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( دابروسكي نظريت وفق) الفائقت االستثارة أمناط بني قتالعال
 والطلبت املوهوبني الطلبت لدى اإلبداعي التفكري وبني

 السلط مدارس يف العاديني
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين أنماط  _الممخص

االستثارة الفائقة )وفق نظرية دابروسكي( وبين التفكير اإلبداعي لدى 
ة الموىوبين والطمبة العاديون في مدارس السمط. تكونت عينة الطمب

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف السابع والصف 336الدراسة من )
التاسع في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم، ومدارس الممك 

( طالبًا وطالبة 100عبد اهلل الثاني لمتميز في مدارس السمط، منيم )
( طالبًا وطالبة من الطمبة العاديون، 236ىوبين، و)من الطمبة المو 

ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي، 
واستخدام مقياس أنماط االستثارة الفائقة، ومقياس تورنس لمتفكير 

 (.اإلبداعي بعد التحقق من خصائصيما السيكومترية )الصدق والثبات
االستثارة الفائقة لدى الطمبة الموىوبين  أظيرت النتائج أن أنماط      

جاءت عمى النحو اآلتي: نمط االستثارة العقمية جاء بالمرتبة األولى، 
تاله نمط االستثارة النفس حركية، ثم نمط االستثارة الحسية، ثم نمط 
االستثارة التخيمية، وجاء نمط االستثارة االنفعالية بالمرتبة األخيرة. كما 

ن أنماط االستثارة الفائقة لدى الطمبة العاديون جاءت أظيرت النتائج أ
عمى النحو اآلتي: نمط االستثارة الحسية جاء بالمرتبة األولى، تاله 
نمط االستثارة التخيمية، ثم نمط االستثارة النفس حركية، ثم نمط 

 .االستثارة االنفعالية، وجاء نمط االستثارة العقمية بالمرتبة األخيرة
 (α = 0,05) النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيةوأظيرت       

في أنماط االستثارة الفائقة، والتفكير اإلبداعي بين الطمبة الموىوبين 
والطمبة العاديين، لصالح الموىوبين. وبينت النتائج وجود عالقة 

بين  (α = 0,05) ارتباطيو إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
فائقة وبين التفكير اإلبداعي لدى الطمبة العاديين أنماط االستثارة ال
 .والطمبة الموىوبين

 المقدمة. 1
 حقيقةُتعّد الفروق الفردية بين البشر في خصائصيم وقدراتيم    

ال جدال فييا منذ وجد اإلنسان عمى ىذا الكوكب. ومن الطبيعي 
و أن يظير الناس اىتمامًا خاصًا باألفراد الذين تميزوا بقدراتيم أ

مواىبيم بصورة استثنائية في احد ميادين النشاط اإلنساني التي 
يقدرىا المجتمع، وىم يسمون المتميزون أو الموىوبون أو 

 .المتفوقون
وقد تطور مفيوم الموىبة والتفوق عبر العقود الماضية، إذ       

ساد االعتماد األساسي في تحديد الموىبة والتفوق عمى اختبارات 
دية المقننة، وعمى اختبارات التحصيل الدراسي؛ الذكاء التقمي

وبناًء عمى ذلك فإن عممية التعرف والكشف عن الموىوبين 
ليست أمرًا سياًل؛ نظرًا لكون ىذه األساليب في التعرف والكشف 
عن الموىبة قد تستيدف مجااًل معينًا من مجاالت الموىبة، وقد 

 ].1تغفل عن مجاالت أخرى ]
عن أساليب مختمفة تيتم بالخصائص  وينبغي البحث      

الشخصية النفسية والمحورية التي تميز الموىوبين والمتفوقين 
بصورة واضحة، وخير مثال عمى ذلك نظرية االنقسامات 
 اإليجابية لدابروسكي التي تقدم معالجة تفصيمية لمفيوم

(Theory of Positiv Disintegration, TPD) 
وىبة وتطوراتيا الديناميكية، اإلمكانات المتطورة لمم     

فباإلضافة إلى المواىب والقدرات الخاصة والذكاء، فإن مفيوم 
الذي تضمنتو نظرية (Overexcitabilities)  االستثارة الفائقة

دابروسكي ُيعد إطارًا جديرًا باالىتمام في النظر إلى مفيوم 
الموىبة من خالل خمسة أنماط أساسية وىي )النفس حركية، 

ية، والتخيمية، والعقمية، واالنفعالية(، إذ ُتعد ىذه المظاىر والحس
 رًا قويًا عمىــــــــــــــمؤش(OEs)  الشخصية الخاصة باالستثارة الفائقة
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 ].2النمو واالستعداد التطوري ووجود الموىبة ]
فالمتتبع لخصائص الموىوبين الشخصية وفق مفيوم       

ًا قويًا لمخبرات ، ُيالحظ أنيا تعطي مؤشر (OEs) االستثارة الفائقة
التطورية في المجاالت العقمية والتخيمية واالنفعالية، وألن القدرات 
اإلبداعية بما فييا التفكير اإلبداعي الذي ُيعد من أىم 
الخصائص العقمية التي يتميز بيا الموىوبين، فاإلبداع أحد 
أشكال الموىوبة التي تضم باإلضافة إلى اإلبداع القدرات العقمية 

 ].3اء( واالنفعالية والنفس حركية ])الذك
[ أن المبدع 4وفي ىذا السياق يبّين أبو جادوا ونوفل ]    

يتصف بإدراك العالقات بين األشياء، وغزارة المعمومات، وسعة 
الخيال، والمرونة والطالقة في التفكير، والمثابرة في إنجاز 

والميل الميمات، والممل من الروتين، وتوليد األفكار والبدائل، 
إلى المخاطرة، واالستقاللية في إنجاز األعمال، وأن كل ىذه 

 .الصفات مجتمعة من شأنيا أن تؤدي إلى التفكير اإلبداعي
[ وجود مجموعة من الخصائص 5كما أوضح سميمان ]     

اإليجابية لمموىوبين والمبدعين منيا العمق واالتساع في 
ت التي تتصف االطالع، والخصوبة المغوية وبخاصة الكمما

باألصالة الفكرية والتعبير األصيل، والميل إلى مخالطة الكبار 
 .والمتعة في مجالستيم، ولدييم أصالة في تفكيرىم وخيال خصب

ونظرًا ألىمية أنماط االستثارة الفائقة ودورىا في تحديد      
[ 6مستوى التفكير اإلبداعي لدى الموىوبين، قامت كاليك ]

الليا إلى أن أنماط االستثارة الفائقة ُتعد بدراسة توصمت من خ
عاماًل ميم لمتمييز بين مستوى الموىوبين إبداعيًا، وقد أكدت 

[ ىذه النتيجة وأظيرت أن أنماط االستثارة الفائقة 7دراسة إيمي ]
%( من القدرات 70.4يمكن التنبؤ من خالليا بما نسبتو )

أوضحت أن ىناك اإلبداعية بين مجموعة الموىوبين إبداعيًا، إذ 
عالقًة ارتباطيو موجبًة بين درجات المجموعة عمى مقياس 

ودرجاتيم عمى مقياس أنماط  (WMMR) تورانس لإلبداع
 .االستثارة االنفعالية

واستنادًا إلى تميز األفراد الموىوبين في خصائص       
وصفات عقمية، ومعرفية، واجتماعية، وانفعالية تميزىم عن 

د العاديين، ال بد من استخدام نظريات تكشف غيرىم من األفرا
عن ىذه الخصائص والصفات، وتتالءم معيا، وتمبي 
مكاناتيم، وتتيح ليم  احتياجاتيم، وتناسب قدراتيم وطاقاتيم وا 
فرص تعمم التفكير ومياراتو ومنيا التفكير اإلبداعي ومياراتو 

ت المتمثمة الطالقة واألصالة والمرونة، ومن بين ىذه النظريا
نظرية دابروسكي )االستثارة الفائقة( التي تعد مؤشرًا دااًل عمى 
اإلمكانات التطورية واإلبداعية لألفراد الموىوبين، وتعد مؤشرًا 

