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أثر برنامج املوهوبني املدرسي يف تنمية مهارات التفكري
اإلبداعي لدى الطالب امللتحقني به

الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج المكىكبيف

كيقينيا القاطع بأىمية ذلؾ االستثمار كجدكاه ,كمف ىنا فإف ذلؾ

المدرسي في تنمية اإلبداع مف خالؿ تطبيؽ البرنامج عمى مجمكعة

االىتماـ سيحتـ عمى كثير مف الدكؿ أف تركز عمى الخدمات

مف الطالب المكىكبيف ,كتطبيؽ المقاييس المعتمدة في قياس اإلبداع

التربكية المقدمة لمطالب بشكؿ عاـ ,كالطالب المكىكبيف عمى

بمككناتو األربعة ,كايجاد تكصيات مف قبؿ الباحث لتحسيف عممية

كجو الخصكص .كقد جعمت مف تطكيرىا كتحديثيا نمطان سائدان

االستفادة الكاممة مف البرنامج ,حيث اتبع الباحث المنيج شبو

في سياساتيا كنظميا التنفيذية .كبما أف الطالب المكىكبيف

التجريبي لمالئمتو لطبيعة الدراسة ,كتككنت عينة البحث مف ()50

إحدل دعائـ تطكر المجتمع كتحضره ,فكاف مف الميـ العناية

طالب مف الطمبة المكىكبيف ,كاستخدمت الدراسة األدكات التالية-1 :

كاالىتماـ بيـ ,كالعمؿ عمى استثمار كرعاية قدراتيـ كطاقاتيـ

برنامج المكىكبيف المدرسي في مدارس التعميـ العاـ ,كالمقر مف قبؿ

اإلبداعية ,كذلؾ لف يتأتى إال بتقديـ خبرات تربكية كبرامج

ك ازرة التربية كالتعميـ كبرنامج لرعاية المكىكبيف في مدارس التعميـ

خاصة يتـ إعدادىا لتمبية احتياجاتيـ كدعـ كتنمية قدراتيـ [.[1

العاـ -2 ,مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي (الصكرة الشكمية) .كما

استخدـ تحميؿ التبػايف المصاحب )(ANCOVA؛ كذلؾ لمعرفة الفرؽ

كحرصان مف المممكة العربية السعكدية -ممثمة في ك ازرة

األربعة -بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة بعد البرنامج ,كبيف أداء

كالمحمية لمرفع مف مستكل الخدمات التربكية المقدمة ألبنائيا

التربية كالتعميـ  -فقد تـ تبني الخبرات كالتجارب العالمية

بيف متكسط درجات الطمبة في اختبار التفكير اإلبداعي -بمياراتو

المجمكعة التجريبية قبؿ البرنامج كبعده ,كذلؾ لإلجابة عف أسئمة

المكىكبيف ,كفي ىذا الصدد تمت المكافقة عمى تطبيؽ برنامج

الدراسة .ككاف مف أبرز النتائج :كجكد فرؽ داؿ إحصائيان لصالح
الطالب الممتحقيف بالبرنامج في مستكل اإلبداع إجماالن ك في ميارة

رعاية المكىكبيف المدرسي القائـ عمى أنمكذج الكاحة اإلثرائي
لرعاية المكىكبيف الذم ييدؼ إلى تقديـ رعاية ميارية ,كعممية,

الطالقة ك في ميارة األصالة ك في ميارة إدراؾ التفاصيؿ ,كعدـ كجكد

كشخصية؛ كذلؾ لبناء كياف متكافؽ كمتكامؿ .كقد ركز البرنامج

فرؽ داؿ إحصائيان لصالح الطالب الممتحقيف بالبرنامج في ميارة
المركنة .كأكصت الدراسة بتكسيع تطبيؽ البرنامج في جميع المدارس,

في أحد أىـ أىدافو عمى تنمية التفكير اإلبداعي كأحد مككنات
المكىبة أك السمكؾ المكىكب [.[2

كتعزيز دكر المشرؼ في تقكيـ عمؿ البرنامج.

 .2مشكمة الدراسة

الكممات المفتاحية :برنامج المكىكبيف المدرسي ,ميارات التفكير

اإلبداعي.

