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 ملخص:

ىدف البحث إلى التعرف عمى مستوى نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين 
بأبعاد ثالثة ىي عمميات التفكير، واألداء  STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

المنيج الوصفي التحميمي. البحث . استخدمت الباحثة في ىذه اتجاىات التحصيلالمياري، و 
( طالب وطالبة من فصول ومدارس الموىوبين بمحافظة جدة 011عينة البحث في ) تمثمت

بالمرحمة الثانوية. تم بناء استبيان لقياس نواتج التعمم اإلبداعي لمطالب الموىوبين، لتقييم 
 نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين في مدارس رعاية الموىوبين.

طالب الموىوبين في نواتج التعمم اإلبداعي جاء أشارت النتائج إلى أن مستوى ال
بمستوى مرتفع في المستوى العام وفي كل األبعاد، حيث جاء بالمركز األول مجال " األداء 

"، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود اتجاىات التحصيلالمياري" يميو "عمميات التفكير"، ثم "
بين حول مستوى نواتج التعمم اإلبداعي فروق بين متوسطات درجات استجابات الطالب الموىو 

 .البحثتعزى لمتغير النوع االجتماعي، ومتغير نظام 

قدمت الباحثة عدة توصيات منيا: ضرورة البحث في ضوء ما أسفرت عنو نتائج 
لتنمية نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب  STEMتصميم برامج إثرائية في ضوء منحى 

ج تدريبية لمعممي الموىوبين من اجل تنمية مياراتيم في مجال الموىوبين، وأىمية تبني برام
تعميم التفكير اإلبداعي لدى الموىوبين، وضرورة توفير حوافز معنوية ومادية لمطالب 

 .الموىوبين المبدعين لتشجيعيم عمى اإلبداع.

 .STEM: نواتج التعمم اإلبداعي، الطالب الموىوبين، تعميم الكممات المفتاحية
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The level of creative learning outcomes for gifted students at the 

secondary stage in Jeddah Governorate in light of STEM education 

application 

Abstract: 

The aim of the research is to identify the level of creative learning 

outcomes for gifted students at the secondary level in light of applying STEM 

education in three dimensions: thinking processes, skill performance, and 

achievement emotions. In this study, the researcher used the descriptive 

analytical method. The sample of the research consisted of (100) male and 

female students from gifted classes and schools in Jeddah Governorate, at the 

secondary stage. A questionnaire was built to measure creative learning 

outcomes for gifted students, to evaluate creative learning outcomes for gifted 

students in gifted care schools.  

The results indicated that the level of talented students in the products of 

creative learning came at a high level in the general level and in all dimensions, 

where the first place came in the field of "skill performance" followed by 

"thinking processes", then "emotions of achievement", and the results indicated 

that there were no differences between The mean scores of the responses of 

gifted students about the level of creative learning outcomes are attributed to 

the gender variable and the variable of the study system. 

       In light of the results of the study results, the researcher made several 

recommendations, including: the necessity of designing enrichment programs 

in the light of the STEM approach to develop creative learning outcomes for 

gifted students, the importance of adopting training programs for gifted 

teachers in order to develop their skills in the field of creative thinking 

education for the gifted, and the need to provide incentives Moral and material 

for talented and creative students to encourage them to creativity .. 

Keywords: Creative Learning Outcomes, Gifted Students, STEM 

education.
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 مكدمة:

تعتبر مرحمة المراىقة من أىم مراحل الفرد والتي يسعى فييا المراىق إلى التفرد والتميز 
عن اآلخرين وتتفتح فييا قدراتو اإلبداعية، وىو ما يمقي بالعبء عمى مؤسسات التربية 

شباع رغبات المراىقين في التميز.  والتعميم في استثمار تمك القدرات وا 
بداعاتيم فإن تنمية نظرا ألن حضاو  رة أي أمة ىي نتاج إنجازات أبنائيا الموىوبين وا 

اإلبداع في التربية النظامية ومؤسساتيا والمحاق بالثورة اإلبداعية في عالم اليوم أصبح 
ضرورة ممحة خاصة في عالمنا الذي تسود فيو العولمة والثورة المعموماتية اليائمة وتطبيقاتيا 

 (232: 3102ة البشرية )نصار، في جميع مجاالت األنشط
وأصبح التوجو نحو تنمية اإلبداع لدى الموىوبين الشغل الشاغل ألنظمة التعميم في 
الدول المتقدمة؛ فعمى سبيل المثال في الواليات المتحدة حرصت السياسة التعميمية عمى 

العممي إكساب الطالب الموىوبين المعرفة والميارات وعادات التفكير الخاصة بالبحث 
واالستكشاف اإلبداعي وحل المشكالت المعقدة واالبتكار، ولتحقيق تمك السياسة أقر الحزبان 

( عام America Compete Actالجميوري والديموقراطي قانون " أمريكا تنافس" )
وتطوير بنية  STEMم، وىدف القانون إلى إتاحة المزيد لتعمم موضوعات برنامج 3112

 (.223: 3102نمية اإلبداع واالبتكار خاصة لدى الموىوبين )كيتمر، تحتية مدرسية تيتم بت
يأتي االىتمام بتنمية اإلبداع لدى الموىوبين تحقيقا لرؤية المممكة العربية السعودية و 
، ضمن محور" اقتصاد مزىر، فرصة مثمرة"، وذلك من خالل توفير تعميم يسيم في 3121

نمية العاشرة في التحول إلى مجتمع معرفي مبدع، دفع عجمة االقتصاد وتماشيًا مع خطة الت
التي تعنى بتحقيق اليدف سعيا إليجاد بيئة عممية إبداعية تنافسية داعمة لإلبداع خاصة 

 م(.3102، 3121لدى أصحاب المواىب من خالل برامج تربوية إثرائية تحقق ذلك. )رؤية 
وم والرياضيات وتيدف إلى من المداخل التربوية الحديثة في تعميم العم STEMوتعميم 

إحداث خبرات تكاممية تربط بين المواد الدراسية بشكل يؤدي إلى تحسين كفايات العموم 
ومفاىيميا والرياضيات ومياراتيا، وىو دمج يساعد عمى تعمم محتوى أكثر اتساعا وعمقا 

لمواجية الحياة لى تنمية االبتكار واإلبداع وتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين إويؤدي 
 (.2: 3102يفية في المستقبل )القاضي، الميدانية والوظ
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( فاعميتو في تحقيق أىداف تدريس العموم والمواد العممية STEMتعميم ) أثبت ولقد
وزيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب وتنمية التفكير العممي واإلبداعي، وتحقيق التفوق 

 (3102(، ودراسة توفيق )3102، دراسة )الشحيمية ظير فيالدراسي كما 
الفرصة التعميمية لمطالب لممارسة الربط بين النظرية والتطبيق  STEMتعميم  ويوفر

يجاد حمول مبتكرة لممشكالت عن طريق توظيف النظرية في الواقع، ويقوم  كذلك تعميم  وا 
STEM بروز المنتج بتنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب وتوفير البيئة التربوية الثرية ل

(، عن طريق الممارسات 3102(ـ كوارع، )Mayasari, et al., 2018اإلبداعي )
( وبرامج تدريبية قائمة عمى Harris, et al., 2018التدريسية الداعمة لتنمية اإلبداع، )

(، والتدريس (STEM  Ugras, 2016(، وأنشطة تعميم 3102العنزي والعمري، )التفكير 
 ,Chengتنمية نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب في المرحمة الثانوية )اإلبداعي يعمل عمى 

2011.) 
في تنمية اإلبداع لدى الموىوبين فقد عممت إدارة  STEMونظرا ألىمية تعميم 

الموىوبين بوزارة التعميم عمى نشر برامج إثرائية تقوم عمى ذلك، في فصول ومدارس 
معرفة تقييم لإلى تحتاج  ولكنياالعربية السعودية؛  الموىوبين وىي تجربة رائدة في المممكة

من خالل تحديد  البحث الحاليإليو جوانب القوة والضعف من أجل تطويرىا وىو ما يسعى 
 . STEMنواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية في ضوء تعميم 

 أهداف البخح:

في بعد "عمميات التفكير" لدى الطالب الموىوبين تحديد مستوى نواتج التعمم اإلبداعي  .0
 .STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

تحديد مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في بعد "األداء المياري" لدى الطالب الموىوبين  .3
 .STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

" لدى الطالب الموىوبين ىات التحصيلاتجاتحديد مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في بعد " .2
 .STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

معرفة مدى وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب الموىوبين تبعا لمنوع االجتماعي  .2
 )ذكور/ إناث( في مستوى نواتج التعمم اإلبداعي.
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لنظام البحث  )فصول معرفة مدى وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب الموىوبين تبعا  .2
 موىوبين/ مدارس موىوبين( في مستوى نواتج التعمم اإلبداعي.