 .عمى وجود الموىبة
 مشكمة الدراسة. 2

ُيعد تعميم الطمبة ومنيم الموىوبين ميارات التفكير اإلبداعي      
التي تساعد عمى حدوث وتدريبيم عمى ممارستيا، من العوامل 

النيضة الفكرية والثقافية في العصور الحديثة، ليذا فإن أىمية 
التفكير اإلبداعي تأتي من االعتقاد المتزايد الذي يقع عمى عاتق 

أن ينشئ أجيااًل قادرة  - الموىبة واإلبداع –التربويين في مجال 
عمى استخدام التفكير اإلبداعي ومياراتو بشكل فاعل، نتيجة 
وجود التحديات والمشكالت المنبثقة من البيئة العالمية السياسية، 

 .واالقتصادية، والتحوالت العالمية
وحول وأقع المناىج والخطط الدراسية التي تقدم لمطمبة في       

المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميم، يتضح أنيا ال تستند إلى 
والمحورية التي نظريات تيتم بالخصائص الشخصية النفسية 

تميز الطمبة الموىوبين أو حتى العاديين بصورة واضحة، وتغفل 
أشكال التفكير والتفكير اإلبداعي منيا، وال تمبي حاجاتيم 
المختمفة كالحاجات النفسحركية والحسية والتخيمية والعقمية 
واالنفعالية منيا؛ لذلك الحظت الباحثة حاجة الطمبة سواء أكانوا 

اديين في ىذه المدارس إلى مناىج وخطط دراسية موىوبين أم ع
حديثة متنوعة تبرز طاقاتيم اإلبداعية وتمبي احتياجاتيم التطورية 
)االنفعالية(، تختمف عن المناىج والخطط الدراسية التقميدية 

 .المتوفرة في ىذه المدارس
وانطالقًا من ندرة البحوث في ىذا المجال وأىمية أنماط      

فائقة في تطوير تفاعالت الفرد االنفعالية واالجتماعية االستثارة ال
ر ـوأثرىا الكبير عمى تنمية ميارات التفكير، ومنيا ميارات التفكي
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اإلبداعي؛ تولدت مشكمة الدراسة الحالية التي تبمورت في الكشف 
عن العالقة بين أنماط االستثارة الفائقة )وفق نظرية دابروسكي( 

ى عينة من الطمبة الموىوبين والطمبة وبين التفكير اإلبداعي لد
العاديون في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم في مدارس 
السمط. إذ أن عدم وجود الدراسات العربية التي بحثت في ىذا 

في حدود عمم الباحثة؛ يعطي مبررًا إلجرائيا. وعمى  –المجال 
 :ألسئمة التاليةوجو التحديد حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن ا

 أ. أسئمة الدراسة
ما أنماط االستثارة الفائقة لدى الطمبة الموىوبين والطمبة . 1

 العاديون؟
ىل يختمف الطمبة الموىوبين عن الطمبة العاديين في أنماط . 2

 االستثارة الفائقة؟
ىل يختمف الطمبة الموىوبين عن الطمبة العاديين في التفكير . 3

 اإلبداعي؟
ك عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوى ىل ىنا .4

بين أنماط االستثارة الفائقة السائدة وبين  (α = 0,05) الداللة
 أبعاد التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين؟

 أهداف الدراسة ب. 
تيدف ىذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن العالقة      

االستثارة الفائقة )وفق نظرية دابروسكي( االرتباطية بين أنماط 
وبين التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين والطمبة العاديون، 
ومعرفة أنماط االستثارة الفائقة لدى الطمبة الموىوبين والطمبة 
العاديين، ومعرفة فيما إذا كان ىناك اختالف بين الطمبة 

رة الفائقة، والتفكير العاديون والطمبة الموىوبون في أنماط االستثا
 .اإلبداعي

 أهمية الدراسةج. 
تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من أىمية موضوعيا وىو العالقة 
بين أنماط االستثارة الفائقة )وفق نظرية دابروسكي( والتفكير 
اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين وأقرانيم العاديين في مدارس 

تناوليا جانبين ميمين السمط، وتتمثل ىذه األىمية من خالل 
 :كالتالي وىما

 :األىمية النظرية -
يتوقع أن توفر ىذه الدراسة أطر نظرية ودراسات سابقة      

تتعمق بأنماط االستثارة الفائقة )وفق نظرية دابروسكي(، والتفكير 
اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين والعاديين، والذي سيعد إضافة 

زيادة الحصيمة لممعرفة اإلنسانية  لممكتبة العربية، ومساىمة في
حول الموىبة والتفوق، وأنماط االستثارة الفائقة )وفق نظرية 
دابروسكي(، والتفكير اإلبداعي، والتي يمكن أن تكون ركيزة 

 .لمباحثين والدارسين
 :األىمية التطبيقية -

توفر الدراسة الحالية معمومات وحقائق عن طبيعة الشريحة التي 
الباحثة؛ مما تفيد العاممين في الحقل التربوي في تتعامل معيا 
 :األمور اآلتية

تعطي تصورًا لممسئولين عن العممية التربوية عن أىمية أنماط  -
االستثارة الفائقة )وفق نظرية دابروسكي( في تنمية ميارات 
التفكير اإلبداعي، األمر الذي يساىم في وضع الخطط والبرامج 

التي تساعد في تنمية التفكير  والوسائل وتصميم المناىج
 .اإلبداعي، وتمبي احتياجات الطمبة الموىوبين في األردن

تفيد المعممين والمدرسين الستعمال طرق تدريس متطورة  -
 .تتناسب مع النتائج التي توصمت إلييا الباحثة

  اإلجرائية تعريفاتد. ال
 ,Dabrowski) أنماط االستثارة الفائقة: عرفيا دابروسكي -

[ بأنيا: قدرة فائقة تظير عمى 8] المشار إليو في فويك (1972
شكل رد فعل لممثيرات الداخمية والخارجية التي يظيرىا الفرد 
عمى شكل رغبة جامحة في التعمم، وخيال مفعم بالحيوية، 
والطاقة الجسدية، والحساسية الزائدة، وحدة االنفعاالت. وتظير 

النفس حركية، والحسية، في خمسة أنماط نفسية فائقة وىي: )
والعقمية، والتخيمية، واالنفعالية(، والتي تعد مؤشرًا دااًل عمى 
اإلمكانات التطورية أو النمو االنفعالي لألفراد الموىوبين، وتعد 

 .مؤشرًا عمى وجود الموىبة
[ التفكير اإلبداعي بأنو: 9التفكير اإلبداعي: عرف تورانس ] -

اصر المفقودة ومحاولة صياغة "عممية إدراك التغيرات والعن



 
 

50 

فرضيات جديدة والتوصل إلى نتائج محددة بشأنيا، واختبار 
عادة اختبارىا ثم  الفرضيات والربط بين النتائج وتعديميا وا 

 ."تعميميا
الطمبة الموىوبون: ىم "أولئك الذين يمتمكون أو لدييم القدرة  -

مجال عمى تطوير ىذه التركيبة من السمات واستخداميا في أي 
[. ويقصد بيم بيذه الدراسة طمبة 10قيم لألداء اإلنساني ]

الصف السابع والتاسع في المدارس التابعة لمديرية التربية 
والتعميم، والممتحقين في مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز في 

 .مدارس السمط
الطمبة العاديون: ويقصد بيم طمبة الصف السابع والتاسع  -

ي المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم في الذين يدرسون ف
 .مدارس السمط

تتحدد نتائج الدراسة بمدى توافر الخصائص  ة:الدراسأدوات 
السيكومترية من صدق وثبات األدوات المستخدمة، وىي مقياس 

 .أنماط االستثارة الفائقة، واختبار تورنس لمتفكير اإلبداعي
ج الوصفي، وىو الذي يصف المستخدم: وىو المنيمنيج الدراسة 

 .الظاىرة كما ىي دون تغيير أو تعديل
 حدود الدراسة 

الصف السابع والتاسع من الطمبة  الحدود البشرية: طمبة -
 .الموىوبين والطمبة العاديين

الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -
2013/2014. 

