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 الدراشة مصتخلص

االصالة  –) الطبلقة  اإلبداعي التفكير ميارات مستوى عف ىدفت الدراسة الحالية عف الكشؼ
   الموىوبيف الموىوبيف الطمبة لدى'الحساسية لممشكبلت(  –الجدة  –االفاضة  –المرونة  –

 مدينة في العادية المدارس في  الباحة مدينة في العادية المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي
 ,األكاديمي والتخصص ,الخبرة سنوات ,الجنس لمتغير معممييـ تعزي نظر وجية مف   الباحة
 التحصيؿ ذوي والطمبة الموىوبيف لمطمبة ومعممة معمـ (   ) مف الدراسة عينة وتكونت
 وتوصمت الدراسة، أىداؼ لتحقيؽ فقرة (  ) مف مكونة استبانة الباحث وصمـ ,المرتفع
 يمتمكوا المرتفع التحصيؿ ذوي والطمبة الخاصة المدارس في الموىوبيف الطمبة أف إلى النتائج
 داللة ذات فروؽ وجود  إلى الدراسة نتائج وأشارت مرتفع، بشكؿ االبداعي التفكير ميارات

 التفكير عمى الدراسة عينة أفراد استجابات في (    ) الداللة مستوى عند إحصائية
 فروؽ أي ىناؾ تكف لـ ,الجنس متغير لصالح المرتفع التحصيؿ ذوي الطمبة لدى اإلبداعي

 النتائج ىذه ضوء وفي األخرى، المتغيرات  لصالح االبداعي التفكير في إحصائية داللة  ذات
 التفكير ميارات عمى التركيز ضرورة أىميا مف كاف التوصيات مف عدد الدراسة أوصت

 المراحؿ جميع في المتفوقيف والطمبة الموىوبيف الطمبة وخاصة الطمبة جميع لدى اإلبداعي
 أجؿ مف والمعمميف ,المدرسية اإلدارة ,التعميـ وزارة قبؿ مف الجيود تكاثؼ وأىمية ,التعميمية
 قدراتيـ وتنمية حاجاتيـ عمى لموقوؼ المتفوقيف والطمبة الموىوبيف الطمبة بفئة االىتماـ

ثرائية ابداعية برامج خبلؿ مف ومياراتيـ        .المختمفة العمرية مراحميـ مع تتناسب وا 
 التفكير ذوي الطمبة ,الموىوبيف الطمبة ,اإلبداعي التفكير  ميارات :المفتاحية الكممات
 .الطمبة ومعممي ,المرتفع
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Abstract 
The study aimed to assess the creative thinking skills among gifted 
students in special programs and high achiever students in regular 
schools in AlBaha city from their teachers' perspectives. It also aims to 
find out any statistical significant differences in the creative thinking 
skills for gifted students and high achiever students from the teachers' 
perspective due to gender, work experience, and academic 
specialization. The study sample consisted of     teachers of gifted 
students and of high achiever students. The researcher designed a 
questionnaire consisting of (  ) items to achieve the objectives of the 
study. The findings of the study revealed that both gifted students and 
high-achieving students possessed high creative thinking skills and that 
the mean score of problem sensitivity as one of the thinking skills was 
the highest among other thinking skills. The study also showed that 
there were statistically significant differences related to work experience 
at the level of (a (    ) in the responses of the study sample to the 
creative thinking skills of gifted students and related to gender in the 
responses of the sample of the study to the creative thinking skills 
among high achiever students. However, there were no statistically significant 
differences in the creative thinking skills attributed to other variables. In light 
of these results, the study suggested a number of recommendations and the 
most important of these was: the need to focus on creative thinking skills for 
all students, especially gifted students and high achiever students, at all 
educational levels; the importance of intensified efforts of the Ministry of 
Education and school administration to support gifted students and high 
achiever students and to develop their abilities and skills through innovative 

and enrichment programs that suit the different age groups. 
     Keywords: Creative thinking skills; gifted students; High-achieving 

students; and Teachers' perspective. 
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 الدراشة اىل مدخل:  االول الفصل
  :الدراشة مكدمة
 بو نقوـ طبيعي أداء ىو اليومي والتفكير دائـ، بشكؿ لئلنساف مصاحبة عممية التفكير

 فمنذ القدـ، منذ حوار محؿ الموضوع كاف فقد لو األفراد وحاجة التفكير ألىمية نظرا باستمرار،
 الدماغ عمؿ وكيفية بيا نفكر التي الكيفية عمى إجماع يحدث لـ اآلف وحتى اإلغريؽ فبلسفة
 كانت السابؽ في فالمجتمعات بسيطا، اىتماما كاف قديما بالتفكير االىتماـ أف غير البشري،

 الدينية العقيدة عمييـ تمميو ما عمى يعتمد القرارات واتخاذ المشكبلت حؿ فكاف استقرارا، أكثر
 نتيجة وذلؾ عيده، كسابؽ مستقراً  يعد لـ الحديث الوقت في المجتمع لكف األخبلقية، واألطر

 بيذا عجمت التي االجتماعية والتطمعات التكنولوجيا بفعؿ طرأت التي لمتغيرات
 (21:  3102التغيير)عبيدات،

 حثو مخموقاتو سائر مف غيره عمى وميزه باإلسبلـ البشرية وتعالى سبحانو اهلل أكـر وحينما
 اإلسبلـ يعتبر حيث ، والعمماء والعمـ العقؿ وكـر ، القرآنية اآليات مف كثير في التفكير عمى
 العقؿ إعماؿ عمى تحث كميا وىي األخرى السماوية األدياف بيف لئلنساف تكريماً  األعمى ىو

 اإلنساني العقؿ الفريضة ىذه شممت بما إسبلميةً  فريضةً  التفكير اإلسبلـ أعد والتفكير، حيث
ُقُعوًدا ِقي اًما المَّو   ي ْذُكُروف    وبخصائصيا لقولو تعالى : ) الَِّذيف   الوظائؼ مف احتواه ما بكامؿ  و 
م ى   ـْ  و ع  ي ت ف كَُّروف   ُجُنوِبِي ْمؽِ  ِفي و  بَّن ا و اأْل ْرضِ  السَّم او اتِ  خ  م ْقت   م ا ر  ذ ا خ  ان ؾ   ب اِطبًل  ى    ف ِقن ا ُسْبح 
 (81:  3103) احمد ،  (. 090 عمراف آؿ )(النَّارِ  ع ذ اب  

 عمى تحفز التي المناسبة الفرص توفير عمييا مستوياتيا بجميع التربوية المؤسسات فإف لذا
 بيا يأتي التي المتغيرات مف نوع أي مع بفاعمية التعامؿ مف المتعمموف يتمكف حتى التفكير

 ( 2: 3101الغامدي ،  .(المستقبؿ
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 في لمنجاح أساسية عوامؿ اإلبداعي التفكير ميارات رأسيا وعمى التفكير ميارة تشكؿ حيث
 التفكير عمى الطمبة تشجيع أف كما ، الحياة في والنجاح التعميمة العممية أىداؼ تحقيؽ

 الدافعية مف عاؿ بمستوى الظيور عمى ،يساعد مياراتيـ تنمية عمى والعمؿ اإلبداعي،
   ) .تواجييـ التي مشكبلتيـ حؿ عمى تساعدىـ متعددة بميارات ويزودىـ ، الذاتي والتقدير

 ( .33: 3108) االسمري

 موحد تعريؼ ليا يوجد ال التي المحيرة المفاىيـ مف اإلبداعي التفكير أف النفس عمماء ويتفؽ
 وىو واالصالة، بالمرونة يتصؼ جديد نتاج إلى تؤدي معرفية عممية اإلبداعي التفكير وأف ،

 اتسـ بشرية صفة فاإلبداع خبلقة، عقمية جيود ثمرة بؿ ، عشوائياً  أو تمقائياً  نتاجاً  ليس بذلؾ
 طبيعية نتيجة تكف لـ والفبلسفة العمماء إبداعات أف بحيث العصور أقدـ منذ اإلنساف بيا

 أبوجادو الناس)  مف أمثاليـ عف األفراد مف مجموعة بو تميزت جاداً  إبداعا بؿ ، لمتعمـ
 أف فكرة فيو انتيت المتطور العالـ أف  :(3102،   التميمي  (ذكر و  (  38، 3103،

 في النجاح ،بيدؼ ذىنو في التسجيؿ أشرطة زيادة المدرسة ،ووظيفة متنقؿ كتاب الطالب
 فإف لذلؾ ومتطور، ومتغير وغني ومتنوع مستقؿ الطالب أف فكرة محميا حؿ بؿ ، االمتحاف

نما ذىنية، إدارة تعد لـ الطالب تعميـ إدارة  عمى وتدربو مرونتو زيادة أجؿ مف تفكرية إدارة وا 
 (8: 3101 ،  الغامدي ) .(بيئتو متغيرات

 تعنى المجتمعات ىذه فإف لذا ، ثروات مف يمتمكو ما أغمى مجتمع أي في الموىوبوف ويعد
 بيا واالرتقاء ، وتنميتيا ورعايتيا اكتشافيا بغية اإلبداعية القدرات عف بحثا العقوؿ باستثمار

 وعشرات والباحثيف العمماء مف كبير عدد قاـ فقد لذلؾ .إليو الوصوؿ تستطيع ما أقصى إلى
 وخصائص الموضوع ليذا ومتنوعة متعددة وبحوث دراسات بإجراء والخاصة العامة المؤسسات
 بالموىبة الميتـ التعميمي النظاـ ومواصفات بيـ والعناية رعايتيـ، وأساليب الموىوبيف
 .(   3: 3102،  ) حساني . واإلبداع
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 في زاؿ وما نسبيا متأخرا جاء العربي الوطف في بيـ واالىتماـ الموىوبيف الكشؼ عف إف
 عبدالعزيز الممؾ مؤسسة أنشئت السعودية العربية المممكة وفي والتأسيس، التبمور مرحمة
 لئلبداع الحسيف صندوؽ إنشاء تـ األردف وفي ـ،0999 عاـ الموىوبيف لرعاية ورجالو
 وفي ـ،0991 العاـ في الموىوبيف لرعاية األمارات جمعية ( وقامت3111عاـ  ) والتفوؽ

 الكوادر لتنمية واإلبداع، لمموىبة ورجالو عبدالعزيز الممؾ مؤسسة ىػ أنشئت0831عاـ
 متغيرات مواجية في الموىوبيف بأىمية منيا إيمانا والمجاالت النواحي كافة في والمبدعة الموىوبة

 .  ( 2: 3102،    )المالكي ..الحياة

 بخصائص يتصفوف والمتفوقيف  الموىوبيف الطمبة أف   ( 89: 3102الزىراني )   ويذكر 
 الباحثيف اغمب لدى المعيار ىي والمعرفية العقمية فالخصائص الطمبة مف غيرىـ عف تميزىـ

 ليذه يكتب قد ولكف الموىوب عمر مف مبكر وقت في تظير ألنيا الموىوبيف  تصنيؼ في
 المجتمع أو األسرة مف سواء بيا االىتماـ لعدـ ذلؾ و واالختفاء االستمرار عدـ الخصائص

 . يظيرىا وال يخفييا تجعمو عالية حساسية مف الفئة ىذه تمتمكو لما

 مف بمجموعة يمتازوف الموىوبيف الطمبة أف  ،  (.(       .Henry, L. E)ويرى 
 زمني عمر في منيـ كؿ عف تميزىـ بأعماؿ القياـ عمى تساعدىـ التي والصفات الخصائص

 والجسمية واالنفعالية واالجتماعية الخمقية ) لمنمو المختمفة الجوانب في ظاىًرا يكوف وذلؾ
 والعقمية .