 :البخحأسئلة 

 السؤال الرئيس:
ما مستوى نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية في ضوء 

 ؟  STEMتطبيق تعميم 
  األسئلة الفرعية:

ما مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في بعد "عمميات التفكير" لدى الطالب الموىوبين  .0
 ؟  STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

ما مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في بعد "األداء المياري" لدى الطالب الموىوبين  .3
 ؟  STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

" لدى الطالب الموىوبين اتجاىات التحصيلالتعمم اإلبداعي في بعد " ما مستوى نواتج .2
 ؟  STEMبالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

ىل يوجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب الموىوبين تبعا لمنوع االجتماعي )ذكور/ إناث(  .2
 في مستوى نواتج التعمم اإلبداعي؟

)فصول  البحث نظام الطالب الموىوبين تبعا لىل يوجد فروق دالة إحصائيا بين  .2
 موىوبين/ مدارس موىوبين( في مستوى نواتج التعمم اإلبداعي؟

  :البخحأهنية 

  القائمين عمى إعداد مناىج وبرامج الموىوبين في تطوير تمك البحث قد تساعد ىذه
 البرامج وتحسينيا.

  لمتعرف عمى مدى ما تحقق من نواتج تعمم إبداعي  تقويمية أداة تشخيصيةالبحث تقدم
 وىذه األداة قد تفيد معممي ومشرفي مدارس الموىوبين.

  اإلسيام في توجيو صناع سياسة رعاية الموىوبين في المممكة العربية السعودية في
 تنمية القدرات اإلبداعية لدى الموىوبين.لإيجاد مناحي جديدة 

  أمام بحوث ودراسات أخرى تيتم بتقويم البرامج التربوية  في فتح المجالالبحث تفيد ىذه
 المقدمة لمموىوبين خاصة في مجال تنمية االبتكار واإلبداع لدييم.
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  إطارا موجيا لبرامج مستقبمية تدريبية لتنمية الممارسات البحث قد تكون نتائج ىذه
 التدريسية الداعمة لإلبداع لدى الموىوبين.

 البخحمصطلخات 

 التعله اإلبداعي: ىواتج

 :مجموعة من المعارف والميارات والقدرات التي يحققيا الطالب الموىوب، ويكون  اصطالحا
قادرا عمى أدائيا نتيجة الكتسابو مجموعة من الخبرات التربوية في نياية دراستو لمقرر أو 

العزيزي، برنامج تعميمي معين، وتؤدي إلى تغير مرغوب فييا في جوانب اإلبداع لديو.)
 وتشمل: (22: 3102

 عمميات التفكير: نواتج التعمم القائمة عمى عمميات التفكير المبدع مثل األصالة والمرونة .0
 األداء المياري: الميارات التي تتولد من عمميات التفكير االبتكاري. .3
 اتجاىات التحصيل: االتجاىات في مجال التحصيل األكاديمي والتي تميز الطالب المبدع. .2
  إجرائيا: مجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات التي تنمي الجوانب اإلبداعية لدى

في فصول أو مدارس  STEMالطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية نتيجة تعرضيم لتعميم 
 الموىوبين.

 :STEM تعليه
 اصطالحا: 

بأنو: البنية األساسية التي  STEMيمدخل التكاممال( 2: 3102عرف البيز )
تتضمن المعارف والميارات والممارسات التعميمية األساسية المبنية منطقيًا بشكل متسمسل، 
وتسيم في تحقيق التكامل بين مجاالت العموم والتقنية واليندسة والرياضيات، وربطيا 

 بتطبيقات العالم الواقعي إلعداد أجيال متنورة في تمك المجاالت.
("بناء معرفي من تكامل بين فروع العموم والرياضيات 03م:3103غانم )وعرفو 

والتصميم اليندسي مع تطبيقاتيا التقنية، ويعتمد ىذا البناء عمى التعمم من خالل تطبيق 
األنشطة العممية التطبيقية، وأنشطة االكتشاف والتحري، وأنشطة الخبرة اليدوية، وأنشطة 

 اذ القرار".التفكير العممي و المنطقي واتخ
  إجرائيا: تعميمSTEM ل الموىوبين والمقدم لمطالب الموىوبين في مدارس أو فصو

 حافظة جدة.بالمرحمة الثانوية بم
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 البخح:ذلددات 

 .STEMالموضوعية: نواتج التعمم اإلبداعي في ضوء تطبيق تعميم المحددات  .0
ومدارس عمى الطالب الموىوبين في فصول البحث البشرية: تقتصر المحددات  .3

 الموىوبين بالمرحمة الثانوية.
المكانية: فصول ومدارس الموىوبين بالمرحمة الثانوية بنين وبنات بمحافظة المحددات  .2

 جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعودية.
/ 0221في الفصل الدراسي الثاني من العام البحث الزمنية: تم تطبيق أداة المحددات  .2

 ىـ.0220
 اإلطار اليظري:

 العالقة بني املوهبة واإلبداع:

قضية العالقة بين الموىبة واإلبداع قضية حظيت باىتمام الباحثين، خاصة في مجال 
التي تعمل عمى تعظيم المنتج  ةكيفية تنمية اإلبداع لدى الموىوبين وتقديم البرامج التربوي

أنو، ومع المزيد من التطوير لمموىبة من  (22: 3102)عبد الحميد، اإلبداعي لدييم، ويرى 
عندما يكون المرء مبدعا فإن ذلك ال م المناسبين قد تتحول إلى إبداع؛ فخالل التربية والتعمي

يشير إلى حالة مؤقتة أو ظيرت فجأة، بل إلى نشاط دائم مستمر ربما بدأ منذ وقت مبكر 
الموىوبين تكون  األطفالة التي "تمنح" وربما لم ينتبو أحد إليو. ىذا عمى الرغم من أن الموىب

بارزة وغير عادية، أو استثنائية، بسبب ظيورىا المبكر والمميز لمرحمة الطفولة، أما إبداع 
 نتج عنو ظواىر لم يشيدىا العالم من قبل.يالراشد فيكون مدىشا ألنو 

الذكاء يولد  وترى الباحثة أن ىناك ارتباطا بين مثمث الذكاء/ الموىبة/ اإلبداع؛ ذلك أن
أيضا يحتاج إلى رعاية ليصل في و بو الفرد ولكنو يحتاج إلى تنمية والموىبة ىي استعداد 
ية الموىبة ادور المدرسة في رع االنياية إلى منتج نيائي وىو الناتج اإلبداعي. ويكون ىن

 يا عمى االبتكار ووالدة المنتجات اإلبداعية التي تسيم في إيجاد حمول لمشكالتعلتشجي
 المجتمع.

يدف إلى تنمية اإلبداع لدى الطالب، ولقد أشارت دراسة توبرامج رعاية الموىوبين 
ماسة إلى تقديم المزيد من الرعاية واالىتمام ال( إلى الحاجة 02: 3102)القحطاني، 

بالموىوبين، والتعرف عمى أىم احتياجاتيم اإلرشادية ومن تمك االحتياجات تنمية القدرات 
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ييم، والتي في ضوء تحديدىا تستطيع الجيات الميتمة بالموىوبين أن تقدم برامج اإلبداعية لد
ليذه الفئة من الطالب، حتى  تربوية ونفسية واجتماعية متنوعة تنمي تمك القدرات اإلبداعية

 تتمكن من تقديم أفراد قادرين عمى النجاح، والرضا عن حياتيم وعن أوطانيم.
بات لتنمية اإلبداع لدى الموىوبين التي اقترحيا ويمكن االعتماد عمى بعض التدري

 (؛ ومنيا:022: 3102إدوارد دي بونو )الطيب، 
 التدريب عمى استخدام الكممات العشوائية. .0
 االقتران بين قائمتين )قائمة أ وقائمة ب(. .3
 إيجاد الرابطة المشتركة بين الكممات. .2
 إظيار القيمة األعمى في ضوء بعض القيم. .2
 الواضح وتوليد ارتباطات جديدة متعددة.تخطي االرتباط  .2
 إطالق األفكار بقوة من أجل حل المشكمة. .2
 استخراج المعاني المتضادة. .2
 اقتراح موقف صعب والقيام بحمو. .2

 جودة ىواتج التعله :
تقاس جودة التعميم بمدى ما تحقق من نواتج التعمم أو مخرجات التعميم ، وىي مقياس 
جيد لجودة التعميم؛ ألنو يؤكد عمى أىمية ما يتعممو الطالب فعال، ويتم اعتماد نتائج التحصيل 

 (22: 3102)عطية، التعمم الدراسي كمقياس لجودة نواتج 
ا أال نغفل العناصر األخرى من عناصر عمينالتعمم ولكن مع اىتمامنا بجودة نواتج 

المنظومة التعميمية وىما: مدخالت التعميم وعممياتو، وىما عنصران ىامين ويتحكمان في 
 .نواتج التعمم

 مبررات تحسين جودة نواتج التعمم :
صالح العممية التعميمية في ظل متطمبات التنافسية التعمم تعتبر نواتج  أساسا لتطوير وا 

 (220: 3102ىم تمك المبررات: )الداوي، ير التميز المؤسسي، ومن أالدولية ومعاي
 .السعي لتجويد العممية التعميمية ككل 
 .مواكبة التطورات في مجال التعميم 
 .تمبية متطمبات سوق العمل المتغيرة 
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 .زيادة اعتمادية ومستوى ثقة في أداء المؤسسات التعميمية 
 .توجيو الموارد التعميمية وحسن إدارتيا 
 .خفض النفقات التعميمية 
 .زيادة كفاءة المتعممين وتقدميم في عممية التعمم 
 .التحسين المستمر لمعممية التعميمية 
 .تقصي مشكالت التعميم والعمل عمى وضع حمول ليا 

