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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 601 
teachers of gifted students and of high achiever students. The researcher 
designed a questionnaire consisting of (00) 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 
(0000) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االول الفصل

 الدراسة الى مدخل

  :الدراسة مقدمة

 ألهمٌة نظرا باستمرار، به نقوم طبٌعً أداء هو الٌومً والتفكٌر دائم، بشكل لئلنسان مصاحبة عملٌة التفكٌر

 ٌحدث لم اآلن وحتى اإلؼرٌق فبلسفة فمنذ القدم، منذ حوار محل الموضوع كان فقد له األفراد وحاجة التفكٌر

 اهتماما كان قدٌما بالتفكٌر االهتمام أن ؼٌر البشري، الدماغ عمل وكٌفٌة بها نفكر التً الكٌفٌة على إجماع

 تملٌه ما على ٌعتمد القرارات واتخاذ المشكبلت حل فكان استقرارا، أكثر كانت السابق فً فالمجتمعات بسٌطا،

 نتٌجة وذلك عهده، كسابق ا  مستقر ٌعد لم الحدٌث الوقت فً المجتمع لكن األخبلقٌة، واألطر الدٌنٌة العقٌدة علٌهم

 (23:  3062التؽٌٌر)عبٌدات، بهذا عجلت التً االجتماعٌة والتطلعات التكنولوجٌا بفعل طرأت التً للتؽٌرات

 كثٌر فً التفكٌر على حثه مخلوقاته سائر من ؼٌره على ومٌزه باإلسبلم البشرٌة وتعالى سبحانه هللا أكرم وحٌنما

 األدٌان بٌن لئلنسان تكرٌما   األعلى هو اإلسبلم ٌعتبر حٌث ، والعلماء والعلم العقل وكرم ، القرآنٌة اآلٌات من

 بما إسبلمٌة   فرٌضة   التفكٌر اإلسبلم أعد والتفكٌر، حٌث العقل إعمال على تحث كلها وهً األخرى السماوٌة

ْذُكُرون    لَِّذٌن  لقوله تعالى : ) ا وبخصائصها الوظائؾ من احتواه ما بكامل اإلنسانً العقل الفرٌضة هذه شملت  ٌ 

  
اًما ّللاَّ  ٌ قُُعوًدا قِ ل ى   و  ع  ُرون   ُجُنوبِِهمْ  و  ف كَّ ت   ٌ ْلقِ  فًِ و  اتِ  خ  او  م  اْْل ْرِض  السَّ ا و  ن  بَّ ا ر  ل ْقت   م  ا خ  ذ  اِطاًل  ه   ك   ب  ان  ا ُسْبح   ف قِن 

اب   ذ  ارِ  ع   (83:  3063) احمد ،   0(646 عمران آل )(النَّ

 ٌتمكن حتى التفكٌر على تحفز التً المناسبة الفرص توفٌر علٌها مستوٌاتها بجمٌع التربوٌة المؤسسات فإن لذا

 ( 2: 3063الؽامدي ،  .(المستقبل بها ٌأتً التً المتؽٌرات من نوع أي مع بفاعلٌة التعامل من المتعلمون

 أهداؾ تحقٌق فً للنجاح أساسٌة عوامل اإلبداعً التفكٌر مهارات رأسها وعلى التفكٌر مهارة تشكل حٌث

 مهاراتهم تنمٌة على والعمل اإلبداعً، التفكٌر على الطلبة تشجٌع أن كما ، الحٌاة فً والنجاح التعلٌمة العملٌة

 حل على تساعدهم متعددة بمهارات وٌزودهم ، الذاتً والتقدٌر الدافعٌة من عال بمستوى الظهور على ،ٌساعد

 ( 330: 3068) االسمري   ) .تواجههم التً مشكبلتهم

 التفكٌر وأن ، موحد تعرٌؾ لها ٌوجد ال التً المحٌرة المفاهٌم من اإلبداعً التفكٌر أن النفس علماء وٌتفق

 عشوائٌا   أو تلقائٌا   نتاجا   لٌس بذلك وهو واالصالة، بالمرونة ٌتصؾ جدٌد نتاج إلى تؤدي معرفٌة عملٌة اإلبداعً

 إبداعات أن بحٌث العصور أقدم منذ اإلنسان بها اتسم بشرٌة صفة فاإلبداع خبلقة، عقلٌة جهود ثمرة بل ،

 من أمثالهم عن األفراد من مجموعة به تمٌزت جادا   إبداعا بل ، للتعلم طبٌعٌة نتٌجة تكن لم والفبلسفة العلماء

   (  38، 3063، أبوجادو الناس) 

 المدرسة ،ووظٌفة متنقل كتاب الطالب أن فكرة فٌه انتهت المتطور العالم أن  :(3062،   التمٌمً  (ذكر و

 ومتنوع مستقل الطالب أن فكرة محلها حل بل ، االمتحان فً النجاح ،بهدؾ ذهنه فً التسجٌل أشرطة زٌادة

 زٌادة أجل من تفكرٌة إدارة وإنما ذهنٌة، إدارة تعد لم الطالب تعلٌم إدارة فإن لذلك ومتطور، ومتؽٌر وؼنً

 (8: 3063 ،  الؽامدي ) .(بٌئته متؽٌرات على وتدربه مرونته

 بحثا العقول باستثمار تعنى المجتمعات هذه فإن لذا ، ثروات من ٌمتلكه ما أؼلى مجتمع أي فً الموهوبون وٌعد

 .إلٌه الوصول تستطٌع ما أقصى إلى بها واالرتقاء ، وتنمٌتها ورعاٌتها اكتشافها بؽٌة اإلبداعٌة القدرات عن



 وبحوث دراسات بإجراء والخاصة العامة المؤسسات وعشرات والباحثٌن العلماء من كبٌر عدد قام فقد لذلك

 النظام ومواصفات بهم والعناٌة رعاٌتهم، وأسالٌب الموهوبٌن وخصائص الموضوع لهذا ومتنوعة متعددة

 .(   3: 3060،  ) حسانً 0 واإلبداع بالموهبة المهتم التعلٌمً

 التبلور مرحلة فً زال وما نسبٌا متأخرا جاء العربً الوطن فً بهم واالهتمام الموهوبٌن الكشؾ عن إن

 عام الموهوبٌن لرعاٌة ورجاله عبدالعزٌز الملك مؤسسة أنشئت السعودٌة العربٌة المملكة وفً والتأسٌس،

 لرعاٌة األمارات جمعٌة ( وقامت3000عام  ) والتفوق لئلبداع الحسٌن صندوق إنشاء تم األردن وفً م،6444

 واإلبداع، للموهبة ورجاله عبدالعزٌز الملك مؤسسة أنشئتهـ 6830عام وفً ،م6443 العام فً الموهوبٌن

 مواجهة فً الموهوبٌن بأهمٌة منها إٌمانا والمجاالت النواحً كافة فً والمبدعة الموهوبة الكوادر لتنمٌة

 .  ( 2: 3060،    المالكً) ..الحٌاة متؽٌرات

 ؼٌرهم عن تمٌزهم بخصائص ٌتصفون والمتفوقٌن  الموهوبٌن الطلبة أن   ( 84: 3060 الزهرانً )  وٌذكر 

 فً تظهر ألنها الموهوبٌن  تصنٌؾ فً الباحثٌن اؼلب لدى المعٌار هً والمعرفٌة العقلٌة فالخصائص الطلبة من

 بها االهتمام لعدم ذلك و واالختفاء االستمرار عدم الخصائص لهذه ٌكتب قد ولكن الموهوب عمر من مبكر وقت

 . ٌظهرها وال ٌخفٌها تجعله عالٌة حساسٌة من الفئة هذه تمتلكه لما المجتمع أو األسرة من سواء

 والصفات الخصائص من بمجموعة ٌمتازون الموهوبٌن الطلبة أن  ،  ( (Henry, L. E.  30600)رى ٌو

ا ٌكون وذلك زمنً عمر فً منهم كل عن تمٌزهم بأعمال القٌام على تساعدهم التً  المختلفة الجوانب فً ظاهر 

 والعقلٌة 0 والجسمٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة الخلقٌة ) للنمو

 وذلك جدال   الموضوعات أكثر  من الموهوبٌن الطلبة وتصنٌؾ تحدٌد أن (  :16: 3003 :(جروان،   وٌذكر

 أو االكادٌمً بالمسار مرتبطة هً هلموهوب  : كلمة معنى عن والمتنوعة المتعددة والمعتقدات المفاهٌم بسبب

    .ذلك ؼٌر او قٌادٌة أو فنٌة أو رٌاضٌة كانت ان سواء المواهب لكل شاملة انها

  القدرات ٌمتلكون الذٌن هم بأنهم الموهوبٌن للطلبة تعرٌفا   السعودٌة العربٌة المملكة فً التعلٌم وزارة تبنت وقد

 أو عمرهم مثل فً هم الذٌن الطلبة بقٌة عن تماٌزهم التً المعتادة ؼٌر واالستعدادات العالٌة واإلمكانٌات

 إذا وخاصة مجتمعهم وٌتبناها ٌحترمها منفردة أم مجتمعة الموهبة مجاالت من مجال أي فً الدراسٌة مرحلتهم

 الخاصة وقدراتهم ومهاراتهم االبتكاري أو اإلبداعً تفكٌرهم أو األكادٌمً تحصٌلهم فً أو العقلً تفوقهم كان

 بشكل لهم توفٌرها من العام التعلٌم مدارس تتمكن ال التً الخاصة التعلٌمٌة والعناٌة الرعاٌة من له ٌحتاجون وما

 ( 2: 3062ٌري ، خمناسب  0) 

 ومنها حاجاتهم على والتعرؾ اإلبداعً التفكٌر ذوي الطبلب اكتشاؾ أهمٌة دراسات عدة نتائج أوضحت وقد

ا ٌعد لم اآللً التفكٌر أن أوضحت التً ، (682: 3061الدحٌم  ،  دراسة )   الفرد حاجات تلبٌة على قادر 

 النظر بإعادة النفس وعلماء التربوٌٌن، قٌام ٌوجب مما ، عدٌدة تقنٌة تحدٌات باستمرار ٌواجه ،الذي المعاصر

 جوانبها إلى التعرؾ على والعمل المختلفة، التربوٌة المؤسسات فً علٌها الطلبة ٌدربون التً التفكٌر أسالٌب فً

 وذوي الموهوبٌن الطبلب بٌن (13: 3068،  طرابٌه (وٌفرق .لتطبٌقها المبلئمة الظروؾ وتقصً المختلفة،

 فً بارزة ابتكارٌة قدرة ٌبدي الذي الطالب هو المرتفع التحصٌل ذوي الطالب بأن فٌرى ، المرتفع التحصٌل

 فً التفوق إلى ٌؤدي عال ذكاء من ٌصاحبها وما االبتكارٌة القدرة وهذه التحصٌل، مجاالت من متعددة مجاالت

 باالمتٌاز ٌتصؾ الذي هو الموهوب الطفل أما .الموهبة مؤشرات أحد هو الدراسً فالتفوق الدراسً، التحصٌل

  .الحٌاة مٌادٌن من مهم مٌدان أي فً المستمر

 نقلة إحداث إلى تهدؾ أن ٌجب دراسٌا   المتفوقٌن رعاٌة آلٌة (  أن683: 3062 (المسفر دراسة نتائج أكدت وقد

 إلى المكتبٌة المعلومات ترجمة ،وإلى ناحٌة من دراسٌا   المتفوقٌن الطبلب حصٌلة زٌادة حٌث من نوعٌة

 .لهم المقدمة الرعاٌة أسالٌب تحسٌن أجل من وذلك ، أخرى ناحٌة من الطبلب حٌاة فً واقعٌة سلوكٌات

 ٌفهم لكً الطالب مساعدة إلى تهدؾ ورعاٌته بالطالب العناٌة إن .( Oweidi, A. (3062) واشارت دراسة 

 النفسً التوافق تحقٌق إلى لٌصل راضٌة بنفس المطلوب العلمً التمٌز وٌحقق وٌحل قدراته وٌعرؾ شخصٌته

 اإلبداع روح وتشجٌع إٌقاظ على والعمل .أهدافه تحقٌق إلى ٌصل وبالتالً واالجتماعً والمهنً والتربوي



 قدراتهم مع تتفق التً المتعددة ومواهبهم العلمٌة اهتماماتهم لممارسة لهم الفرصة بإتاحة الطبلب لدى واالبتكار

 .(  .Oweidi, A. (3062)- .المدرسة محٌط داخل ومٌولهم

 من نوعٌة نقلة إحداث أجل من ، دراسٌا   المتمٌزٌن للطبلب خاصة برامج وضع إلى العالم دول من كثٌر وتلجأ

 إلى المكتبٌة المعلومات ترجمة ،وإلى ناحٌة من دراسٌا   المتفوقٌن الموهوبٌن و   الطبلب حصٌلة زٌادة حٌث

 0أخرى  ناحٌة من الطبلب حٌاة فً واقعٌة سلوكٌات

 التً اإلرشادٌة البرامج من تعد التعلٌمٌة والمنطقة المدرسة مستوى على وتكرٌمهم المتمٌزٌن الطبلب ورعاٌة

 باستمرار ٌحتاج دراسٌا   المتفوق والطالب .الدراسً العام مدار على المدارس فً تنفٌذها على الدولة تحرص

 وحث به االهتمام من ٌزٌد بتوجٌه وذلك تفوقه فً لبلستمرار ورعاٌته وتشجٌعه له المناسبة الظروؾ توفٌر إلى