 أكثر  مف الموىوبيف الطمبة وتصنيؼ تحديد أف (  :10: 3111 :(جرواف،   ويذكر
 : كممة معنى عف والمتنوعة المتعددة والمعتقدات المفاىيـ بسبب وذلؾ جدالً  الموضوعات
 كانت اف سواء المواىب لكؿ شاممة انيا أو االكاديمي بالمسار مرتبطة ىي موىوب ىؿ

    .ذلؾ غير او قيادية أو فنية أو رياضية

 الذيف ىـ بأنيـ الموىوبيف لمطمبة تعريفاً  السعودية العربية المممكة في التعميـ وزارة تبنت وقد
 بقية عف تمايزىـ التي المعتادة غير واالستعدادات العالية واإلمكانيات  القدرات يمتمكوف
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 الموىبة مجاالت مف مجاؿ أي في الدراسية مرحمتيـ أو عمرىـ مثؿ في ىـ الذيف الطمبة
 في أو العقمي تفوقيـ كاف إذا وخاصة مجتمعيـ ويتبناىا يحترميا منفردة أـ مجتمعة

 وما الخاصة وقدراتيـ ومياراتيـ االبتكاري أو اإلبداعي تفكيرىـ أو األكاديمي تحصيميـ
 مف العاـ التعميـ مدارس تتمكف ال التي الخاصة التعميمية والعناية الرعاية مف لو يحتاجوف
 ( 2: 3101مناسب  .) خيري ،  بشكؿ ليـ توفيرىا

 عمى والتعرؼ اإلبداعي التفكير ذوي الطبلب اكتشاؼ أىمية دراسات عدة نتائج أوضحت وقد
 يعد لـ اآللي التفكير أف أوضحت التي ، (081: 3101الدحيـ  ،  دراسة )  ومنيا حاجاتيـ

 مما ، عديدة تقنية تحديات باستمرار يواجو ،الذي المعاصر الفرد حاجات تمبية عمى قادًرا
 الطمبة يدربوف التي التفكير أساليب في النظر بإعادة النفس وعمماء التربوييف، قياـ يوجب
 وتقصي المختمفة، جوانبيا إلى التعرؼ عمى والعمؿ المختمفة، التربوية المؤسسات في عمييا

 وذوي الموىوبيف الطبلب بيف (13: 3108،  طرابيو (ويفرؽ .لتطبيقيا المبلئمة الظروؼ
 قدرة يبدي الذي الطالب ىو المرتفع التحصيؿ ذوي الطالب بأف فيرى ، المرتفع التحصيؿ
 يصاحبيا وما االبتكارية القدرة وىذه التحصيؿ، مجاالت مف متعددة مجاالت في بارزة ابتكارية

 مؤشرات أحد ىو الدراسي فالتفوؽ الدراسي، التحصيؿ في التفوؽ إلى يؤدي عاؿ ذكاء مف
 مف ميـ ميداف أي في المستمر باالمتياز يتصؼ الذي ىو الموىوب الطفؿ أما .الموىبة
  .الحياة مياديف

 أف يجب دراسياً  المتفوقيف رعاية آلية (  أف081: 3102 (المسفر دراسة نتائج أكدت وقد
 ناحية مف دراسياً  المتفوقيف الطبلب حصيمة زيادة حيث مف نوعية نقمة إحداث إلى تيدؼ
لى  ، أخرى ناحية مف الطبلب حياة في واقعية سموكيات إلى المكتبية المعمومات ترجمة ،وا 
 .ليـ المقدمة الرعاية أساليب تحسيف أجؿ مف وذلؾ

 مساعدة إلى تيدؼ ورعايتو بالطالب العناية إف .( (    ) .Oweidi, A واشارت دراسة 
 راضية بنفس المطموب العممي التميز ويحقؽ ويحؿ قدراتو ويعرؼ شخصيتو يفيـ لكي الطالب
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 تحقيؽ إلى يصؿ وبالتالي واالجتماعي والميني والتربوي النفسي التوافؽ تحقيؽ إلى ليصؿ
 ليـ الفرصة بإتاحة الطبلب لدى واالبتكار اإلبداع روح وتشجيع إيقاظ عمى والعمؿ .أىدافو

 محيط داخؿ وميوليـ قدراتيـ مع تتفؽ التي المتعددة ومواىبيـ العممية اىتماماتيـ لممارسة
 .(  .(    ) .Oweidi, A- .المدرسة

 إحداث أجؿ مف ، دراسياً  المتميزيف لمطبلب خاصة برامج وضع إلى العالـ دوؿ مف كثير وتمجأ
لى ناحية مف دراسياً  المتفوقيف الموىوبيف و   الطبلب حصيمة زيادة حيث مف نوعية نقمة  ،وا 

 أخرى . ناحية مف الطبلب حياة في واقعية سموكيات إلى المكتبية المعمومات ترجمة

 البرامج مف تعد التعميمية والمنطقة المدرسة مستوى عمى وتكريميـ المتميزيف الطبلب ورعاية
 والطالب .الدراسي العاـ مدار عمى المدارس في تنفيذىا عمى الدولة تحرص التي اإلرشادية
 لبلستمرار ورعايتو وتشجيعو لو المناسبة الظروؼ توفير إلى باستمرار يحتاج دراسياً  المتفوؽ

 الرعاية وفؽ متابعتو عمى أمره ولي وحث بو االىتماـ مف يزيد بتوجيو وذلؾ تفوقو في
 النعكاس المتفوؽ لدى والدراسة النفس عف بالرضا الشعور تحقيؽ إلى المناسبة  التربوية

 Lassing, Carly)  واألسرة المدرسة داخؿ االجتماعي ومحيطو الدراسي تحصيمو عمى أثره
J.:        )  ) 

  :الدراشة مشهلة 
 وخبلؿ أفضؿ، مستقبؿ أجؿ مف األطفاؿ لدى اإلبداع بمفيوـ العالـ دوؿ مف الكثير اىتمت لقد

 عمى األبناء يشجع مناخ لخمؽ التدريبية والدورات المؤتمرات مف الكثير عقدت الماضية العقود
 خبلؿ مف األطفاؿ لدى اإلبداعية العممية بتنمية تيتـ خاصة مدارس اآلف وأصبح ، اإلبداع
 (22:  3101 أطفاليا. )األحمدي، لدى اإلبداعية العممية لتطور مدرسية بيئة توفير

 بالتقدـ زمبلئيـ عف يتميزوف الذيف الطمبة مف المرتفع التحصيؿ وذوي الموىوبيف الطمبة إف
 قدرات لدييـ تكوف أف بمعنى النشاط مجاالت أحد أو الدراسي كالمجاؿ مختمفة مجاالت في

 نجد الدراسي المجاؿ ففي , الواضح والذكاء والسريع الدقيؽ والتحصيؿ االبتكار مثؿ خاصة
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 ىذا في المستمر التقدـ عمى وحرصو اآلخريف عف تميزه أىميا محددة ميارات لو الطالب
 متعددة أنشطة بممارسةاىتماما لدييـ الطبلب ىؤالء أف نجد النشاط مجاالت في أما المجاؿ،

  .والكشفية والرياضية والثقافية االجتماعية األنشطة منيا

  الفئات تمؾ ألف التربوية العممية متطمبات مف الطمبة مف والمتميزيف الموىوبيف اكتشاؼ إف
 المنيج فإف األساس ىذا وعمى الطمبة، بقية عف ما حد إلى مختمفة تعميمية حاجات لدييـ
 التبلميذ حاجات أف كما ، الحاجات ىذه تخدـ برامج عمى يحتوي أف يجب المدرسة في المتبع

 شخصية، حاجات ىناؾ األكاديمية، الحاجات إلى فباإلضافة جوىرىا؛ في متنوعة الموىوبيف
   (12 :3100  )الراشد، .  الذات تحقيؽ وحاجات واجتماعية،

 حاجات لتمبية الطرؽ أنجح مف (، أف001: 3108)الدرواني ،  دراسة نتائج أوضحت كما
 والتسريع األكاديمي، التسريع عممية إلى تؤدي متنوعة أساليب اعتماد المتميزيف الطبلب
 بالموىوبيف الخاصة اإلثرائية والبرامج والخبرات .اإلثرائية والخبرات والبرامج العممي،

 ثـ ومف واإلعداد، التخطيط في فائقة لعناية تخضع لـ ما فاعمة تكوف أف يمكف ال والمتفوقيف
 الباحث رغبة مف الدراسة مشكمو انبثقت لذاؾ .الدقيؽ الميداني والتنفيذ الكتابي، التدويف
 تنمية في ومساعدتيـ الموىوبيف لمطمبة المقدمة الخاصة البرامج وارتقاء مبلئمة مدى بمعرفة
 المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي مع مقارنتيـ خبلؿ مف لدييـ االبداعي التفكير ميارات
  .العادية

 اىتماـ مثار أصبح  الطبلب لدى  االبداعي التفكير وتنمية التعميـ تطوير موضوع فأف لذا
 التعميـ أف عمى المعاصروف التربية عمماء أكد وقد العالـ، في والتربوييف العمماء مف كثير

 ميارات تعميـ مف والبد الطبلب عند وتنميتيا التفكير ميارات لتطوير كاؼ غير الحالي بشكمو
  ( 02: 3102)السرور  . التعميمي المنيج مف كجزء المدارس في التفكير

 : اآلتي الرئيسي السؤاؿ عف اإلجابة محاولة في الدراسة مشكمة تتمثؿ ولذا
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 المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي والطمبة  الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير تقييـ ما
 معممييـ؟ نظر وجيو مف الباحة مدينة في العادية

  :الدراشة أشئلة

  :وىي أسئمة عدة السابؽ الرئيسي السؤاؿ مف ويتفرع

 وجيو مف الباحة مدينة مدارس   الموىوبيف في الطمبة لدى اإلبداعي التفكير   ميارات .ما 
 معممييـ؟ نظر

 المدراس في المرتفع التحصيؿ ذوي الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات ما •
 معممييـ؟ نظر وجيو مف الباحة مدينة في العادية

 التفكير ميارات حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ىؿ .
 الخبرة، سنوات عدد : الجنس، لمتغير تعزى الباحة مدينو في   الموىوبيف لمطمبة االبداعي

 ؟ والتخصص

 التفكير ميارات حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ىؿ . 
 تعزى الباحة مدينو في العادية المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي المتفوقيف لمطمبة االبداعي
 والتخصص ؟ الخبرة، سنوات عدد الجنس،  :لمتغير

  :الدراشة أٍداف
 :عمى التعرؼ إلى الدراسة تمؾ تيدؼ           

 وذوي التحصيؿ المرتفع  الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات عف الكشؼ •
 .معممييـ نظر وجيو مف الباحة مدينة في

 مدينة في الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير في فروؽ وجود إمكانية توضيح •
 االكاديمي. والتخصص الخبرة، سنوات الجنس،)  لمتغيرات تعزى الباحة
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 في الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير في فروؽ وجود إمكانية توضيح •
 والتخصص الخبرة، سنوات :الجنس،  لمتغيرات تعزى الباحة مدينة في العادية المدارس

  .االكاديمي 

  :الدراشة أٍنية
 أو اإلبداعي، التعميـ أنموذج إلى التقميدي التعميـ أنموذج مف االنتقاؿ أىمية تكمف       
 النظرية المفاىيـ بيف الفجوة تضييؽ تـ إذا ممكنة ولكنيا صعبة عممية التفكير تعميـ

 إلى يحتاج األمر أف غير األولى، بالدرجة والمدرسة الصؼ مستوى عمى العممية والممارسات
 بالعممية العبلقة ذات األطراؼ بيف واإلجرائية والفنية اإلدارية العبلقات منظومة تطوير

 . أساسية تطوير كوحدة والتربوية التعميمية

  :يمي فيما الدراسة أىمية وتتضح

 :اليظرية األٍنية : أوال
 التفكير تقييـ دراسة مجاؿ في السعودية لممكتبة المعرفة مف نوعاً  الدراسة ىذه تضيؼ       
 في العادية المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي والطمبة    الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي

  .المجاؿ ىذا في الباحثوف منو يستفيد قد والذي ، الموضوع ىذا ألىمية .الباحة مدينة

 التفكير تقييـ عمى بالتعرؼ تيتـ مستقبمية عربية لدراسات نواة بمثابة الحالية الدراسة تعتبر
 في العادية المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي والطمبة   الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي

  .الباحة مدينة

 :التطبيكية األٍنية :ثاىيا
 قبؿ مف الدراسة ىذه ومقترحات وتوصيات نتائج مف االستفادة تتـ أف الباحث يأمؿ        
 كما ,اإلبداعي التفكير أىمية نحو النظر توجيو عمى الدراسة أىمية تكمف كما .الباحثيف
  .اإلبداعي لمتفكير عاـ منظور تكويف في الحالية الدراسة تساعد
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 :الدراشة مصطلحات

 :اإلبداعي التفهري •
 تواجينا التي لممشكبلت جديدة حموؿ إيجاد إلى تيدؼ القوية بالرغبة مدفوعة عقمية قدرة     
 ((     .   ,Kim,Hanna الحياة.  في

 تجميع إلى تيدؼ ذىنية عممية :بأنو إجرائيا اإلبداعي التفكير مصطمح الباحث يعرؼ       
 مف وذلؾ الحؿ، إلضاءة جديدة وتراكيب أبنية في والمعمومات والخبرات المواد ورؤية الحقائؽ
 واالفاضة، والجودة، واألصالة والمرونة، الطبلقة، :في المتمثمة لو االساسية العناصر خبلؿ

  . لممشكبلت والحساسية

  :املوٍوبوٌ  •
 ما، بنشاط   القياـ عند بتميُّز ُيظِير أداءىـ تجعؿ التي المميزة القدرة ذوي الطبلب      

روف يمتمكيا أالَّ  يحتمؿ وميارات لخصائص وممتمكيف متفرديف وتجعميـ  ايداح  (اآلخ 
،3103 :9 )  . 