 خطوات تطبيل جودة ىواتج التعله :
عديدة، ويمكن التعمم أو ضمان جودة نواتج التعمم إن خطوات تطبيق جودة نواتج 

 توحيد شكل التوثيق (22: 3102جازىا في اآلتي: )عطية، إي
إعداد خطة تنفيذية ومراجعة انشطة المدرسة  التخطيط لضمان الجودة: ويتناول: .0

وضع قواعد لعمل وبيان ما يجب عممو، وما يجب تفاديو مع كل خطوة، و ومجاالت ا
تصف اإلجراءات العمل اإلدارية )البروتوكوالت(، وىي عبارة عن خطة منفصمة دقيقة 

 اإلدارية لعمل المدرسة / الجامعة.
وضع المواصفات المطموبة: ويتضمن وصفا مفصالت لخصائص المخرج التعميمي  .3

 وقياسيما.
 مخرج التعميمي وضع معايير المخرج التعميمي: وىي عبارة عن تعميمات محددة دقيقة لم

 المتوقع من الطالب.
 المعايير القياسية: بمعنى وصوليا إلى الفئات المستيدفة من الطالب والمعممين  نشر

والمشرفين ومديري المدارس، والتأكد من أنيم فيموىا وتقبموىا، ويقوم المعممون 
 بالتدريس لتحقيقيا بطريقة صحيحة.

 مراقبة الجودة: تتم فييا عممية االستمرار في جمع البيانات الخاصة بمؤشرات معينة 
وتحميميا لمساعدة المعممين والمديرين والمشرفين عمى تحديد مدى تحقق تمك 

 المخرجات.
تحديد فرص التحسين: ويتم ذلك من خالل: اختيار مخرجات تعميمية معينة لمتركيز  .2

 عمييا، واختيار فرص لتحسين جودة تمك المخرجات.
 التعممنواتج لمشكالت التي تواجو تحقيق جودة تحديد ا. 



 ............................................ مستوى نواتج التعلم اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية

- 3222 - 

 التعممنواتج ا لتحديد أسباب عدم تحقيق جودة لمشكالت ودراستيتحميل ا. 
 كمة وتصحيحو.شاختيار الحل المناسب لمم 
 .تنفيذ الحل: ومراقبة التنفيذ وتصحيح المسار 

 :التعله أسباب تدىي ىواتج 
في  (3102)إبراىيم، ذكره إلى ما التعمم أسباب تدني نواتج الباحثة رجع تيمكن أن 

 :النقاط التالية 
 ارتفاع الفاقد التعميمي نتيجة التسرب الدراسي أو الرسوب. .2
ضعف مستوى المدخالت التعميمية  في المرحمة التعميمية السابقة يؤثر بدرجة كبيرة عمى  .2

 جودة التعميم بالمؤسسة التعميمية الجديدة التي التحق بيا.
 واالختبارات.البحث عدم وعي الطالب أحيانًا بالموائح الخاصة ب .2
نتيجة إرغاميم عمى اختيار تخصصات ال  الطالبسوء اختيار القسم الذي يمتحق بو  .2

 تتوافق مع  قدرات الطالب وميوليم.
أساليب التقويم وعدم اتفاقيا مع الطالب وفروقيم الفردية أو عدم إلمام بعض المعممين أو  .2

 أعضاء ىيئة التدريس بأساليب التقويم الحديثة.
و أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام طرق وأساليب عدم قدرة بعض المعممين ا .2

 التدريس المختمفة التي تتالءم مع طبيعة المنيج الدراسي ومع طبيعة الطالب.
بالجامعات ضعف المستوى العممي أحيانًا لبعض المعممين أو أعضاء ىيئة التدريس  .01

يمعبوا دورًا حيث أن معمم المعمم يعد بمثابة المحدد لنوعية من يقومون بيذه المينة و 
ىامًا في إعداد المعمم ، بل إن نجاح النظم التعميمية يتوقف عمى مدى توفر نوعية 

 .المعمم
تدني مستوى الخدمات التعميمية المقدمة لمطالب حيث أثبتت الدراسات أن الخدمات  .00

التي تقدم لمطالب ليا أثر كبير عمى جودة التعميم ومنيا جودة اإلمكانات المادية 
 مراكز التعمم وغيرىا.وجودة 
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 واإلبداع: STEMميخى 

 عمى تنمية اإلبداع لدى الطالب من خالل األليات التالية: STEMيقوم منحى 
عمى الممارسة الفعمية ونشاط المتعممين، وىو ما ينمي عمميات   STEMيبنى منحى  .0

نما تكتسب بالخبرة،  اإلبداع التي تكتسب بالممارسة وليست سمات يولد بيا الفرد وا 
فالفرق بين الذكاء واإلبداع أن الذكاء تدخل الوارثة فيو بشكل كبير أما اإلبداع فيكتسبو 

 (Root-Bernstein, 2015: 205الفرد بالممارسة والتعمم.)
إلى تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى الطالب من   STEMييدف منحى  .3

 (Ugras, 2018: 166خالل المشاريع التربوية.  )
حتاج رعاية المبدعين إلى تنمية االستقصاء العممي لتحقيق اإلبداع لدى الطالب في ت .2

 STEMمجال العموم وىو ما يسعى إليو منحى
أىم متطمبات  رية في حل المشكالت العممية، وىوعي ىو تطبيق لمنظالمنتج اإلبدا .2

 والذي يقوم عمى تكامل العموم النظرية مع العموم التطبيقية. STEMمنحى 
توظيف المعرفة اليندسية والرياضية والعممية   STEMمن أىم متطمبات منحى  .2

( وذات Original productsوالتقنية بشكل متكامل لموصول إلى منتجات مبتكرة )
 قيمة لممجتمع.

كان لو أثر كبير عمى  STEMوقد أشارت دراسة ميساري وآخرون  إلى إن منحى  .2
( من خالل ما قدمو المنحى من أنشطة تربوية student creativityإبداعية الطالب )

حسنت من القدرات اإلبداعية لدى و بين العموم النظرية والتطبيقية  تمتكاممة جمع
المنحى عمى زيادة دافعية الطالب  عملالطالب، وقدراتيم عمى حل المشكالت، كما 

(Mayasari, et. al., 2016) 
وقد أشارت دراسة ميساري أيضا إلى أن من صعوبات تحقيق اإلبداع لدى الطالب  .2

إلبداعي، وكذلك ىو الحاجة إلى وقت كبير إلنجاز المنتج ا STEMباستخدام منحى 
عية وىو ما يثقل من ميزانية المدرسة اداليف باىظة لتنفيذ المشاريع اإلبالحاجة إلى تك

 (.Mayasari, et. al.,  2016) أو مراكز الموىوبين
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 :STEMبرىامج اإلثراء الشامل للنوهوبني وفل تعليه 

وىو برنامج يتضمن استخدام استراتيجية دمج العموم والتقنية واليندسة 
من خالل التجارب العممية في تعميم فصول الموىوبين، وييدف إلى STEMوالرياضيات 

عمى استخدام استراتيجية دمج العموم والتقنية واليندسة والرياضيات المعممين تدريب 
STEM ليم  اع مستوى األنشطة اإلثرائية المقدمةلمطالب الموىوبين، مما يسيم في ارتف

في العموم والرياضيات، وقد بدأت وزارة التعميم في تدريب المعممين عميو في  ثالث 
 (3102مراحل: )وكالة التعميم العام، 

 تدريب الفريق في الواليات المتحدة االمريكية  المرحمة األولى: .0
م ي المناطق المحددة. بحيث يت(: تنفيذ التدريب ف0222-0222المرحمة الثانية: ) .3

 عموم والرياضيات في فصول الموىوبينال ساعة( تدريبية لمعممي ومعممات 32تنفيذ )
في المناطق المستيدفة بالتدريب )مكة  لمطالب والطالبات الموىوبينساعة(  02و)

 (االحساء –المنطقة الشرقية  -طائفال –الميث  -جدة –المكرمة 
( : تنفيذ التدريب في المناطق المحددة. بحيث يتم 0221 -0222المرحمة الثالثة: ) .2

لمعممي ومعممات العموم والرياضيات في فصول الموىوبين ساعة( تدريبية  32تنفيذ )
 –المناطق المستيدفة )الرياض ساعة( لمطالب والطالبات الموىوبين في  02و)

 .المدينة المنورة(–ينبع  –الخرج 
 STEMمستكبل ميخى 

عمى الرغم من الجيود المبذولة في المممكة العربية السعودية من أجل تبني تعميم 
STEM  في التعميم إال أن ىناك تحديات أمام ذلك، ومن أجل استشراف مستقبل ىذا المنحى

 (Gehrke,  & Kezar, 2019(، و)3102)توفيق، البد من القيام بالمتطمبات التالية: 
في ضوء البحوث  STEMالمبادرات الشخصية التي تعمل عمى تطوير تعميم تشجيع  .0

 الميدانية.
من خالل اختيار عناصر من  STEMتشجيع الممارسات التدريسية الداعمة لتعميم  .3

 المعممين ذات كفاءة وتدريبيم بشكل مستدام.
 . STEMتسير وفق نظام تعميم  STEMإيجاد برامج جامعية لخريجي مدارس  .2



 ............................................ مستوى نواتج التعلم اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية

- 3222 - 

ور من العالقات داخل وخارج مدارس الموىوبين من خالل إبرام تمك المدارس بناء جس .2
 شراكات متعددة مع الجامعات والقطاع العام والخاص.