 لدى والدراسة النفس عن بالرضا الشعور تحقٌق إلى المناسبة  التربوٌة الرعاٌة وفق متابعته على أمره ولً

 ,Lassing)  واألسرة المدرسة داخل االجتماعً ومحٌطه الدراسً تحصٌله على أثره النعكاس المتفوق

Carly J.: 63 3004)  ) 

  :الدراسة مشكلة 

 الماضٌة العقود وخبلل أفضل، مستقبل أجل من األطفال لدى اإلبداع بمفهوم العالم دول من الكثٌر اهتمت لقد

 مدارس اآلن وأصبح ، اإلبداع على األبناء ٌشجع مناخ لخلق التدرٌبٌة والدورات المؤتمرات من الكثٌر عقدت

 لدى اإلبداعٌة العملٌة لتطور مدرسٌة بٌئة توفٌر خبلل من األطفال لدى اإلبداعٌة العملٌة بتنمٌة تهتم خاصة

 (02:  3060 أطفالها0 )األحمدي،

 مختلفة مجاالت فً بالتقدم زمبلئهم عن ٌتمٌزون الذٌن الطلبة من المرتفع التحصٌل وذوي الموهوبٌن الطلبة إن

 الدقٌق والتحصٌل االبتكار مثل خاصة قدرات لدٌهم تكون أن بمعنى النشاط مجاالت أحد أو الدراسً كالمجال

 اآلخرٌن عن تمٌزه أهمها محددة مهارات له الطالب نجد الدراسً المجال ففً , الواضح والذكاء والسرٌع

اهتماما لدٌهم الطبلب هؤالء أن نجد النشاط مجاالت فً أما المجال، هذا فً المستمر التقدم على وحرصه

  .والكشفٌة والرٌاضٌة والثقافٌة االجتماعٌة األنشطة منها متعددة أنشطة بممارسة

 حاجات لدٌهم  الفئات تلك ألن التربوٌة العملٌة متطلبات من الطلبة من والمتمٌزٌن الموهوبٌن اكتشاؾ إن

 ٌحتوي أن ٌجب المدرسة فً المتبع المنهج فإن األساس هذا وعلى الطلبة، بقٌة عن ما حد إلى مختلفة تعلٌمٌة

 إلى فباإلضافة جوهرها؛ فً متنوعة الموهوبٌن التبلمٌذ حاجات أن كما ، الحاجات هذه تخدم برامج على

   (30 :3066  )الراشد، .  الذات تحقٌق وحاجات واجتماعٌة، شخصٌة، حاجات هناك األكادٌمٌة، الحاجات

 المتمٌزٌن الطبلب حاجات لتلبٌة الطرق أنجح من (، أن661: 3068)الدروانً ،  دراسة نتائج أوضحت كما

 .اإلثرائٌة والخبرات والبرامج العلمً، والتسرٌع األكادٌمً، التسرٌع عملٌة إلى تؤدي متنوعة أسالٌب اعتماد

 فائقة لعناٌة تخضع لم ما فاعلة تكون أن ٌمكن ال والمتفوقٌن بالموهوبٌن الخاصة اإلثرائٌة والبرامج والخبرات

 رؼبة من الدراسة مشكله انبثقت لذاك .الدقٌق المٌدانً والتنفٌذ الكتابً، التدوٌن ثم ومن واإلعداد، التخطٌط فً

 مهارات تنمٌة فً ومساعدتهم الموهوبٌن للطلبة المقدمة الخاصة البرامج وارتقاء مبلئمة مدى بمعرفة الباحث

  .العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي مع مقارنتهم خبلل من لدٌهم االبداعً التفكٌر

 العلماء من كثٌر اهتمام مثار أصبح  الطبلب لدى  االبداعً التفكٌر وتنمٌة التعلٌم تطوٌر موضوع فأن لذا

 لتطوٌر كاؾ ؼٌر الحالً بشكله التعلٌم أن على المعاصرون التربٌة علماء أكد وقد العالم، فً والتربوٌٌن

 . التعلٌمً المنهج من كجزء المدارس فً التفكٌر مهارات تعلٌم من والبد الطبلب عند وتنمٌتها التفكٌر مهارات

  ( 62: 3062)السرور 

 : اآلتً الرئٌسً السؤال عن اإلجابة محاولة فً الدراسة مشكلة تتمثل ولذا

 مدٌنة فً العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي والطلبة  الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر تقٌٌم ما

 معلمٌهم؟ نظر وجهه من الباحة

  :الدراسة أسئلة



  :وهً أسئلة عدة السابق الرئٌسً السؤال من وٌتفرع

 معلمٌهم؟ نظر وجهه من الباحة مدٌنة مدارس   فً الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر   مهارات .ما 

 فً العادٌة المدراس فً المرتفع التحصٌل ذوي الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات ما •
 معلمٌهم؟ نظر وجهه من الباحة مدٌنة

 للطلبة االبداعً التفكٌر مهارات حول الدراسة عٌنة أفراد استجابات فً إحصائٌة داللة ذات فروق ٌوجد هل .
 والتخصص ؟ الخبرة، سنوات عدد الجنس،:  لمتؽٌر تعزى الباحة مدٌنه فً   الموهوبٌن

 للطلبة االبداعً التفكٌر مهارات حول الدراسة عٌنة أفراد استجابات فً إحصائٌة داللة ذات فروق ٌوجد هل . 
 سنوات عدد الجنس،  :لمتؽٌر تعزى الباحة مدٌنه فً العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي المتفوقٌن
 والتخصص ؟ الخبرة،

  :الدراسة أهداف

 :على التعرؾ إلى الدراسة تلك تهدؾ           

 الباحة مدٌنة فً وذوي التحصٌل المرتفع  الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات عن الكشؾ •
 .معلمٌهم نظر وجهه من

 تعزى الباحة مدٌنة فً الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر فً فروق وجود إمكانٌة توضٌح •
 االكادٌم0ً والتخصص الخبرة، سنوات الجنس،)  لمتؽٌرات

 مدٌنة فً العادٌة المدارس فً الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر فً فروق وجود إمكانٌة توضٌح •
  .االكادٌمً  والتخصص الخبرة، سنوات الجنس،:  لمتؽٌرات تعزى الباحة

  :الدراسة أهمٌة

 صعبة عملٌة التفكٌر تعلٌم أو اإلبداعً، التعلٌم أنموذج إلى التقلٌدي التعلٌم أنموذج من االنتقال أهمٌة تكمن       

 والمدرسة الصؾ مستوى على العملٌة والممارسات النظرٌة المفاهٌم بٌن الفجوة تضٌٌق تم إذا ممكنة ولكنها

 األطراؾ بٌن واإلجرائٌة والفنٌة اإلدارٌة العبلقات منظومة تطوٌر إلى ٌحتاج األمر أن ؼٌر األولى، بالدرجة

 . أساسٌة تطوٌر كوحدة والتربوٌة التعلٌمٌة بالعملٌة العبلقة ذات

  :ٌلً فٌما الدراسة أهمٌة وتتضح

 :النظرٌة األهمٌة : أوال

 لدى اإلبداعً التفكٌر تقٌٌم دراسة مجال فً السعودٌة للمكتبة المعرفة من نوعا   الدراسة هذه تضٌؾ       

 الموضوع هذا ألهمٌة .الباحة مدٌنة فً العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي والطلبة    الموهوبٌن الطلبة

  .المجال هذا فً الباحثون منه ٌستفٌد قد والذي ،

 الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر تقٌٌم على بالتعرؾ تهتم مستقبلٌة عربٌة لدراسات نواة بمثابة الحالٌة الدراسة تعتبر

  .الباحة مدٌنة فً العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي والطلبة   الموهوبٌن

 :التطبٌقٌة األهمٌة :ثانٌا

 تكمن كما .الباحثٌن قبل من الدراسة هذه ومقترحات وتوصٌات نتائج من االستفادة تتم أن الباحث ٌأمل        

 عام منظور تكوٌن فً الحالٌة الدراسة تساعد كما ,اإلبداعً التفكٌر أهمٌة نحو النظر توجٌه على الدراسة أهمٌة

  .اإلبداعً للتفكٌر

 :الدراسة مصطلحات

 :اإلبداعً التفكٌر •

 الحٌاة0  فً تواجهنا التً للمشكبلت جدٌدة حلول إٌجاد إلى تهدؾ القوٌة بالرؼبة مدفوعة عقلٌة قدرة     

Kim,Hanna,336. 3060)) 



 ورؤٌة الحقائق تجمٌع إلى تهدؾ ذهنٌة عملٌة :بأنه إجرائٌا اإلبداعً التفكٌر مصطلح الباحث ٌعرؾ       

 له االساسٌة العناصر خبلل من وذلك الحل، إلضاءة جدٌدة وتراكٌب أبنٌة فً والمعلومات والخبرات المواد

  . للمشكبلت والحساسٌة واالفاضة، والجودة، واألصالة والمرونة، طبلقة،ال :فً المتمثلة

  :الموهوبون  •

ٌُّز ٌُظِهر أداءهم تجعل التً الممٌزة القدرة ذوي الطبلب        متفردٌن وتجعلهم ما، بنشاط   القٌام عند بتم

 0  ( 4: 3063، اٌداح  (اآلَخرون ٌمتلكها أالا  ٌحتمل ومهارات لخصائص وممتلكٌن

 ٌعرفهم كما  .عالٌة حركٌة ونفس وابداعٌة عقلٌة بقدرات ٌتمٌزون بالذٌن) م6430 جانٌه فرانسو (وٌعرفهم

 والقدرة اإلبداعٌة القدرة :وهً ؼٌرهم عن تمٌزهم قدرات ثبلثة لدٌهم تتوافر الذٌن هم بأنهم 6424) رٌنزولً،(

 (3: 3068الجٌزان ، )   (والدافعٌة العقلٌة

 مع مقارنة   متمٌزا ، أداءا   ٌظهر الذي الفرد ذلك" :بأنه إجرائٌا   الموهوب مصطلح الباحث وٌعرؾ      

 التحصٌل على القدرة أو العالٌة اإلبداعٌة القدرة أو العالٌة، العقلٌة القدرة فً إلٌها ٌنتمً التً العمرٌة المجموعة

 وااللتزام، المثابرة، على القدرة أو متمٌزة مواهب أو متمٌزة، بمهارات القٌام على القدرة أو المرتفع األكادٌمً

 ."التفكٌر فً واألصالة والمرونة، العالٌة، والدافعٌة

    :الدراسة حدود -

 لدى اإلبداعً التفكٌر  عن الكشؾ على الدراسة لهذه الموضوعٌة الحدود تمثلت :الموضوعٌة الحدود - أ 
   .الباحة مدٌنة فً العادٌة المدارس فً الموهوبٌن الطلبة

 .الباحة بمنطقة المتوسطة بالمرحلة الموهوبٌن الطلبة على الحالٌة الدراسة طبقت :البشرٌة حدود - ب 
 .الباحة بمنطقة الحكومٌة البنٌن مدارس على الدراسة هذه طبقت  :المكانٌة الحدود - ج 
 .هـ6880  عام  الدراسة هذه تطبٌق تم :الزمنٌة الحدود  - د 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثانً الفصل

  للدراسة النظري اإلطار

   :اإلبداعً التفكٌر مفهوم

 : التعرٌفات تلك أهم ومن اإلبداعً التفكٌر مفهوم تناولت التً التعرٌفات تعددت      

 ٌتمٌز فكري إنتاج ٌنتج أن على الشخص قدرة ": بأنه اإلبداعً (  التفكٌر 8:3068: الجٌزان  (عرؾ      

 الرئٌسً هدفها ذهنٌة عملٌة عن عبارة ،وهو ،والمرونة ،واألصالة الطبلقة أبرزها المهارات من بمجموعة

 " .المعلومات إلى والتوصل الخبرات رؤٌة

 إلى تهدؾ القوٌة بالرؼبة مدفوعة عقلٌة عملٌة" :بأنه اإلبداعً التفكٌر) 62 :  3066)  العمٌر عرؾ بٌنما      

 فً ٌسهم أنه إذ والتطوٌر للتؽٌر مهم اإلبداعً والتفكٌر ,الحٌاة فً تواجهنا التً للمشكبلت جدٌدة حلول إٌجاد

 ." بها والرقً باألمم التقدم عجلة دفع

 مركب عقلً ونشاط التفكٌر أنواع من نوع" :بأنه اإلبداعً التفكٌر عرؾ الذي (  4:3060( الصبحً و

 وٌتمٌز سابقا معروفة تكن لم أصٌلة نواتج إلى التوصل أو حلول عن البحث فً قوٌة رؼبة توجهه وهادؾ

 حالة تشكل متداخلة وأخبلقٌة وانفعالٌة معرفٌة عناصر على ٌنطوي ألنه والتعقٌد بالشمولٌة اإلبداعً التفكٌر

 ."فرٌدة ذهنٌة

 

 التفكٌر فان لذا   المألوؾ وٌخرق والتقالٌد األعراؾ ٌتجاوز اإلبداعً التفكٌر أن (33: 3002)الشهاب،  وٌرى

 بعد صحته ٌثبت حتى النواقص الٌه ٌنسب أو ثابتة؛ لقواعد ٌخضع فبل واقدام بشجاعة ٌخالفه من ٌجد قد الخبلق

ا انتصارا ٌشكل الذي األمر حٌن  . وكفاءتهم مصداقٌتهم من وٌزٌد ألصحابه كبٌر 

 المشكلة حول األفكار من ممكن عدد اكبر إنتاج فً الفرد ٌستخدمه الذي األسلوب بأنه(3: 3060)بكر ) وٌصفه