 حركية ونفس وابداعية عقمية بقدرات يتميزوف بالذيف) ـ     جانيو فرانسو (ويعرفيـ
 عف تميزىـ قدرات ثبلثة لدييـ تتوافر الذيف ىـ بأنيـ     ) رينزولي،( يعرفيـ كما  .عالية
 (1: 3108الجيزاف ، )   (والدافعية العقمية والقدرة اإلبداعية القدرة :وىي غيرىـ
 متميزًا، أداءاً  يظير الذي الفرد ذلؾ" :بأنو إجرائياً  الموىوب مصطمح الباحث ويعرؼ      
 اإلبداعية القدرة أو العالية، العقمية القدرة في إلييا ينتمي التي العمرية المجموعة مع مقارنةً 
 أو متميزة، بميارات القياـ عمى القدرة أو المرتفع األكاديمي التحصيؿ عمى القدرة أو العالية
 في واألصالة والمرونة، العالية، والدافعية وااللتزاـ، المثابرة، عمى القدرة أو متميزة مواىب
 ."التفكير
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    :الدراشة حدود -
  عف الكشؼ عمى الدراسة ليذه الموضوعية الحدود تمثمت :الموضوعية الحدود - أ 

   .الباحة مدينة في العادية المدارس في الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير
 المتوسطة بالمرحمة الموىوبيف الطمبة عمى الحالية الدراسة طبقت :البشرية حدود - ب 

 .الباحة بمنطقة
 .الباحة بمنطقة الحكومية البنيف مدارس عمى الدراسة ىذه طبقت  :المكانية الحدود - ج 
 .ىػ      عاـ  الدراسة ىذه تطبيؽ تـ :الزمنية الحدود  - د 
  للدراشة اليظري اإلطار:  الجاىي الفصل 

   :اإلبداعي التفهري مفَوو
 : التعريفات تمؾ أىـ ومف اإلبداعي التفكير مفيـو تناولت التي التعريفات تعددت      
 ينتج أف عمى الشخص قدرة ": بأنو اإلبداعي (  التفكير 8:3108: الجيزاف  (عرؼ      
 عف عبارة ،وىو ،والمرونة ،واألصالة الطبلقة أبرزىا الميارات مف بمجموعة يتميز فكري إنتاج
 " .المعمومات إلى والتوصؿ الخبرات رؤية الرئيسي ىدفيا ذىنية عممية
 مدفوعة عقمية عممية" :بأنو اإلبداعي التفكير) 01 :  3100)  العمير عرؼ بينما      
 والتفكير ,الحياة في تواجينا التي لممشكبلت جديدة حموؿ إيجاد إلى تيدؼ القوية بالرغبة

 ." بيا والرقي باألمـ التقدـ عجمة دفع في يسيـ أنو إذ والتطوير لمتغير ميـ اإلبداعي
 ونشاط التفكير أنواع مف نوع" :بأنو اإلبداعي التفكير عرؼ الذي (  9:3101( الصبحي و

 لـ أصيمة نواتج إلى التوصؿ أو حموؿ عف البحث في قوية رغبة توجيو وىادؼ مركب عقمي
 عناصر عمى ينطوي ألنو والتعقيد بالشمولية اإلبداعي التفكير ويتميز سابقا معروفة تكف

 ."فريدة ذىنية حالة تشكؿ متداخمة وأخبلقية وانفعالية معرفية
 

 المألوؼ ويخرؽ والتقاليد األعراؼ يتجاوز اإلبداعي التفكير أف (13: 3112)الشياب،  ويرى
 أو ثابتة؛ لقواعد يخضع فبل واقداـ بشجاعة يخالفو مف يجد قد الخبلؽ التفكير فاف لذا  
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 ألصحابو كبيًرا انتصارا يشكؿ الذي األمر حيف بعد صحتو يثبت حتى النواقص اليو ينسب
 . وكفاءتيـ مصداقيتيـ مف ويزيد

 مف ممكف عدد اكبر إنتاج في الفرد يستخدمو الذي األسموب (بأنو1: 3101)بكر ) ويصفو
 التكرار وعدـ واالختبلؼ بالتنوع األفكار ىذه وتتصؼ ليا يتعرض التي المشكمة حوؿ األفكار

 . الشيوع أو
 مف سمسمة يمثؿ البسيط  بمعناه اإلبداع(      ,    :Malcom,T)  يعرفو    

 إحدى طريؽ عف استقبالو بعد ما لمثير تعرضو عند الدماغ بيا يقوـ التي العقمية النشاطات
 (     ,    :Malcom,T ) .الخمس الحواس

 السموؾ أنواع مف  معقد  نوع:  بأنو ( 0991وتوفيؽ  عدس ( عنو ويقوؿ    
 تتميز معرفية عممية وأنو العقمي، النشاط مستويات أعمى في ترتيبو يأتي والذي  البشري،
 (01: 3102)الزىراني ،. والحوادث واألشخاص األشياء عف لتنوب الرموز باستخداـ

 االستجابات معرفية عقمية عمميات :بأنو (          :.Turkey, J)-ويعرفو    
 حؿ و األحكاـ، إصدار و التعميؿ و التخيؿ تشمؿ معقدة معالجات بعد الجديدة المعمومات
 (    )    :.Turkey, J) .المشكبلت
 ذلؾ الحسية لممدخبلت العقمية المعالجة :بانو ) 89، 3102الصبحي ،   (ويراه        

 ( عمييا الحكـ و األمور بادراؾ المعالجة ىذه خبلؿ مف الفرد قياـ بالتالي و األفكار، تشكؿ
       (89 ،3102الصبحي ، 

 مفيـو  االبداعي التفكير   أف أوردت فقد  (     ) التربوي النفس عمـ موسوعة أما     
 العالقة واالنطباعات والذكريات والصور األفكار مف منظـ غير تواردا او سيبل يتضمف افتراضي

 . الذىف في
 في النظر تغميب ىو التفكير أف فيو ورد فقد (0910)    النفس عمـ معجـ تعريؼ  أما    

 ذات افكار أو فكرة أستثارة عممية أو األفكار مف سمسمة أو داخميا الماضية الخبرة مظاىر
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، : 3101.) بكر، استقراء أو باستنتاج تنتيي و مشكمة جود و عادة يبدؤىا و رمزية طبيعة
29) 
 جد كمما بو نقوـ الذي الداخمي العقمي النشاط ذلؾ ىو :بقولو    فعرفو  (    )شانر  أما  

 .يتخذ أف يجب قرار أو حؿ إلى تحتاج مشكمة أو اجابة يتطمب سؤاؿ لدينا
 الذكاء يمارس التي العممية ىو االبداعي  التفكير اف (    Debono ) : ديبوتو  ويرى
خراجو الموروث الذكاء استخداـ عمى القدرة يتضمف انو أي الخبرة عمى نشاطو خبلليا مف  وا 
 . الواقع ارض إلى
 العالـ في مشكؿ لموقؼ كاستجابة ينشا أنو (     Vinacke)فينؾ  ويرى   

      (21 ، 3102)الصبحي ،  الخارجي
 فيو تقدـ الذي اإلجراء ذلؾ بأنو  : فيعرفو ( (     ,Dewey) ديوي جوف   أما   

 سابقة معتقدات طرؽ مف ما معتقداً  تستقرىء بطريقة أخرى حقائؽ لتمثؿ الحقائؽ
 (23-20: 3103)ايداح،.عميو
 التفكير أف عمى يؤكد التعريؼ ىذا ألف (3102االزىراني )  تعريؼ مع الباحث ويتفؽ     

 فعالة و مبتكرة حموؿ تقديـ في كبير دور ليا التي التفكير أنواع أفضؿ مف يعتبر اإلبداعي
 .لممشكبلت

 :اإلبداعي التفهري مَارات
 :يمي فيما اإلبداعي التفكير ميارات تتمثؿ
 : األفكار أو والمترادفات البدائؿ، مف كبير عدد توليد في الميارة وتعني

  fluency : الطالقة •
 في والسيولة السرعة وىي معيف، لمثير االستجابة عند االستعماالت، أو المشكبلت أو     
 عممية جوىرىا في وىي االستعماالت، أو المشكبلت أو األفكار أو والمترادفات البدائؿ توليد
 التفكير في الميارة ىي تعمميا سبؽ مفاىيـ أو خبرات أو لمعمومات اختيارية واستدعاء تذكر
 (.(    ،      ،جرواف، لممشكمة والنظر عادية، وغير مختمفة بطرؽ
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    Flexibility : املروىة •
 وعدـ معينة، نظر وجية أو ما موقؼ عف الشخص بيا يعبر التي السيولة درجة وىي

 ( 11: 3111السرور ،  ذاتيا بحد لفكرة التعصب
 الترابطات أو األفكار كـ ىو الطبلقة لميارة األساسي المحؾ بأف الطبلقة عف المرونة وتختمؼ

 األفكار ىذه تنوع مدى ىو لممرونة األساسي المحؾ بينما توليدىا، عمى قادراً  الفرد يكوف التي
 وىي .والتبايف التنوع عمى تقوـ كيفية خصائص مف األفكار بو تتصؼ ما أي وتباعدىا،

 .  والمفيدة والنادرة الجديدة باألفكار اإلتياف عمى المقدرة
 (39: 3101) الخيري ، 

 :Originality األصالة •
 األصالة وتختمؼ المدى، وبعيد مألوؼ غير إنتاج وىي ,سابقة أفكار بتكرار المرتبطة وىي 

 :باآلتي والمرونة الطبلقة عاممي عف
 تمؾ قيمة عمى تعتمد بؿ الفرد، يولدىا التي اإلبداعية األفكار كمية إلى األصالة تشير ال -أأ

 .الطبلقة عف يميزىا ما وىذا ونوعيتيا، وجدتيا األفكار
 في ىو كما شخصياً  أفكاره أو تصوراتو تكرار مف الفرد نفور إلى األصالة تشير •

 .   المرونة عامؿ عف يميزىا ما وىذا ,اآلخروف يفعمو عما االبتعاد    إلى تشير بؿ المرونة،
: 3111 السرور،.( حؿ أو لفكرة ومتنوعة جديدة تفاصيؿ إضافة عمى القدرة وىي •

090) 
 :Elaboration اإلفاضة •

ثرائيا الفكرة تطوير عمى تساعد أف شأنيا مف المشكمة  (312، 3111جرواف ،  (وتنفيذىا وا 
 أو البيئة في ضعؼ عناصر أو حاجات أو مشكبلت بوجود الوعي وىو لممشكبلت الحساسية
 أو فرضيات ووضع واضح، بشكؿ المشكمة وتحدد المشكمة، حؿ عناصر أوؿ وىي الموقؼ،

 ( 001: 3108الحؿ . )االسمري ،  تنفيذ ومباشرة الحموؿ، ىذه وتجربة لممشكمة، أولية حموؿ
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  واملوٍوبوٌ املوٍبة :الجاىي احملور
 يميز دقيؽ بمعنى ،Giftednessوالتفوؽ ،Talent الموىبة تعريؼ في الباحثوف اختمؼ
 وجيات تنوع إلى أدى مما مسبًقا، عمييا االتفاؽ يتـ لـ التي المحددات لكثرة ونظًرا بينيما،
 :ومنيا التعريفات، مف العديد وظيور النظر،
 فطرية، واستعدادات قدرات مف الفرد اهلل وىب ما ىي لغة  (Giftedness)الموىبة       

 والطالب األكاديمية، وغير األكاديمية المجاالت في لمتفوؽ الطفؿ استعدادات ىي واصطبلحا
 وأوضح أسمـ وخمقية واجتماعية ومزاجية جسمية بصفات يتميز الذي الطالب ىو الموىوب

 (81: 3102المتوسط . ) المالكي ،  مف

   :املوٍبة تعريف
 :للنوٍبة االصطالحي التعريف

 : ومنيا اصطبلحا الموىبة تعريفات تعددت     
 في التفوؽ ومفيـو الموفقة مفيـو بيف  بيف فرؽ مف أوؿ ىو جانييو الكندي الباحث يعد

 طبيعية قدرات األفراد امتبلؾ أنيا عمى الموىبة عرؼ وقد (     ) عاـ التفريقي نموذجو
 تضعيـ أف لدرجة المتعددة األفراد قدرات مجاالت مف أكثر أو واحدة في ليا واستخداميـ مميزة
الخيري ) .(ما مجاؿ في العمر نفس في أقرانيـ %(مف01) أعمى ضمف األقؿ عمى

3101:01-01  ) 
 قدرات يممكوف الذيف األطفاؿ ىؤالء" : تعني الموىبة (  أف39:   3103ابوجادو  ذكر

مكانيات  خبراء خبلؿ مف تحديدىـ يتـ والذي والمتميز العالي أدائيـ في تبدو عادية غير وا 
 برامج إلى وبحاجة العادية المدارس مناىج تخدميـ ال ومتمرسيف مؤىميف متخصصيف
 " ومجتمعيـ أنفسيـ خدمة مف ليتمكنوا متخصصة

 الموىبة مفيـو تعريؼ في يختمفوف الباحثيف أف (01: 3102المالكي ،   (  ذكر بينما   
 ىذه مدلوالت تطورت وقد . منيا ينطمقوف التي العممية والخبرات النظرية االتجاىات باختبلؼ
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 في والسيما والمياديف المجاالت شتى في اإلنسانية المعارؼ واتساع الزمف مرور مع المفاىيـ
 .العشريف القرف مف الثاني النصؼ

 المقدرة أو , معيف حقؿ في القدرة":تعني الموىبة أف  (،32:3102عبدربو :    ذكر 
 , بالضرورة تشمؿ وال والموسيقى الرسـ مثؿ التدرب نتيجة الكبرى الفاعمية ذات الطبيعية

 " العاـ الذكاء مف كبيرة درجة
 أصؿ ذات خاصة قدرات" :ىي الموىبة أف    (،  39: 3102المسفر ، ( ذكر بينما     