في الجامعات ذات المستوى والتصنيف العالي داخل المممكة  STEMتحسين فرص تعميم  .2
 العربية السعودية وخارجيا.

 معوقات تينية اإلبداع لدى املوهوبني:

( تمك المعوقات إلى معوقات تتعمق بالبيئة 312: 3100سعاد الفجال ) قسمت
 المدرسية ومعوقات تتعمق بالمنيج والبرامج التربوية:

  معوقات تتعلل بالبيئة املدرسية:

 المناخ التقميدي داخل المدرسة .0
 نقص اإلمكانات التربوية .3
 التركيز عمى الذاكرة واالسترجاع .2
 ي تتطمب الحفظ واالسترجاعاألسئمة التقميدية الشائع الت .2
 عدم تقدير المدرسة لمواىب الطالب .2
 التفرقة في المعاممة بين التالميذ .2
 عدم وجود وقت لإلبداع بسبب كثرة الواجبات المنزلية .2
 انتشار ظاىرة الغش والتسرب من المدرسة. .2
 إلزام المعمم بمنيج دراسي محدد يجب االنتياء منو في فترة زمنية محددة. .2

  تتعلل امليوج الدراسي معوقات

 ضغط المناىج الدراسية في خطة زمنية محددة .0
 . اكتظاظ المناىج الدراسية وازدحاميا .3
 .المنيج الدراسي ال يمبي احتياجات الطالب وال يتحدى تفكيرىم  .2
 خمو معظم المناىج الدراسية من إجابات متنوعة واالكتفاء بإجابة واحدة. .2
 كاديمية المرتبطة باالمتحاناتاقتصار المناىج عمى الموضوعات األ  .2
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  معوقات تتعلل باملعله
 اعتماد المعمم عمى الطريق التقميدية -0
 ةثعدم تدريب المعمم عمى الطرق الحدي -3
 .الطالبعدم قدرة المعمم عمى اكتشاف القدرات اإلبداعية عند  -2
 عدم ترك الحرية لممعمم لمبحث العميق في األنشطة -2
 التي يحصل عمييا المعمم لتنمية القدرة اإلبداعية لدى الطالب قمة المصادر -2
 عدم وجود دليل لممعمم ليكون مرشدًا لو. -2

 ىواتج التعله اإلبداعي:

 ,Cheng) أىم نواتج التعمم المطموبة في مجال تنمية اإلبداع لدى الموىوبين: من
2011) 

 يفكر الموىوب المبدع في المشكمة من جوانب شاممة ومتعمقة. .0
 بطريقة إبداعية. لمشكالت الموىوب المبدعيحل  .3
 الموىوب المبدع أفكارا مبتكرة. ديول   .2
 في استكشاف المجيول باستمرار. الموىوب المبدع يرغب .2
 الموىوب المبدع العموم والتقنيات ويسعى دائما لمربط بينيا. يحب .2
 إيجاد حمول مبتكرة. الموىوب المبدع في العمميات العقمية التي يقوم بيا عند يفكر .2
 يربط الموىوب المبدع بين النظرية وتطبيقيا عمى أرض الواقع. .2
 الموىوب المبدع بتقييم أفكاره المبتكرة. يقوم .2

 الموىوب المبدع عمى التقدم في عممية التعمم المبدع. يحرص .2
 الموىوب المبدع في أنشطة متنوعة تنمي قدراتو اإلبداعية. يشارك .01

 الدراسات السابكة:

د البحث في الدراسات ذات العالقة رصدت الباحثة بعض الدراسات التي تناولت بع
 الحالية، وستقوم بعرضيا مرتبة زمنيا من األحدث كالتالي:البحث جوانب من موضوع 

إلى استقصاء تصورات معممي عموم المرحمة الثانوية ( 3102ىدفت دراسة السالمات، ) .0
(، واختالف تمك STEMواليندسة والرياضيات ) حول منحى التكامل بين العموم والتقنية

التصورات باختالف مؤىل المعمم العممي، وسنوات خبرتو، وتخصصو، واستخدم المنيج 
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( STEMالوصفي من خالل تطبيق استبانة تقيس تصورات معممي العموم حول منحى )
رس ( معمما لمعموم في المدا22ومتطمبات التدريس باستخدامو عمى عينة مكونة من )

الثانوية في مدينة الطائف تم اختيارىم عشوائًيا. أظيرت النتائج وجود تصورات بدرجة 
(، وحول متطمبات التدريس STEMكبيرة لدى معممي عموم المرحمة الثانوية حول منحى )

باستخدامو، كما أظيرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في تمك التصورات 
مؤىل العممي لصالح المعممين الحاصمين عمى دراسات عميا، ومتغير تعزي لكل من متغير ال

سنوات الخبرة لصالح السنوات األكثر، فيما لم تظير فروق ذات داللة إحصائية تعزي 
 لمتغير تخصص معمم العموم.

الكشف عن مستوى ميارات التفكير اإلبداعي ) ( 3102ىدفت دراسة العصيمي ، ) .3
لدى الطمبة ’الحساسية لممشكالت(  –الجدة  –االفاضة  –ة المرون –االصالة  –الطالقة 

الموىوبين الموىوبين ذوي التحصيل المرتفع في المدارس العادية في مدينة الباحة في 
المدارس العادية في مدينة الباحة من وجية نظر معممييم تعزي لمتغير الجنس، سنوات 

( معمم ومعممة لمطمبة 012)من البحث الخبرة، والتخصص األكاديمي، وتكونت عينة 
( فقرة 21استبانة مكونة من )الباحثة الموىوبين والطمبة ذوي التحصيل المرتفع، وصمم 

، وتوصمت النتائج إلى أن الطمبة الموىوبين في المدارس الخاصة البحثلتحقيق أىداف 
ارت والطمبة ذوي التحصيل المرتفع يمتمكوا ميارات التفكير االبداعي بشكل مرتفع، وأش

( في 1.12إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )البحث نتائج 
عمى التفكير اإلبداعي لدى الطمبة ذوي التحصيل المرتفع البحث استجابات أفراد عينة 

لصالح متغير الجنس، لم تكن ىناك أي فروق ذات داللة إحصائية في التفكير االبداعي 
عدد من التوصيات كان البحث في ضوء ىذه النتائج أوصت لصالح المتغيرات األخرى، و 

من أىميا ضرورة التركيز عمى ميارات التفكير اإلبداعي لدى جميع الطمبة وخاصة الطمبة 
الموىوبين والطمبة المتفوقين في جميع المراحل التعميمية، وأىمية تكاثف الجيود من قبل 

ن أجل االىتمام بفئة الطمبة الموىوبين والطمبة وزارة التعميم، اإلدارة المدرسية، والمعممين م
المتفوقين لموقوف عمى حاجاتيم وتنمية قدراتيم ومياراتيم من خالل برامج ابداعية 

ثرائية تتناسب مع مراحميم العمرية المختمفة.  وا 



 ............................................ مستوى نواتج التعلم اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية

- 3222 - 

إلى التعرف عمى درجة اإلبداع لدى الطمبة الموىوبين ( 3102دراسة القحطاني، )ىدف  .2
توسطة والثانوية بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية، ومدى اختالف بالمرحمتين الم

درجة اإلبداع لدى الطمبة الموىوبين بمدينة أبيا بالمممكة العربية السعودية باختالف كل 
. وقد استخدم (إناث –ذكور )، والجنس (الثانوية –المتوسطة )من المرحمة الدراسية 

المنيج الوصفي الفارق لمناسبة ىذا النمط من الدراسات، وبمغت عينة البحث الباحثة 
توصل البحث إلى (. 222%( من المجتمع األصمي البالغ )32.12( بنسبة )332)

 -المرونة التوسع والتفصيل  -الطالقة )النتائج التالية: تحقق معظم أبعاد اإلبداع 
لدى الطمبة الموىوبين بالمرحمتين المتوسطة  والدرجة الكمية لإلبداع (الحساسية لممشكالت

والثانوية بمدينة أبيا بدرجة مرتفعة، ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الموىوبين 
بالمرحمة المتوسطة والطمبة الموىوبين بالمرحمة الثانوية بمدينة أبيا في كل بعد من أبعاد 

الحساسية لممشكالت)،  -والتفصيل التوسع  -المرونة  -الطالقة  -اإلبداع (األصالة 
( بين الطالب الموىوبين والطالبات 1.10توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

الحساسية  -التوسع والتفصيل  -المرونة  -الطالقة (الموىوبات في أبعاد اإلبداع 
والدرجة الكمية لإلبداع لصالح الطالبات الموىوبات، في حين ال توجد فروق  (لممشكالت

 في بعد األصالة.دالة إحصائيا بين الطالب الموىوبين والطالبات الموىوبات 
إلى التعرف عمى ممارسات ( Harris, et al., 2018دراسة ىاريس وأخرون )ىدفت  .2

التدريس والخاصة بفيم اإلبداع لدى الطالب. استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي، 
الثانوية في أستراليا والواليات المتحدة وكندا ( معمما بالمرحمة 22)البحث وتمثمت عينة 

. عمل مجموعات نقاش لجمع البياناتوسنغافورة، حيث  قام الباحثون بإجراء مقابالت و 
إلى أن المعممين يقومون بتنمية اإلبداع لدى الطالب عن طريق التعمم البحث أشارت 

اطرة، واستخدام التقويم التشاركي وتنمية الحوار وتنظيم الفصل وتشجيع الطالب عمى المخ
 البديل بديال عن التقويم التقميدي.