األساسية التابعة لمديرية الحدود المكانية: المدارس الحكومية  -
التربية والتعميم، ومدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز في مدارس 

 .السمط
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

 :خصائص الطمبة الموىوبين
يتميز الموىوبين بعدد من السمات والخصائص، سواء من 

ية، وفيما الناحية الجسمية أو العقمية، أو االجتماعية، أو االنفعال
 :يمي توضيح ليذه الخصائص

 أواًل: الخصائص الجسمية

يتميز الطمبة الموىوبين بعدد من الخصائص الجسمية       
التي تميزىم عن غيرىم من الطمبة العاديين، وتمثل ىذه 
الخصائص بأنيم أكثر وزنًا وطواًل، وأكثر نشاطًا وحيوية، وكذلك 

القدرة في المحافظة  الخمو من االضطرابات العصبية، ولدييم
عمى تفوقيم الجسدي والصحي مع مرور الزمن، كما إنيم 
يتقدمون قمياًل في نمو العظام مقارنتًا بالعاديين، كما إنيم 

 ].11] ينضجون في وقت مبكر قياسًا بعمرىم
ىذا باإلضافة إلى تميزىم بقدرات حركية أكثر مالئمة      

ل لدييم عيوب السمع ومرونة، وميارات حركية متقدمة، كما يق
والبصر والنطق، ويتصفون بمستوى مرتفع من المياقة البدنية 
بشكل عام، وىم أوفر صحة مقارنًة بغيرىم، كما يتعممون المشي 

 ].12] والكالم بفترة أسرع من غيرىم
 ثانيًا: الخصائص المعرفية والعقمية

يتميز الطمبة الموىوبين بعدد من الخصائص المعرفية       
عقمية تتمثل في سرعة التعمم واالسترجاع، والتميز بنسب ذكاء وال

مرتفعة، كما أنيم ييتمون بالعالقات العددية، والموضوعات 
العممية، ويتميزون بدرجة كبيرة من استقالل التفكير، ودقة 
المالحظة، وقوة الذاكرة، فيم يتمتعون بسرعة وعمق الفيم، 

، والميل لمموضوعات باإلضافة إلى حب االستطالع غير العادي
التي تثير لدييم الخيال واالكتشاف أكثر من الموضوعات التي 
تكون فييا األفكار واضحة ومحددة القدرة، ورؤية األشياء من 

 ].10] أكثر من زاوية، والقدرة عمى التفكير اإلبداعي
  ثالثًا: الخصائص االجتماعية واالنفعالية

ن الخصائص االجتماعية يتميز الطمبة الموىوبين بعدد م      
واالنفعالية التي تميزىم عن غيرىم من الطمبة العاديين، وتتمثل 
ىذه الخصائص في االتزان االنفعالي، والميل إلى المرح 
والدعابة، وعدم العصبية، كما إنيم أكثر نضجًا من الناحية 
    االجتماعية، فيم يتميزون بحب النشاطات الثقافية 

كة فييا، كما أن عالقاتيم باآلخرين تتسم واالجتماعية والمشار 
     بالمطافة، وحسن التعامل، ىذا باإلضافة إلى ميميم إلى

 ].11صحبة الكبار ]
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 :مستويات النمو وفق نظرية دابروسكي
[ إلى أن دابروسكي حدد خمس مراحل يمر بيا 13تشير بايمي ]

ات الفرد أثناء عممية النمو والتطور بناًء عمى عدد من المتغير 
 :البيولوجية والنفسية العقمية واالجتماعية، وىذه المراحل ىي

 :أواًل: اىتمامات الذات
وفي ىذه المرحمة تسود األنانية وحب الذات لدى الفرد،        

وعدم القدرة عمى تحمل المسؤولية الذاتية عندما تسير األمور 
بشكل خاطئ، كما أن الفرد يكون قادرًا عمى الفيم والتعاطف 

 .حص الذاتوف
 :ثانيًا: قيم الجماعة

تتميز ىذه المرحمة بالخضوع لقيم الجماعة والمستوى        
النسبي من القيم والمعتقدات التي اكتسبيا الفرد سابقًا، وتكون 
أفكاره غير متوازنة وغير منظمة، كما أن سموكياتو تكون غير 

د، ثابتة ويعود ذلك لعدم وجود قيم داخمية نابعة من ذات الفر 
 .وبيذا يكون اتجاه الصراع لدى الفرد داخمي

 :ثالثًا: النمو التكويني
يبدأ الفرد في ىذه المرحمة بالميل نحو تحقيق الذات       

واإلحساس باالنتماء لمجماعة واآلخرين، بحيث يبدأ إحساس 
الفرد " بما ىو عميو اآلن" وما الذي عميو أن يكون عميو في 

 .المستقبل
 :الذاترابعًا: تخطيط 

وفي ىذه المرحمة يبدأ الفرد بالميل نحو تحقيق الذات،       
وتحمل المسؤوليات عن اآلخرين، والتعاطف معيم، وذلك 

 .الشعور باالستقاللية التفكير والعمل
 :خامسًا: تحقيق ُمثل الشخصية

تعبر ىذه المرحمة عن مستوى نمو الشخصية المثالية،      
المرحمة العيش بسالم مع  حيث يصبح طموح الفرد في ىذه

 .اآلخرين، واالنسجام معيم
 (Over excitabilities)   االستثارة الفائقة

بأنيا: قدرة (Dabrowski, 1972)  يعرفيا دابروسكي       
فائقة تظير عمى شكل رد فعل لممثيرات الداخمية والخارجية التي 

 يظيرىا الفرد عمى شكل رغبة جامحة في التعمم، وخيال مفعم
بالحيوية، والطاقة الجسدية، والحساسية الزائدة، وحدة االنفعاالت. 
وتظير ىذه االستثارات في خمسة أنماط نفسية فائقة وىي: 
)النفسحركية، والحسية، والعقمية، والتخيمية، واالنفعالية(، والتي 
تعد مؤشرًا دااًل عمى اإلمكانات التطورية أو النمو االنفعالي 

 ].8وتعد مؤشرًا عمى وجود الموىبة ] لألفراد الموىوبين،
 [ إلى أن دابروسكي14,15,16] ويشير األدب التربوي

(Dabrowski)  أكد عمى أن أنماط االستثارة الفائقة ُتعد من
أىم العوامل التي تتنبأ باإلمكانات التطورية لمموىبة لدى الفرد. 

 :وفيما يمي توضيح ليذه األنماط
 ركيةاالستثارة الفائقة النفسح. 1

(Psychomotor Over excitabilities)  
 يعّبر عنيا باالستثارة الفائقة لمنظام العضمي العصبي      

(Heightened Excitability Neuromucular) وىذه ،
االستثارة النفس حركية يستدل عمييا من خالل الطاقة الجسدية 

ت، دة، وسرعة الكالم، والعصبية، والتسرع في اتخاذ القرارائالزا
والشعور باألرق أو التمممل المستمر، واإلدمان عمى العمل، 
والنشاط الزائد وفرط الحركة وعدم االنتباه. ومن مظاىر االستثارة 
النفس حركية داخل الغرفة الصفية التحدث بسرعة، وشد الشعر، 
ولعق الشفاه، ومص األصابع، ومضغ األقالم وغيرىا من 

 .السموكيات
 الحسية االستثارة الفائقة. 2

(Sensual Over excitabilities) 
وتكون ىذه االستثارة عمى شكل ردود أفعال لممثيرات       

الحسية، بحيث يظير األفراد ذوي االستثارة الحسية العديد من 
االىتمامات الفنية كالتمثيل، وزيادة الحاجة لتممس األشياء، 
ء واالستجابة لممثيرات الطبيعية المحيط بيم مثل الضوضا