 ."عقمياً  المتخمفيف بيف يوجد قد بعضيا إف بؿ , الفرد بذكاء ترتبط ال تكويني
 في المرتفع لئلنجاز الفرد تؤىؿ معقدة سمات : أنيا ( عمى01: 3101)السرور  وتعرفيا
 (01: 3101)السرور    .والوظائؼ  الميارات بعض

 يممكوف األعمار مختمؼ في األطفاؿ مف نوعية بأنيا (    ) وأوالالنسكي ىيوارد ويعرفيا
 مجاؿ االبتكاري، المجاؿ العقمي، المجاؿ) المجاالت مختمؼ في العالي األداء عمى فائقة قدرة

 يجعميـ مما (الفني والمجاؿ االجتماعي، القيادي المجاؿ الدراسي، التحصيؿ مجاؿ اإلبداع،
 تقدـ التي تمؾ عف تختمؼ ، ونبوغيـ موىبتيـ مع تتبلءـ خاصة خدمات إلى يحتاجوف
  .العامة مدارسيـ في لؤلطفاؿ

 السعودية العربية المممكة في العاـ التعميـ مناىج أف ( 21:  : 3100ويذكر)الراشد ،      
 واالجتماعية، النفسية حاجاتيـ تمبي وال العقمية، الموىوبيف الطبلب وقدرات تتوافؽ ال

ف ، العممية بالطرؽ   تحددىـ قياسات وجود واستحالة  طبلب مف المتسربيف مف كبيرة نسبة وا 
 ما تكرار مف بو يشعروف الذي الممؿ نتيجة وذلؾ ، والمتفوقيف الموىوبيف مف ىـ العاـ التعميـ

 التفوؽ مف الرغـ وعمى التحدي، عنصر عمى المنيج احتواء لعدـ نتيجة أو منو، تمكنوا قد
 أف إال العاـ، التعميـ مدارس في  والمتفوقيف ، الموىوبيف مف كبير عدد يظيره الذي الدراسي

 )ساوسا اسبانيا ويعرفياوفي   .   فائدة دوف تذىب المدرسة في تواجدىـ أوقات % مف21
 ) : المجاالت ىذه مف اكثر أو واحدة في الميارات اداء عمى القدرة : بأنيا 81،:3111)

  .( 21:  : 3100عالية )الراشد ،  وميارة بدقة   والممارسة العمؿ ، اإلبداع التحميؿ،
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بداع متقدمة تطورات مف مزيج ىي الموىبة أف      :     ) وكولماف كروس (يرى  لو وا 
 مجاالت في إنجازات لتصبح تتطور ثـ األطفاؿ لدى كامنة بقدرات تبدأ حيث نمائية طبيعة
 العاـ النمو خبلؿ األقراف إنجازات لتفوؽ أكثر تتطور ثـ ، المدرسة سنوات خبلؿ تمييزىا يمكف
  .لمفرد
 األطفػاؿ ( تعريػؼ39: 3101و)الصػبحي    ) 31: 3100  العميػر ، ( مػف كػؿ فػي وورد

 مينيػا مػؤىميف أشػخاص قبػؿ مػف تحديػدىـ يػتـ الػذيف األطفػاؿ أولئػؾ بػأنيـ إجرائيػا الموىوبيف
 ويحتاج األداء، مف مرتفعا مستوى يحققوا أف بمقدورىـ تجعؿ بارزة بقدرات يتمتعوف أنيـ عمى
 فػي العػاديوف اقػرأنيـ يحتاجو ما تتجاوز متميزة تربوية وخدمات برامج إلى األطفاؿ ىؤالء مثؿ
 ألنفسػيـ إضػافة أو إسػياـ أو انجػاز تحقيػؽ سػبيؿ فػي وذلؾ العادي، المدرسي البرنامج إطار

 .اإلنساني اإلبداع مجاالت إحدى في ولمجتمعيـ
 الخاصة االستعدادات مف عاؿ مستوى : بأنيا ( 29: 3118والبواليز،  )المعايطة ويعرفيا

 غير أـ فنيا أو أدبيا أـ عمميا أف سواء معيف مجاؿ في الخاصة كاف أف سواء معيف مجاؿ في
 التفكير عمى القدرة مف عاؿ مستوى عمى ليدؿ يستخدـ لفظ والموىبة ، المجاالت مف ذلؾ

  .واألداء
 درجات عمى يحصموف الذيف األفراد  :بأنيـ ( الموىوبيف02:   3102حساني  ،    (وعرفت 
 خاصة قدرات في يفوقوف أو االبتكاريف التفكير قدرات اختبارات أو الذكاء اختبارات في عالية
 ىذه مف أكثر أو قدرة أي أو الفنية، أو المغوية، أو الموسيقية، أو الرياضية، القدرات مثؿ

 .القدرات
/  1/2  في السعودية العربية بالمممكة والتعميـ التربية بوزارة الموىوبيف تعريؼ تـ وقد     

 الذيف الطبلب ىـ الموىوبيف أف " : عمى ينص وآخروف النافع عبداهلل الدكتور ىػ أعده0801
 مف اكثر او مجاؿ في أقرانيـ بقية عف متميز أداء أو عادية غير استعدادات لدييـ يوجد

 االبتكاري والتفكير العقمي التفوؽ مجاالت في وخاصة المجتمع يقدرىا التي المجاالت
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 تتوافر ال خاصة تعميمية لرعاية فويحتاجو الخاصة، والقدرات والميارات العممي والتحصيؿ
   .العادية الدراسة برامج في متكامؿ بشكؿ
 عبدالعزيز الممؾ مدينة قبؿ مف السعودية العربية المممكة في الموىوب تعريؼ تطوير تـ لقد

 المممكة في والتعميـ التربية وزارة قبؿ مف اعتماده تـ ثـ ؛ ىػ 0831 عاـ والتقنية لمعموـ
 الطبلب بأنيـ الموىوبيف عرؼ حيث    ىػ 1/2/0801في (111)  رقـ وزاري قرار بموجب
 مجاؿ في اقرانيـ بقية عف متميز أداء أو ، عادية غير وقدرات استعدادات لدييـ يوجد الذيف

 والتفكير ، العقمي التفوؽ مجاؿ في وخاصة المجتمع، يقرىا التي المجاالت مف أكثر أو
 تعميمية رعاية إلى ويحتاجوف الخاصة، والقدرات والميارات، العممي والتحصيؿ اإلبداعي
 .العادية الدراسة مناىج في ليـ تتوافؽ ال خاصة
 التي والميارات القدرات مف العديد يمتمؾ الذي الشخص ذلؾ " :بأنو الموىوب الباحث ويعرؼ
 الكافية الرعاية يمقى أف ويجب ؛ اكثر او معينة ميارة أو أكاديمي مجاؿ في زمبلئو عف  تميزه

 برامجيا تطور أف المدرسة عمى يجب لذا ؛ المدرسية البيئة في القدرات ىذه لطبيعة المناسبة
 مع التعامؿ وأساسيات ميارات وتكسبيـ   معممييا وتدرب التعميمية وسائميا وتعد ومناىجيا
  . الموىوبيف

 في حظاً  الخاصة الفئات أقؿ يزالوف ال أنيـ إال والمتفوقيف بالموىوبيف االىتماـ ىذا ورغـ
 وبعد األخرى، الخاصة بالفئات قورنوا ما إذا تناسبيـ، رعاية وبرامج تربوية، خدمات تقديـ
 وتقديـ ليـ، االىتماـ بداية بتوجيو المجتمع تقدـ في الفئة ىذه ألىمية التعميـ مخططي إدراؾ
 .لرعايتيـ مختمفة أنظمة وتخطيط ليـ، خاصة برامج

 وجود مف البد أنو ":آرتي يعرفيا السمات خبلؿ مف الموىبة تعريؼ تصنيؼ وفي        
  :ىي متفوؽ أو موىوب انو الطفؿ عمى لمحكـ خصائص أو سمات ثبلثة

 في خاص بشكؿ االنتاج أو والمميز العالي األداء يمثؿ ما وىو : التفوؽ •
  .الفنوف
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 وتتضمف الكؿ لتكوف  األجزاء ترتيب أو التباعدي التفكير ويمثؿ: اإلبداع •
  .أصيبل فكرا
 بالسموؾ مرتبطة وتكوف التعميـ مف االستفادة تتضمف التي وىي : القابمية •

 (21: 3108)االسمري ،    " .الذكي
 وإجراءاتَا الدراشة ميَج

   :الدراشة ميَج

االصالة  –) الطبلقة  اإلبداعي التفكير ميارات مستوى عف ىدفت الدراسة الحالية عف الكشؼ
  الموىوبيف الموىوبيف الطمبة لدى'الحساسية لممشكبلت(  –الجدة  –االفاضة  –المرونة  –

 مدينة في العادية المدارس في  الباحة مدينة في العادية المدارس في المرتفع التحصيؿ ذوي
 .االرتباطي الوصفي المنيج باستخداـ وذلؾ معممييـ  نظر وجية مف   الباحة

  :الدراسة جتمعم
  في المرتفع التحصيؿ وذوي الموىوبيف الطمبة معممي جميع مف الدراسة مجتمع يتكوف   

 .    عددىـ والبالغ الباحة مدينو المدارس العادية في
  :الدراسة عينة
  الطمبة معممي مف (  ) الموىوبيف الطمبة معممي (  ) مف الدراسة عينو تكونت     

 .الجنس حسب الدراسة عينو بيانات يوضح ( ) والجدوؿ المرتفع التحصيؿ الموىوبيف وذوي
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 ( ) جدوؿ
 الدراسة عينو اعداد

 المرتفع التحصيؿ ذوي الموىوبيف معممي 
 اناث ذكور اناث ذكور الجنس
             العدد

       المجموع

  :الدراسة أدوات

 استبياف بإعداد الباحث قاـ الدراسة أسئمة عف باإلجابة المتعمقة البيانات جمع اجؿ مف      
 :رئيسية ابعاد ( )عمى وموزعة فقرة (  )مف تكوف والذي اإلبداعي التفكير ميارات تقييـ

 الى االستبانة وقسمت .لممشكبلت والحساسية االفاضة، والجدة، االصالة المرونة، الطبلقة،
  :رئيسييف محوريف

  :يأتي ما تشنل الدراشة لعيية الدميوغرافية املتغريات :األول احملور
  الخبرة سنوات -  العمر -  االكاديمي التخصص -  الجنس - 

 االبداعي التفهري مَارات :الجاىي احملور

 :لألداة الظاٍري الصدم
 الموىوبيف الطمبة معممي مف المكونة الدراسة عينو عمى االستبانة بتوزيع البدء قبؿ      
 المختصيف المحكميف مف عدد الى بأرساليا الباحث قاـ فقد المرتفع التحصيؿ ذوي والطمبة

 بناء االستبانة تعديؿ تـ وقد الباحة جامعة خارج مف ( ) عددىـ وكاف الموىوبيف مجاؿ في
 .الدراسة اسئمة عف لئلجابة ومناسبتيا وضوحيا ضماف اجؿ مف المحكميف مبلحظات عمى

 :السيكروماتية الخصائص حساب عينة
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 استطبلعية عينو عمى تطبيقيا خبلؿ مف االستبانة صدؽ باستخراج الباحث قاـ وكما      
 وكانت .ووضوحيا البحث ألىداؼ مناسبتيا مدى مف التأكد اجؿ مف معمـ (  ) مف مكونو
 الفقرات جميع واف الدراسة اىداؼ لتحقيؽ مناسبة انيا توضح االستجابات التحميؿ نتائج

 .وفقراتيا المجاالت مف أي عف قبميـ مف استفسارات اي ىناؾ يكف ولـ واضحو

  :األداة صدم
 بيرسوف معامؿ استخداـ خبلؿ مف لؤلداة الداخمي االتساؽ صدؽ احتساب تـ      

 لكؿ الكمية الدرجات مع االستبانة عبارات مف عبارة كؿ بيف االرتباط معامؿ إليجاد لبلرتباطات
 والحساسية االفاضة، والجدة، االصالة المرونة، الطبلقة،) اإلبداعي التفكير ميارات مف

 كما .لبلستبانة الكمية الدرجة مع ميارة كؿ بيف االرتباط معامؿ حساب وكذلؾ ،(لممشكبلت
 إليو تنتمي الذي لممجاؿ الكمية بالدرجة ترتبط كانت العبارات فإف ( ) الجدوؿ مف يظير
 في وكذلؾ موجبة، ارتباطات وجميعيا (    ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو ارتباطاً 
 مرتفعة جاءت لبلستبانة الكمية والدرجة ميارة كؿ بيف االرتباط معامبلت فإف ( ) الجدوؿ
 االستبانة أف تؤكد النتيجة وىذه (    ) مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطات وتمثؿ
 .الداخمي االتساؽ صدؽ مف كبيرة درجة لدييا
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 ( ) رقـ جدوؿ

 مجاؿ لكؿ الكمية الدرجة مع اإلبداعي التفكير ميارات فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ

 االرتباط معامؿ الفقرة االرتباط معامؿ الفقرة
 المرونة الطبلقة

  **         **      
  **         **      
  **         **      
  **         **      
  **         **      
  **         **      
  **         **      
  **         **      
  **         **      