إلى استكشاف الدراسة ( Mayasari, et al., 2018دراسة ماياسري وآخرون )ىدفت  .2
لخمق نواتج مبتكرة في الطاقة  STEMمستوى اإلبداع لدى الطالب في ضوء دمج تعميم 

( من طالب إحدى الجامعات بإندونيسيا يدرسون 32) فيالبحث المتجددة. تمثمت عينة 
مقررا في العموم التطبيقية. تم استخدم المنيج الوصفي من النوع الكمي والنوعي من خالل 
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المقابمة واالستبيان لجمع البيانات. أشارت النتائج إلى أن المنتج المبتكر يتأثر بمعرفة 
اإلبداعية من خالل تطبيق المعرفة  حيث استطاع التعميم تنمية القدرات STEMتعميم  

 والميارات وتنمية القدرة عمى حل المشكالت.
إلى التعرف عمى أثر التدريس اإلبداعي عمى ( Cheng, 2011دراسة تشانج )ىدفت  .2

استخدام المنيج شبو التجريبي عمى عينة  تنمية نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب. تم
( طالبا بالمرحمة الثانوية في إحدى مدارس ىونج كونج تم تطبيق مشروع 321من )

التدريس المبدع عمييم في سع فصول. تم استخدام االستبانة لجمع البيانات لقياس نواتج 
المبدع.  التعمم اإلبداعي وتمت مقابمة الطالب لمتعرف عمى تصوراتيم حول التدريس

أشارت النتائج إلى تحسن نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب بعد تدريسيم باستخدام 
 المدخل اإلبداعي في التدريس.

 التعكيب على الدراسات السابكة:

 يتضح من الدراسات السابقة االستنتاجات التالية:
  معممو العموم لدييم تصورات إيجابية حول تطبيق تعميمSTEM  في المرحمة الثانوية

 (.3102)السالمات، 
  .الطالب الموىوبون ذوو التحصيل المرتفع يكون مستوى تفكيرىم اإلبداعي مرتفعًا أيضا

 (.3102)العصيمي، 
  (.3102)القحطاني  مستوى اإلبداع لدى الموىوبين بالمرحمة الثانوية مرتفع 
 ب في ضوء تعميم ىناك ممارسات تدريسية داعمة لتنمية اإلبداع لدى الطال

STEM(Harris, et al., 2018.) 
  يقوم تعميمSTEM  بتنمية القدرات اإلبداعية لدى الطالب وتوفير البيئة التربوية الثرية

 (.Mayasari, et al., 2018لبروز المنتج اإلبداعي )
  تعميمSTEM ( ،3102ينمي التفكير اإلبداعي لدى الطالب في الرياضيات كوارع.) 
  التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين من خال برامج تدريبية قائمة عمى يمكن تنمية

 (.3102التفكير التصميمي العنزي؛ والعمري، )
  أنشطة تعميمSTEM تنمي االتجاىات نحوه وتنمي اإلبداع العممي ومعتقدات الدافعية

 (.Ugras, 2016لدى الطالب )
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 اإلبداعي لدى الطالب في المرحمة  التدريس اإلبداعي يعمل عمى تنمية نواتج التعمم
 (.Cheng, 2011الثانوية )

 القائمة عمى الحمول االبتكارية تنمي تنمية ميارات حل المشكالت لدى  البرامج اإلثرائية
 (.3101البيي، ) المراىقين الموىوبين أكاديميا

 الفجوة البخجية:
ىنا الفجوة البحثية في عدم وجود دراسة تناولت تقييم نواتج التعمم اإلبداعي لدى  تظير

وىو ما  STEMالموىوبين في المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية بعد تطبيق تعميم 
 تغطيتو. البحث الحاليحاول ي

 جواىب االستفادة:

الباحثة من الدراسات السابقة في اإلحساس بمشكمة البحث الحالي وصياغة  استفادت
 أسئمتو وبناء أداتو وبناء اإلطار النظري لمبحث.

 امليداىية:البخح إجراءات 

 اإلبداعي لدى الطالب الموىوبينالتعمم نواتج  مستوىلمتحقق البحث  سعى ىذا
، ولتحقيق اليدف السابق STEMبالمرحمة الثانوية بمحافظة جدة في ضوء تطبيق تعميم 

 ما يمي:الباحثة تناول 
 :البخحميوج 

المنيج الوصفي التحميمي الذي يصف الواقع عن البحث  في ىذاالباحثة  تاستخدم
، جدةوىم الطالب الموىوبون بالمرحمة الثانوية بمحافظة البحث طريق استجابات مجتمع 

وييدف المنيج الوصفي إلى وصف الظواىر أو الممارسات السائدة أو الواقع، ويتجاوز ذلك 
لموصول إلى استنتاجات وتعميمات في تفسير الظواىر، بما يسمح بتغييرىا وتوجيييا نحو 

 لمالءمتو أىدافيا.البحث المنيج الوصفي في ىذه الباحثة أىداف متوخاة واستخدم 
 ا:وعييتوالبخح دلتنع 

ناثا( الطالب الموىوبينالحالية في جميع البحث يتمثل مجتمع  في مدارس  )ذكورا وا 
التطبيق  بالمممكة العربية السعودية، وتم بالمرحمة الثانوية بمحافظة جدة  الموىوبينوفصول 

االختيار بطريقة عشوائية تم  ،طالبا وطالبة( 011وعددىم )عينة من ىذا المجتمع  عمى
  بسيطة.
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 وضبطوا:البخح بياء أدوات 

نواتج التعمم لالتحقق من مدى امتالك الطالب الموىوبين  البحث الحالي استيدف
بناء استبيان لقياس نواتج التعمم اإلبداعي لتحقيق ىذا اليدف تم اإلبداعي الالزمة ليم، و 

نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين  لتقييمىدف ىذا االستبيان  ، و لمطالب الموىوبين
مدارس رعاية الموىوبين، متمثمة في ثالثة أبعاد رئيسية وىي: عمميات التفكير، فصول و في 

 .اتجاىات التحصيلواألداء المياري، و 
 مصادر بياء االستبيان:

عمى مجموعة من المصادر تتمثل فيما  ليذه االستبيان ااعتمدت الباحثة في بنائي
 يمي:

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية المرتبطة باستبيان نواتج التعمم اإلبداعي. .0
 األدبيات المتصمة بنواتج التعمم اإلبداعي. .3

 وصف االستبيان:
( عبارة وضعت لقياس ثالثة من أبعاد نواتج التعمم اإلبداعي 32تكون االستبيان من )

 .اتجاىات التحصيللمطالب الموىوبين، وىي: عمميات التفكير، واألداء المياري، و الالزمة 
 حتهيه االستبيان  :

تم عرض االستبيان عمى مجموعة من خبراء الميدان المشيود ليم بالكفاءة والدقة في 
مجال المغة العربية والمناىج وطرق التدريس، وقد طمب منيم الباحثة إبداء الرأي فيما يتصل 

 الستبيان في الجوانب التالية:با
 وضوح تعميمات االستبيان  . .0
 مناسبة العبارات الموضوعة الستبيان نواتج التعمم اإلبداعي الالزمة لمطالب الموىوبين. .3
 صحة البدائل االختيارية لكل عبارة . .2
 مناسبة الدرجات الموضوع لكل عبارة . .2
 سالمة الصياغة المغوية لمعبارات والبدائل. .2
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 حيتاج لتفصيل أنجر وىتائج االستبيان  :ضبط 

( طالبا ، وذلك في 32لضبط استبيان نواتج التعمم لمطالب الموىوبين تم تطبيقو عمى )
 ىـ لحساب ما يمي:0220/  0/2يوم الموافق 

 ثبات استبيان ىواتج التعله اإلبداعي :و صدم

ثبات االستبيان عن طريق إعادة تطبيقو مرة ثانية عمى المجموعة صدق و تم حساب 
نفسيا التي طبق عمييا المرة األولى، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما من التطبيق األول، 

 ىـ، كالتالي:0220/  2/ 02 الموافقأي أن التطبيق الثاني تم يوم 
  البرامج اإلحصائية تم حساب قيمة معامل االرتباط لبيرسون عن طريق برنامج حزمة