والضوء. ومن مظاىر االستثارة الحسية داخل الغرفة الصفية 
المبالغة في االىتمام بالعديد من المثيرات كمصابيح الفمورسنت، 

 .والروائح وغيرىا من المثيرات عمى حساب الجانب الدراسي
 االستثارة الفائقة التخيمية. 3
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(Imagination Over excitabilities) 
إلى قدرة الفرد عمى تخيل األمور بشكل ويشير ىذا النمط        

جيد، وغالبًا ما يتصف الفرد ذوي القدرة الفائقة التخيمية بربط 
الصور المتخيمة واالنطباعات واالستخدام المتكرر لمصور، 
والقدرة اإلبداعية، والوعي الزائد، واستخدام الصور والمجاز في 

اليقظة، التعبير المفظي، وخمط الحقيقة مع الخيال، وأحالم 
والخوف من المجيول، والعيش في عالم الخيال لميرب من 

 .الشعور بالممل
 االستثارة الفائقة العقمية. 4

(Intellectual Over excitabilities)  
يتسم األفراد ذوي االستثارة الفائقة العقمية بأنيم يمتمكون       

 عقواًل نشطة، ولدييم رغبة بالحصول عمى المزيد من المعرفة،
وحب االستطالع، والفضول، كما يتسمون بالقدرة عمى التركيز، 

 .والقدرة عمى التفكير النظري، واالىتمام بالمشاكل النظرية
 العاطفية – االستثارة الفائقة االنفعالية. 5

(Emotional Over excitabilities)  
يتسم األفراد ذوي االستثارة العاطفية بالقدرة اليائمة       

العميقة واالرتباطات العاطفية والحساسية المفرطة تجاه لمعالقات 
اآلخرين واألماكن واألشياء، والشفقة والتعاطف والحساسية في 
العالقات مع اآلخرين، كما يتسمون بأن لدييم ذاكرة عاطفية 

 .قوية، والشعور بالقمق والخوف من الموت، والوحدة
 Creative Thinking  التفكير اإلبداعي

ضوء التغيرات السريعة التي يشيدىا العالم حظّي في       
التفكير اإلبداعي باىتمام بالغ لما لو من أثر في تقدم 
المجتمعات وتطورىا، فالتقدم المعرفي والعممي واالكتشافات 
واالختراعات في المجاالت المختمفة ما ىي إال من نتاج 
 المبدعين، ويضاف إلى ذلك ما لمتفكير اإلبداعي من أثر في
إنماء شخصية الفرد وتحريره من النماذج التقميدية في التفكير، 
كسابو ميارات تمكنو من سموك المسارات البديمة، وطرح  وا 
الحمول الجديدة لممشكالت التي تواجيو، مما يسيم في مواجية 

 ].17التحديات التي يشيدىا العالم ]

فات وقد حظي مفيوم التفكير اإلبداعي بالعديد من التعري      
التي تناوليا العديد من العمماء والباحثون، ومن أكثر ىذه 

[ حيث يرى 9التعريفات شيوعًا ذلك التعريف الذي قّدمو تورانس ]
أن التفكير اإلبداعي بأنو بمثابة: "عممية إدراك التغيرات 
والعناصر المفقودة ومحاولة صياغة فرضيات جديدة والتوصل 

ر الفرضيات والربط بين النتائج إلى نتائج محددة بشأنيا، واختبا
عادة اختبارىا ثم تعميميا  ."وتعديميا وا 

 ميارات التفكير اإلبداعي
إن األدب النظري المتعمق بالتفكير اإلبداعي، وما تضمنتو      

 وجيمفورد (Torrance) من أفكار مثل أفكار تورانس
(Guilford)  وغيرىم أشاروا إلى عدة ميارات تكون التفكير

 :ىي ميارات كما يأتياإلبداعي، و 
  (Fluency) أ. الطالقة

وتعني القدرة عمى إنتاج عدد كبير من األفكار أو البدائل      
أو المقترحات حول موضوع ما، وىي تشير إلى الجانب الكمي 
لإلبداع، وىي الميارة التي تجعل أفكار الطمبة تنساب بحرية من 

وىي ثالثة  اجل الحصول عمى أفكار كثيرة وبأسرع وقت ممكن.
أنواع الطالقة المفظية: وتشير إلى القدرة عمى إنتاج أكبر عدد 
ممكن من الكممات تحت شروط معينة، كالمعنى بين ىذه 
الكممات، أو السرعة في إنتاج ىذه الكممات، أو أية صفات 
أخرى، والطالقة الفكرية أو طالقة المعاني وىي من أىم عوامل 

ممكن من األفكار في زمن محدد  الطالقة وتعني إنتاج اكبر عدد
وال يؤثر نوع األفكار في تحديد نتيجة المفحوص عمى ىذه 
نما األىمية لعدد االستجابات التي يصدرىا  االختبارات، وا 
المفحوص، وطالقة األشكال: وىي القدرة عمى الرسم السريع 
لعدد من األمثمة والتفصيالت أو التعديالت في االستجابة لمثير 

 ].9صري ]وصفي أو ب
  (Flexibility) ب. المرونة

وتعني القدرة عمى تعديل زوايا التفكير استجابة لمعطيات      
الموقف، وتوليد أفكار متنوعة ليست من أنواع األفكار المتوقعة، 
أي أنيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير الموقف فيي 
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داع، وىي عكس الجمود الذىني، وىي تمثل الجانب النوعي لإلب
نوعان ىما: المرونة التمقائية: وىي قدرة الشخص عمى إعطاء 
عدد متنوع من االستجابات التي ال تنتمي إلى فئة محددة، وىي 
أيضا: القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار التي ترتبط 
بموقف معين يحدده االختبار عمى أن تكون ىذه األفكار متنوعة 

والقصور الذاتي في التفكير ويتم قياس  مع التحرر من القيود
ىذه القدرة باختبار االستخدامات غير المعتادة لشيء معين، 
والمرونة التكيفية: وىي قدرة الشخص عمى تعديل سموكو 
ليتوصل إلى حل لمشكمة ما أو مواجية ألي موقف، أي تتصل 
المرونة التكيفية بتغير الشخص لوجيتو الذىنية لمواجية 

ديدة تفرضيا المشكالت المتغيرة، كما يمكن النظر مستمزمات ج
 ].9إلييا باعتبارىا الطرف الموجب لمتكيف العقمي ]

  (Originality) ج. األصالة
وتتمثل في القدرة عمى إنتاج استجابات أصيمة أي قميمة      

التكرار بالمعنى اإلحصائي داخل الجماعة التي ينتمي إلييا 
رة عمى إنتاج أكبر عدد ممكن من الفرد، كما تعنى أيضا القد

االستجابات غير المباشرة واألفكار الطريفة غير الشائعة والتي 
 ].18ىي بالوقت نفسو مقبولة ومناسبة لميدف ]

  (Elaboration) د. التفاصيل
وتعني قدرة الفرد عمى تقديم إضافات جديدة إلى الفكرة      

أو المشكمة، األصمية لجعميا أكثر مالئمة لمواجية الموقف 
بحيث يصبح الفرد قادرًا عمى التوسع في المحتوى عن طريق 

 ].19] وضع اإلضافات الالزمة لذلك المحتوى
  (Sensitivity) ه. الحساسية لممشكالت

وىي القدرة عمى اكتشاف المشكالت والصعوبات،       
واكتشاف النقص في المعمومات قبل التوصل إلى الحل، وتتمثل 

من خالل وعي الفرد بوجود مشكالت أو احتياجات ىذه الميارة 
أو عناصر ناقصة في المثيرات البيئية أو عناصر الموقف 
ومكوناتو، مما يستدعي الشعور بالحساسية نحو الموقف أو 