        **         ** 
 اإلفاضة والجدة األصالة

   **         **      
   **         **      
   **         **      
   **         **      
   **         **      
   **         **      
   **         **      
   **         **      
   **         **      
        **         ** 
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 لممشكبلت الحساسية
   **      
   **      
   **      
   **      
   **      
   **      
   **      
   **      
   **      
        ** 

 

 ( ) رقـ جدوؿ

 لبلستبانة الكمية الدرجة مع اإلبداعي التفكير ميارات مف ميارة كؿ ارتباط معامؿ

 لبلستبانة الكمية بالدرجة االرتباط معامؿ الميارة
 **      الطبلقة
 **      المرونة

 **      والجدية االصالة
 **      اإلفاضة

 **      لممشكبلت الحساسية
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  :األداة ثبات 
 لجميع كرونباخ الفا معامؿ استخداـ طريؽ عف إيجاده تـ فقد لؤلداة الثبات ولحساب        

 مف أكبر) مرتفعة كرونباخ الفا قيـ جميع جاءت حيث فقره،   عمى الموزعة الدراسة ابعاد
 التوصؿ ويمكف .التالي ( ) رقـ الجدوؿ في يظير كما وذلؾ عالي، ثبات إلى وتشير (    

 التي النتائج عمى االعتماد يمكف وبالتالي الثبات درجة بارتفاع تمتاز الدراسة أداة أف إلى
 .إلييا التوصؿ سيتـ

 ( ) جدوؿ

 ألفا كرونباخ الفا بطريقتي اإلبداعي التفكير ميارات استبياف ثبات

 الُبعد Cronbach’sAlpha الفا كورنباخ قيـ
 الطبلقة      
 المرونة      
 والجدية االصالة      
 اإلفاضة      
 لممشكبلت الحساسية      

 تساعد كانت األداة فاف المستخدمة األداة وثبات صدؽ قياس نتائج مف تبيف كما  
 .عالي وثبات بصدؽ تتمتع األداة كانت حيث اسئمتيا عف واالجابة الدراسة اىداؼ تحقيؽ عمى

  :اإلجرائية اخلطوات
 :يأتي ما وشممت الحالية الدراسة بتنفيذ لمقياـ االجراءات مف عدد الباحث إتبع            

  .الدراسة بمجاؿ المتعمقة السابقة والدراسات النظري االطار قراءه. 
 الدراسة بمجاؿ المتعمقة السابقة الدراسات استعراض خبلؿ مف وذلؾ الدراسة أداه صميـ . 

 .المشرؼ عمى وعرضيا الحالية
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 مجاؿ وفي الخاصة التربية في المتخصصيف المحكميف مف عدد عمى االستبانة عرض . 
 .الجامعات أساتذة مف وكانوا الموىوبيف

 .الدراسة أىداؼ مع يتناسب بما البلزمة التعديبلت عمؿ •
 األداة لتطبيؽ الباحة جامعة في العميا الدراسات عماده مف ميمو تسييؿ خطاب اصدار. إ

 .الدراسة عينة عمى
 الموىوبيف الطمبة معممي مف (  ) مف مكونو استطبلعية عينة عمى األداة تطبيؽ. 

 .االداة صدؽ مف التأكد اجؿ مف العينة في تدخؿ لف والتي والمتفوقيف
 معممي :مجموعتيف الى تقسمييـ خبلؿ مف الدراسة عينو عمى الدراسة بتطبيؽ البدء. 

 الخاصة المدارس عمى االستبانات توزيع وبعد .المتفوقيف الطمبة معممي و الموىوبيف الطمبة
 التأكد بعد جمعيا تـ المرتفع التحصيؿ ذوي المتفوقيف بالطمبة الخاصة المدارس و بالموىوبيف
 .الجميع استجابات

  .سابقا ذكر كما األداة ثبات و صدؽ احتساب . 
 اجؿ مف SPSS اإلحصاء برنامج حـز باستخداـ إحصائيا البيانات معالجة •

 .الدراسة أسئمة عف االجابة

  :املصتخدمة اإلحصائية األشاليب
 العينة مف جمعت التي البيانات لتحميؿ اإلحصائية األساليب مف عدد الباحث استخداـ      

 :كانت المستخدمة األساليب ومف .الرابع الفصؿ في المعروضة اسئمتيا عف واإلجابة

 معممي و الموىوبيف معممي الستجابات المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات . 
 .اإلبداعي التفكير بميارات طمبتيـ تمتع درجة عمى المتفوقيف

 .الجنس حسب الدراسة أبعاد بيف الفروؽ إليجاد T-Test ت اختبار . 

 ابعاد بيف االحصائية الفروؽ إليجاد One-WayAnova االحادي التبايف تحميؿ .  
 .الخبرة وسنوات التخصص ومتغيري الدراسة
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 وتفصريٍا مياقشتَا :الدراشة  ىتائج

 :ومياقشتَا االول الصؤال عً باإلجابة املتعلكة اليتائج
 البرامج في الموىوبيف الطمبة لدى االبداعي التفكير ميارات ما :عمى األوؿ السؤاؿ ينص

 معممييـ؟ نظر وجيو مف الباحة مدينو في الخاصة

 المتوسطات الستخراج الوصفي االسموب باتباع الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف االجابة اجؿ ومف
 الدراسة، ىذه في المحددة االبداعي التفكير وميارات ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية

 تـ الخاصة البرامج في الموىوبيف لمطمبة االبداعي لمتفكير الكمية الدرجة استخراج وبعد
 فاف ( ) الجدوؿ مف يظير وكما حدا، عمى كؿ الرئيسية التفكير ألبعاد المتوسطات استخراج
 لدرجات وفقاً  وذلؾ ابعادىا، عمى ينطبؽ وىذا االبداعي لمتفكير مرتفعة كانت الكمية الدرجة
 أقؿ إلى     ) المدى في تقع الحسابية المتوسطات أف نبلحظ حيث الخماسي ليكرت مقياس

 يمتمكوا الموىوبيف الطمبة أف النتائج وتبيف ."مرتفعة درجة" إلى تشير والتي (     مف
 و االفاضة، والجدة، االصالة المرونة، الطبلقة، في تمثمت التي اإلبداعي التفكير ميارات

 بيف مف متوسط اعمى عمى لممشكبلت الحساسية وحصمت .عالية بدرجو لممشكبلت الحساسية
 .الموىوبيف الطمبة بيا يتمتع التي اإلبداعي التفكير ميارات
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 ( ) جدوؿ

 الكمية والدرجة الموىوبيف لمطمبة االبداعي التفكير لميارات المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 المتوسطات المعيارية االنحرافات المتوسطات درجة
 الحسابية

 الُبعد

 الطبلقة           مرتفعة

 المرونة           مرتفعة

 والجدة األصالة           مرتفعة

 اإلفاضة           مرتفعة

 لممشكبلت الحساسية           مرتفعة

 الكمي المجموع           مرتفعة

 مرتفع مستوى لدييـ الموىوبيف الطمبة بأف الحالية الدراسة في النتائج اظيرت وكما       
 دراسة مع الحالية النتائج تتفؽ ولـ .معممييـ نظر وجيو مف االبداعي التفكير ميارات مف

 الموىوبيف الطمبة مف عينو لدى اإلبداعي التفكير مستوى أف وجدت والتي (    ) تركي
 الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير مستوى أف مف بالرغـ متوسط كاف العادييف والطمبة
 كاف قدؼ (    ) اخروفو الرشيدي دراسة وفي .العادييف الطمبة نظرائيـ مف اعمى كانت

 مف الدراسة عينو لدى الحالية الدراسة نتائج مع بالمقارنة متوسط اإلبداعي التفكير مستوى
 ا وبما .الموىوبيف الطمبة

 لدى االبداعي التفكير مستوى تقييـ في المعمميف نظر وجيو عمى تعتمد كانت الدراسة ف
 يتفؽ وىذا وتنميتيا تحديدىا وكيفية الميارات بيذه المعرفة لدييـ انيـ يعني فيذا طمبتيـ
 كارولينا والية في الموىوبيف الطمبة معممي اف وجدت والتي (    ) ىنري دراسة مع جزئيا
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 لمعرفو افتقدوا أنيـ بالرغـ طمبتيـ لدى اإلبداعي التفكير تحسيف عمى القدرة لدييـ كاف
 .الصؼ في حاجاتيـ
 :ومياقشتَا الجاىي الصؤال عً باإلجابة املتعلكة اليتائج
 التحصيؿ ذوي) الطمبة لدى االبداعي التفكير ميارات ماىي عمى الثاني السؤاؿ ينص         
 معممييـ؟ نظر وجية مف الباحة في العادية المدراس في (المرتفع

 السؤاؿ عف اإلجابة اجؿ مف المعيارية االنحرافات و المتوسطات باستخراج الباحث قاـ و    
 ذوي) الطمبة امتبلؾ عمى أكدت والتي بالسؤاؿ المتعمقة النتائج ( ) الجدوؿ واظير .الثاني

 مف تبيف كما كبيره بدرجة حددتيا التي اإلبداعي التفكير ميارات لجميع (المرتفع التحصيؿ
 االعمى لممشكبلت الحساسية وكانت .اإلبداعي التفكير ابعاد مف بعد لكؿ الحسابية المتوسطات

 .حسابي متوسط اعمى عمى حصمت التي اإلبداعي لمتفكير االخرى الميارات بيف مف

 ( ) جدوؿ

 الدرجة و المتفوقيف لمطمبة االبداعي التفكير لميارات المعيارية االنحرافات و المتوسطات
 الكمية

 الُبعد الحسابية المتوسطات المعيارية االنحرافات المتوسطات درجة

 الطبلقة           مرتفعة

 المرونة           مرتفعة

 والجدة األصالة           مرتفعة

 اإلفاضة           مرتفعة

 لممشكبلت الحساسية           مرتفعة

 الكمي المجموع           مرتفعة
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 التفكير ميارات مف مرتفع مستوى لدييـ المتفوقيف الطمبة اف النتائج مف تبيف وكما        
 مستوى في اختبلؼ وجد حيث (    ) العويدي دراسة مع النتيجة ىذه واتفقت .االبداعي
 ذوي و المرتفع التحصيؿ ذوي الطمبة مف الدراسة عينتي لدى االبداعية والميارات التفكير

 مستوى لدييـ أف يؤكد وىذا المرتفع التحصيؿ ذوي الطمبة لصالح وكانت المنخفض التحصيؿ
 وىذه  .لممشكبلت والحساسية األصالة، الطبلقة، شممت التي و االبداعية الميارات مف مرتفع
 والمتميزيف المتفوقيف الطمبة أف وجدت التي و (    ) التميمي دراسة مع تتفؽ لـ النتيجة
 أنو مف بالرغـ العادييف الطمبة مع بالمقارنة اإلبداعي التفكير مستوى مف عالي مستوى لدييـ
 كما المتفوقيف الطمبة لدى االبداعي التفكير تنمي اف االثرائية لمبرامج ويمكف .مقبوؿ كاف

 بيف إيجابية ارتباطية عبلقة وجدت حيث الخرطـو في (    ) الطاىر دراسة نتائج اظيرت
 تطبيؽ بعد لئلبداع الكمية والدرجة االبداعي لمتفكير كميارات والمرونة الطبلقة مستوى
 .المتفوقيف الطمبة مف دراستو عينو عمى التجريبي المنياج

 :ومياقشتَا الجالح الصؤال عً باإلجابة املتعلكة اليتائج
 أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ىؿ :عمى الثالث السؤاؿ ينص       
 في الخاصة بالبرامج الممتحقيف الموىوبيف لمطمبة االبداعي التفكير ميارات حوؿ الدراسة عينة
 ؟(والتخصص الخبرة، سنوات عدد الجنس،) :لمتغير تعزى الباحة مدينو

 التبايف وتحميؿ T-test ت اختبار مثؿ احصائية أساليب  عدة باستخداـ الباحث وقاـ
 في احصائية داللو ذات اختبلؼ ىناؾ كاف ما إذا معرفة اجؿ مف ANOVA األحادي

 :التالية لممتغيرات تعزى الباحة في الخاصة البرامج في الموىوبيف الطمبة معممو استجابات
  .والتخصص الخبرة، سنوات الجنس،
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  :اجليض متغري
 في احصائية داللو ذات فروؽ وجود مف التأكد اجؿ مف T-Test ت اختبار اجراء تـ     

 مف لمجنس، تعزى الموىوبيف لمطمبة اإلبداعي التفكير ميارات حوؿ العينة أفراد استجابات
 أفراد استجابات في اختبلفات يوجد ال انو يتبيف الداللة ومستوى ( ) لمجدوؿ النظر خبلؿ
 األصالة المرونة، بالطبلقة، المتمثمة الموىوبيف لمطمبة اإلبداعي التفكير ميارات حوؿ العينة

 المعمميف قبؿ مف اتفاؽ ىناؾ أف عمى يدؿ وىذا .لممشكبلت والحساسية االفاضة، والجدة،
 عمى وال فييا معنوي اختبلؼ يوجد وال متساوية طمبتيـ لدى اإلبداعي التفكير مستوى أف عمى