 . الشٌوع أو التكرار وعدم واالختبلؾ بالتنوع األفكار هذه وتتصؾ لها ٌتعرض التً

 ٌقوم التً العقلٌة النشاطات من سلسلة ٌمثل البسٌط  بمعناه اإلبداع(Malcom,T: 384,  3060)  ٌعرفه    

 ,Malcom,T: 384 ) .الخمس الحواس إحدى طرٌق عن استقباله بعد ما لمثٌر تعرضه عند الدماغ بها

3060) 

 فً ترتٌبه ٌأتً والذي  البشري، السلوك أنواع من  معقد  نوع:  بأنه ( 6443 وتوفٌق عدس ( عنه وٌقول    

 واألشخاص األشٌاء عن لتنوب الرموز باستخدام تتمٌز معرفٌة عملٌة وأنه العقلً، النشاط مستوٌات أعلى

 (62: 3060)الزهرانً ،. والحوادث

 بعد الجدٌدة المعلومات االستجابات معرفٌة عقلٌة عملٌات :بأنه (Turkey, J.: 64   3063)-وٌعرفه    

 Turkey, J.: 64 (3063)) .المشكبلت حل و األحكام، إصدار و التعلٌل و التخٌل تشمل معقدة معالجات

 بالتالً و األفكار، تشكل ذلك الحسٌة للمدخبلت العقلٌة المعالجة :بانه ) 84، 3060الصبحً ،   (وٌراه        

       (84، 3060الصبحً ،  ( علٌها الحكم و األمور بادراك المعالجة هذه خبلل من الفرد قٌام

 ٌتضمن افتراضً مفهوم  االبداعً التفكٌر   أن أوردت فقد  (6432 ) التربوي النفس علم موسوعة أما     

 . الذهن فً العالقة واالنطباعات والذكرٌات والصور األفكار من منظم ؼٌر تواردا او سٌبل

 الخبرة مظاهر فً النظر تؽلٌب هو التفكٌر أن فٌه ورد فقد (6426)    النفس علم معجم تعرٌؾ  أما    

 جود و عادة ٌبدؤها و رمزٌة طبٌعة ذات افكار أو فكرة أستثارة عملٌة أو األفكار من سلسلة أو داخلٌا الماضٌة

 (04، : 03060) بكر، استقراء أو باستنتاج تنتهً و مشكلة



 ٌتطلب سؤال لدٌنا جد كلما به نقوم الذي الداخلً العقلً النشاط ذلك هو :بقوله    فعرفه  (6416)شانر  أما  

 .ٌتخذ أن ٌجب قرار أو حل إلى تحتاج مشكلة أو اجابة

 نشاطه خبللها من الذكاء ٌمارس التً العملٌة هو االبداعً  التفكٌر ان (Debono6408 ) : دٌبوتو  وٌرى

 . الواقع ارض إلى وإخراجه الموروث الذكاء استخدام على القدرة ٌتضمن انه أي الخبرة على

 ، 3060)الصبحً ،  الخارجً العالم فً مشكل لموقؾ كاستجابة ٌنشا أنه ( Vinacke6403)فٌنك  وٌرى   

00)      

 حقائق لتمثل الحقائق فٌه تقدم الذي اإلجراء ذلك بأنه  : رفهفٌع ( (Dewey, 6422) دٌوي جون   أما   

 (03-06: 3063)اٌداح،.علٌه سابقة معتقدات طرق من ما معتقدا   تستقرىء بطرٌقة أخرى

 من ٌعتبر اإلبداعً التفكٌر أن على ٌؤكد التعرٌؾ هذا ألن (3060الزهرانً ) ا تعرٌؾ مع الباحث وٌتفق     

 .للمشكبلت فعالة و مبتكرة حلول تقدٌم فً كبٌر دور لها التً التفكٌر أنواع أفضل

 :اإلبداعً التفكٌر مهارات

 :ٌلً فٌما اإلبداعً التفكٌر مهارات تتمثل

 : األفكار أو والمترادفات البدائل، من كبٌر عدد تولٌد فً المهارة وتعنً

  fluency : الطالقة •
 البدائل تولٌد فً والسهولة السرعة وهً معٌن، لمثٌر االستجابة عند االستعماالت، أو المشكبلت أو     

 اختٌارٌة واستدعاء تذكر عملٌة جوهرها فً وهً االستعماالت، أو المشكبلت أو األفكار أو والمترادفات

 للمشكلة والنظر عادٌة، وؼٌر مختلفة بطرق التفكٌر فً المهارة هً تعلمها سبق مفاهٌم أو خبرات أو لمعلومات

 (.(323 ، 3003 ،جروان،

    Flexibility : المرونة •
 ذاتها بحد لفكرة التعصب وعدم معٌنة، نظر وجهة أو ما موقؾ عن الشخص بها ٌعبر التً السهولة درجة وهً

 ( 33: 3000السرور ، 

 الفرد ٌكون التً الترابطات أو األفكار كم هو الطبلقة لمهارة األساسً المحك بأن الطبلقة عن المرونة وتختلؾ

 األفكار به تتصؾ ما أي وتباعدها، األفكار هذه تنوع مدى هو للمرونة األساسً المحك بٌنما تولٌدها، على قادرا  

 0  والمفٌدة والنادرة الجدٌدة باألفكار اإلتٌان على المقدرة وهً .والتباٌن التنوع على تقوم كٌفٌة خصائص من

 (34: 3062) الخٌري ، 

 :Originality اْلصالة •
 الطبلقة عاملً عن األصالة وتختلؾ المدى، وبعٌد مألوؾ ؼٌر إنتاج وهً ,سابقة أفكار بتكرار المرتبطة وهً 

 :باآلتً والمرونة

أ •
 وجدتها األفكار تلك قٌمة على تعتمد بل الفرد، ٌولدها التً اإلبداعٌة األفكار كمٌة إلى األصالة تشٌر ال -أ

 .الطبلقة عن ٌمٌزها ما وهذا ونوعٌتها،

 تشٌر بل المرونة، فً هو كما شخصٌا   أفكاره أو تصوراته تكرار من الفرد نفور إلى األصالة تشٌر •
 .   المرونة عامل عن ٌمٌزها ما وهذا ,اآلخرون ٌفعله عما االبتعاد    إلى

 (646: 3000 السرور،.( حل أو لفكرة ومتنوعة جدٌدة تفاصٌل إضافة على القدرة وهً •

 :Elaboration اإلفاضة •
 الحساسٌة (332، 3003جروان ،  (وتنفٌذها وإثرائها الفكرة تطوٌر على تساعد أن شأنها من المشكلة

 عناصر أول وهً الموقؾ، أو البٌئة فً ضعؾ عناصر أو حاجات أو مشكبلت بوجود الوعً وهو للمشكبلت

 الحلول، هذه وتجربة للمشكلة، أولٌة حلول أو فرضٌات ووضع واضح، بشكل المشكلة وتحدد المشكلة، حل

 ( 662: 03068 )االسمري ،  الحل تنفٌذ ومباشرة

  نووالموهوب الموهبة :الثانً المحور

ا بٌنهما، ٌمٌز دقٌق بمعنى ،Giftednessوالتفوق ،Talent الموهبة تعرٌؾ فً الباحثون اختلؾ  لكثرة ونظر 

 التعرٌفات، من العدٌد وظهور النظر، وجهات تنوع إلى أدى مما مسبق ا، علٌها االتفاق ٌتم لم التً المحددات

 :ومنها



 هً واصطبلحا فطرٌة، واستعدادات قدرات من الفرد هللا وهب ما هً لؽة  (Giftedness)الموهبة       

 ٌتمٌز الذي الطالب هو الموهوب والطالب األكادٌمٌة، وؼٌر األكادٌمٌة المجاالت فً للتفوق الطفل استعدادات

 (83: 03060 ) المالكً ،  المتوسط من وأوضح أسلم وخلقٌة واجتماعٌة ومزاجٌة جسمٌة بصفات

   :الموهبة تعرٌف

 :للموهبة االصطالحً التعرٌف

 : ومنها اصطبلحا الموهبة تعرٌفات تعددت     

 ) عام التفرٌقً نموذجه فً التفوق ومفهوم الموفقة مفهوم بٌن  بٌن فرق من أول هو جانٌٌه الكندي الباحث ٌعد

 أكثر أو واحدة فً لها واستخدامهم ممٌزة طبٌعٌة قدرات األفراد امتبلك أنها على الموهبة عرؾ وقد (6430

 نفس فً أقرانهم من%(60) أعلى ضمن األقل على تضعهم أن لدرجة المتعددة األفراد قدرات مجاالت من

 (  62-3062:61 الخٌري) .(ما مجال فً العمر

 عادٌة ؼٌر وإمكانٌات قدرات ٌملكون الذٌن األطفال هؤالء" : تعنً الموهبة أن(  34:   3063ابوجادو  ذكر

 تخدمهم ال ومتمرسٌن مؤهلٌن متخصصٌن خبراء خبلل من تحدٌدهم ٌتم والذي والمتمٌز العالً أدائهم فً تبدو

 " ومجتمعهم أنفسهم خدمة من لٌتمكنوا متخصصة برامج إلى وبحاجة العادٌة المدارس مناهج

 االتجاهات باختبلؾ الموهبة مفهوم تعرٌؾ فً ٌختلفون نٌالباحث أن (60: 3060المالكً ،   (  ذكر بٌنما   

 واتساع الزمن مرور مع المفاهٌم هذه مدلوالت تطورت وقد . منها ٌنطلقون التً العملٌة والخبرات النظرٌة

 .العشرٌن القرن من الثانً النصؾ فً والسٌما والمٌادٌن المجاالت شتى فً اإلنسانٌة المعارؾ

 الفاعلٌة ذات الطبٌعٌة المقدرة أو , معٌن حقل فً القدرة":تعنً الموهبة أن  ،(30:3062عبدربه :    ذكر 

 " العام الذكاء من كبٌرة درجة , بالضرورة تشمل وال والموسٌقى الرسم مثل التدرب نتٌجة الكبرى

 بذكاء ترتبط ال تكوٌنً أصل ذات خاصة قدرات" :هً الموهبة أن    ،(  34: 3062المسفر ، ( ذكر بٌنما     

 ."عقلٌا   المتخلفٌن بٌن ٌوجد قد بعضها إن بل , الفرد

 المهارات بعض فً المرتفع لئلنجاز الفرد تؤهل معقدة سمات : أنها على( 61: 3060)السرور  وتعرفها

 (61: 3060)السرور    . والوظائؾ

 على فائقة قدرة ٌملكون األعمار مختلؾ فً األطفال من نوعٌة بأنها (3004) وأوالالنسكً هٌوارد وٌعرفها

 الدراسً، التحصٌل مجال اإلبداع، مجال االبتكاري، المجال العقلً، المجال) المجاالت مختلؾ فً العالً األداء

 موهبتهم مع تتبلءم خاصة خدمات إلى ٌحتاجون ٌجعلهم مما (الفنً والمجال االجتماعً، القٌادي المجال

  .العامة مدارسهم فً لؤلطفال تقدم التً تلك عن تختلؾ ، ونبوؼهم

 وقدرات تتوافق ال السعودٌة العربٌة المملكة فً العام التعلٌم مناهج نأ ( 03:  : 3066)الراشد ، وٌذكر     

 بالطرق   تحددهم قٌاسات وجود واستحالة واالجتماعٌة، النفسٌة حاجاتهم تلبً وال العقلٌة، الموهوبٌن الطبلب

 نتٌجة وذلك ، والمتفوقٌن الموهوبٌن من هم العام التعلٌم طبلب من المتسربٌن من كبٌرة نسبة وإن ، العلمٌة

 وعلى التحدي، عنصر على المنهج احتواء لعدم نتٌجة أو منه، تمكنوا قد ما تكرار من به ٌشعرون الذي الملل

 أن إال العام، التعلٌم مدارس فً  والمتفوقٌن ، الموهوبٌن من كبٌر عدد ٌظهره الذي الدراسً التفوق من الرؼم

 : بأنها 82:،3001) ساوسا) وٌعرفهاوفً اسبانٌا   0   فائدة دون تذهب المدرسة فً تواجدهم أوقات من% 00

 بدقة   والممارسة العمل ، اإلبداع التحلٌل، ) : المجاالت هذه من اكثر أو واحدة فً المهارات اداء على القدرة

  .( 03:  : 3066)الراشد ،  عالٌة ومهارة

 حٌث نمائٌة طبٌعة له وإبداع متقدمة تطورات من مزٌج هً الموهبة أن   63 : 3000) وكولمان كروس (ٌرى

 ، المدرسة سنوات خبلل تمٌٌزها ٌمكن مجاالت فً إنجازات لتصبح تتطور ثم األطفال لدى كامنة بقدرات تبدأ

  .للفرد العام النمو خبلل األقران إنجازات لتفوق أكثر تتطور ثم

 إجرائٌيا الموهيوبٌن األطفيال ( تعرٌيؾ34: 3060و)الصيبحً    ) 30: 3066  ،العمٌير  ( مين كيل فيً وردو

 تجعيل بيارزة بقيدرات ٌتمتعيون نهيمأ على مهنٌا مؤهلٌن أشخاص قبل من تحدٌدهم ٌتم الذٌن األطفال أولئك بأنهم

 متمٌيزة تربوٌة وخدمات برامج إلى األطفال هؤالء مثل وٌحتاج األداء، من مرتفعا مستوى ٌحققوا أن بمقدورهم

 إسيهام أو جيازنا تحقٌق سبٌل فً وذلك العادي، المدرسً البرنامج إطار فً العادٌون اقرأنهم ٌحتاجه ما تتجاوز