  [20].المشكمة
 :مراحل التفكير اإلبداعي

[ من 4المشار إليو في أبو جادو ] (Wallas) ُيعد نموذج واألس
واًل، ويتضمن أربع مراحل ىي: مرحمة اإلعداد، أكثر النماذج قب

ومرحمة الكمون، ومرحمة اإلشراق، ومرحمة التحقق، وسوف يتم 
 :وصف كل مرحمة من ىذه المراحل بما يمي

مرحمة اإلعداد: وتتمثل ىذه المرحمة في التعرف عمى المشكمة  -
التي يتعامل معيا الفرد، من خالل استدعاء الخبرات المعرفية 

ة لدى الفرد، وجمع كل ما يمزم من معمومات حول ىذا السابق
الموقف. وتتطمب ىذه المرحمة من الفرد تفحص المعمومات، 
والخبرات المرتبطة بالموقف، وتنظيميا حتى يتم الوصول إلى 

 .استنتاجات، وصياغة فرضيات أولية حول الموقف
مرحمة الكمون: حيث يمجأ الفرد في ىذه المرحمة إلى ممارسة  -
دة أساليب لتحويل انتباىو عن موضوع المشكمة وينصرف إلى ع

نشاط أخر كالمشي، أو السباحة، ليترك المجال ألفكاره كي 
تختمر، وتتضمن ىذه المرحمة التفكير الجاد بالموقف، وتحرير 
الذىن من األفكار التي ال تتصل بالموقف، وتحديد مجموعة من 

 .الجديدة الحمول الممكنة وصواًل إلى صياغة الفكرة
مرحمة اإلصرار والمثابرة: وفي ىذه المرحمة يستمر الفرد في  -

إصراره ومثابرتو خالل اختزان الفكرة وبعدىا، من أجل الوصول 
 .إلى الحل اإلبداعي

مرحمة اإلشراق: وفي ىذه المرحمة تظير الفكرة اإلبداعية  -
ًا بصورة مفاجئة، وتبدو المادة أو الفكرة كأنيا قد نظمت تمقائي
 .دون سابق تخطيط، وعندئذ يتضح كل ما كان غامضًا ومبيماً 

مرحمة التحقق: وفي ىذه المرحمة يختبر المبدع صحة وجودة  -
ابتكاره من خالل تجريبو، وربما تجري في ىذه المرحمة بعض 
التعديالت أو التغييرات عمى اإلنتاج اإلبداعي من أجل تحسينو 

ظياره بأجود صورة  .وا 
  ابقةالدراسات الس

أوال: الدراسات التي تناولت أنماط االستثارة الفائقة وفق نظرية 
 :دابروسكي

دراسة  [21أجرى الياس ورحمان وعبد المجيد وياسين ]      
ىدفت التعرف إلى أنماط االستثارة الفائقة وفق نظرية دابروسكي 
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لدى الطمبة الموىوبين من طمبة المدارس الثانوية في مدينة 
( طالبًا 335الماليزية. تكونت عينة الدراسة من )كوااللمبور 

وطالبة من الطمبة الموىوبين. ولتحقيق أىداف الدراسة تم 
%( 88استخدم مقياس االستثارة الفائقة. أشارت النتائج إلى أن )

من الطمبة الموىوبين المشاركين في الدراسة أظيروا مستويات 
تثارة الفائقة، وأن مرتفعة في نمط واحد عمى األقل من أنماط االس

أنماط االستثارة الفائقة حسب نظرية دابروسكي لدى الطمبة 
الموىوبين تشير إلى وجود مستويات عالية من قدرات التخيل، 

 .والقدرات النفسحركية
[ بدراسة في الواليات المتحدة األمريكية 22وقامت دول ]     

ة ىدفت التعرف عمى تصورات المعممين حول أنماط االستثار 
الفائقة لدى الطمبة الموىوبين والطمبة العاديون. تكونت عينة 

( 37( معممين من معممي المرحمة الثانوية، و)5الدراسة من )
( طالبًا وطالبة من 37طالبًا وطالبة من الطمبة الموىوبين، و)

الطمبة العاديين تم اختيارىم عشوائيًا من إحدى المدارس الثانوية 
قيق أىداف الدراسة تم استخدام اختبار في والية ميسوري. ولتح

خاص بتصورات المعممين، ومقياس أنماط االستثارة الفائقة. 
أشارت النتائج إلى وجود مستويات مرتفعة من أنماط االستثارة 
الفائقة العقمية، ومستويات منخفضة من أنماط االستثارة الفائقة 

بة الموىوبين الحسية، والحركية، والتخيمية، واالنفعالية لدى الطم
 .مقارنتًا بالطمبة العاديين

  ثانيًا: الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي
[ دراسة ىدفت 23أجرى فوجيت وزينتالي وجينتري ]      

التعرف إلى الفروق في الخصائص اإلبداعية في والية إنديانا 
( طالبًا وطالبة من 17األمريكية. تكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا وطالبة من 20لعاديون، وعينة مكونة من )الطمبة ا
النتباىي. ابين الذين يعانون من فرط النشاط الطمبة الموىو 

ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدم مقياس الخصائص 
اإلبداعية. أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ديون في مستوى الخصائص اإلبداعية بين الطمبة الموىوبين العا
 النتباىي، امن فرط النشاط وبين الطمبة الموىوبين الذين يعانون 

 .وجاءت الفروق لصالح الطمبة الموىوبين العاديين
[ التعرف إلى الفروق في 24وىدفت دراسة نيوتن ونيوتن ]      

مستوى التفكير اإلبداعي العممي بين الطمبة الموىوبين والطمبة 
لبرامج الرياضية. تكونت عينة العاديون المشاركين في إحدى ا

( طالبًا وطالبة من 24( طالبًا وطالبة، منيم )48)الدراسة من 
( طالبًا وطالبة من الطمبة العاديون. 24الطمبة الموىوبين، و)

لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام مقياس التفكير اإلبداعي 
العممي. أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

ة الموىوبين والطمبة مستوى التفكير اإلبداعي العممي بين الطمب
العاديون، وجاءت الفروق لصالح الطمبة الموىوبين، ووجود 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإلبداعي العممي 
 .تعزى لمتغير العمر، وجاءت الفروق لصالح الطمبة األكبر عمراً 

ثالثًا: الدراسات التي تناولت العالقة بين أنماط االستثارة الفائقة 
 تفكير اإلبداعيوال

[ دراسة في الواليات المتحدة 25] أجرى ميمر ونيوميستير     
األمريكية ىدفت التعرف عمى القدرة التنبؤية ألنماط االستثارة 
الفائقة في قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة. تكونت عينة 

( طالبًا وطالبة م طمبة جامعة ميدويسترن. 323الدراسة من )
الدراسة تم استخدام مقياس أنماط االستثارة  ولتحقيق أىداف

الفائقة، واختبار التفكير اإلبداعي. أشارت النتائج إلى أن أنماط 
االستثارة الفائقة كانت عامل تنبؤ دال إحصائيًا بقدرات التفكير 

 .اإلبداعي لدى الطمبة
التي أجريت في الواليات المتحدة  [7وىدفت دراسة إيمي ]      

ى التعرف عمى الطمبة المبدعين في الصف السابع األمريكية إل
من خالل مفيوم االستثارة الفائقة. تكونت عينة الدراسة من 

( طالبًا وطالبة من الطمبة 42( طالبًا وطالبة، منيم )76)
الموىوبين المبدعين والذي تم تصنيفيم بناًء عمى نتائج مقياس 

ة من الطمبة ( طالبًا وطالب34الدافعية اإلبداعية لتورانس و)
الموىوبين عقميًا، والذين تم تصنيفيم باالعتماد عمى محك الذكاء 
المعتمد من قبل المدرسة. ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام 
مقياس أنماط االستثارة الفائقة. أشارت النتائج إلى أن ىناك 
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موجبة دالة إحصائيًا بين درجات الطمبة عمى  ةعالقة ارتباطي
لإلبداع، ودرجاتيم عمى مقياس االستثارة مقياس تورانس 