(SPSS v.25) امل (، وىو مع18222-18221قيمة معامل االرتباط ) تراوحت، وقد
، ويوضح الجدول التالي معامل االرتباط باالستبيان بعدارتباط مرتفع يشير إلى ارتباط كل 

 بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لالستبيان.
 (:1جذول )

 لُى يؼبيالد االسرجبغ ثٍُ انذسجخ انكهُخ نهجؼذ وانذسجخ انكهُخ نالعزجُبٌ 

 يؼبيم االسرجبغ انجؼذ و

 **53935 ؼًهُبد انزفكُشَىارج انزؼهى اإلثذاػٍ انخبصخ ث 1

 **537,5 بألداء انًهبسٌَىارج انزؼهى اإلثذاػٍ انخبصخ ث 2

 **53,66 برجبهبد انزحصُمثَىارج انزؼهى اإلثذاػٍ انخبصخ  3
**
 (.α≤  5351دال إحصبئُبً ػُذ يغزىي انذالنخ ) 

 ( أن معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد االستبيان 2يكشف الجدول )
مما يدل عمى اتساق (، α ≤ 1810والدرجة الكمية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 .البحثمستويات االستبيان وصالحيتو لمتطبيق عمى عينة 

  (، 1820وقد بمغت قيمة معامل الثبات )كما تم حساب قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ
وىو معامل ثبات مرتفع يشير إلى صالحية االستبيان في إعطاء النتائج نفسيا إذا أعيد 

 تطبيقو مرات ومرات.
 طريكة احتساب الوسط احلسابي ملكياس ليهرت والتعليل عليى:

 .البحثعدم الموافقة الشديدة من قبل أفراد  ( يعني 0.21-0من ) 
 .البحث ( يعني عدم موافقة أفراد  3.21-0.20من ) 
 .البحث ( يعني موافقة إلى حد ما أفراد 2.21-3.20من )
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 .البحث ( يعني موافقة أفراد 2.31-2.20من ) 
 .البحث ( يعني الموافقة الشديدة من قبل أفراد 2-2.30من ) 

  الستبيان ىواتج التعله اإلبداعي :التطبيل اليوائي 

تم التطبيق النيائي الستبيان نواتج التعمم اإلبداعي لمطالب الموىوبين في فصول 
ومدارس رعاية الموىوبين في مدينة جدة، عبر االستبيان اإللكتروني ، وذلك يوم الموافق 

 ( طالبا وطالبة.011ىـ، وبمغ عدد من طبق عمييم )0220/ 01/2
 املعاجلة اإلحصائية: أساليب

(، من SPSS v.25تم معالجة البيانات عن طريق برنامج حزمة البرامج اإلحصائية )
 خالل األساليب التالية:

 معامل االرتباط لبيرسون لقياس ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو. .0
 معامل ثبات ألفاكرونباخ قياس ثبات االختبار وأبعاده الثالثة. .3
صفي )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( لقياس استجابات العينة عمى اإلحصاء الو  .2

 أبعاد االستبيان.
 :البخحىتائج 

مستوى نواتج التعمم اإلبداعي لدى الطالب الموىوبين إلى تحديد البحث سعت ىذه 
، ولتحقيق اليدف السابق تم STEMبالمرحمة الثانوية بمحافظة جدة في ضوء تطبيق تعميم 

، وقد بمغ عددىم  الطالب عن طريق االستبيان اإللكترونيعمى مجموعة من  االستبيانتطبيق 
 ، وجاءت النتائج كما يمي:( طالبا وطالبة011)

 :ىتائج اإلجابة على السؤال الرئيسأواًل: 

وقد كشفت النتائج عن البحث عينة  الطالب الموىوبينعمى  االستبيانتم تطبيق 
، والجدول التالي يوضح اإلبداعي التعمم استبيان نواتج في  الموىوبينالطالب مستوى  ارتفاع

 ككل.اإلبداعي التعمم استبيان نواتج في  الطالب الموىوبينمستوى 
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 (2جذول )

 اعزجُبٌ َىارج انزؼهى اإلثذاػٍفٍ  انطالة انًىهىثٍُيغزىي 

 انًغزىي االَحشاف انًؼُبسٌ انًزىعػ انحغبثٍ األثؼبد

 يشرفغ 65. 1,.3 انًهبسٌاألداء 

 يشرفغ 77. 5,.3 ػًهُبد انزفكُش

 يشرفغ 43. 3.74 ارجبهبد انزحصُم

 يشرفغ 47. 4.17 انذسجخ انكهُخ

 نواتج التعمم اإلبداعيالطالب الموىوبين في مستوى من الجدول السابق يتضح أن 
يميو "عمميات جاء بالمركز األول مجال " األداء المياري" ، حيث جاء بمستوى مرتفع

 ".اتجاىات التحصيلالتفكير"، ثم "
 :ىتائج اإلجابة على التساؤالت الفرعيةثاىيًا: 

 ىتائج اإلجابة على السؤال األول:

"عمميات التفكير" لدى الطالب ُبعد ونصو: ما مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في 
 ؟ STEMالموىوبين بالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

من استبيان نواتج "عمميات التفكير" عد بُ في ارتفاع كذلك إلى وجود البحث وقد خمصت 
 ، والجدول التالي يوضح ذلك:التعمم لمطالب الموىوبين 

 (3جذول )

 فٍ ثؼذ ػًهُبد انزفكُش يغزىي َىارج انزؼهى اإلثذاػٍ نذي انطالة انًىهىثٍُ

 انؼجبساد 
انًزىعػ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انًغزىي

 يشرفغ 96. 4.53 .شجؼٍُ ػهً رىنُذ أفكبس يجزكشح  .1

شجؼٍُ ػهً انزفكُش فٍ انًشكالد يٍ ػذح صواَب   .2

 .وثشكم يجذع

 يشرفغ 1.53 3.95

 يشرفغ 97. 9,.3 .رؼهًذ اعزكشبف واخزجبس حمبئك ػهًُخ جذَذح  .3

 يشرفغ 1.51 ,,.3 .عبػذٍَ ػهً رمُُى أفكبسٌ انًجزكشح  .4

وجهبد َظش انًؼهًٍُ أو رهك أربح نٍ يشاجؼخ   .5

 .انىاسدح فٍ انًُهج

 يشرفغ 1.57 3.75

 يشرفغ 1.12 3.72 .عبػذٍَ ػهً انزفكُش فٍ كُف َفكش ػمهٍ  .6

 يشرفغ 1.12 3.72 رحذي لذسارٍ اإلثذاػُخ ثطشح أعئهخ صؼجخ  .7

جؼهٍُ أفكش فٍ انًشكهخ يٍ جىاَت شبيهخ   .,

 .ويزؼًمخ

 يشرفغ 1.59 3.75

انُظشَبد انؼهًُخ واعزكشبف أربح نٍ فشصخ َمذ   .9

 .َمبغ ظؼفهب

3.37 1.15 
 يزىعػ

 يشرفغ 77. 5,.3 انذسجخ انكهُخ



 ............................................ مستوى نواتج التعلم اإلبداعي لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية

- 3222 - 

حصموا عمى متوسط حسابي الطالب الموىوبين يتضح من خالل الجدول السابق أن 
أتاح  " متوسط حسابي لعبارة  حيث كانت أقل، (2.21مقداره )"عمميات التفكير "  :بعدلمرتفع 

، في حين كانت (2.22وبمغ ) .".لي فرصة نقد النظريات العممية واستكشاف نقاط ضعفيا
 ".شجعني عمى توليد أفكار مبتكرة "لعبارة (2.12ىي ) العباراتليذه  متوسط حسابيأعمى 

 ىتائج اإلجابة على السؤال الجاىي:

المياري" لدى الطالب " األداء ُبعد ونصو: ما مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في 
 ؟  STEMالموىوبين بالمرحمة الثانوية في ضوء تطبيق تعميم 

من استبيان نواتج ُبعد" األداء المياري" في  ارتفاعكذلك إلى وجود البحث وقد خمصت 
 التعمم لمطالب الموىوبين ، والجدول التالي يوضح ذلك:

(4جذول )  