 .الرئيسية الخمسة مياراتيا مستوى
 ( ) جدوؿ

 اإلبداعي التفكير ميارات حوؿ العينة أفراد آراء في الفروؽ لداللة T-test  ت اختبار تحميؿ
 الجنس حسب الموىوبيف لمطمبة

 المتوسطات العدد الجنس الُبعد
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 درجة
 مستوى T قيمة الحرية

 الداللة

 الطبلقة
              ذكر

              
              أنثى

 المرونة
              ذكر

              
              أنثى

 األصالة
 والجدة

              ذكر
              

              أنثى

 اإلفاضة
              ذكر

   -
           

              أنثى
 الحساسية
 لممشكبلت

              ذكر
              

              أنثى

 الكمية الدرجة
              ذكر

              
              أنثى
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 :اخلربة شيوات متغري
 لمطمبة االبداعي التفكير ميارات عمى االستجابات كانت ما اذا ومعرفة ايجاد اجؿ ومف       

 باستخداـ الباحث قاـ فقد الخبرة سنوات باختبلؼ تختمؼ معممييـ نظر وجيو مف الموىوبيف
 تقسيـ تـ وقد .الثالث السؤاؿ مف البند ىذا عف االجابة اجؿ مف االحادي التبايف تحميؿ
 ( ) رقـ لمجدوؿ وفقاً  سنو    مف اكثر ،   ػػػ   ,   ػػػ ا :اقساـ اربع الى الخبرة سنوات
 حسب االبداعي التفكير لميارات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح والذي
 داللة ذات فروؽ ىناؾ فاف ( ) الجدوؿ في النتائج خبلؿ ومف .لممعمميف الخبرة سنوات

 لصالح النتيجة وكاف .الموىوبيف الطمبة معممي نظر وجيو مف المرونة سمة عمى احصائية
 .( ) الجدوؿ في المتوسطات اظيرت كما   -  خبره سنوات لدييـ الذيف المعمميف

 ( ) جدوؿ

 الخبرة سنوات حسب االبداعي التفكير لميارات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 لممعمميف

 االنحرافات
 المعيارية

 المتوسطات
 الُبعد الخبرة سنوات العدد الحسابية

             -  

   -               الطبلقة
               -   
    مف اكثر             
             -  

   -               المرونة
               -   
    مف اكثر             
 الجدة و األصالة  -             
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              -   
               -   
    مف اكثر             
             -  

   -               اإلفاضة
               -   
    مف اكثر             
             -  

 الحساسية
 لممشكبلت

              -   
               -   
    مف اكثر             
             -  

   -               الكمية الدرجة
               -   
    مف اكثر             
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 ( ) جدوؿ
 الطمبة لمعممي الخبرة سنوات متغير حسب االبداعي التفكير لميارات االحادي التبايف تحميؿ

 الموىوبيف

 مجموع التبايف مصدر الُبعد
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مربع
 مستوى F قيمة المتوسطات

 الداللة

 الطبلقة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع

 المرونة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                المجموعات داخؿ
           مجموع

 االصالة
 والجدة

                     المجموعات بيف
 
 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ

           مجموع

 االفاضة
                          المجموعات بيف

 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع

 الحساسية
 لممشكبلت

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع

 الكمية الدرجة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع
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 الطمبة معممي استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود مف التأكد أجؿ ومف   
 طمبتيـ لدى اإلبداعي التفكير ميارات تقييـ في التخصص حسب الباحة مدينو في الموىوبيف
 .الثالث لمسؤاؿ التابع البند ىذا عف لئلجابة ANOVA  أنوفا اختبار استخداـ تـ الموىوبيف،

، مثؿ) عممية تخصصات :فئات ثبلثة إلى التخصص تقسيـ تـ و  و الرياضيات، العمـو
 (.دينية /شرعية عموـ) و ،(االجتماعيات و ، العربية المغة مثؿ) أدبية تخصصات ،(الفيزياء

 يعزى احصائية داللو ذات فروؽ يوجد ال فإنو ( ) الجدوؿ في المعروضة النتائج تظير كما و
 .الموىوبيف الطمبة لمعممي األكاديمي التخصص لمتغير

 ( ) جدوؿ
 الموىوبيف الطمبة معممي لتخصص تعزى االبداعي التفكير لميارات االحادي التبايف تحميؿ

 مجموع التبايف مصدر الُبعد
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مربع
 مستوى F قيمة المتوسطات

 الداللة

 الطبلقة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 المرونة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 األصالة
 والجدة

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 اإلفاضة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 
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 الحساسية
 لممشكبلت

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 الكمية الدرجة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 الطمبة معممي استجابات في إحصائية داللو ذات فروؽ ىناؾ أف النتائج مف ظيرت كما     
  الخبرة سنوات لمتغير تعزى الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات عمى الموىوبيف

 معممي اف يعني ىذا و .األكاديمي والتخصص الجنس لمتغيري تعزى فروؽ ىناؾ تكف لـ و
 سنوات حسب طمبتيـ لدى االبداعي التفكير مستوى في اختبلؼ يجدوا الموىوبيف الطمبة
 طمبتيـ لدى االبداعي التفكير مستوى في متفقيف كانوا لكنيـ و .الموىوبيف تدريس في الخبرة
 و (    ) العساؼ دراسة مف ظير و .العممي مؤىميـ و المعمميف جنس عف النظر بغض
 و طمبتيـ لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في المعمميف اتجاىات معرفة إلى ىدفت التي
 اإلبداعي التفكير تنمية نحو االستجابات في اختبلفات توجد ال  بأنو تشجعييـ و اإلبداع تبني
 .العميا الشيادات حممو لصالح االكاديمي المؤىؿ في فروؽ وجدت بينما الخبرة سنوات لمتغير يعزى

 :ومياقشتَا الرابع الصؤال عً باإلجابة املتعلكة اليتائج
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ :عمى الرابع السؤاؿ ينص        
 ذوي المتفوقيف لمطمبة االبداعي التفكير ميارات حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات في     
 سنوات عدد الجنس،) :لمتغير تعزى الباحة مدينو في العادية المدارس في المرتفع التحصيؿ
  ؟(التخصص و الخبرة،
 االحادي التبايف وتحميؿ T-test ت اختبار مثؿ احصائية أساليب عده باستخداـ الباحث قاـ       

ANOVA الطمبة معممي استجابات في احصائية داللو ذات فروؽ ىناؾ كاف ما اذا معرفة اجؿ مف 
 الخبرة، سنوات الجنس، :التأليو لممتغيرات تعزى الباحة في العادية المدارس في المتفوقيف
  .والتخصص
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 :اجليض  
 ميارات امتبلؾ عمى المتفوقيف الطمبة معممي استجابات في فروؽ وجود مف التأكد أجؿ ومف      
 االختبلفات إليجاد T-test ت اختبار بإجراء الباحث قاـ الجنس، لمتغير تعزى اإلبداعي التفكير

 داللو ذات فروؽ ىناؾ أف يتبيف ( ) الجدوؿ في المعروضة النتائج إلى النظر خبلؿ مف .اإلحصائية
 النتائج كانت حيث المرونة و الطبلقة ىي و اإلبداعي التفكير ميارات مف ميارتيف (    ) إحصائية
 المتفوقات الطالبات أف عمى أكدف المواتي األعمى الحسابية بالمتوسطات اإلناث المعممات لصالح
 في وكذلؾ األبعاد باقي في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال بينما المرونة، و الطبلقة مياره يمتمكف
 .الكمية الدرجة

 ( ) جدوؿ
 المتفوقيف لمطمبة المعمميف جنس حسب االبداعي التفكير لميارات T-test ت اختبار تحميؿ

 المتوسطات العدد الجنس الُبعد
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 درجة
 مستوى T قيمة الحرية

 الداللة

 الطبلقة
              ذكر

   -
           

              أنثى

 المرونة
              ذكر

   -
           

              أنثى

 والجدة األصالة
              ذكر

   -
           

              أنثى

 اإلفاضة
              ذكر

   -
           

              أنثى
 الحساسية
 لممشكبلت

              ذكر
   -

           
              أنثى

 الكمية الدرجة
              ذكر

   -
           

              أنثى
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 اخلربة شيوات -ب
 في إحصائية فروؽ أي إيجاد أجؿ مف االحادي التبايف تحميؿ باستخداـ الباحث قاـ      
 الخبرة لسنوات تعزى معممييـ نظر وجيو مف المتفوقيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات

 لميارات إحصائية فروقات توجد ال أنو تبيف ( ) الجدوؿ إلى النظر خبلؿ ومف .المعمميف لدى
 .معممييـ لدى الخبرة سنوات لمتغير تعزى المتفوقيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير

 ( ) جدوؿ
 الطمبة لمعمميف الخبرة سنوات حسب االبداعي التفكير لميارات االحادي التبايف اختبار تحميؿ

 المتفوقيف

 مجموع التبايف مصدر الُبعد
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مربع
 مستوى F قيمة المتوسطات

 الداللة

 الطبلقة

                    المجموعات بيف
 
 

     
 
 

 داخؿ
                 المجموعات

 
           مجموع

 المرونة

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

 داخؿ
                 المجموعات

 
          مجموع

 األصالة
 والجدة

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

 داخؿ
                المجموعات

 
           مجموع

 اإلفاضة
                   المجموعات بيف

 
 

     
 
 

 داخؿ
                المجموعات
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          مجموع

 الحساسية
 لممشكبلت

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

 داخؿ
                المجموعات

 
          مجموع

 الكمية الدرجة

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

 داخؿ
                المجموعات

 
          مجموع

 

 :االنادميي التخصص 
 لدى اإلبداعي التفكير ميارات في فروؽ أي إليجاد اآلحادي التبايف تحميؿ الباحث استخدـ    

 عموـ و ادبية، عممية، تخصصات ) معممييـ تخصص لمتغير تعزى المتفوقيف الطمبة
 في احصائية داللة ذات فروؽ أي توجد ال أنو ( ) الجدوؿ في النتائج اظيرت و .(شرعية
 أف اخر بمعنى .معممييـ نظر وجيو مف المتفوقيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات

 االبداعي التفكير ميارات عمى العينة افراد استجابات عمى تؤثر لـ التخصصات في االختبلفات
 .طمبتيـ لدى
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 ( ) جدوؿ

 المتفوقيف الطمبة لمعممي التخصص حسب االبداعي التفكير لميارات االحادي التبايف تحميؿ

 مجموع التبايف مصدر الُبعد
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مربع
 مستوى F قيمة المتوسطات

 الداللة

 الطبلقة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 المرونة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                المجموعات داخؿ
           مجموع 

 األصالة
 والجدة

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 اإلفاضة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                 المجموعات داخؿ
           مجموع 

 الحساسية
 لممشكبلت

                     المجموعات بيف
 
 

     
 
 

                المجموعات داخؿ
          مجموع 

 الكمية الدرجة
                     المجموعات بيف

 
 

     
 
 

                المجموعات داخؿ
          مجموع 

 ميارات امتبلؾ درجة في احصائية داللو ذات فروؽ ىناؾ أف النتائج مف ظير كما 
 لـ و .الجنس لمتغير تعزى معممييـ نظر وجيو مف المتفوقيف الطمبة لدى االبداعي التفكير
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 طمبتيـ لدى اإلبداعي التفكير ميارات مستوى عمى المعمميف استجابات في فروؽ ىناؾ تكف
 أف وجد (    ) التميمي دراسة وفي .لممعمميف االكاديمي التخصص و الخبرة لسنوات تعزى
 في المتفوقيف الطمبة يمتمكيا التي االبداعي التفكير ميارات عمى الخبرة لسنوات أثر ىناؾ

 التفكير ميارات مستوى في احصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ كانت و العادية المدارس
 ميارات في اختبلؼ ىناؾ كاف الحالية الدراسة في و .االناث الطالبات لصالح االبداعي
 الطالبات أف يدؿ ىذا و االناث المعممات لصالح معممييـ نظر وجيو مف االبداعي التفكير

  .الذكور الطمبة نظرائيـ مف اإلبداعي التفكير في اعمى مستوى لدييـ كاف االناث المتفوقات
 واملكرتحات والتوصيات اليتائج ملخص
 :اليتائج ملخص

 :يمي كما اسئمتيا حسب الدراسة ىذه في النتائج أىـ ابراز خبلؿ مف الممخص عرض سيتـ   

 مف الباحة مدينة في الخاصة البرامج في الموىوبيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات
 معممييـ؟ نظر وجيو

 :كالتالي النتائج أبرز جاءت وقد

 التفكير بميارات يتمتعوف الباحة مدينو في الخاصة البرامج في الموىوبيف الطمبة أف      
 اإلفاضة، والجدة، االصالة المرونة، الطبلقة، مف كؿ الدراسة ىذه في شممت والتي المعرفي

 التفكير الميارات متوسطات بيف ومف .معممييـ استجابات حسب لممشكبلت والحساسية
 األربعة لمميارات المتوسطات قيـ حيث مف االعمى لممشكبلت الحساسية كانت اإلبداعي
 المعياري االنحراؼ و (    ) مرتفعة االبداعي لمتفكير الكمي المتوسط قيـ وكانت .االخرى

 .مرتفعة ايضا المعرفي التفكير ميارات لجميع المتوسطات قيـ وكانت .(    )

