصالح اإلناث المتفوقات

  :ويعني هذا أن
بأنهن أكثر قدرة على التفكير اإلبـداعي عـن   اإلناث المتفوقات يتسمن   

فإنه يجب النظر   .. اإلناث غير المتفوقات وبرغم أن هذه النتيجة تبدو منطقية        
لمـاذا لـم    .. والسبب هو ما تثيره تلك النتيجة من تساؤل مؤداه        . إليها بحذر 

تظهر فروق أخرى دالة في بقية القدرات اإلبداعية؟ ألن هذا يعنـي تقـارب              
بداعية المتبقية لدى العينتين برغم تباين مستوى التفوق الدراسـي          القدرات اإل 
  .وسوف نرجئ مناقشة اإلجابة عن هذا التساؤل إلى حين.. لكل منهما

غيـر   الـذكور غيـر المتفـوقين، واإلنـاث        الفروق الدالة لدى عينتي      -و
  :اتالمتفوق

) طالقـة (ة  لم تسفر النتائج عن وجود فروق دالة إال في متغير النتائج البعيد           
. لصالح اإلناث غيـر المتفوقـات     ) ٠,٠٥(دال عند   ) ٢,٥٣= (قيمة ت   

  :ويمكن التعليق على تلك النتيجة باالتي
أن هذه النتيجة تبدو منطقية في عدم وجود فـروق دالـة فـي القـدرات             -١

  .اإلبداعية نظراً ألن عينتي المقارنة من مستوى تفوق دراسي منخفض
ألنه كان من المتوقـع     ..  منطقية في الوقت نفسه    أن هذه النتيجة تبدو غير    -٢

تفوق الذكور عن اإلناث في تلك القدرات حتى وإن كـانوا مـن غيـر               
  .المتفوقين

  .مناقشة تباين نمط ارتباط القدرات اإلبداعية لدى الذكور واإلناث: ثانياً
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  -:)أصالة(عناوين القصص -١
 .أن جميع االرتباطات الخاصة بتلك القدرة موجبة-١
وعناوين القصص  ) أصالة(أن هناك ارتباطا موجبا بين عناوين القصص         -٢
 ولـم   .ر المتفوقـات  ي الذكور واإلناث المتفوقين وعينة اإلناث غ      في )طالقة(

 .يظهر هذا االرتباط الدال في عينة الذكور غير المتفوقين
واأللغاز لدى عينة ) أصالة(وجباً بين عناوين القصص   م إن هناك ارتباطاً     -٣
يظهـر هـذا    ولم  لذكور المتفوقين وعينة غير المتفوقين من الذكور واإلناث         ا

 .االرتباط لدى عينة اإلناث المتفوقات
واالسـتعماالت  ) أصـالة (أن هناك ارتباطا موجبا بين عناوين القصص        -٤
 ولدى اإلناث غير المتفوقات كان االرتبـاط        ،لدى الذكور المتفوقين  ) طالقة(

مما يدل أن اإلناث يتميزن بالمرونة مع الحذر        ) ةمرون(خاص باالستعماالت   
 .في النظر لتلك النتيجة

غير الت  ماستعواال) ةأصال(طا موجبا بين عناوين القصص      اأن هناك ارتب  -٥
 وعينة غير المتفوقين من الـذكور       ،المعتادة لدى عينة الذكور غير المتفوقين     

 .وقاتواإلناث ولم يظهر هذا االرتباط لدى عينة اإلناث المتف
تـسمية األشـياء    و) ةأصال(طا موجبا بين عناوين القصص      اأن هناك ارتب  -٦
ولم . لدى عينتي الذكور المتفوقين، واإلناث غير المتفوقات) مرونة ، وطالقة(

 .يظهر هذا االرتباط لدى عينتي اإلناث المتفوقات، أو الذكور غير المتفوقين
وبين النتائج البعيدة   ) صالةأ(إن هناك ارتباطا موجبا بين عناوين القصص        -٧
 .فقط لدى عينة الذكور المتفوقين) ذكاء(، والمتشابهات )أصالة، وطالقة(
واإلحـساس  ) أصـالة (أن هناك ارتباطا موجبا بين عنـاوين القـصص          -٨

  .بالمشكالت، والنظم الجتماعية فقط لدى عينة اإلناث المتفوقات
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  :)طالقة( عناوين القصص -٢
وعنـاوين  ) طالقـة ( وموجبا بين عناوين القصص   أن هناك ارتباطا داال    -١

ذكور متفوقين، وإناث متفوقات، وإنـاث      : لدى العينات ) أصالة(القصص  
  .ولم يظهر هذا االرتباط لدى عينة الذكور غير المتفوقين. غير متفوقات

: لدى العينـات  ) طالقة(باالستعماالت  ) طالقة(ارتبطت عناوين القصص     -٢
ولم يظهر .  المتفوقات، واإلناث غير المتفوقات   الذكور المتفوقين، واإلناث  

هذا االرتباط لدى عينة الذكور غير المتفوقين، كما ارتبطـت عنـاوين            
لدى عينتي اإلناث المتفوقـات،     ) مرونة(باالستعماالت  ) طالقة(القصص  

وغير المتفوقات، ولم تظهر هذه العالقة االرتباطية لدى عينتي الـذكور           
  . المتفوقينالمتفوقين، والذكور غير

لـدى عينتـي    ) طالقـة (أما متغير األلغاز فلقد ارتبط بعناوين القصص         -٣
ولم يظهر هذا االرتباط لدى     .. الذكور المتفوقين، واإلناث غير المتفوقات    

 .عينتي اإلناث المتفوقات، والذكور غير المتفوقين

لـدى  ) طالقة (صولقد ارتبطت االستعماالت غير المعتادة بعناوين القص       -٤
 الذكور المتفوقين، والذكور غير المتفوقين، ولم يظهر هذا االرتباط   عينتي

  .لدى عينتي اإلناث المتفوقات، وغير المتفوقات
بعنـاوين القـصص    ) أصالة، وطالقـة    (ارتبطت النتائج البعيدة بشقيها      -٥

، ولم يظهر هذا االرتباط لـدى       نفقط لدى عينة الذكور المتفوقي    ) طالقة(
 .العينات األخرى الثالث

 