 .اإلنسانً اإلبداع مجاالت إحدى فً ولمجتمعهم ألنفسهم إضافة أو



 سواء معٌن مجال فً الخاصة االستعدادات من عال مستوى : بأنها ( 24: 3008، والبوالٌز المعاٌطة) وٌعرفها

 ٌستخدم لفظ والموهبة ، المجاالت من ذلك ؼٌر أم فنٌا أو أدبٌا أم علمٌا أن سواء معٌن مجال فً الخاصة كان أن

  .واألداء التفكٌر على القدرة من عال مستوى على لٌدل

 فً عالٌة درجات على ٌحصلون الذٌن األفراد  :بأنهم الموهوبٌن( 60:   3060حسانً  ،    (ت وعرف

 أو الرٌاضٌة، القدرات مثل خاصة قدرات فً ٌفوقون أو االبتكارٌن التفكٌر قدرات اختبارات أو الذكاء اختبارات

 .القدرات هذه من أكثر أو قدرة أي أو الفنٌة، أو اللؽوٌة، أو الموسٌقٌة،

 أعدههـ 6863/  1/0  فً السعودٌة العربٌة بالمملكة والتعلٌم التربٌة بوزارة الموهوبٌن تعرٌؾ تم وقد     

 عادٌة ؼٌر استعدادات لدٌهم ٌوجد الذٌن الطبلب هم الموهوبٌن أن " : على ٌنص وآخرون النافع عبدهللا الدكتور

 التفوق مجاالت فً وخاصة المجتمع ٌقدرها التً المجاالت من اكثر او مجال فً أقرانهم بقٌة عن متمٌز أداء أو

 ال خاصة تعلٌمٌة لرعاٌة وٌحتاجون الخاصة، والقدرات والمهارات العلمً والتحصٌل االبتكاري والتفكٌر العقلً

   .العادٌة الدراسة برامج فً متكامل بشكل تتوافر

 عام والتقنٌة للعلوم عبدالعزٌز الملك مدٌنة قبل من السعودٌة العربٌة المملكة فً الموهوب تعرٌؾ تطوٌر تم لقد

 (322)  رقم وزاري قرار بموجب المملكة فً والتعلٌم التربٌة وزارة قبل من اعتماده تم ثم ؛ هـ 6833

 أو ، عادٌة ؼٌر وقدرات استعدادات لدٌهم ٌوجد الذٌن الطبلب بأنهم بٌنالموهو عرؾ حٌث    هـ 1/0/6863فً

 التفوق مجال فً وخاصة المجتمع، ٌقرها التً المجاالت من كثرأ أو مجال فً اقرانهم بقٌة عن متمٌز داءأ

 تعلٌمٌة رعاٌة إلى وٌحتاجون الخاصة، والقدرات والمهارات، العلمً والتحصٌل اإلبداعً والتفكٌر ، العقلً

 .العادٌة الدراسة مناهج فً لهم تتوافق ال خاصة

 عن  تمٌزه التً والمهارات القدرات من العدٌد ٌمتلك الذي الشخص ذلك " :بأنه الموهوب الباحث وٌعرؾ

 القدرات هذه لطبٌعة المناسبة الكافٌة الرعاٌة ٌلقى أن وٌجب ؛ اكثر او معٌنة مهارة أو أكادٌمً مجال فً زمبلئه

 معلمٌها وتدرب التعلٌمٌة وسائلها وتعد ومناهجها برامجها تطور أن المدرسة على ٌجب لذا ؛ المدرسٌة البٌئة فً

  . الموهوبٌن مع التعامل وأساسٌات مهارات وتكسبهم  

 تربوٌة، خدمات تقدٌم فً حظا   الخاصة الفئات أقل ٌزالون ال أنهم إال والمتفوقٌن بالموهوبٌن االهتمام هذا ورؼم

 الفئة هذه ألهمٌة التعلٌم مخططً إدراك وبعد األخرى، الخاصة بالفئات قورنوا ما إذا تناسبهم، رعاٌة وبرامج

 .لرعاٌتهم مختلفة أنظمة وتخطٌط لهم، خاصة برامج وتقدٌم لهم، االهتمام توجٌهاٌة ببد المجتمع تقدم فً

 أو سمات ثبلثة وجود من البد أنه ":آرتً ٌعرفها السمات خبلل من الموهبة تعرٌؾ تصنٌؾ وفً        

  :هً متفوق أو موهوب انه الطفل على للحكم خصائص

  .الفنون فً خاص بشكل االنتاج أو والممٌز العالً األداء ٌمثل ما وهو : التفوق •

  .أصٌبل فكرا وتتضمن الكل لتكون  األجزاء ترتٌب أو التباعدي التفكٌر وٌمثل: اإلبداع •

   " .الذكً بالسلوك مرتبطة وتكون التعلٌم من االستفادة تتضمن التً وهً : القابلٌة •
 (03: 3068)االسمري ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وإجراءاتها الدراسة منهج

   :الدراسة منهج

 –المرونة  –االصالة  –) الطبلقة  اإلبداعً التفكٌر مهارات مستوى عن الكشؾهدفت الدراسة الحالٌة عن 

 فً المرتفع التحصٌل ذوي  الموهوبٌن الموهوبٌن الطلبة لدى'( الحساسٌة للمشكبلت –الجدة  –االفاضة 

 وذلك  معلمٌهم نظر وجهة من   الباحة مدٌنة فً العادٌة المدارس فً  الباحة مدٌنة فً العادٌة المدارس

 .االرتباطً الوصفً المنهج باستخدام

  :الدراسة مجتمع

 العادٌة فًالمدارس   فً المرتفع التحصٌل وذوي الموهوبٌن الطلبة معلمً جمٌع من الدراسة مجتمع ٌتكون   

 .600 عددهم والبالػ الباحة مدٌنه

  :الدراسة عٌنة

 ذويالموهوبٌن و  الطلبة معلمً من (10) الموهوبٌن الطلبة معلمً (81) من الدراسة عٌنه تكونت     

   .الجنس حسب الدراسة عٌنه بٌانات ٌوضح (6) والجدول المرتفع التحصٌل

 (6) جدول

 الدراسة عٌنه اعداد

 المرتفع التحصٌل ذوي الموهوبٌن معلمً 

 اناث ذكور اناث ذكور الجنس

 34 26 63 33 العدد

 10 81 المجموع

  :الدراسة أدوات

 التفكٌر مهارات تقٌٌم استبٌان بإعداد الباحث قام الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة البٌانات جمع اجل من      

 والجدة، االصالة المرونة، الطبلقة، :رئٌسٌة ابعاد (0)على وموزعة فقرة (00)من تكون والذي اإلبداعً

  :رئٌسٌٌن محورٌن الى االستبانة وقسمت .للمشكبلت والحساسٌة االفاضة،

  :ٌأتً ما تشمل الدراسة لعٌنة الدٌموغرافٌة المتغٌرات :اْلول المحور

  الخبرة سنوات -8 العمر -2 االكادٌمً التخصص -3 الجنس -6

 االبداعً التفكٌر مهارات :الثانً المحور

 :لألداة الظاهري الصدق

 التحصٌل ذوي والطلبة الموهوبٌن الطلبة معلمً من المكونة الدراسة عٌنه على االستبانة بتوزٌع البدء قبل      

 من (3) عددهم وكان الموهوبٌن مجال فً المختصٌن المحكمٌن من عدد الى بأرسالها الباحث قام فقد المرتفع

 ومناسبتها وضوحها ضمان اجل من المحكمٌن مبلحظات على بناء االستبانة تعدٌل تم وقد الباحة جامعة خارج

 .الدراسة اسئلة عن لئلجابة



 :السٌكروماتٌة الخصائص حساب عٌنة

 معلم (30) من مكونه استطبلعٌة عٌنه على تطبٌقها خبلل من االستبانة صدق باستخراج الباحث قام وكما      

 انها توضح االستجابات التحلٌل نتائج وكانت .ووضوحها البحث ألهداؾ مناسبتها مدى من التأكد اجل من

 من أي عن قبلهم من استفسارات اي هناك ٌكن ولم واضحه الفقرات جمٌع وان الدراسة اهداؾ لتحقٌق مناسبة

 .وفقراتها المجاالت

 

 

  :اْلداة صدق

 معامل إلٌجاد لبلرتباطات بٌرسون معامل استخدام خبلل من لؤلداة الداخلً االتساق صدق احتساب تم      

 الطبلقة،) اإلبداعً التفكٌر مهارات من لكل الكلٌة الدرجات مع االستبانة عبارات من عبارة كل بٌن االرتباط

 مع مهارة كل بٌن االرتباط معامل حساب وكذلك ،(للمشكبلت والحساسٌة االفاضة، والجدة، االصالة المرونة،

 تنتمً الذي للمجال الكلٌة بالدرجة ترتبط كانت العبارات فإن (3) الجدول من ٌظهر كما .لبلستبانة الكلٌة الدرجة

 (2) الجدول فً وكذلك موجبة، ارتباطات وجمٌعها (0000) الداللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذو ارتباطا   إلٌه

 داللة ذات ارتباطات وتمثل مرتفعة جاءت لبلستبانة الكلٌة والدرجة مهارة كل بٌن االرتباط معامبلت فإن

 .الداخلً االتساق صدق من كبٌرة درجة لدٌها االستبانة أن تؤكد النتٌجة وهذه (0000) مستوى عند إحصائٌة

 (3) رقم جدول

 مجال لكل الكلٌة الدرجة مع اإلبداعً التفكٌر مهارات فقرات من فقرة كل ارتباط معامل

 االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة

 المرونة الطالقة

6 **00304 66 **00140 

3 **00200 63 **00106 

2 **00203 62 **00102 

8 **00121 68 **00181 

0 **00102 60 **00163 

1 **00162 61 **00140 

2 **00120 62 **00032 

3 **00228 63 **00102 

4 **00122 64 **00042 

60 00281** 30 00202** 

 اإلفاضة والجدة اْلصالة

36 **00220 26 **00281 

33 **00124 23 **00144 

32 **00206 22 **00126 

38 **00100 28 **00130 

30 **00200 20 **00210 

31 **00234 21 **00248 

32 **00263 22 **00203 

33 **00124 23 **00144 

34 **00114 24 **00282 

20 00002** 80 00304** 

 للمشكبلت الحساسٌة

86 **00123 

83 **00262 



82 **00123 

88 **00238 

80 **00230 

81 **00124 

82 **00112 

83 **00233 

84 **00133 

00 00143** 

 

 (2) رقم جدول

 لالستبانة الكلٌة الدرجة مع اإلبداعً التفكٌر مهارات من مهارة كل ارتباط معامل

 لالستبانة الكلٌة بالدرجة االرتباط معامل المهارة

 **00343 الطبلقة

 **00383 المرونة

 **00300 والجدٌة االصالة

 **00310 اإلفاضة

 **00382 للمشكبلت الحساسٌة

 

  :األداة ثبات 

 الدراسة ابعاد لجمٌع كرونباخ الفا معامل استخدام طرٌق عن إٌجاده تم فقد لؤلداة الثبات ولحساب        

 عالً، ثبات إلى وتشٌر (0020 من أكبر) مرتفعة كرونباخ الفا قٌم جمٌع جاءت حٌث فقره، 00على الموزعة

 الثبات درجة بارتفاع تمتاز الدراسة أداة أن إلى التوصل وٌمكن .التالً (8) رقم الجدول فً ٌظهر كما وذلك

 .إلٌها التوصل سٌتم التً النتائج على االعتماد ٌمكن وبالتالً

 (8) جدول

 ألفا كرونباخ الفا بطرٌقتً اإلبداعً التفكٌر مهارات استبٌان ثبات

 الُبعد Cronbach’s Alpha الفا كورنباخ قٌم

 الطبلقة 00322

 المرونة 00322

 والجدٌة االصالة 00321

 اإلفاضة 00343

 للمشكبلت الحساسٌة 00313

 اهداؾ تحقٌق على تساعد كانت األداة فان المستخدمة األداة وثبات صدق قٌاس نتائج من تبٌن كما  

 .عالً وثبات بصدق تتمتع األداة كانت حٌث اسئلتها عن واالجابة الدراسة

  :اإلجرائٌة الخطوات

 :ٌأتً ما وشملت الحالٌة الدراسة بتنفٌذ للقٌام االجراءات من عدد الباحث إتبع            

  .الدراسة بمجال المتعلقة السابقة والدراسات النظري االطار قراءه.6

 وعرضها الحالٌة الدراسة بمجال المتعلقة السابقة الدراسات استعراض خبلل من وذلك الدراسة أداه صمٌم .3
 .المشرؾ على

 من وكانوا الموهوبٌن مجال وفً الخاصة التربٌة فً المتخصصٌن المحكمٌن من عدد على االستبانة عرض .2
 .الجامعات أساتذة

 .الدراسة أهداؾ مع ٌتناسب بما البلزمة التعدٌبلت عمل •



 .الدراسة عٌنة على األداة لتطبٌق الباحة جامعة فً العلٌا الدراسات عماده من مهمه تسهٌل خطاب اصدار.0إ

 تدخل لن والتً والمتفوقٌن الموهوبٌن الطلبة معلمً من (30) من مكونه استطبلعٌة عٌنة على األداة تطبٌق.1
 .االداة صدق من التأكد اجل من العٌنة فً

 و الموهوبٌن الطلبة معلمً :مجموعتٌن الى تقسمٌهم خبلل من الدراسة عٌنه على الدراسة بتطبٌق البدء.2
 بالطلبة الخاصة المدارس و بالموهوبٌن الخاصة المدارس على االستبانات توزٌع وبعد .المتفوقٌن الطلبة معلمً