 األداء انًهبسٌيغزىي َىارج انزؼهى اإلثذاػٍ نذي انطالة انًىهىثٍُ فٍ ثؼذ 

 انؼجبساد 
انًزىعػ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انًغزىي

 يشرفغ 1.55 4.55 .جؼهٍُ أسثػ ثٍُ انُظشَخ ورطجُمهب ػهً أسض انىالغ  .1

 يشرفغ 1.52 3.96 .يكٍُُ يٍ يشبسكخ أفكبسٌ اإلثذاػُخ يغ صيالئٍ  .2

شجؼٍُ ػهً انًشبسكخ فٍ اَشطخ يزُىػخ رًٍُ   .3

 .لذسارٍ اإلثذاػُخ

 يشرفغ 1.59 9,.3

 يشرفغ 1.55 6,.3 .جؼهٍُ أثحش ثحشَخ ػٍ يىظىػبد أيُم إنُهب  .4

شجؼٍُ ػهً انجحش ػٍ ثذائم كثُشح نحم انًشكهخ   .5

 .ثشكم إثذاػٍ

 يشرفغ 1.53 5,.3

 يشرفغ 1.12 3.75 .رؼهًذ انطشَك نؼًم يجزكشاد ػهًُخ  .6

شجؼٍُ ػهً انًخبغشح ثبنمُبو ثؼط انًهبو انزٍ لذ   .7

 .رفشم

 يشرفغ 1.15 3.72

 يشرفغ 1.53 3.66 .يكٍُُ يٍ حم انًشكالد ثطشَمخ إثذاػُخ  .,

انًجزكشح دوٌ َمذ يٍ انًؼهى  ٌجؼهٍُ أػجش ػٍ أفكبس  .9

 أو انضيالء

 يشرفغ 1.22 3.63

 يشرفغ 65. 1,.3 انذسجخ انكهُخ

 يتضح من خالل الجدول السابق أن الطالب الموىوبين حصموا عمى متوسط حسابي
 (، حيث كانت أقل متوسط حسابي لعبارة  "2.20" مقداره ) األداء المياريلبعد: " مرتفع

بمتوسط حسابي بمغ  ."المبتكرة دون نقد من المعمم أو الزمالء يجعمني أعبر عن أفكار 
جعمني  ( لعبارة "2.11) وأعمى متوسط حسابي ليذه العبارات ى ، في حين كانت(2.22)

 "..أربط بين النظرية وتطبيقيا عمى أرض الواقع
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 ىتائج اإلجابة على السؤال الجالح:

" لدى الطالب اتجاىات التحصيلعد " ونصو: ما مستوى نواتج التعمم اإلبداعي في بُ 
 ؟  STEMالثانوية في ضوء تطبيق تعميم  الموىوبين بالمرحمة
من استبيان " اتجاىات التحصيلُبعد " في  ارتفاعكذلك إلى وجود البحث وقد خمصت 

 نواتج التعمم لمطالب الموىوبين ، والجدول التالي يوضح ذلك:
(5جذول )  

 ارجبهبد انزحصُميغزىي َىارج انزؼهى اإلثذاػٍ نذي انطالة انًىهىثٍُ فٍ ثؼذ 

 انؼجبساد 
انًزىعػ 

 انحغبثٍ

 االَحشاف

 انًؼُبسٌ
 انًغزىي

ٍّ حت االعزطالع واعزكشبف   .1 ًًَ ف

 .انًجهىل

 يشرفغ 1.15 3.93

 يشرفغ 99. 9,.3 .جؼهٍُ أحت انؼهىو وانزمُُبد وانشثػ ثُُهب  .2

عبػذٍَ ػهً انزمذو فٍ ػًهُخ انزؼهى   .3

 .انًجذع

 يشرفغ 1.53 3.79

لذو نٍ انذػى وانزشجُغ نزطجُك أفكبسٌ   .4

 .انًجذػخ

 يشرفغ 1.25 3.66

لذو نٍ انحبفض انًؼُىٌ وانًبدٌ ػهً   .5

 .يجزكشارٍ

 يشرفغ 1.13 ,3.2

رمجم أخطبئٍ ويحبوالرٍ نهىصم نهحهىل   .6

 .انًجزكشح

 يشرفغ 1.55 3.75

لذو نٍ انًؼهىيبد انعشوسَخ نهجحش ػٍ   .7

 .حهىل يجزكشح نهًشكالد

 يشرفغ 1.14 3.75

شجؼٍُ ػهً انثمخ ثبنُفظ وػشض أفكبسٌ   .,

 .انًجزكشح نآلخشٍَ دوٌ رشدد

 يشرفغ ,1.5 ,3.7

شجؼٍُ ػهً األخز ثضيبو انًجبدسح نهجحش   .9

 .ػٍ انًؼهىيبد

 يشرفغ ,1.5 ,3.7

يُبعت نزحمُك  STEM أسي أٌ رؼهُى  .15

 .اإلثذاع نذي انطالة

 يشرفغ ,1.1 3,.3

 يشرفغ 43. 3.74 انذسجخ انكهُخ

من خالل الجدول السابق أن الطالب الموىوبين حصموا عمى متوسط حسابي  يتضح
قدم (، حيث كانت أقل متوسط حسابي لعبارة  "2.22" مقداره )اتجاىات التحصيلمرتفع لبعد: "

(، في حين كانت 2.32." بمتوسط حسابي بمغ )لي الحافز المعنوي والمادي عمى مبتكراتي
نمى في  حب االستطالع واستكشاف ( لعبارة "2.22ىو ) أعمى متوسط حسابي ليذه العبارات

 ".المجيول
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 ىتائج اإلجابة على السؤال الرابع:

ونصو: ىل يوجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب الموىوبين تبعا لمنوع االجتماعي 
 نواتج التعمم اإلبداعي؟ )ذكور/ إناث( في مستوى

عمى السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمعرفة مدى  ولإلجابة
وجود فروق ذات داللة بين الطالب الموىوبين تبعا لمنوع االجتماعي، كما موضح في الجدول 

 التالي:
 (6جذول )

كىس/ اخزجبس )د( نؼُُزٍُ يغزمهزٍُ نهذانخ انفشوق ثٍُ انطالة انًىهىثٍُ رجؼب نهُىع االجزًبػٍ )ر

 إَبس( فٍ يغزىي َىارج انزؼهى اإلثذاػٍ

أثؼبد 

 االعزجبَخ
انطالةػذد  انُىع االجزًبػٍ  

انًزىعػ 

 انحغبثٍ

لًُخ 

 "د"

يغزىي 

 انذالنخ

األداء 

 انًهبسٌ

 3.63 52 ركىس
1.95 .542 

 3.93 57 إَبس

ارجبهبد 

 انزحصُم

 ,4.2 52 ركىس
2.3, .3,7 

 4.44 57 إَبس

ػًهُبد 

 انزفكُش

 4.21 52 ركىس
1.,7 .413 

 4.49 57 إَبس

وجود فروق بين متوسطات درجات استجابات الطالب عدم ( إلى 2تشير نتائج جدول )
 لمتغير النوع االجتماعي. تعزى ول مستوى نواتج التعمم اإلبداعيالموىوبين ح

 ىتائج اإلجابة على السؤال اخلامس:

)فصول البحث : ىل يوجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب الموىوبين تبعا لنظام ونصو
 موىوبين/ مدارس موىوبين( في مستوى نواتج التعمم اإلبداعي؟

ولإلجابة عمى السؤال قامت الباحثة بإجراء اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمعرفة مدى 
، كما موضح في الجدول البحثام وجود فروق ذات داللة بين الطالب الموىوبين تبعا لنظ

 التالي:
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 (7جذول )

)فصىل انجحش اخزجبس )د( نؼُُزٍُ يغزمهزٍُ نهذانخ انفشوق ثٍُ انطالة انًىهىثٍُ رجؼب نهُظبو 

 يىهىثٍُ/ يذاسط يىهىثٍُ( فٍ يغزىي َىارج انزؼهى اإلثذاػٍ

أثؼبد 

 االعزجبَخ

انُىع 

 االجزًبػٍ
 ػذد انطالة

انًزىعػ 

 انحغبثٍ
 "د"لًُخ 

يغزىي 

 انذالنخ

األداء 

 انًهبسٌ

 

فصىل 

 يىهىثٍُ
32 3.,6 

.77 .942 
يذاسط 

 يىهىثٍُ
77 3.76 

ارجبهبد 

 انزحصُم

فصىل 

 يىهىثٍُ
32 4.34 

.3, .976 
يذاسط 

 يىهىثٍُ
77 4.37 

ػًهُبد 

 انزفكُش

فصىل 

 يىهىثٍُ
32 4.43 

.69 .597 
يذاسط 

 يىهىثٍُ
77 4.32 

وجود فروق بين متوسطات درجات استجابات الطالب عدم ( إلى 2تشير نتائج جدول )
 .البحثتعزى لمتغير نظام  حول مستوى نواتج التعمم اإلبداعيالموىوبين 

 مياقشة اليتائج:

أشارت النتائج إلى أن مستوى الطالب الموىوبين في نواتج التعمم اإلبداعي جاء 
بمستوى مرتفع في المستوى العام وفي كل األبعاد، حيث جاء بالمركز األول مجال " األداء 

"، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود اتجاىات التحصيلالمياري" يميو "عمميات التفكير"، ثم "
درجات استجابات الطالب الموىوبين حول مستوى نواتج التعمم اإلبداعي  فروق بين متوسطات

 تعزى لمتغير النوع االجتماعي، ومتغير نظام البحث.
 وتتفق نتائج البحث مع الدراسات التالية:

 ( ،والتي أظيرت وجود تصورات بدرجة كبيرة لدى معممي عموم 3102دراسة السالمات )
 (، وحول متطمبات التدريس باستخدامو.STEMالمرحمة الثانوية حول منحى )

 ( ، والتي توصمت إلى أن الطمبة الموىوبين في المدارس الخاصة 3102دراسة العصيمي )
 والطمبة ذوي التحصيل المرتفع يمتمكوا ميارات التفكير االبداعي بشكل مرتفع.
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 ( ،( والتي توصمت إلى تحقق معظم أبعاد اإلبداع )الطالقة3102دراسة القحطاني - 
الحساسية لممشكالت( والدرجة الكمية لإلبداع لدى الطمبة  -المرونة التوسع والتفصيل 

 الموىوبين بالمرحمتين المتوسطة والثانوية بمدينة أبيا بدرجة مرتفعة.
 ( دراسة ىاريس وأخرونHarris, et al., 2018 والتي  أشارت إلى أن المعممين )

ريق التعمم التشاركي وتنمية الحوار وتنظيم يقومون بتنمية اإلبداع لدى الطالب عن ط
الفصل وتشجيع الطالب عمى المخاطرة، واستخدام التقويم البديل بديال عن التقويم 

 التقميدي.
 ( دراسة ماياسري وآخرونMayasari, et al., 2018 والتي أشارت إلى أن المنتج )

القدرات اإلبداعية من حيث استطاع التعميم تنمية  STEMالمبتكر يتأثر بمعرفة تعميم  
 خالل تطبيق المعرفة والميارات وتنمية القدرة عمى حل المشكالت.