 المدراس في المرتفع التحصيؿ ذوي المتفوقيف الطمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات ىي ما
 معممييـ؟ نظر وجيو مف الباحة مدينة في العادية
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 :نالتالي اليتائج ابرز جاءت وقد
 مف جده مدينو في العادية المدراس في المرتفع التحصيؿ ذوي المتفوقيف الطمبة إف         

 بمتوسطات و كبير بشكؿ االبداعي التفكير ميارات يمتمكوا و يتمتعوا معممييـ نظر وجيو
 و .االخرى الميارات متوسطات بيف االعمى لممشكبلت الحساسية سمو متوسط كاف و .مرتفعة
 .(    ) المعياري االنحراؼ و (    ) الكمي المتوسط قيمة كانت

 عينة أفراد استجابات في      الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ىؿ
 الباحة مدينو في الخاصة البرامج في الموىوبيف لمطمبة اإلبداعي التفكير ميارات حوؿ الدراسة
 ؟(والتخصص الخبرة، سنوات عدد الجنس،) :لمتغير تعزى

 :نالتالي اليتائج ابرز جاءت وقد
 عينو استجابات في احصائية دالالت ذات فروؽ توجد ال أنو النتائج مف تبيف             

 طبلبيـ بيا يتمتع التي اإلبداعي التفكير ميارات عمى الموىوبيف الطمبة معممي مف الدراسة
 استجابات في احصائية داللة ىناؾ كانت ولكف .األكاديمي والتخصص الجنس لمتغير تعزى
   -  مف الفئة لصالح) الخبرة سنوات لمتغير تعزى اإلبداعي التفكير ميارات عمى العينة
 .المرونة لسمو وكانت (سنوات

 عينة أفراد استجابات في      الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ يوجد ىؿ
 في المرتفع التحصيؿ ذوي الموىوبيف و  لمطمبة االبداعي التفكير ميارات حوؿ الدراسة
 ؟(والتخصص الخبرة، سنوات عدد الجنس،) :لمتغير تعزى الباحة مدينو في العادية المدارس

 :نالتالي اليتائج ابرز جاءت وقد
 استجابات في احصائية داللة ذات فروؽ ىناؾ فاف الرابع السؤاؿ تحميؿ نتائج مف          

 اإلبداعي التفكير ميارات عمى المشرفيف المرتفع التحصيؿ ذوي و الموىوبيفالطمبة  معممي
 المعممات لصالح والمرونة الطبلقة سمة في فروؽ ىناؾ كانت حيث الجنس لمتغير تعزى
 أي الدراسة تجد لـ فانو االكاديمي والتخصص الخبرة سنوات لمتغيري بالنسبة واما .االناث
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 ميارات في المرتفع التحصيؿ ذوي االلموىوبينو الطمبة معممي استجابات في احصائية فروؽ
 .المتغيريف ليذيف تعزى اإلبداعي التفكير

 :يلي ما الدراشة وجدت فكد شبل ملا وتلخيصا

 التحصيؿ ذوي الموىوبينو والطمبة الخاصة البرامج في الموىوبيف الطمبة امتبلؾ •
 مف مرتفعة بدرجة اإلبداعي التفكير لميارات الباحة مدينو في العادية المدارس في المرتفع
 .معممييـ نظر وجيو

 الطمبة امتبلؾ درجو عمى الطمبة عينو استجابات في احصائية اختبلفات وجود •
 ذات اختبلفات ايضا وىناؾ .الخبرة سنوات لمتغير تعزى اإلبداعي التفكير لميارات الموىوبيف

 الطبلقة) لميارتي المرتفع التحصيؿ ذوي المتفوقيف الطمبة امتبلؾ درجة في إحصائية داللة
 .الجنس لمتغير تعزى و اإلبداعي التفكير ميارات مف (والمرونة

 الطمبة بيف االبداعي التفكير ميارات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال •
 .التحصيؿ ومرتفعي الموىوبيف

 :التوصيات
 :التالية باألمور الباحث يوصي النتائج ضوء في          

 الطمبة وخاصو الطمبة جميع لدى اإلبداعي التفكير ميارات عمى التركيز ضرورة •
 .التعميمية المراحؿ جميع في المتفوقيف والطمبة الموىوبيف

 االىتماـ أجؿ مف والمعمميف المدرسية، اإلدارة التعميـ، وزاره قبؿ مف الجيود تكاثؼ •
 مف ومياراتيـ قدراتيـ وتنمية حاجاتيـ عمى لموقوؼ المتفوقيف والطمبة الموىوبيف الطمبة بفئة
 .المختمفة العمرية مراحميـ مع تتناسب واثرائية إبداعية برامج خبلؿ

 و خاص بشكؿ اإلبداعي التفكير لتنمية طرؽ مف جديد ىو ما عمى المعمميف اطبلع •
 البيئة في والتمييز اإلبداع مف جو وخمؽ المتفوقيف والطمبة الموىوبيف الطمبة مف كؿ ميارات
  .دوري بشكؿ المعمميف مع عمؿ ورش عقد خبلؿ مف الصفية
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 أجؿ  مف أبناءىـ لدى اإلبداعي التفكير تنمية مجاؿ في واألىؿ المدرسة بيف التعاوف •
 .مجتمعيـ في فاعمو عناصر ليكونوا وتوجييـ مواىبيـ صقؿ

 التحصيؿ المرتفع وتطويروذوي  الموىوبيف لمطمبة المقدمة الخاصة البرامج مراجعة •
 .اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في لممساىمة المعمميف قدرات

 :املصتكبلية املكرتحات
 المستقبمية البحثية الفرص بعض ىناؾ أف وجد الحالية لمدراسة الباحث عمؿ خبلؿ مف     
 ،معممي التربوييف المشرفييف التعميـ، مجاؿ في القرار اصحاب عمى بالفائدة تنعكس قد والتي
  :كالتالي المقترحات ىذه وبعض المتفوقيف، والطمبة الموىوبيف الطمبة

 الطمبة لدى اخرى إبداعي تفكير ميارات بإيجاد تتعمؽ مشابية دراسات عمؿ •
 في تدرج لـ والتي ، الناقد والتفكير االستطبلع، حب التجديد، مثؿ والمتفوقيف الموىوبيف
 .الحالية الدراسة

 الطمبة نظر وجيو مف اإلبداعي التفكير ميارات تتقصى مشابية دراسة عمؿ •
 .انفسيـ والمتفوقيف الموىوبيف

 درجات مختمؼ مف طمبة لدى اإلبداعي التفكير ميارات لمعرفو مشابية دراسة عمؿ •
 وطمبة المرتفع التحصيؿ طمبة بيف التفكير ميارات : ؛مثؿ بينيـ مقارنات وعمؿ التحصيؿ
 .المنخفض التحصيؿ

 فئات وعمى المممكة في مختمفة مدارس في الحالية لمدراسة مشابيو دراسة عمؿ •
 .مختمفة تعميمية ومراحؿ عمرية
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   :املراجع قائنة
 :العربية املراجع : أوال

  
 بمادة االبتكاري التفكير تنمية في الذىني العصؼ طريقة أثر )     ,(أحمد اهلل عبد ، إبداح

 العموـ كمية منشورة، ماجستير ،رسالة باألردف الثانوية المرحمة طمبة لدى الرياضيات
 .عماف , الياشمية الجامعة التربوية،

 الذكاء  نظرية إلى مستند تعميمي برنامج أثر ،  )     (عمي محمد محمود ، جادو أبو
 مجمة ، عقميا المتفوقيف الطمبة لدى والعممية واالبداعية التحميمية القدرات تنمية في الناجح
  . القاىرة ، االوؿ العدد ، (  ) المجمد ، النفس وعمـ لمتربية العربية الجامعات اتحاد
 داوف متبلزمة وأطفاؿ التوحد أطفاؿ لدى النمائية القدرات ،  )    (حسف مصطفى ، احمد

 عمـ قسـ ، التربية كمية مف الماجستير درجة عمى لمحصوؿ تكميمي متطمب  مقارنة دراسة– 
  . بغزة االسبلمية الجامعة ، النفس

  
 دار مكتبة ،والمعمميف لآلباء إرشادات ,الموىوبيف رعاية  )     (  محمد عادؿ األحمدي،

 .الرياض : القمـ
 بالصؼ والعادييف دراسيا المتفوقيف لمطبلب النفسية الضغوط )    ,(ىاشـ ماجدة بخيت،
 بكمية النفسية الصحة لقسـ األوؿ العممي المؤتمر ،المتغيرات ببعض وعبلقتيا الثانوي األوؿ

 .  بنيا جامعة التربية،
 والعادييف دراسيا المتفوقيف لمطبلب النفسية الضغوط ، )    (ىاشـ ماجدة بخيت،     

 النفسية الصحة لقسـ األوؿ العممي المؤتمر ،المتغيرات ببعض وعبلقتيا الثانوي األوؿ بالصؼ
   . القميوبية يوليو، -   ،    بنيا جامعة التربية، بكمية

 

 الموىوبيف الطمبة لدى الناقد التفكير ميارات مستوى ،  )     (عبداهلل فيد ، األسمري
 التربية قسـ ، التربية لكمية مقدمة ماجستير رسالة ، الباحة  بمنطقة الثانوية بالمرحمة
 . السعودية العربية الممكة ، الباحة بجامعة الخاصة
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 اإلبداعي التفكير تنمية في المشكبلت حؿ طريقة استخداـ أثر )     .(حسيف احمد بكر،
 العاشر الصؼ طمبة مف عينة عمى تجريبية دراسة :عقميا المتفوقيف الطمبة لدى والتحصيؿ

 .دمشؽ جامعة ،منشوره ماجستير رسالة .دمشؽ مدينة محافظة في
  

 واالعتيادييف المتميزيف الطمبة عند االبتكارية ( ، التفكير      )  شوقي ، ندى التميمي،
     العدد العممية، االكاديمية المجبلت العراقية )النفسية العموـ مجمة .اإلعدادية المرحمة في

 .عماف الفكر، دار ، ط ،واإلبداع والتفوؽ الموىبة،   )       (الرحمف عبد فتحي جرواف،
 برامج نحو والتفوقيف الموىوبيف الطمبة اتجاىات ،  )     (حاسف ابراىيـ خميؿ ، الحساني
 قسـ ، التربية لكمية مقدمة ماجستير رسالة ، المستقبمية باحتياجاتيـ وعبلقتيا رعايتيـ
 . السعودية العربية الممكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربية

 

   .لمنشر وراؽ دار  :عماف ، اإلبداعي التفكير ،   )     (ابراىيـ عبدااللو ، الحيزاف
 في الموىوبيف الطمبة لدى الكمالية النزعة ،  )     (عمي بف يحيى بف زيف ، خيري

 قسـ ، التربية لكمية مقدمة ماجستير رسالة ، المتغيرات بعض ضوء في القنفذة محافظة
 . السعودية العربية الممكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربية

 

 الخمس بالعوامؿ كمنبئ الحكمة عمى القائـ التفكير )     ,(ظافر الرحمف عبد ، الدحيـ
 رسالة ، السعودية العربية بالمممكة الثانوية المرحمة في الموىوبيف لدى لمشخصية الكبرى

 .باإلحساء فيصؿ الممؾ جامعة التربية، ،كمية منشورة غير ماجستير
 العموـ تدريس في اإلثرائية األنشطة مدخؿ استخداـ أثر )     ,(محمود حامد ، الدرواني

 ،االبتدائي الرابع الصؼ طبلب لدى اإلبداعي التفكير وميارات العممي التحصيؿ تنمية عمى
  .طنطا جامعة التربية، كمية ، منشورة ماجستير رسالة
 تعمـ في المعرفية فوؽ تدريس استراتيجية استخداـ أثر )     ,(محمد صالح الراشد،

 بدولة االبتدائي السادس الصؼ طمبة لدى اإلبداعي التفكير تنمية في التاريخية القصص
 .اإلمارات جامعة التربية، ،كمية منشورة ماجستير رسالة ، المتحدة العربية اإلمارات
 التفكير نحو واالتجاىات اإلبداعية السمات  )     . (السبلمي عوض حسناء ، الزىراني
 بقطاع الطالبات لدى اإلبداعية القدرات بتنمية وعبلقتيا االبتدائية المرحمة لمعممات اإلبداعي

 بجامعة الخاصة التربية قسـ ، التربية لكمية مقدمة ماجستير رسالة ، الباحة بمنطقة القرى
 . العربيةالسعودية الممكة ، الباحة
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 .الفكر دار ، عماف ،والموىوبيف المتميزيف تربية إلى مدخؿ)     .(ىايؿ ناديا السرور،
 الرياضيات لمعممي األوؿ البرنامج ، اإلبداعي التفكير ،  )     (النافع عبدالرحيـ الصبحي

  . الرياض ، السعودية العربية بالمممكة والتعميـ التربية وزارة  
 .الرياض :لمنشر تيمية ابف ،مكتبة الموىوبيف برامج تقويـ )     , (إبراىيـ محمد ، طرابيو
 .بيروت  :اليبلؿ مطبعة ، خبلؽ مبدع طفؿ تربية نحو )     :(أحمد ىشاـ ، القادر عبد

 