 .الجمٌع استجابات التأكد بعد جمعها تم المرتفع التحصٌل ذوي المتفوقٌن

  .سابقا ذكر كما األداة ثبات و صدق احتساب .3

 عن االجابة اجل من SPSS اإلحصاء برنامج حزم باستخدام إحصائٌا البٌانات معالجة •
 .الدراسة أسئلة

  :المستخدمة اإلحصائٌة األسالٌب

 اسئلتها عن واإلجابة العٌنة من جمعت التً البٌانات لتحلٌل اإلحصائٌة األسالٌب من عدد الباحث استخدام      

 :كانت المستخدمة األسالٌب ومن .الرابع الفصل فً المعروضة

 درجة على المتفوقٌن معلمً و الموهوبٌن معلمً الستجابات المعٌارٌة االنحرافات و الحسابٌة المتوسطات .6

 .اإلبداعً التفكٌر بمهارات طلبتهم تمتع

 .الجنس حسب الدراسة أبعاد بٌن الفروق إلٌجاد T-Test ت اختبار .3

 ومتؽٌري الدراسة ابعاد بٌن االحصائٌة الفروق إلٌجاد One-WayAnova االحادي التباٌن تحلٌل .2 

 .الخبرة وسنوات التخصص

 وتفسٌرها مناقشتها :الدراسة  نتائج

 :ومناقشتها االول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 مدٌنه فً الخاصة البرامج فً الموهوبٌن الطلبة لدى االبداعً التفكٌر مهارات ما :على األول السؤال ٌنص

 معلمٌهم؟ نظر وجهه من الباحة

 الحسابٌة المتوسطات الستخراج الوصفً االسلوب باتباع الباحث قام السؤال هذا عن االجابة اجل ومن

 الكلٌة الدرجة استخراج وبعد الدراسة، هذه فً المحددة االبداعً التفكٌر ومهارات ألبعاد المعٌارٌة واالنحرافات

 على كل الرئٌسٌة التفكٌر ألبعاد المتوسطات استخراج تم الخاصة البرامج فً الموهوبٌن للطلبة االبداعً للتفكٌر

 ابعادها، على ٌنطبق وهذا االبداعً للتفكٌر مرتفعة كانت الكلٌة الدرجة فان (6) الجدول من ٌظهر وكما حدا،

 أقل إلى 2080) المدى فً تقع الحسابٌة المتوسطات أن نبلحظ حٌث الخماسً لٌكرت مقٌاس لدرجات وفقا   وذلك

 التفكٌر مهارات ٌمتلكوا الموهوبٌن الطلبة أن النتائج وتبٌن ."مرتفعة درجة" إلى تشٌر والتً (8030 من

 .عالٌة بدرجه للمشكبلت الحساسٌة و االفاضة، ة،والجد االصالة المرونة، الطبلقة، فً تمثلت التً اإلبداعً

 الطلبة بها ٌتمتع التً اإلبداعً التفكٌر مهارات بٌن من متوسط اعلى على للمشكبلت الحساسٌة وحصلت

 .الموهوبٌن

 (6) جدول

 الكلٌة والدرجة الموهوبٌن للطلبة االبداعً التفكٌر لمهارات المعٌارٌة واالنحرافات المتوسطات

 الُبعد الحسابٌة المتوسطات المعٌارٌة االنحرافات المتوسطات درجة

 الطبلقة 2036 0012 مرتفعة

 المرونة 2048 0002 مرتفعة

 والجدة األصالة 2046 0010 مرتفعة



 اإلفاضة 2040 0012 مرتفعة

 للمشكبلت الحساسٌة 2042 0018 مرتفعة

 الكلً المجموع 2046 0002 مرتفعة

 التفكٌر مهارات من مرتفع مستوى لدٌهم الموهوبٌن الطلبة بأن الحالٌة الدراسة فً النتائج اظهرت وكما       

 مستوى أن وجدت والتً (3063) تركً دراسة مع الحالٌة النتائج تتفق ولم .معلمٌهم نظر وجهه من االبداعً

 التفكٌر مستوى أن من بالرؼم متوسط كان العادٌٌن والطلبة الموهوبٌن الطلبة من عٌنه لدى اإلبداعً التفكٌر

 اخرونو الرشٌدي دراسة وفً .العادٌٌن الطلبة نظرائهم من اعلى كانت الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً

 من الدراسة عٌنه لدى الحالٌة الدراسة نتائج مع بالمقارنة متوسط اإلبداعً التفكٌر مستوى كان قدؾ (3060)

 ا وبما .الموهوبٌن الطلبة

 انهم ٌعنً فهذا طلبتهم لدى االبداعً التفكٌر مستوى تقٌٌم فً المعلمٌن نظر وجهه على تعتمد كانت الدراسة ن

 وجدت والتً (3060) هنري دراسة مع جزئٌا ٌتفق وهذا وتنمٌتها تحدٌدها وكٌفٌة المهارات بهذه المعرفة لدٌهم

 طلبتهم لدى اإلبداعً التفكٌر تحسٌن على القدرة لدٌهم كان كارولٌنا والٌة فً الموهوبٌن الطلبة معلمً ان

 .الصؾ فً حاجاتهم لمعرفه افتقدوا أنهم بالرؼم

 :ومناقشتها الثانً السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 فً (المرتفع التحصٌل ذوي) الطلبة لدى االبداعً التفكٌر مهارات ماهً على الثانً السؤال ٌنص         

 معلمٌهم؟ نظر وجهة من الباحة فً العادٌة المدراس

 واظهر .الثانً السؤال عن اإلجابة اجل من المعٌارٌة االنحرافات و المتوسطات باستخراج الباحث قام و    

 مهارات لجمٌع (المرتفع التحصٌل ذوي) الطلبة امتبلك على أكدت والتً بالسؤال المتعلقة النتائج (3) الجدول

 التفكٌر ابعاد من بعد لكل الحسابٌة المتوسطات من تبٌن كما كبٌره بدرجة حددتها التً اإلبداعً التفكٌر

 على حصلت التً اإلبداعً للتفكٌر االخرى المهارات بٌن من االعلى للمشكبلت الحساسٌة وكانت .اإلبداعً

 .حسابً متوسط اعلى

 (3) جدول

 الكلٌة الدرجة و المتفوقٌن للطلبة االبداعً التفكٌر لمهارات المعٌارٌة االنحرافات و المتوسطات

 الُبعد الحسابٌة المتوسطات المعٌارٌة االنحرافات المتوسطات درجة

 الطبلقة 2038 0082 مرتفعة

 المرونة 2042 0086 مرتفعة

 والجدة األصالة 2040 0083 مرتفعة

 اإلفاضة 2048 0083 مرتفعة

 للمشكبلت الحساسٌة 2041 0028 مرتفعة

 الكلً المجموع 2046 0023 مرتفعة

 هذه واتفقت .االبداعً التفكٌر مهارات من مرتفع مستوى لدٌهم المتفوقٌن الطلبة ان النتائج من تبٌن وكما        

 عٌنتً لدى االبداعٌة والمهارات التفكٌر مستوى فً اختبلؾ وجد حٌث (3062) العوٌدي دراسة مع النتٌجة

 التحصٌل ذوي الطلبة لصالح وكانت المنخفض التحصٌل ذوي و المرتفع التحصٌل ذوي الطلبة من الدراسة

 والحساسٌة األصالة، الطبلقة، شملت التً و االبداعٌة المهارات من مرتفع مستوى لدٌهم أن ٌؤكد وهذا المرتفع



 والمتمٌزٌن المتفوقٌن الطلبة أن وجدت التً و (3066) التمٌمً دراسة مع تتفق لم النتٌجة وهذه  .للمشكبلت

 وٌمكن .مقبول كان أنه من بالرؼم العادٌٌن الطلبة مع بالمقارنة اإلبداعً التفكٌر مستوى من عالً مستوى لدٌهم

 فً (3068) الطاهر دراسة نتائج اظهرت كما المتفوقٌن الطلبة لدى االبداعً التفكٌر تنمً ان االثرائٌة للبرامج

 االبداعً للتفكٌر كمهارات والمرونة الطبلقة مستوى بٌن إٌجابٌة ارتباطٌة عبلقة وجدت حٌث الخرطوم

 .المتفوقٌن الطلبة من دراسته عٌنه على التجرٌبً المنهاج تطبٌق بعد لئلبداع الكلٌة والدرجة

 

 

 

 :ومناقشتها الثالث السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 حول الدراسة عٌنة أفراد استجابات فً إحصائٌة داللة ذات فروق ٌوجد هل :على الثالث السؤال ٌنص       

 الجنس،) :لمتؽٌر تعزى الباحة مدٌنه فً الخاصة بالبرامج الملتحقٌن الموهوبٌن للطلبة االبداعً التفكٌر مهارات

 ؟(والتخصص الخبرة، سنوات عدد

 من ANOVA األحادي التباٌن وتحلٌل T-test ت اختبار مثل احصائٌة أسالٌب  عدة باستخدام الباحث وقام

 البرامج فً الموهوبٌن الطلبة معلمو استجابات فً احصائٌة دالله ذات اختبلؾ هناك كان ما إذا معرفة اجل

  .والتخصص الخبرة، سنوات الجنس، :التالٌة للمتؽٌرات تعزى الباحة فً الخاصة

  :الجنس متؽٌر

 أفراد استجابات فً احصائٌة دالله ذات فروق وجود من التأكد اجل من T-Test ت اختبار اجراء تم     

 ومستوى (2) للجدول النظر خبلل من للجنس، تعزى الموهوبٌن للطلبة اإلبداعً التفكٌر مهارات حول العٌنة

 الموهوبٌن للطلبة اإلبداعً التفكٌر مهارات حول العٌنة أفراد استجابات فً اختبلفات ٌوجد ال انه ٌتبٌن الداللة

 من اتفاق هناك أن على ٌدل وهذا .للمشكبلت والحساسٌة االفاضة، والجدة، األصالة المرونة، بالطبلقة، المتمثلة

 على وال فٌها معنوي اختبلؾ ٌوجد وال متساوٌة طلبتهم لدى اإلبداعً التفكٌر مستوى أن على المعلمٌن قبل

 .الرئٌسٌة الخمسة مهاراتها مستوى

 (2) جدول

 للطلبة اإلبداعً التفكٌر مهارات حول العٌنة أفراد آراء فً الفروق لداللة T-test  ت اختبار تحلٌل

 الجنس حسب الموهوبٌن

 العدد الجنس الُبعد
 المتوسطات
 الحسابٌة

 االنحرافات
 المعٌارٌة

 درجة
 الحرٌة

 T قٌمة
 مستوى
 الداللة

 الطالقة
 0012 2032 33 ذكر

88 00648 0038 
 0003 2024 63 أنثى

 المرونة
 0002 2042 33 ذكر

88 00846 0013 
 0083 2034 63 أنثى

 والجدة اْلصالة
 0011 2043 33 ذكر

88 00601 0046 
 0000 2040 63 أنثى

 اإلفاضة
 0022 2048 33 ذكر

88 -00088 0041 
 0006 2040 63 أنثى

 الحساسٌة
 للمشكالت

 0026 8000 33 ذكر
88 00863 0013 

 0002 2043 63 أنثى

 الكلٌة الدرجة
 0012 2042 33 ذكر

88 00324 0036 
 0082 2034 63 أنثى



 :الخبرة سنوات متؽٌر

 من الموهوبٌن للطلبة االبداعً التفكٌر مهارات على االستجابات كانت ما اذا ومعرفة اٌجاد اجل ومن       

 اجل من االحادي التباٌن تحلٌل باستخدام الباحث قام فقد الخبرة سنوات باختبلؾ تختلؾ معلمٌهم نظر وجهه

 اكثر ،60 ـــ60 , 0 ـــ ا :اقسام اربع الى الخبرة سنوات تقسٌم تم وقد .الثالث السؤال من البند هذا عن االجابة

 التفكٌر لمهارات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات ٌوضح والذي (8) رقم للجدول وفقا   سنه 60 من

 داللة ذات فروق هناك فان (0) الجدول فً النتائج خبلل ومن .للمعلمٌن الخبرة سنوات حسب االبداعً

 لدٌهم الذٌن المعلمٌن لصالح النتٌجة وكان .الموهوبٌن الطلبة معلمً نظر وجهه من المرونة سمة على احصائٌة

 .(8) الجدول فً المتوسطات اظهرت كما 60-0 خبره سنوات

 

 (8) جدول

 للمعلمٌن الخبرة سنوات حسب االبداعً التفكٌر لمهارات المعٌارٌة واالنحرافات الحسابٌة المتوسطات

 الُبعد الخبرة سنوات العدد الحسابٌة المتوسطات المعٌارٌة االنحرافات

0036 2023 0 6-0 

 الطالقة
0036 8002 66 0-60 

0000 2012 68 60-60 

 60 من اكثر 61 2043 0004

0088 2002 0 6-0 

 المرونة
0003 8036 66 0-60 

0000 2011 68 60-60 

 60 من اكثر 61 8004 0086

0013 2023 0 6-0 

 الجدة و اْلصالة
0010 8064 66 0-60 

0002 2010 68 60-60 

 60 من اكثر 61 8000 0002

0013 2000 0 6-0 

 اإلفاضة
0024 8004 66 0-60 

0001 2026 68 60-60 

 60 من اكثر 61 8062 0003

0022 2002 0 6-0 

 للمشكالت الحساسٌة
0032 8004 66 0-60 

0000 2023 68 60-60 

 60 من اكثر 61 8063 0088

0043 8020 0 6-0 

 الكلٌة الدرجة
0040 2030 66 0-60 

0000 2020 68 60-60 

 60 من اكثر 61 8062 0006

 (0) جدول

 الموهوبٌن الطلبة لمعلمً الخبرة سنوات متغٌر حسب االبداعً التفكٌر لمهارات االحادي التباٌن تحلٌل