من أنشطة    STEMوترى الباحثة أن ىذه النتيجة منطقية في ضوء ما يوفره تعميم  
تربوية متكاممة تمتاز باالبتكار جمعت بين العموم النظرية والتطبيقية وحسنت من القدرات 

ب، وقدراتيم عمى حل المشكالت، كما عمل المنحى عمى زيادة دافعية اإلبداعية لدى الطال
 الطالب.

 :البخحتوصيات 

 يمكن تقديم التوصيات التالية:البحث في ضوء ما أسفرت عنو نتائج 
  ضرورة تصميم برامج إثرائية في ضوء منحىSTEM  لتنمية نواتج التعمم اإلبداعي لدى

 الطالب الموىوبين.
 أىمية تبني برامج تدريبية لمعممي الموىوبين من اجل تنمية مياراتيم في مجال تعميم 

 التفكير اإلبداعي لدى الموىوبين. ميارات
 .ضرورة توفير حوافز معنوية ومادية لمطالب الموىوبين المبدعين لتشجيعيم عمى اإلبداع 
 ثراء بيئة التعمم في مدارس الموىوبين وفصوليم لتكون حاضنة لإلبداع  ضرورة تطوير وا 

 لدييم.
  أىمية االستفادة من تجارب الدول األجنبية المتقدمة مثل اليابان والسويد وأستراليا وألمانيا

 في مجال تنمية اإلبداع لدى الموىوبين.
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 ديري المدارس واألخصائيين العمل عمى حسن اختيار وتعيين الكفاءات من المعممين وم
 .النفسيين القادرين عمى مساعدة الموىوبين عمى اإلبداع

  العمل عمى تواصل الطالب الموىوبين في المممكة العربية السعودية بأقرانيم من الدول
 والنواتج االبتكارية . المتقدمة لممشاركة في األفكار المبدعة

 تقويم مستمر لبرامج الموىوبين وتشخيص  االستفادة من االستبانة التي تم إعدادىا في
 .مواطن القوة وجوانب الضعف لمتطوير المستمر ليا

  عقد ورش عمل لمعممي الموىوبين لتوعيتيم بأىمية تعميمSTEM  ودوره في تنمية
 .اإلبداع لدى الموىوبين وآليات ذلك ومناقشة مشكالت التطبيق.

 الموىوبين. التي تنمي اإلبداع لدى الطالب توفير األنشطة اإلثرائية. 
  إجراء بحوث إجرائية من جانب معممي الموىوبين لموقوف عمى مشكالت تنمية اإلبداع

 ..STEMلدى الموىوبين خاصة في تعميم 
  إيجاد أنشطة تعميم عن بعد لتنمية اإلبداع لدى الموىوبين خاصة في ضوء أزمة فيروس

 .كورونا
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 املراجع

 املراجع العربيةأواًل: 

: فمسفته، أهدافه، مستويات تعمُّم الطمبة فيه، STEAMمنحى  (.9106القاضي، عدنان محمد. )
 . الدمام: دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع.تطبيقاته في المنهاج الّدراسي

(. مستقبل مدارس المتفوقين في العموم والتكنولوجيا 9106توفيق، صالح الدين محمد. )
STEM كمية  -مجمة كمية التربية )جامعة بنها ن منظور منهجية ستة سيجما وأسموب السيناريو. م
 .55 - 0(، ص ص: 005)01التربية(، 

أثر استخدام منحنى العمم والتكنولوجيا (. 9102الشحيمية، أحالم بنت عامر بن سمطان. )
وم لدى طمبة الصف الثالث ( في تنمية التفكير اإلبداعي وتحصيل العمSTEMوالهندسة والرياضيات )

 . رسالة ماجستير: جامعة السمطان قابوس.األساسي
. عمان، األردن: دار المناهج لمنشر الجودة الشاممة و المنهج (.9102عطية، محسن عمي )

 والتوزيع.
(. نحو بناء معايير أكاديمية لتحسين جودة مخرجات التعميم العالي في 9104الداوي، الشيخ. )

 025، ص ص: (ممحق ) 01، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية )جامعة زيان عاشور بالجمفة(الجزائر. 
- 043. 

(. دراسة تقويمية لجودة مخرجات كمية التربية بحوطة 9102العزيز عمي. ) إبراهيم، خديجة عبد
كمية  -مجمة كمية التربية )جامعة أسيوط سدير في ضوء معايير الجودة بالمممكة العربية السعودية. 

 .229 - 025، ص ص: (9) 01،التربية(
الكشف عن مستوى مهارات التفكير اإلبداعي )  .(.9106العصيمي ، حامـد عبـد اهلل هميـل. )

لدى الطمبة الموهوبين ذوي ’الحساسية لممشكالت(  –الجدة  –االفاضة  –المرونة  –االصالة  –الطالقة 
. المجمة التربوية لكمية نة الباحة من وجهة نظر معمميهمالتحصيل المرتفع في المدارس العادية في مدي

 .0143-0102 ص: ص(، 34، ) التربية بسوهاج
: المناهج الحديثة لمطالب الموهوبين و النابغين(. إصدارات موهبة : 9105كيتمر، تود. )

 الرياض: العبيكان لمنشر.
الثانوية حول منحى  (. تصورات معممي عموم المرحمة9106السالمات، محمد خير محمود. )

. مجمة دراسات ( وعالقتها ببعض المتغيرات STEMالتكامل بين العموم والتقنية والهندسة والرياضيات ) 
 .430-420، ص ص:(0)23عمادة البحث العممي(، -العموم التربوية )الجامعة األردنية  -
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آليات ومعوقات اإلبداع في ضوء تكامل العموم  (. فاعمية9100الفجال، سعاد سيد إبراهيم. )
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية )الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية في المرحمة الثانوية. 

 902 – 919، ص ص: (02) االجتماعية(،
ة أبها (. درجة اإلبداع لدى الطمبة الموهوبين بمدين9105القحطاني، أحمد بن عمي آل مشرف. )

 )دار سمات لمدراسات واألبحاث(، المجمة التربوية الدولية المتخصصةبالمممكة العربية السعودية. 
 .022-020، ص ص:(0)4

تحميل محتوى كتب العموم بالصفوف العميا من المرحمة االبتدائية في (. 9104البيز، دالل. )
، جامعة اإلمام محمد بن سعود رسالة ماجستير ، كمية العموم االجتماعية .STEMضوء متطمبات 

 اإلسالمية.
(.تقويم نواتج التعمم لخريجي كمية إدارة االعمال في جامعة 9106العزيزي، عيسى بن فرج. )

 .46-30(، ص ص 4)5 المجمة التربوية الدولية المتخصصة،(.9101شقراء في ضوء رؤية المممكة )
(. درجة اإلبداع لدى الطمبة الموهوبين بمدينة أبها 9105القحطاني، أحمد بن عمي آل مشرف. )

 بحاث(،المجمة التربوية الدولية المتخصصة )دار سمات لمدراسات واألبالمممكة العربية السعودية. 
 .022-020، ص ص:(0)4

 العربيوالتنمية )المجمس  مجمة الطفولة(. الموهبة واإلبداع. 9103) .الظاهر الطيب، محمد عبد
 .022-002(، ص ص:92)4لمطفولة والتنمية(، 

(. الحاجات اإلرشادية لمطالب الموهوبين من وجهة نظر 9105).القحطاني، سعود محمد عمي
. المجمة الدولية لعموم وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة )المؤسسة العربية معمميهم بمدينة الرياض
 .00-00، ص ص:(00)، لبشرية(لمبحث العممي والتنمية ا

 مجمة الطفولة والتنمية(. الموهبة واإلبداع : مالحظات أولية. 9103).عبدالحميد، شاكر
 .009 - 62، ص ص:(92)4لمطفولة والتنمية(،  العربي)المجمس 

(. تحديات اإلبداع في المدرسة العربية وسبل مواجهتها: دراسة 9104نصار، نور الدين محمد. )
 .025-093ص ص.  (،0)3 المجمة التربوية الدولية المتخصصة.تحميمية. 
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