 .الرياض  :القمـ دار مكتبة ، والتفكير والتعمـ الدماغ  )     :(ذوقاف ، عبيدات
 التفكير تنمية في المشكبلت حؿ طريقة استخداـ أثر ،  )     (احمد بكر ، العمير

 الصؼ طمبة مف عينة عمى تجريبية دراسة ، عقميا المتفوقيف الطمبة لدى والتحصيؿ اإلبداعي
 . ( ) العدد ، ( ) مجمد ، التربية كمية ، دمشؽ بجامعة العاشر
 في تريز نظرية عمى قائـ تدريبي برنامج فاعمية ،  )     (صالح عبداهلل ازىار ، الغامدي
 ماجستير رسالة ، الثانوية بالمرحمة الموىوبات الطالبات لدى اإلبداعي التفكير ميارات تنمية
 . السعودية العربية الممكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربية قسـ ، التربية لكمية مقدمة
 في الموىوبيف الطمبة نحو المعمميف اتجاىات ،  )     (، موسى بف محمد ، المالكي
 الباحة بجامعة الخاصة التربية قسـ ، التربية لكمية مقدمة ماجستير رسالة ، العادية المدارس

 . السعودية العربية الممكة ،
 المرحمة في الموىوبيف لمتبلميذ الشخصية الميارات )     : (حسف سالـ ، المسفر

 .الكويت : الكويت جامعة ، التربية كمية ، منشورة دكتوراه رسالة ، االبتدائية
 دار  :القاىرة ، والمبدعيف والمتفوقيف الموىوبيف رعاية ، )     (محمود زينب ، شقير

 . لمنشر العربية النيضة
 الفكر، دار الثانية، الطبعة ،والتفوؽ الموىبة)     ,(محمد والبواليز، خميؿ، المعايطة،

 .عماف
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 : األجيبية املراجع : ثاىيا
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• Lassing, Carly J.(     ) Teachers attitudes t wards the 
gifted ;the imp rtance of professional development and school 
culture .  Australasian Journal of Gifted Education   ( ) 
.pp.    .- 
  Turkey, J. (    ). The Level of Creative Thinking Skills among 

Gifted and Ordinary Students in Tafila Governorate. Journal of 
Studies in Education,  ( ),   - 

 

  



 ....................................المرونة –االصالة  – ) الطالقة اإلبداعي التفكير مهارات مستوى عن الكشف

- 0118 - 

 علنية اشتباىة
  الفاضؿ المعمـ أخي

 وبركاتو اهلل ورحمو عميكـ السبلـ

 ،،  لكـ طيبة تحية 

االصالة  –) الطبلقة  اإلبداعي التفكير ميارات مستوى عف ىذه دراسة عممية بعنواف : الكشؼ
 الباحة  مف مدينة في العادية المدارس في   الموىوبيف الطمبة لدى'االفاضة (  –المرونة  –

 معممييـ نظر وجية
  

بداء  االستبانة ىذه  عمي باإلجابة التفضؿ أرجو لذا  ورجاء  نقاطيا لجميع  استجاباتكـ وا 
 إنما  خاطئة وأخري صحيحو إجابو توجد ال بأنو عمماً  المتاحة  االختيارات في بالتدقيؽ التكـر
 وستبقي .  المطروحة العبارة أو  السؤاؿ حوؿ واستجابتكـ  نظركـ وجية عف تعبير ىي

 ،، اعبله الموضح العممي البحث لغرض  فقط تستخدـ سريو االجابات
 
 

 ،،  والتقدير الشكر فائؽ  بقبوؿ وتفضموا 
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 باملعلنني  اخلاصة البياىات  :-  االول اجلسء
   :تمثمكـ التي االجابة عمي ( صح ) عبلمة  وضع يرجي

   :النوع 

 (      )                                                           ذكور •

 (       )                                                            إناث •

  :التخصص  - 
 (          )            أحياء ، كيمياء ،  فزياء ، رياضيات ، عموـ) عممي •

 (      )                              اجتماعيات ، تاريخ ، عربي) أدبي •

 (        )                                            دينية / شرعيو عموـ •

  :الصً - 

 (      )                                            سنو   -     مف •

 (      )                                       سنو    –    مف أكثر •

 (      )                                        سنو     -  مف أكثر •

 (     )                                       سنو    –    مف أكثر •

 (        )فوؽ  فما سنو    •

  :التعليه مبَية اخلربة شيوات - 
  (          )                                             سنوات   -  مف •

 (          )                                          سنوات    -  مف  •

 (          )                                            سنو    -   مف •

 (          )                                             فوؽ فما سنو    •
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 :االشتباىة حماور  :الجاىي اجلسء
 الطمبة لدى اإلبداعي التفكير لسمات رصدؾ تحدد التي العبارات مف مجموعة امامؾ المعمـ عزيزي

 .بدقة عمييا اإلجابة رجاء  المرتفع التحصيؿ ذوي والطمبة الخاصة البرامج في الموىوبيف

 السمات
 الخاصة
  بالميارات

 العبارة ـ

 التحقؽ درجػػػػػػػػػػػػػػػػة

 عالية
 جداً 

 منخفضة متوسطة عالية
 منخفضة
 جدا

   الطبلقة 

  

 انتاج الطبلب يستطيع 
 األلفاظ مف قدر أكبر

 زمف في واحد لمعني
  .محدد

     

  

 انتاج الطبلب يستطيع
 األفكار مف قدر أكبر

 لمموضوع المناسبة
  المطروح

     

  
 اقتراح الطبلب يستطيع

 الحموؿ مف عدد أكبر
  . ما لمشكمة

     

  

 تفسير الطبلب يستطيع
 المختمفة المواقؼ
 تمؾ عف والتعبير

 لفظيا التفسيرات
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 الربط الطبلب يستطيع
 المتباعدة األفكار بيف

 لمحصوؿ والمتقاربة
 ومضموف معني عمي

 قصير وقت في ومحدد

     

  

 الطبلب يستطيع
 عدة وتفصيؿ استخراج
 واحدة فكرة مف عناصر

 محدد وقت في

     

  

 ربط الطبلب يستطيع 
 األفكار مف كبير عدد

 وقت في ليـ المعطاة
 معني داخؿ متقارب
   جميعا يشمميا واحد

     

  

 الطبلب يستطيع
 المفاىيـ استخبلص
 لمدرس  الرئيسة

 ويتمكنوف ولموحدات
  استخراجيا مف

     

  
 ذكر الطبلب يستطيع

 األسباب مف عدد أكبر
 حدوث وراء تقؼ التي
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  .معيف حدث أو واقعو

   

 الطبلب يستطيع
 عدد أكبر استخبلص

 التي الفوائد مف ممكف
 منيا االستفادة يمكنيـ

 او  موضوع مف 
  .محدد موقؼ

     

  المرونة

   

 الطبلب  قدرة  أالحظ
 رأي مف التحوؿ عمي
 ببل اقتناع عف آلخر

   .تعصب

     

   

 الطبلب  قدرة  أالحظ
 عمي الموافقة عمي
 الخاطئ سموكيـ تعديؿ
 .باقتناع

     

   
 الطبلب  قدرة  أالحظ
 بأفكار الترحيب عمي

  .وتقديرىا اآلخريف

     

   

 الطبلب  قدرة  أالحظ
 تنظيـ إعادة عمي

 االفكار وترتيب
 والمعمومات
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   .بكفاءة واستخداميا

 الطبلب  قدرة  أالحظ   
 اسئمة طرح عمي

 مف قدرا تتطمب
   .التفكير في المرونة

     

 الطبلب قدرة أالحظ   
 عدة وضع عمي

 مختمفة تفسيرات
 واألفكار لممواقؼ

  عمييـ المطروحة

     

 الطبلب قدرة أالحظ   
 بيف الربط عمي

 مف المختمفة المفاىيـ
  إدراكيـ خبلؿ

 ببعضيا لعبلقاتيا
   .البعض

     

 في الطبلب قدرة أالحظ   
 مف ذاتيـ عف التعبير
 التي الحموؿ خبلؿ

  ما لمشكمة يطرحونيا
 العممية خبلؿ

  .التعميمية
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 الطبلب قدرة أالحظ   
 مقارنات إجراء عمي
 موفقيف ، فكرتيف بيف

 كانت سواء  أكثر أو 
 والمواقؼ األفكار
  متباعدة أو مترابطة

     

 الطبلب قدرة األحظ   
 أفكارىـ  تطبيؽ عمي

 التي والحقائؽ
 مواقؼ عمي يدركونيا

 بالنسبة مألوفة غير
  .ليـ

     

  

 

  والجدة االصالة

 دمج الطبلب يستطيع   
 مع الجديدة المعمومات

 واستخداميا القديمة
  .بتوازف

     

 الطبلب يستطيع   
 عناصر بيف التوليؼ
 إلنتاج وحديثة قديمة
  .مبتكر عنصر

     

 انتاج الطبلب يستطيع   
 األفكار مف قدر أكبر
 بالجدة تتسـ التي
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 لحؿ معا واألصالة
  .المشكبلت

 الطبلب يستطيع   
 المعارؼ استدعاء
 عند السابقة والخبرات
 أو لموقؼ التعرض
  .جديدة مشكمة

     

 الطبلب يستطيع   
 عدد بابتكار األبداع
 األفكار مف كبير

 غير  الجديدة
  .المألوفة

     

 الطبلب يستطيع   
  خبلؿ مف االبتكار
  نادرة حموؿ تقديـ

 لموقؼ تماما وجديدة
  .تقميدي

     

 اختيار الطبلب يستطيع   
 مبتكرة جديدة عناويف
 والوحدات لمدروس

 .ليـ تدريسيا يتـ التي

     

 الطبلب يستطيع   
 أفكارىـ وتطبيؽ تجريب
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 في تقميدية الغير
 ليـ يسمح الذي االطار
  .بذلؾ

 عمؿ الطبلب يستطيع   
  مفاىيمية  مخططات
 التي الجديدة لؤلفكار

  .يبتكرونيا

     

 باألفكار الطبلب يرحب   
 إلي ويتقبمونيا الجديدة
 .القديمة افكارىـ جانب

     

 

 

 

  اإلفاضة 

 مف  الطبلب يتمكف   
 األسئمة عمي االجابة
 تفكيرىـ تتحدي التي

 .ويسر بسيولة وتحفزه

     

 مف الطبلب يتمكف   
 معمومات إضافة
 صمة ذات جديدة

 واألفكار بالمواضيع
 بالرجوع المطروحة

 وصموا مصادر إلي
  .ذاتي بشكؿ الييا
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 مف الطبلب يتمكف   
 المواقؼ تحويؿ
 الي العادية واألفكار

 عبر ابداعي شكؿ
 ، قصو الي تحويميا
 رسـ أو مسرحي موقؼ
  .كرتوني

     

 بكفاءة الطبلب يتمكف   
 المشكبلت حؿ مف

 تمخيص ثـ باستفاضة
  .بإيجاز الحموؿ

     

 مف الطبلب يتمكف   
 واإلجابة  التفاعؿ

 التمرينات عمي
 العقمية والتدريبات
 .بالذكاء الُمتسمة

     

 مف الطبلب يتمكف   
عادة الصور وصؼ  وا 
 القصص قص

 مجموعة باستخداـ
 األوصاؼ مف

  .والدقيقة الجديدة
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  مف الطبلب يتمكف   
 عدد بأكبر التفكير
 اإلضافات مف ممكف
 إضافتيا يمكف التي
 أكثر لتصبح ما لفكرة
 . فائدة

     

 مف الطبلب يتمكف   
 األفكار تشعيب
 مجاالت إلي ومدىا
  .تفصيبل أكثر أخري

     

 مف الطبلب يتمكف   
 لمفكرة والنظر التفكير
 عدة مف الواحدة
  .مختمفة زوايا

     

 مف الطبلب يتمكف   
 محتوي أي إثراء
 يتـ موقؼ أو ،فكرة

  .إلييـ تقديمو

     

 وعي الطبلب لدي    
 بالمشكبلت مرتفع

   .بيـ المحيطة
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 فضوؿ الطبلب لدي   
 حؿ عدـ أسباب لمعرفة
  .المواقؼ بعض

     

 حموؿ الطبلب يقدـ   
 في ويساىموف مبتكرة
  بعض  لحؿ اإلعداد

 .المشكبلت

     

 

 

 

 الحساسية 
 لممشكبلت

 

 

 الطبلب يبلحظ   
 أسرع بشكؿ المشكبلت

  .أقرانيـ مف وأعمؽ

     

 الطبلب يستخرج   
 في الضعؼ مواقؼ
 والمواقؼ  البيئة

  .بيـ المحيطة

     

 الطبلب يبلحظ   
 ونواحي األخطاء
 في والقصور النقص
  .اليومية المواقؼ

     

 كبير دافع الطبلب   
 البحث غمار لخوض
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 جوانب الطبلب يبلحظ   
 في والقصور النقص
 والتقاليد العادات

 .وينتقدونيا

     

 مبلحظة الطبلب يجيد   
 العادية غير األشياء

  .محيطو في المحيرة أو

     

 إدخاؿ الطبلب يستطيع   
 وتعد تحسينات

 المعارؼ عمي يبلت
 .الموجودة واألفكار

     

 

 

 