 التباٌن مصدر الُبعد
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرٌة

 مربع
 المتوسطات

 F قٌمة
 مستوى
 الداللة

 الطبلقة

 30620 00368 2 30882 المجموعات بٌن
 
 

0060 
 
 

 00220 83 600212 المجموعات داخل

 80 630301 مجموع



 المرونة

 80380 60006 2 20003 المجموعات بٌن
 
 

0006 
 
 

 00321 83 40462 المجموعات داخل

 80 630460 مجموع

 والجدة االصالة

 30601 00232 2 30613 المجموعات بٌن
 
 
 

0060 
 
 

 00220 83 680023 المجموعات داخل

 80 610318 مجموع

 االفاضة

 0066 30620 00401 2 30262 المجموعات بٌن
 
 

 00830 83 620303 المجموعات داخل

 80 300020 مجموع

 الحساسٌة
 للمشكبلت

 30013 00360 2 30834 المجموعات بٌن
 
 

0064 
 
 

 00243 83 610888 المجموعات داخل

 80 630322 مجموع

 الكلٌة الدرجة

 30103 00221 2 30232 المجموعات بٌن
 
 

0001 
 
 

 00342 83 630843 المجموعات داخل

 80 680364 مجموع

 

 الباحة مدٌنه فً الموهوبٌن الطلبة معلمً استجابات فً إحصائٌة داللة ذات فروق وجود من التأكد أجل ومن   

  أنوفا اختبار استخدام تم الموهوبٌن، طلبتهم لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات تقٌٌم فً التخصص حسب

ANOVA علمٌة تخصصات :فئات ثبلثة إلى التخصص تقسٌم تم و .الثالث للسؤال التابع البند هذا عن لئلجابة 

 علوم) و ،(االجتماعٌات و ، العربٌة اللؽة مثل) أدبٌة تخصصات ،(الفٌزٌاء و الرٌاضٌات، العلوم، مثل)

 ٌعزى احصائٌة دالله ذات فروق ٌوجد ال فإنه (1) الجدول فً المعروضة النتائج تظهر كما و (.دٌنٌة /شرعٌة

 .الموهوبٌن الطلبة لمعلمً األكادٌمً التخصص لمتؽٌر

 (1) جدول

 الموهوبٌن الطلبة معلمً لتخصص تعزى االبداعً التفكٌر لمهارات االحادي التباٌن تحلٌل

 التباٌن مصدر الُبعد
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرٌة

 مربع
 المتوسطات

 F قٌمة
 مستوى
 الداللة

 الطالقة

 00044 00083 3 00032 المجموعات بٌن
 
 

0040 
 
 

 00836 82 630632 المجموعات داخل
 80 630301 مجموع 

 المرونة

 00606 00020 3 00016 المجموعات بٌن
 
 

0040 
 
 

 00344 82 630308 المجموعات داخل
 80 630460 مجموع 

 والجدة اْلصالة

 00628 00000 3 00600 المجموعات بٌن
 
 

0032 
 
 

 00220 82 610681 المجموعات داخل
 80 610381 مجموع 

 اإلفاضة

 00008 00003 3 00008 المجموعات بٌن
 
 

0044 
 
 

 00823 82 300026 المجموعات داخل
 80 300020 مجموع 

 الحساسٌة
 للمشكالت

 00820 00303 3 00808 المجموعات بٌن
 
 

0013 
 
 

 00820 82 630820 المجموعات داخل
 80 630322 مجموع 

 0046 00030 00034 3 00003 المجموعات بٌن الكلٌة الدرجة



 00282 82 680216 المجموعات داخل
 

 
 

 
 80 680364 مجموع 

 على الموهوبٌن الطلبة معلمً استجابات فً إحصائٌة دالله ذات فروق هناك أن النتائج من ظهرت كما     

 تعزى فروق هناك تكن لم و  الخبرة سنوات لمتؽٌر تعزى الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات

 مستوى فً اختبلؾ ٌجدوا الموهوبٌن الطلبة معلمً ان ٌعنً هذا و .األكادٌمً والتخصص الجنس لمتؽٌري

 مستوى فً متفقٌن كانوا لكنهم و .الموهوبٌن تدرٌس فً الخبرة سنوات حسب طلبتهم لدى االبداعً التفكٌر

 العساؾ دراسة من ظهر و .العلمً مؤهلهم و المعلمٌن جنس عن النظر بؽض طلبتهم لدى االبداعً التفكٌر

 تبنً و طلبتهم لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات تنمٌة فً المعلمٌن اتجاهات معرفة إلى هدفت التً و (3062)

 سنوات لمتؽٌر ٌعزى اإلبداعً التفكٌر تنمٌة نحو االستجابات فً اختبلفات توجد ال  بأنه تشجعٌهم و اإلبداع

 .العلٌا الشهادات حمله لصالح االكادٌمً المؤهل فً فروق وجدت بٌنما الخبرة

 :ومناقشتها الرابع السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

 استجابات فً 0000 الداللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق توجد هل :على الرابع السؤال ٌنص        

 العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي المتفوقٌن للطلبة االبداعً التفكٌر مهارات حول الدراسة عٌنة أفراد

  ؟(التخصص و الخبرة، سنوات عدد الجنس،) :لمتؽٌر تعزى الباحة مدٌنه فً

 ANOVA االحادي التباٌن وتحلٌل T-test ت اختبار مثل احصائٌة أسالٌب عده باستخدام الباحث قام       

 المدارس فً المتفوقٌن الطلبة معلمً استجابات فً احصائٌة دالله ذات فروق هناك كان ما اذا معرفة اجل من

  .والتخصص الخبرة، سنوات الجنس، :التألٌه للمتؽٌرات تعزى الباحة فً العادٌة

 :الجنس  

 التفكٌر مهارات امتبلك على المتفوقٌن الطلبة معلمً استجابات فً فروق وجود من التأكد أجل ومن      

 خبلل من .اإلحصائٌة االختبلفات إلٌجاد T-test ت اختبار بإجراء الباحث قام الجنس، لمتؽٌر تعزى اإلبداعً

 من مهارتٌن (0000) إحصائٌة دالله ذات فروق هناك أن ٌتبٌن (2) الجدول فً المعروضة النتائج إلى النظر

 بالمتوسطات اإلناث المعلمات لصالح النتائج كانت حٌث المرونة و الطبلقة هً و بداعًاإل التفكٌر مهارات

 توجد ال بٌنما المرونة، و الطبلقة مهاره ٌمتلكن المتفوقات الطالبات أن على أكدن اللواتً األعلى الحسابٌة

 .الكلٌة الدرجة فً وكذلك األبعاد باقً فً إحصائٌة داللة ذات فروق

 (2) جدول

 المتفوقٌن للطلبة المعلمٌن جنس حسب االبداعً التفكٌر لمهارات T-test ت اختبار تحلٌل

 العدد الجنس الُبعد
 المتوسطات
 الحسابٌة

 االنحرافات
 المعٌارٌة

 درجة
الحر
 ٌة

 T قٌمة
 مستوى
 الداللة

 الطالقة
 0000 2014 26 ذكر

03 -30026 0006 
 0026 2044 34 أنثى

 المرونة
 0088 2036 26 ذكر

03 -30268 0003 
 0028 8000 34 أنثى

 والجدة اْلصالة
 0083 2032 26 ذكر

03 -60382 0036 
 0028 2042 34 أنثى

 اإلفاضة
 0084 2031 26 ذكر

03 -60033 0066 
 0023 8002 34 أنثى

 الحساسٌة
 للمشكالت

 0028 2040 26 ذكر
03 -60322 0030 

 0020 8003 34 أنثى

 0001 60414- 03 0082 2033 26 ذكر الكلٌة الدرجة



 0026 8006 34 أنثى

 

 الخبرة سنوات -ب
 اإلبداعً التفكٌر مهارات فً إحصائٌة فروق أي إٌجاد أجل من االحادي التباٌن تحلٌل باستخدام الباحث قام      
 الجدول إلى النظر خبلل ومن .المعلمٌن لدى الخبرة لسنوات تعزى معلمٌهم نظر وجهه من المتفوقٌن الطلبة لدى

 سنوات لمتؽٌر تعزى المتفوقٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر لمهارات إحصائٌة فروقات توجد ال أنه تبٌن (3)
 .معلمٌهم لدى الخبرة

 
 

 (3) جدول
 المتفوقٌن الطلبة لمعلمٌن الخبرة سنوات حسب االبداعً التفكٌر لمهارات االحادي التباٌن اختبار تحلٌل

 التباٌن مصدر الُبعد
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرٌة

 مربع
 المتوسطات

 F قٌمة
 مستوى
 الداللة

 الطالقة

 00666 00032 2 0003 المجموعات بٌن
 
 

0040 
 
 

 00324 01 620218 المجموعات داخل
 04 620888 مجموع 

 المرونة

 00080 00003 2 00030 المجموعات بٌن
 
 

0043 
 
 

 00630 01 600600 المجموعات داخل
 04 60062 مجموع 

 والجدة اْلصالة

 00332 00082 2 00634 المجموعات بٌن
 
 

0033 
 
 

 00643 01 60028 المجموعات داخل
 04 600313 مجموع 

 اإلفاضة

 00601 0002 2 0004 المجموعات بٌن
 
 

0043 
 
 

 00646 01 60023 المجموعات داخل
 04 60036 مجموع 

 الحساسٌة
 للمشكالت

 00384 00023 2 00040 المجموعات بٌن
 
 

0031 
 
 

 00631 01 20033 المجموعات داخل
 04 20622 مجموع 

 الكلٌة الدرجة

 00040 00068 2 00082 المجموعات بٌن
 
 

0041 
 
 

 00604 01 30403 المجموعات داخل
 04 30480 مجموع 

 

 :االكادٌمً التخصص 

 المتفوقٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات فً فروق أي إلٌجاد اآلحادي التباٌن تحلٌل الباحث استخدم    
 (4) الجدول فً النتائج اظهرت و .(شرعٌة علوم و ادبٌة، علمٌة، تخصصات ) معلمٌهم تخصص لمتؽٌر تعزى
 نظر وجهه من المتفوقٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات فً احصائٌة داللة ذات فروق أي توجد ال أنه

 التفكٌر مهارات على العٌنة افراد استجابات على تؤثر لم التخصصات فً االختبلفات أن اخر بمعنى .معلمٌهم
 .طلبتهم لدى االبداعً

 (4) جدول

 المتفوقٌن الطلبة لمعلمً التخصص حسب االبداعً التفكٌر لمهارات االحادي التباٌن تحلٌل

 التباٌن مصدر الُبعد
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرٌة

 مربع
 المتوسطات

 F قٌمة
 مستوى
 الداللة

 الطالقة

 00236 00611 3 00223 المجموعات بٌن
 
 

0084 
 
 

 00320 02 620663 المجموعات داخل
 04 620888 مجموع 



 المرونة

 00100 00043 3 00640 المجموعات بٌن
 
 

0002 
 
 

 00628 02 40420 المجموعات داخل
 04 600620 مجموع 

 والجدة اْلصالة

 00234 00620 3 00326 المجموعات بٌن
 
 

0083 
 
 

 00631 02 600043 المجموعات داخل
 04 600314 مجموع 

 اإلفاضة

 00222 00682 3 00330 المجموعات بٌن
 
 

0081 
 
 

 00630 02 600038 المجموعات داخل
 04 600360 مجموع 

 الحساسٌة
 للمشكالت

 00863 00006 3 00603 المجموعات بٌن
 
 

0011 
 
 

 00638 02 20028 المجموعات داخل
 04 20622 مجموع 

 الكلٌة الدرجة

 00121 00608 3 00302 المجموعات بٌن
 
 

0006 
 
 

 00602 02 30223 المجموعات داخل
 04 30480 مجموع 

 لدى االبداعً التفكٌر مهارات امتبلك درجة فً احصائٌة دالله ذات فروق هناك أن النتائج من ظهر كما 

 المعلمٌن استجابات فً فروق هناك تكن لم و .الجنس لمتؽٌر تعزى معلمٌهم نظر وجهه من المتفوقٌن الطلبة

 وفً .للمعلمٌن االكادٌمً التخصص و الخبرة لسنوات تعزى طلبتهم لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات مستوى على

 الطلبة ٌمتلكها التً االبداعً التفكٌر مهارات على الخبرة لسنوات أثر هناك أن وجد (3066) التمٌمً دراسة

 االبداعً التفكٌر مهارات مستوى فً احصائٌة داللة ذات فروق هناك كانت و العادٌة المدارس فً المتفوقٌن

 نظر وجهه من االبداعً التفكٌر مهارات فً اختبلؾ هناك كان الحالٌة الدراسة فً و .االناث الطالبات لصالح

 التفكٌر فً اعلى مستوى لدٌهم كان االناث المتفوقات الطالبات أن ٌدل هذا و االناث المعلمات لصالح معلمٌهم

  .الذكور الطلبة نظرائهم من اإلبداعً

 والمقترحات والتوصٌات النتائج ملخص

 :النتائج ملخص

 :ٌلً كما اسئلتها حسب الدراسة هذه فً النتائج أهم ابراز خبلل من الملخص عرض سٌتم   

 معلمٌهم؟ نظر وجهه من الباحة مدٌنة فً الخاصة البرامج فً الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات

 :كالتالً النتائج أبرز جاءت وقد

 شملت والتً المعرفً التفكٌر بمهارات ٌتمتعون الباحة مدٌنه فً الخاصة البرامج فً الموهوبٌن الطلبة أن      

 استجابات حسب للمشكبلت والحساسٌة اإلفاضة، والجدة، االصالة المرونة، الطبلقة، من كل الدراسة هذه فً

 قٌم حٌث من االعلى للمشكبلت الحساسٌة كانت اإلبداعً التفكٌر المهارات متوسطات بٌن ومن .معلمٌهم

 و (2046) مرتفعة االبداعً للتفكٌر الكلً المتوسط قٌم وكانت .االخرى األربعة للمهارات المتوسطات

 .مرتفعة اٌضا المعرفً التفكٌر مهارات لجمٌع المتوسطات قٌم وكانت .(0002) المعٌاري االنحراؾ

 مدٌنة فً العادٌة المدراس فً المرتفع التحصٌل ذوي المتفوقٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات هً ما
 معلمٌهم؟ نظر وجهه من الباحة

 :كالتالً النتائج ابرز جاءت وقد

 معلمٌهم نظر وجهه من جده مدٌنه فً العادٌة المدراس فً المرتفع التحصٌل ذوي المتفوقٌن الطلبة إن         

 الحساسٌة سمه متوسط كان و .مرتفعة بمتوسطات و كبٌر بشكل االبداعً التفكٌر مهارات ٌمتلكوا و ٌتمتعوا



 االنحراؾ و (2046) الكلً المتوسط قٌمة كانت و .االخرى المهارات متوسطات بٌن االعلى للمشكبلت

 .(0023) المعٌاري

 مهارات حول الدراسة عٌنة أفراد استجابات فً 0000 الداللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق ٌوجد هل
 سنوات عدد الجنس،) :لمتؽٌر تعزى الباحة مدٌنه فً الخاصة البرامج ًف الموهوبٌن للطلبة اإلبداعً التفكٌر
 ؟(والتخصص الخبرة،

 :كالتالً النتائج ابرز جاءت وقد

 معلمً من الدراسة عٌنه استجابات فً احصائٌة دالالت ذات فروق توجد ال أنه النتائج من تبٌن             

 والتخصص الجنس لمتؽٌر تعزى طبلبهم بها ٌتمتع التً اإلبداعً التفكٌر مهارات على الموهوبٌن الطلبة

 لمتؽٌر تعزى اإلبداعً التفكٌر مهارات على العٌنة استجابات فً احصائٌة داللة هناك كانت ولكن .األكادٌمً

 .المرونة لسمه وكانت (سنوات 60-0 من الفئة لصالح) الخبرة سنوات

 مهارات حول الدراسة عٌنة أفراد استجابات فً 0000 الداللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق ٌوجد هل
 تعزى الباحة مدٌنه فً العادٌة المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي الموهوبٌن و  للطلبة االبداعً التفكٌر
 ؟(والتخصص الخبرة، سنوات عدد الجنس،) :لمتؽٌر

 :كالتالً النتائج ابرز جاءت وقد

 الطلبة معلمً استجابات فً احصائٌة داللة ذات فروق هناك فان الرابع السؤال تحلٌل نتائج من          

 كانت حٌث الجنس لمتؽٌر تعزى اإلبداعً التفكٌر مهارات على المشرفٌن المرتفع التحصٌل ذوي و الموهوبٌن

 الخبرة سنوات لمتؽٌري بالنسبة واما .االناث المعلمات لصالح والمرونة الطبلقة سمة فً فروق هناك

 ذوي لموهوبٌنواال الطلبة معلمً استجابات فً احصائٌة فروق أي الدراسة تجد لم فانه االكادٌمً والتخصص

 .المتؽٌرٌن لهذٌن تعزى اإلبداعً التفكٌر مهارات فً المرتفع التحصٌل

 :ٌلً ما الدراسة وجدت فقد سبق لما وتلخٌصا

 المدارس فً المرتفع التحصٌل ذوي الموهوبٌنو والطلبة الخاصة البرامج فً الموهوبٌن الطلبة امتبلك •
 .معلمٌهم نظر وجهه من مرتفعة بدرجة اإلبداعً التفكٌر لمهارات الباحة مدٌنه فً العادٌة

 لمهارات الموهوبٌن الطلبة امتبلك درجه على الطلبة عٌنه استجابات فً احصائٌة اختبلفات وجود •
 امتبلك درجة فً إحصائٌة داللة ذات اختبلفات اٌضا وهناك .الخبرة سنوات لمتؽٌر تعزى اإلبداعً التفكٌر
 تعزى و اإلبداعً التفكٌر مهارات من (والمرونة الطبلقة) لمهارتً المرتفع التحصٌل ذوي المتفوقٌن الطلبة
 .الجنس لمتؽٌر

 ومرتفعً الموهوبٌن الطلبة بٌن االبداعً التفكٌر مهارات فً إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال •
 .التحصٌل

 :التوصٌات

 :التالٌة باألمور الباحث ٌوصً النتائج ضوء فً          

 والطلبة الموهوبٌن الطلبة وخاصه الطلبة جمٌع لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات على التركٌز ضرورة •

 .التعلٌمٌة المراحل جمٌع فً المتفوقٌن

 الطلبة بفئة االهتمام أجل من والمعلمٌن المدرسٌة، اإلدارة التعلٌم، وزاره قبل من الجهود تكاثؾ •

 واثرائٌة إبداعٌة برامج خبلل من ومهاراتهم قدراتهم وتنمٌة حاجاتهم على للوقوؾ المتفوقٌن والطلبة الموهوبٌن

 .المختلفة العمرٌة مراحلهم مع تتناسب

 من كل مهارات و خاص بشكل اإلبداعً التفكٌر لتنمٌة طرق من جدٌد هو ما على المعلمٌن اطبلع •

 عمل ورش عقد خبلل من الصفٌة البٌئة فً والتمٌٌز اإلبداع من جو وخلق المتفوقٌن والطلبة الموهوبٌن الطلبة

  .دوري بشكل المعلمٌن مع

 مواهبهم صقل أجل  من أبناءهم لدى اإلبداعً التفكٌر تنمٌة مجال فً واألهل المدرسة بٌن التعاون •

 .مجتمعهم فً فاعله عناصر لٌكونوا وتوجٌهم



 المعلمٌن قدرات تطوٌرذوي التحصٌل المرتفع وو الموهوبٌن للطلبة المقدمة الخاصة البرامج مراجعة •

 .اإلبداعً التفكٌر مهارات تنمٌة فً للمساهمة

 :المستقبلٌة المقترحات

 تنعكس قد والتً المستقبلٌة البحثٌة الفرص بعض هناك أن وجد الحالٌة للدراسة الباحث عمل خبلل من     

 المتفوقٌن، والطلبة الموهوبٌن الطلبة ،معلمً التربوٌٌن المشرفٌٌن التعلٌم، مجال فً القرار اصحاب على بالفائدة

  :كالتالً المقترحات هذه بعضو

 والمتفوقٌن الموهوبٌن الطلبة لدى اخرى إبداعً تفكٌر مهارات بإٌجاد تتعلق مشابهة دراسات عمل •

 .الحالٌة الدراسة فً تدرج لم والتً ، الناقد والتفكٌر االستطبلع، حب التجدٌد، مثل

 والمتفوقٌن الموهوبٌن الطلبة نظر وجهه من اإلبداعً التفكٌر مهارات تتقصى مشابهة دراسة عمل •

 .انفسهم

 وعمل التحصٌل درجات مختلؾ من طلبة لدى اإلبداعً التفكٌر مهارات لمعرفه مشابهة دراسة عمل •

 .المنخفض التحصٌل وطلبة المرتفع التحصٌل طلبة بٌن التفكٌر مهارات : ؛مثل بٌنهم مقارنات

 ومراحل عمرٌة فئات وعلى المملكة فً مختلفة مدارس فً الحالٌة للدراسة مشابهه دراسة عمل •

 .مختلفة تعلٌمٌة

   :المراجع قائمة
 :العربٌة المراجع : أوال

  
 لدى الرٌاضٌات بمادة االبتكاري التفكٌر تنمٌة فً الذهنً العصؾ طرٌقة أثر )3063 ,(أحمد هللا عبد ، إبداح
 .عمان  ,الهاشمٌة الجامعة التربوٌة، العلوم كلٌة منشورة، ماجستٌر ،رسالة باألردن الثانوٌة المرحلة طلبة
 تنمٌة فً الناجح الذكاء  نظرٌة إلى مستند تعلٌمً برنامج أثر ،  )3063 (علً محمد محمود ، جادو أبو

 وعلم للتربٌة العربٌة الجامعات اتحاد مجلة ، عقلٌا المتفوقٌن الطلبة لدى والعملٌة واالبداعٌة التحلٌلٌة القدرات
  . القاهرة ، االول العدد ، (68) المجلد ، النفس
  مقارنة دراسة – داون متبلزمة وأطفال التوحد أطفال لدى النمائٌة القدرات ،  )3063(حسن مصطفى ، احمد

  . بؽزة االسبلمٌة الجامعة ، النفس علم قسم ، التربٌة كلٌة من الماجستٌر درجة على للحصول تكمٌلً متطلب
  

 .الرٌاض  :القلم دار مكتبة ،والمعلمٌن لآلباء إرشادات ,الموهوبٌن رعاٌة  )3060 (  محمد عادل األحمدي،
 الثانوي األول بالصؾ والعادٌٌن دراسٌا المتفوقٌن للطبلب النفسٌة الضؽوط )3002,(هاشم ماجدة بخٌت،

   .بنها جامعة التربٌة، بكلٌة النفسٌة الصحة لقسم األول العلمً المؤتمر ،المتؽٌرات ببعض وعبلقتها
 الثانوي األول بالصؾ والعادٌٌن دراسٌا المتفوقٌن للطبلب النفسٌة الضؽوط ، )3002(هاشم ماجدة بخٌت،     

 61- ، 68 بنها جامعة التربٌة، بكلٌة النفسٌة الصحة لقسم األول العلمً المؤتمر ،المتؽٌرات ببعض وعبلقتها
   . القلٌوبٌة ٌولٌو،

 
 الثانوٌة بالمرحلة الموهوبٌن الطلبة لدى الناقد التفكٌر مهارات مستوى ،  )3068 (عبدهللا فهد ، األسمري
 العربٌة الملكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربٌة قسم ، التربٌة لكلٌة مقدمة ماجستٌر رسالة ، الباحة  بمنطقة

 . السعودٌة
  

 لدى والتحصٌل اإلبداعً التفكٌر تنمٌة فً المشكبلت حل طرٌقة استخدام أثر )3060 .(حسٌن احمد بكر،
 رسالة. دمشق مدٌنة محافظة فً العاشر الصؾ طلبة من عٌنة على تجرٌبٌة دراسة :عقلٌا المتفوقٌن الطلبة

 .دمشق جامعة ،منشوره ماجستٌر
  

 المرحلة فً واالعتٌادٌٌن المتمٌزٌن الطلبة عند االبتكارٌة التفكٌر( ،   3062)  ، شوقً ندى التمٌمً،
 0 64 العدد العلمٌة، االكادٌمٌة المجبلت العراقٌة) النفسٌة العلوم مجلة .اإلعدادٌة
 .عمان الفكر، دار ،3ط ،واإلبداع والتفوق الموهبة،   )3003   (الرحمن عبد فتحً جروان،
 وعبلقتها رعاٌتهم برامج نحو والتفوقٌن الموهوبٌن الطلبة اتجاهات ،  )3060 (حاسن ابراهٌم خلٌل ، الحسانً

 الملكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربٌة قسم ، التربٌة لكلٌة مقدمة ماجستٌر رسالة ، المستقبلٌة باحتٌاجاتهم
 . السعودٌة العربٌة

 



   .للنشر وراق دار  :عمان ، اإلبداعً التفكٌر ،   )3068 (ابراهٌم عبداالله ، الحٌزان
 ضوء فً القنفذة محافظة فً الموهوبٌن الطلبة لدى الكمالٌة النزعة ،  )3062 (علً بن ٌحٌى بن زٌن ، خٌري
 العربٌة الملكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربٌة قسم ، التربٌة لكلٌة مقدمة ماجستٌر رسالة ، المتؽٌرات بعض

 . السعودٌة
 

 لدى للشخصٌة الكبرى الخمس بالعوامل كمنبئ الحكمة على القائم التفكٌر )3061 ,(ظافر الرحمن عبد ، الدحٌم
 جامعة التربٌة، ،كلٌة منشورة ؼٌر ماجستٌر رسالة ، السعودٌة العربٌة بالمملكة الثانوٌة المرحلة فً الموهوبٌن

 .باإلحساء فٌصل الملك
 التحصٌل تنمٌة على العلوم تدرٌس فً اإلثرائٌة األنشطة مدخل استخدام أثر )3068 ,(محمود حامد ، الدروانً
 التربٌة، كلٌة ، منشورة ماجستٌر رسالة ،االبتدائً الرابع الصؾ طبلب لدى اإلبداعً التفكٌر ومهارات العلمً
  .طنطا جامعة
 فً التارٌخٌة القصص تعلم فً المعرفٌة فوق تدرٌس استراتٌجٌة استخدام أثر )3066 ,(محمد صالح الراشد،
 ماجستٌر رسالة ، المتحدة العربٌة اإلمارات بدولة االبتدائً السادس الصؾ طلبة لدى اإلبداعً التفكٌر تنمٌة