 .االنفعالية
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي بغية الوصول إلى تحقيق 

 .أىداف الدراسة، واإلجابة عن أسئمتيا
 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطمبة الموىوبين       
ن في الصفوف )السابع، والتاسع( في المدارس التابعة والعاديي

لمديرية التربية والتعميم، ومدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز في 
( طالبًا وطالبة، منيم 4840مدارس السمط، والبالغ عددىم )

( طالبًا 4720( طالبًا وطالبة من الطمبة الموىوبين، و)120)
إلحصائيات وزارة التربية وطالبة من الطمبة العاديون، وفقًا 

( يوضح 1، والجدول )2013/2014والتعميم لمعام الدراسي 
 :وصفًا لمجتمع الدراسة موزعين حسب الجدول اآلتي

 1 جدول
 توزع مجتمع الدراسة حسب متغيرات المدرسة والصف الدراسي

 المجموع المدرسة الصف
 مدارس الموهوبين المدارس العادية

 2402 58 2344 الصف السابع
 2440 62 2378 الصف التاسع
 4842 120 4722 المجموع الكمي

 عينة الدراسةج. 
( 100( طالبًا وطالبة، منيم )336تكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا وطالبة من 236طالبًا وطالبة من الطمبة الموىوبين، و)
الطمبة العاديين من طمبة الصف السابع والتاسع في المدارس 

لمديرية التربية والتعميم، ومدارس الممك عبداهلل الثاني  التابعة
لمتميز في مدارس السمط، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية 

 :( يوضح وصفًا لعينة الدراسة2الطبقية، والجدول )

 2جدول 
 توزع عينة الدراسة حسب متغيرات المدرسة والصف الدراسي

 المجموع المدرسة الصف
 لطمبة الموهوبينا الطمبة العاديون

 167 50 117 الصف السابع
 169 50 119 الصف التاسع
 336 100 236 المجموع الكمي

 أدوات الدراسةد. 
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئمة الدراسة يتم استخدام 

 :أداتي الدراسة االثنتين
 األداة األولى: مقياس االستثارة الفائقة

 (Over excitability Questionnaire-Two, OEQII) 
قامت الباحثة باستخدام مقياس أنماط االستثارة الُمعد من       

[، والُمعرب 26قبل فالك وليندا وميمر وبيجوسكي وسيمفرمان ]
( فقرًة موزعة 50[، يتكون المقياس من )27من قبل المطيري ]

عمى خمسة أنماط لالستثارة الفائقة، ىي: )النفسحركية، 

لتخيمية، والعقمية، واالنفعالية(، ومن نوع التدريج والحسية، وا
الخماسي ليكرت )تنطبق عمي كثيرًا جدًا، تنطبق عمي كثيرًا، 
تنطبق عمي إلى حد ما، ال تنطبق عمي كثيرًا، ال تنطبق عمي 

 (.كثيرًا جداً 
 :صدق المقياس بصورتو األصمية

ممي [ باستخراج دالالت الصدق العا26قام فالك وزمالؤه ]      
لممقياس من خالل استخدام طريقة التدوير المتعامد وفقًا لمعادلة 

لفحص تشبع الفقرات حول العوامل،  (Varimax) فاريماكس
( بندًا تشبعت 124( عوامل من )5حيث تم الحصول عمى )
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الفقرات حوليا. وقد كانت ىذه العوامل الخمسة واضحة من حيث 
( 10تم اعتماد أول ) المفيوم، وذات صمة من ناحية نظرية، إذ
(، حيث أمكن تسمية 5فقرات في كل عامل تفوق قيمة تشبعيا )

( فقرات بإحدى 10كل ُبعد من األبعاد الخمسة المكونة من )
االستثارات الفائقة بناًء عمى محتوى الفقرات التي كانت موضحة 

 .لمظير من المظاىر السموكية الدالة عمى االستثارة
 ألصميةثبات المقياس بصورتو ا

[ باستخراج معامالت الثبات 26قام فالك وزمالؤه ]      
واالتساق الداخمي باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت كاآلتي: 

(، 0,89(، واالستثارة الحسية )0,86االستثارة النفسحركية )
(، 0,89(، واالستثارة العقمية )0,85واالستثارة التخيمية )
 (.0,84واالستثارة االنفعالية )

 األداة الثانية: اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي
 (Torrance) قام الباحثان باستخدام اختبار تورانس      

، والمعدل 1962لمتفكير اإلبداعي صورة المفظية نموذج "أ" 
لمبيئة األردنية. وذلك لقياس درجات التفكير اإلبداعي ألفراد عينة 

ألولى من سبعة الدراسة، ويتكون االختبار في الصورة ا
اختبارات، ثم تم تقميصو ليصبح ستة اختبارات، إذ أوصى 

بحذف االختبار الفرعي السادس، باعتبار  (Torrance) تورانس
أن البحوث المستمرة أشارت إلى عدم إسيامو في الصدق 

[، وبيذا يتكون اختبار تورانس 4التنبؤي لمدرجة الكمية لالختبار ]
 :س الميارات اآلتيةمن ستة اختبارات فرعية تقي

الطالقة: وتتمثل في عدد اإلجابات المحتممة لمموقف في  -أ 
 .وحدة زمنية ثابتة

المرونة: وتتمثل في تنوع فئات اإلجابات المحتممة لمموقف  -ب 
 .في وحدة زمنية ثابتة

األصالة: وتتمثل في عدد اإلجابات الجديدة والفريدة في  -ج 
 .نوعيا في وحدة زمنية ثابتة

 :ق االختبار في صورة االصميةصد
يتوفر الختبار تورانس في صورة االصمية دالالت، حيث أشار 
 تورنس في دليل االختبار الى توفر دالالت عن صدق المحتوى،

وعن صدق البناء والتي تبدو في تمثيل فقرات االختبار لألبعاد 
  .في تمثيل فقرات التي يتضمنيا،
 :ثبات االختبار

[ باستخراج معامل الثبات الختبارات 28طي ]قام الشن       
تورانس لمتفكير اإلبداعي، واستخدم طريقة إعادة االختبار عمى 

( طالبًا وطالبة، بفارق زمني في التطبيق 120عينة مكونة من )
مدتو أسبوع واحد من التطبيق األول، وتبين أن معامل ثبات 

(، كما 0,704الدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي كان )
[ بمغ 29تتوافر معامالت ثبات ليذا االختبار في دراسة بشارة ]

 (.0,87[ بمغ )30( ودراسة جوارنة ]0,83)
ولمتحقق من ثبات االختبار في الدراسة الحالية قام الباحثان      

باستخراج دالالت الثبات ليذا المقياس من خالل توزيعو عمى 
وطالبة من طمبة الصفوف ( طالبًا 30عينة استطالعية قواميا )

السابع والتاسع من الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين في مدارس 
عادة تطبيقو بفاصل زمني قدرة  السمط، من خارج عينة الدراسة وا 
اسبوعين. وتم حساب معامل الثبات لالختبار باستخراج معامل 

، وتبين أن معامل (Pearson Correlation) ارتباط بيرسون
 (.0,736) رجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي كانثبات الد

 :تصحيح اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي
تم تحديد درجات االختبار بالرجوع إلى معايير تصحيح مقياس 

[، إذ تم إعداد قائمة من المعايير 9التفكير اإلبداعي لتورانس ]
ليتم عمى أساسيا تصحيح استجابات الطالب في كل من ميارة 

 :لطالقة وميارة المرونة وميارة األصالة وىذه المعايير ىيا
ميارة الطالقة: تم قياس ميارة الطالقة لدى الطالب المتفوق  -

بقدرتو عمى ذكر أكبر عدد ممكن من األلفاظ والمعاني في زمن 
محدد حيث تم تخصيص عالمة واحدة لكل فكرة مناسبة، وبجمع 

أسئمة الطالقة الفرعية العالمات التي حصل عمييا الطالب في 
تم الحصول عمى العالمة الكمية التي تعبر عن ميارة الطالقة 