 .اإلمارات جامعة التربٌة، ،كلٌة منشورة
 لمعلمات اإلبداعً التفكٌر نحو واالتجاهات اإلبداعٌة السمات  )3060 . (السبلمً عوض حسناء ، الزهرانً
 رسالة ، الباحة بمنطقة القرى بقطاع الطالبات لدى اإلبداعٌة القدرات بتنمٌة وعبلقتها االبتدائٌة المرحلة
 . العربٌةالسعودٌة الملكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربٌة قسم ، التربٌة لكلٌة مقدمة ماجستٌر
 .الفكر دار ، عمان ،والموهوبٌن المتمٌزٌن تربٌة إلى مدخل)3062 .(هاٌل نادٌا السرور،
 التربٌة وزارة   الرٌاضٌات لمعلمً األول البرنامج ، اإلبداعً التفكٌر ،  )3060 (النافع عبدالرحٌم الصبحً
  . الرٌاض ، السعودٌة العربٌة بالمملكة والتعلٌم
 .الرٌاض :للنشر تٌمٌة ابن ،مكتبة الموهوبٌن برامج تقوٌم )3068 , (إبراهٌم محمد ، طرابٌه

 .بٌروت  :الهبلل مطبعة ، خبلق مبدع طفل تربٌة نحو )3063 :(أحمد هشام ، القادر عبد
 

 .الرٌاض  :القلم دار مكتبة ، والتفكٌر والتعلم الدماغ  )3062 :(ذوقان ، عبٌدات
 لدى والتحصٌل اإلبداعً التفكٌر تنمٌة فً المشكبلت حل طرٌقة استخدام أثر ،  )3066 (احمد بكر ، العمٌر
 مجلد ، التربٌة كلٌة ، دمشق بجامعة العاشر الصؾ طلبة من عٌنة على تجرٌبٌة دراسة ، عقلٌا المتفوقٌن الطلبة
 . (2) العدد ، (3)

 مهارات تنمٌة فً ترٌز نظرٌة على قائم تدرٌبً برنامج فاعلٌة ،  )3063 (صالح عبدهللا ازهار ، الؽامدي
 التربٌة قسم ، التربٌة لكلٌة مقدمة ماجستٌر رسالة ، الثانوٌة بالمرحلة الموهوبات الطالبات لدى اإلبداعً التفكٌر
 . السعودٌة العربٌة الملكة ، الباحة بجامعة الخاصة
 رسالة ، العادٌة المدارس فً الموهوبٌن الطلبة نحو المعلمٌن اتجاهات ،  )3060 (، موسى بن محمد ، المالكً
 . السعودٌة العربٌة الملكة ، الباحة بجامعة الخاصة التربٌة قسم ، التربٌة لكلٌة مقدمة ماجستٌر
 دكتوراه رسالة ، االبتدائٌة المرحلة فً الموهوبٌن للتبلمٌذ الشخصٌة المهارات )3062 : (حسن سالم ، المسفر
 .الكوٌت : الكوٌت جامعة ، التربٌة كلٌة ، منشورة
 للنشر العربٌة النهضة دار  :القاهرة ، والمبدعٌن والمتفوقٌن الموهوبٌن رعاٌة ، )3004 (محمود زٌنب ، شقٌر

. 
 .عمان الفكر، دار الثانٌة، الطبعة ،والتفوق الموهبة)3008 ,(محمد والبوالٌز، خلٌل، المعاٌطة،

 
 

 : األجنبٌة المراجع : ثانٌا
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 علمٌة ستبانةا

 
  الفاضل المعلم أخً

 وبركاته ّللا ورحمه علٌكم السالم

 

 ،،  لكم طٌبة تحٌة 

 –المرونة  –االصالة  –) الطبلقة  اإلبداعً التفكٌر مهارات مستوى عن الكشفهذه دراسة علمٌة بعنوان : 
 معلمٌهم نظر وجهة من الباحة  مدٌنة فً العادٌة المدارس فً   الموهوبٌن الطلبة لدى'االفاضة ( 

  
 فً بالتدقٌق التكرم ورجاء  نقاطها لجمٌع  استجاباتكم وإبداء  االستبانة هذه  علً باإلجابة التفضل أرجو لذا

  نظركم وجهة عن تعبٌر هً إنما  خاطئة وأخري صحٌحه إجابه توجد ال بأنه علما   المتاحة  االختٌارات
 العلمً البحث لؽرض  طفق تستخدم سرٌه االجابات وستبقً .  المطروحة العبارة أو  السؤال حول واستجابتكم
 ،، اعبله الموضح

 
 

 ،،  والتقدٌر الشكر فائق  بقبول وتفضلوا 

 
 بالمعلمٌن  الخاصة البٌانات  :-  االول الجزء
   :تمثلكم التً االجابة علً ( صح ) عبلمة  وضع ٌرجً

   :النوع 

 (          )                                                           ذكور •

 (          )                                                            إناث •

  :التخصص  -3

 (          )            أحٌاء ، كٌمٌاء ،  فزٌاء ، رٌاضٌات ، علوم) علمً •

 (          )                              تماعٌاتاج ، تارٌخ ، عربً) أدبً •

 (          )                                            دٌنٌة / شرعٌه علوم •

  :السن -2

 (          )                                            سنه 20- 38  من •



 (          )                                       سنه 20 – 20 من أكثر •

 (          )                                        سنه 80  -20من أكثر •

 (          )                                       سنه 00 – 80 من أكثر •

 (          ) فوق فما سنه 00 •

  :التعلٌم بمهنة الخبرة سنوات -8

   (          )                                             سنوات 0 -6 من •

 (          )                                          سنوات 60 -0 من  •

 (          )                                            سنه 60 -60 من •

 (          )                                             فوق فما سنه 60 •

 :االستبانة محاور  :الثانً الجزء
 فً الموهوبٌن الطلبة لدى اإلبداعً التفكٌر لسمات رصدك تحدد التً العبارات من مجموعة امامك المعلم عزٌزي
 .بدقة علٌها اإلجابة رجاء  المرتفع التحصٌل ذوي والطلبة الخاصة البرامج

 الخاصة السمات

  بالمهارات
 العبارة م

 التحقق درجــــــــــــــــة

 عالٌة

 جدا  
 منخفضة متوسطة عالٌة

 منخفضة

 جدا

   الطالقة 

6 

 أكبر انتاج الطبلب ٌستطٌع 

 واحد لمعنً األلفاظ من قدر

  .محدد زمن فً

     

3 

 أكبر انتاج الطبلب ٌستطٌع

 المناسبة األفكار من قدر

  المطروح للموضوع

     

2 
 أكبر اقتراح الطبلب ٌستطٌع

  . ما لمشكلة الحلول من عدد

     

8 

 تفسٌر الطبلب ٌستطٌع

 والتعبٌر المختلفة المواقؾ

 لفظٌا التفسٌرات تلك عن

     

0 

 بٌن الربط الطبلب ٌستطٌع

 والمتقاربة المتباعدة األفكار

 معنً علً للحصول

 وقت فً ومحدد ومضمون

 قصٌر

     

1 

 استخراج الطبلب ٌستطٌع

 من عناصر عدة وتفصٌل

 محدد وقت فً واحدة فكرة

     

      عدد ربط الطبلب ٌستطٌع  2



 لهم المعطاة األفكار من كبٌر

 معنً داخل متقارب وقت فً

   جمٌعا ٌشملها واحد

3 

 استخبلص الطبلب ٌستطٌع

 للدرس  الرئٌسة المفاهٌم

 من وٌتمكنون وللوحدات

  استخراجها

     

4 

 أكبر ذكر الطبلب ٌستطٌع

 تقؾ التً األسباب من عدد

 حدث أو واقعه حدوث وراء

  .معٌن

     

60 

 استخبلص الطبلب ٌستطٌع

 الفوائد من ممكن عدد أكبر

  منها االستفادة ٌمكنهم التً

 موقؾ او  موضوع من

  .محدد

     

  المرونة

66 

 علً الطبلب  قدرة  أالحظ

 عن آلخر رأي من التحول

   .تعصب ببل اقتناع

     

63 

 علً الطبلب  قدرة  أالحظ

 سلوكهم تعدٌل علً الموافقة

 .باقتناع الخاطئ

     

62 

 علً الطبلب  قدرة  أالحظ

 اآلخرٌن بأفكار الترحٌب

  .وتقدٌرها

     

68 

 علً الطبلب  قدرة  أالحظ

 االفكار وترتٌب تنظٌم إعادة

 واستخدامها والمعلومات

   .بكفاءة

     

 علً الطبلب  قدرة  أالحظ 60

 من قدرا تتطلب اسئلة طرح

   .التفكٌر فً المرونة

     

 علً الطبلب قدرة أالحظ 61

 مختلفة تفسٌرات عدة وضع

 المطروحة واألفكار للمواقؾ

  علٌهم

     



 علً الطبلب قدرة أالحظ 62

 المختلفة المفاهٌم بٌن الربط

 لعبلقاتها  إدراكهم خبلل من

   .البعض ببعضها

     

 فً الطبلب قدرة أالحظ 63

 خبلل من ذاتهم عن التعبٌر

 ٌطرحونها التً الحلول

 العملٌة خبلل  ما لمشكلة

  .التعلٌمٌة

     

 علً الطبلب قدرة أالحظ 64

 ، فكرتٌن بٌن مقارنات إجراء

 كانت سواء  أكثر أو  موفقٌن

 أو مترابطة والمواقؾ األفكار

  متباعدة

     

 علً الطبلب قدرة األحظ 30

 والحقائق أفكارهم  تطبٌق

 مواقؾ علً ٌدركونها التً

  .لهم بالنسبة مألوفة ؼٌر

     

  

 

  والجدة االصالة

 دمج الطبلب ٌستطٌع 36

 القدٌمة مع الجدٌدة المعلومات

  .بتوازن واستخدامها

     

 بٌن التولٌؾ الطبلب ٌستطٌع 33

 إلنتاج وحدٌثة قدٌمة عناصر

  .مبتكر عنصر

     

 أكبر انتاج الطبلب ٌستطٌع 32

 تتسم التً األفكار من قدر

 لحل معا واألصالة بالجدة

  .المشكبلت

     

 استدعاء الطبلب ٌستطٌع 38

 السابقة والخبرات المعارؾ

 أو لموقؾ التعرض عند

  .جدٌدة مشكلة

     

 األبداع الطبلب ٌستطٌع 30

 األفكار من كبٌر عدد بابتكار

  .المألوفة ؼٌر  الجدٌدة

     

 من االبتكار الطبلب ٌستطٌع 31

  نادرة حلول تقدٌم  خبلل

     



  .تقلٌدي لموقؾ تماما وجدٌدة

 اختٌار الطبلب ٌستطٌع 32

 مبتكرة جدٌدة عناوٌن

 ٌتم التً والوحدات للدروس

 .لهم تدرٌسها

     

 تجرٌب الطبلب ٌستطٌع 33

 تقلٌدٌة الؽٌر أفكارهم وتطبٌق

 لهم ٌسمح الذي االطار فً

  .بذلك

     

 عمل الطبلب ٌستطٌع 34

 لؤلفكار  مفاهٌمٌة  مخططات

  .ٌبتكرونها التً الجدٌدة

     

 باألفكار الطبلب ٌرحب 20

 جانب إلً وٌتقبلونها الجدٌدة

 .القدٌمة افكارهم

     

 

 

 

  اإلفاضة 

 االجابة من  الطبلب ٌتمكن 26

 تتحدي التً األسئلة علً

 بسهولة وتحفزه تفكٌرهم

 .وٌسر

     

 إضافة من الطبلب ٌتمكن 23

 صلة ذات جدٌدة معلومات

 واألفكار بالمواضٌع

 إلً بالرجوع المطروحة

 بشكل الٌها وصلوا مصادر

  .ذاتً

     

 تحوٌل من الطبلب ٌتمكن 22

 الً العادٌة واألفكار المواقؾ

 الً تحوٌلها عبر ابداعً شكل

 أو مسرحً موقؾ ، قصه

  .كرتونً رسم

     

 حل من بكفاءة الطبلب ٌتمكن 28

 ثم باستفاضة المشكبلت

  .بإٌجاز الحلول تلخٌص

     

  التفاعل من الطبلب ٌتمكن 20

 التمرٌنات علً واإلجابة

 الُمتسمة العقلٌة والتدرٌبات

     



 .بالذكاء

 وصؾ من الطبلب ٌتمكن 21

 القصص قص وإعادة الصور

 من مجموعة باستخدام

  .والدقٌقة الجدٌدة األوصاؾ

     

 التفكٌر  من الطبلب ٌتمكن 22

 من ممكن عدد بأكبر

 إضافتها ٌمكن التً اإلضافات
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 مجاالت إلً ومدها األفكار

  .تفصٌبل أكثر أخري

     

 التفكٌر من الطبلب ٌتمكن 24
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  .إلٌهم تقدٌمه

     

 مرتفع وعً الطبلب لدي 86 
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 لمعرفة فضول الطبلب لدي 83

 بعض حل عدم أسباب

  .المواقؾ

     

 مبتكرة حلول الطبلب ٌقدم 82
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 المشكبلت الطبلب ٌبلحظ 88

 من وأعمق أسرع بشكل
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 مواقؾ الطبلب ٌستخرج 80

 والمواقؾ  البٌئة فً الضعؾ
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 األخطاء الطبلب ٌبلحظ 81
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 إدخال الطبلب ٌستطٌع 00

 وتعد تحسٌنات

 واألفكار المعارؾ علً ٌبلت

 .الموجودة

     

 

 