 .لديو
ميارة المرونة: تم قياس ميارة المرونة لدى الطالب المتفوق  -

بقدرتو عمى ذكر أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة في زمن 
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محدد، حيث تم تخصيص عالمة واحدة لكل فئة تحمل نفس 
التي تحمل نفس المضمون )المتشابية(، واستبعاد  االستجابات

االستجابات غير المناسبة، ألن ميارة المرونة تحدد بعدد 
االستجابات المختمفة التي يوجد فييا تحول التجاه التفكير، 
وبجمع العالمات التي حصل عمييا الطالب في أسئمة المرونة 

ن ميارة الفرعية تم الحصول عمى العالمة الكمية التي تعبر ع
 .المرونة لديو

ميارة األصالة: تم تفريغ استجابات الطالب في نماذج خاصة  -
وتم حساب النسبة المئوية لتكرار كل منيا، وبعد ذلك تم قياس 
ميارة األصالة لدى الطالب بقدرتو عمى ذكر أكبر عدد ممكن 
من المترتبات أو التخمينات األصيمة التي تنتج عن نظام معين 

صبح عمى نحو آخر غير موجود خالل زمن محدد، لو تغير وأ
وكما اقترح تورانس فقد تم إعطاء عالمة واحدة لكل استجابة ال 

%، وبجمع العالمات التي حصل عمييا 5تزيد نسبة تكرارىا عن 
الطالب في أسئمة األصالة الفرعية تم الحصول عمى العالمة 

 .الكمية التي تعبر عن ميارة األصالة لديو
درجة الطالب الكمية في اختبار ميارات التفكير  لتحديد -

اإلبداعي تم جمع العالمات التي حصل عمييا الطالب في كل 
 .من ميارة الطالقة وميارة المرونة وميارة األصالة

 :إجراءات الدراسة
 :تتمثل إجراءات الدراسة بالخطوات اآلتية

 االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة، واختيار. 1
 .أداوت الدراسة

التأكد من صدق أداتي الدراسة من خالل عرضيما عمى . 2
جراء التعديالت في ضوء أراء  مجموعة من المحكمين، وا 
المحكمين، وكذلك التحقق من الثبات بواسطة )االختبار 
عادتو(، إذ تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مرتين  وا 

خراج معامل الثبات بفارق أسبوعين بين التطبيقين، ثم است
 .باستخدام معامل ارتباط بيرسون

الحصول عمى كتاب تسييل الميمة من جامعة البمقاء . 3
التطبيقية موجو إلى مديرية التربية والتعميم في مدارس السمط، 

 .لتسييل ميمة الباحثة في المدارس التابعة ليا
ير تم تطبيق مقياس أنماط االستثارة الفائقة، واختبار التفك. 4

اإلبداعي عمى أفراد عينة الدراسة، إذ قامت الباحثة قبل عممية 
 .التطبيق بتوضيح كيفية اإلجابة عمى أداتي الدراسة

بعد انتياء الطالب من اإلجابة عن جميع الفقرات، تم جمع . 5
 .االختبارات، والتأكد من سالمتيا لمتحميل اإلحصائي

م وضعو تم التصحيح في ضوء مفتاح التصحيح الذي ت. 6
 .إلجابات الطالب عمى أداتي الدراسة

دخاليا إلى ذاكرة الحاسوب . 7 تم تدقيق االستبيانات وتصنيفيا وا 
 .في تحميل البيانات (SPSS) واستخدام نظام

التوصل إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء األدب . 8
 .النظري والدراسات السابقة، واقتراح التوصيات في ضوء النتائج

 نتائج. ال5
ىدفت البحث التعرف عمى العالقة بين أنماط االستثارة الفائق 
وبين التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين 
في مدارس السمط، وقد تم الحصول عمى نتائج الدراسة، 

 :وعرضيا تسمساًل وفقًا ألسئمتيا، عمى النحو اآلتي
ل: الذي نص عمى " ما أنماط أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األو 

  "االستثارة الفائقة لدى الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية ألنماط االستثارة الفائقة لدى كل من 

 .الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين، والجدول أدناه يوضح ذلك
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 3 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط االستثارة الفائقة لدى كل من الطمبة الموهوبين والطمبة العاديون

 أنماط االستثارة الفائقة مجموعتا الدراسة
 الطمبة الموهوبين الطمبة العاديون

 الحسابيالمتوسط  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 نمط االستثارة النفس حركية 3,62 0,512 2,44 0,397
 نمط االستثارة الحسية 3,56 0,505 2,50 0,377
 نمط االستثارة التخيمية 3,52 0,523 2,48 0,407
 نمط االستثارة العقمية 3,66 0,860 2,41 0,449
 نمط االستثارة االنفعالية 3,50 0,564 2,43 0,381

( أن المتوسطات الحسابية لمطمبة الموىوبين قد 3يبين الجدول )
(، حيث جاء نمط "االستثارة 3,66-3,50بين ) تراوحت ما

(، 3,66العقمية" في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ )
بينما جاء نمط "االستثارة االنفعالية" في المرتبة األخيرة وبمتوسط 

 (.3,50حسابي بمغ )
-2,41بة العاديين فقد تراوحت ما بين )أما بالنسبة لمطم      
(، حيث جاء نمط "االستثارة الحسية" في المرتبة األولى 2,50

(، بينما جاء نمط "االستثارة 2,50بأعمى متوسط حسابي بمغ )
 (.2,41العقمية" في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )

ىل ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: الذي نص عمى: "
يختمف الطمبة الموىوبين عن الطمبة العاديين في أنماط االستثارة 

 الفائقة؟
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية      

واالنحرافات المعيارية ألنماط االستثارة الفائقة لدى كل من 
الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين، ولبيان الفروق اإلحصائية 

طات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجداول بين المتوس
 .أدناه توضح ذلك

 4جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألنماط االستثارة الفائقة بين الطمبة الموهوبين والطمبة العاديون

مجموعة  أنماط االستثارة الفائقة
 الطمبة

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد
 معياريال

 قيمة
 "ت"

الداللة  درجات الحرية
 اإلحصائية

 0,000 334 22,845 512, 3,62 100 موىوب االستثارة النفسحركية
 397, 2,44 236 عادي

  334 21,371 505, 3,56 100 موىوب االستثارة الحسية
 377, 2,50 236 عادي 0,000

  334 19,696 523, 3,52 100 موىوب االستثارة التخيمية
 407, 2,48 236 عادي *0,000

  334 17,343 860, 3,66 100 موىوب االستثارة العقمية
 449, 2,41 236 عادي *0,000

  334 20,110 564, 3,50 100 موىوب االستثارة االنفعالية
 381, 2,43 236 عادي *0,000

ة عند ( وجود فروق ذات داللة إحصائي4يتبين من الجدول )    
بين الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين في  (α = 0,05) مستوى

 .جميع أنماط االستثارة الفائقة، وجاءت الفروق لصالح الموىوبين
 ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: الذي نص عمى: " ىل    

يختمف الطمبة الموىوبين عن الطمبة العاديين في التفكير 
بة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات لإلجاو  اإلبداعي؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية لميارات التفكير اإلبداعي لدى 
كل من الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين، ولبيان الفروق 
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 .والجداول أدناه توضح ذلكاإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، 
 5 جدول

 ابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" لمهارات التفكير اإلبداعي بين الطمبة الموهوبين والطمبة العاديينالمتوسطات الحس
المتوسط  العدد مجموعة الطمبة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

الداللة  درجات الحرية
 اإلحصائية

 *0,000 334 8,115 1,818 7,08 100 موىوب الطالقة
 1,520 5,52 236 عادي

 *0,0000 334 4,654 1,293 4,69 100 موىوب المرونة
 1,915 3,72 236 عادي

 *0,000 334 8,762 1,165 3,42 100 موىوب األصالة
 1,243 2,14 236 عادي

 *0,000 334 8,211 3,623 15,19 100 موىوب التفكير اإلبداعي
 4,000 11,38 236 عادي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 5الجدول ) يتبين من     
بين الطمبة الموىوبين والطمبة  ( (α = 0,05عند مستوى الداللة

العاديون في التفكير اإلبداعي ككل وفي جميع مياراتو، وجاءت 
 .الفروق لصالح الموىوبين

رابعًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: الذي نص عمى: "ىل 
 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىناك عالقة ارتباطيو

(α = 0,05)  بين أنماط االستثارة الفائقة وانماط ابعاد التفكير
 "اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون      
طمبة بين أنماط االستثارة الفائقة والتفكير اإلبداعي لدى ال

 .( يوضح ذلك6الموىوبين والطمبة العاديون، والجدول )

 6جدول 
 معامل ارتباط بيرسون لمعالقة بين أنماط االستثارة الفائقة والتفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموهوبين والطمبة العاديون

 التفكير اإلبداعي األصالة المرونة الطالقة  
 **290, **312, **170, **287, رمعامل االرتباط  حركية االستثارة النفس

 0,000 000, 002, 000, الداللة اإلحصائية
 336 336 336 336 العدد

 **307, **318, **187, **305, معامل االرتباط ر االستثارة الحسية
 000, 000, 001, 000, الداللة اإلحصائية

 336 336 336 336 العدد
 **270, **294, **156, **266, ر معامل االرتباط االستثارة التخيمية

 000, 000, 004, 000, الداللة اإلحصائية
 336 336 336 336 العدد

 **255, **269, **183, **223, معامل االرتباط ر االستثارة العقمية
 000, 000, 001, 0,000 الداللة اإلحصائية

 336 336 336 336 العدد
 **232, **272, *109, **240, تباط رمعامل االر  االستثارة االنفعالية

 000, 000, 045, 000, الداللة اإلحصائية
 336 336 336 336 العدد

 )0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 )0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )** 

( وجود عالقة ارتباطيو إيجابية دالة 6يتبين من الجدول )      
اط االستثارة الفائقة والتفكير اإلبداعي لدى إحصائيًا بين أنم
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)مما يشير انو كمما زاد احد  الطمبة الموىوبين والطمبة العاديين.
مستوى أنماط االستثارة الفائقة فان مستوى ابعاد النوعية لمتفكير 

 .)االبداعي تزداد والعكس صحيح
 مناقشة النتائج. 6

ئقة لدى الطمبة أظيرت النتائج أن أنماط االستثارة الفا     
الموىوبين جاءت عمى النحو اآلتي: نمط االستثارة العقمية جاء 
بالمرتبة األولى، تاله نمط االستثارة النفس حركية، ثم نمط 
االستثارة الحسية، ثم نمط االستثارة التخيمية، وجاء نمط االستثارة 

 .االنفعالية بالمرتبة األخيرة
الستثارة الفائقة لدى الطمبة كما أظيرت النتائج أن أنماط ا      

العاديين جاءت عمى النحو اآلتي: نمط االستثارة الحسية جاء 
بالمرتبة األولى، تاله نمط االستثارة التخيمية، ثم نمط االستثارة 
النفس حركية، ثم نمط االستثارة االنفعالية، وجاء نمط االستثارة 

وق ذات داللة العقمية بالمرتبة األخيرة. وأظيرت النتائج وجود فر 
في أنماط االستثارة الفائقة بين الطمبة  (α = 0.05) إحصائية

العاديين والطمبة الموىوبين، لصالح الموىوبين، كما وأظيرت 
في  (α = 0.05) النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

التفكير اإلبداعي ككل، وكل ميارة من مياراتو بين الطمبة 
، لصالح الطمبة الموىوبين. أظيرت العاديين والطمبة الموىوبين

النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى 
بين أنماط االستثارة الفائقة وبين التفكير  (α = 0.05) الداللة

 .اإلبداعي لدى الطمبة العاديين والطمبة الموىوبين
ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما يرتبط بالتفكير      
بداعي من خصائص وقدرات تتمثل بالقدرات العقمية، اإل

والحسية، والتخيمية، واالنفعالية، والنفس حركية، والتي تعتبر 
بمثابة قوة داخمية تحرك سموك الفرد وتدفعو إلى إيجاد حمول 
إبداعية لكل ما يواجو من مشكالت وعوائق، سواء أكانت تتعمق 

 .واألسري بالجانب األكاديمي، أو الجانب االجتماعي
 

 التوصيات. 7
 :في ضوء نتائج الدراسة، اقترحت الدراسة عددًا من التوصيات

إعادة صياغة محتوى المناىج بحيث تتضمن األنشطة . 1
التعميمية )النفس حركية، والحسية، والتخيمية، والمعرفية، 
واالنفعالية( والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية المناسبة التي 

ين عمى استثارة ما يمتمكوه من أنماط استثارة فائقة تساعد المعمم
 .في عممية التعمم

االىتمام بوضع البرامج المختمفة لتنمية التفكير اإلبداعي . 2
 .ومياراتو لدى الطمبة

لفت نظر أولياء أمور الطالب ومعممييم والمسئولين . 3
 التربويين إلى ضرورة توفير المناخ األقل تقييدًا في بيئة الطمبة
غنائيا بالمثيرات التي تراعي أنماط االستثارة الفائقة، وتثير  وا 
التفكير اإلبداعي ومياراتو لدييم، وتحثيم عمى مواكبة التطورات 

 .التكنولوجية التي يشيدىا العصر الحالي
إجراء مزيد من الدراسات والبحوث التي تبحث في العالقة . 4

بروسكي( وبين التفكير )وفق نظرية دا بين أنماط االستثارة الفائقة
اإلبداعي عمى شرائح مختمفة من الطمبة، وعمى مراحل عمرية 

 ة.الدراسمختمفة، ومقارنة نتائجيا بنتائج ىذه 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN OVER 

EXCITABILITIES PATTERNS (ACCORDING 

TO DOBROSKY THEORY) AND CREATIVE 

THINKING AMONG TALENTED AND 

ORDINARY STUDENTS IN AL-SALT 

SCHOOLS 

ALA'A AL-SHAYAB                 BELAL AL-KHATEEB 

Al- Balqa' Applied University 

ABSTRACT_ The study examined the relationship between over excitabilities patterns (according 

to Dobrosky Theory) and creative thinking among talented and ordinary students in Al-Salt 

Schools. Sample of the study consisted of (336) male and female seventh and ninth graders 

selected from the public schools at Al Salt Educational Directorate and King Abdullah II Schools 

for Excellence at Al Salt. From those, (100) students were talented while (263) were ordinary 

students/ to achieve the objective of the study, the descriptive correlational design was used as 

Over excitabilities Patterns Scale and Torrance Creative Thinking Scale were used for data 

collection. Validity and reliability indicators were established for both scales.  

Results of the study indicated that over excitabilities patterns at the talented students were as 

follows: mental over excitabilities ranked first, then psychomotor over excitabilities, while 

emotional over excitabilities ranked last. Results indicated that over excitabilities patterns at 

ordinary students were as follows: sensory over excitabilities ranked first, then imaginative over 

excitabilities, psychomotor over excitabilities, emotional over excitabilities, mental over 

excitabilities, respectively.  

     Significant differences were found at (α = 0.05) in the over excitabilities patterns and creative 

thinking between talented and ordinary students, in favor of talented students. There was a 

significant correlation at (α = 0.05) between over excitabilities patterns and creative thinking 

between talented and ordinary students.  

     The study proposed some suggestions and recommendations including the need for future study 

examining the relationship between over excitabilities patterns and creative thinking among other 

populations from various age groups and to compare the results obtained in this study with the 

ones reported in the current study. 

Key Words_ Excitabilities Patterns - Dobrosky Theory - Creative Thinking – Talented.  

 

 

 

 