تعتبر تنمية التفكير اإلبداعي مف أىـ أىداؼ برنامج
المكىكبيف المدرسي ,كذلؾ بالعمؿ عمى تنمية ميارات اإلبداع

 .1المقدمة

المختمفة :الطالقة ,كالمركنة ,كاألصالة ,كادراؾ التفاصيؿ لدل

تتنافس الدكؿ في بناء مجتمعاتيا ,كتعمؿ عمى إيجاد

الطالب المكىكبيف الممتحقيف بو [ ,]3كألىمية الكصكؿ إلى

القفزات التطكيرية ,كتعمؿ عمى تكفير العدة الالزمة لمرقي

قناعة تامة حكؿ قكة البرنامج في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

بالخدمات التربكية كالتعميمية ألبنائيا ,كبالتالي فإف االستثمار في

كمما يككف جانبان مف جكانب تقكيـ عمؿ البرنامج سيقكـ الباحث

العقكؿ يعد مف أفضؿ كسائؿ التدخؿ السريع؛ كذلؾ لمرقي

بالتحقؽ مف دكر البرنامج في تنمية التفكير اإلبداعي لدل

بمستكل التفكير ,كالحصكؿ عمى نتائج جيدة تسيـ في حدكث

الطالب المكىكبيف الممتحقيف بو.

النيضة الشاممة كالرقي المجتمعي اليادؼ المبني عمى أسس

أ .أسئمة الدراسة

كنتاجا الستثمار طاقات أبنائيا كعقكليـ .كالتركيز عمى
عممية,
ن
التربية كالتعميـ مف خالؿ تطكير البرامج ,كتحديث المناىج,

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ,تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عف

السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما أثر برنامج المكىكبيف المدرسي في

كتدريب المعمميف كتأىيميـ ,ككذلؾ إيجاد المساحات المخصصة

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطالب الممتحقيف بو في

لصقؿ المكاىب ,كتحفيز اإلبداع.

محافظة جدة؟

كتستثم ػر معظ ػـ ال ػدكؿ المتقدمة في عقكؿ أبنائيا؛ إليمانيا
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التربية كالتعميـ كبرنامج لرعاية الطالب المكىكبيف في مدارس
التعميـ العاـ.

 .1ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط أداء

 التفكير اإلبداعي :ييعرؼ ) (Torranceالتفكير اإلبداعي بأنوحالة مف التكتر عند المبدع تدفعو إلى القياـ بعمؿ شيء لسد

الطالب المكىكبيف عمى اختبار تكرانس لميارة الطالقة يعزل

لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط أداء

حالة النقص التي يراىا ,كيظؿ في حالة تساؤؿ كتجريب حتى

الطالب المكىكبيف عمى اختبار تكرانس لميارة المركنة يعزل

يصؿ إلى اختبار صحة فركضو كحؿ مشكالتو ,كالكصكؿ إلى

لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

نتيجة مرضية لو [.[4

كيقصد بو إجرائيان في ىذه الدراسة :قدرة الطالب عمى التفكير

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط أداء
الطالب المكىكبيف عمى اختبار تكرانس لميارة األصالة يعزل

بممارسة العمميات التي اشتممتيا أداة الدراسة.

لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

 -الطالقة  (Fluency):كتعرؼ بأنيا القدرة عمى إنتاج أفكار

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط أداء

عديدة -لفظية أك غير لفظية (أدائية) -لمشكمة أك مسألة ما,

يعزل لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

كيقصد بيا إجرائيان في ىذه الدراسة :القدرة عمى إنتاج أكبر عدد

كىي السرعة أك السيكلة التي يتـ فييا استدعاء األفكار [.[4

الطالب المكىكبيف عمى اختبار تكرانس لميارة إدراؾ التفاصيؿ

مف األفكار حكؿ مكقؼ أك مشكمة ما قد يتعرض ليا المبدع.

ب .أهداف الدراسة

 -المركنة ) (Flexibilityكيقصد بيا القدرة عمى تغيير الحالة

سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

الذىنية لدل الفرد بتغير المكقؼ كالتفكير بطرؽ مختمفة ,كالنظر

 .1معرفة أثر برنامج المكىكبيف المدرسي في تنمية ميارات

إلى المشكمة مف أبعاد كزاكيا مختمفة [.[4

التفكير اإلبداعي لدل الطالب الممتحقيف بو.
 .2كتطبيؽ المقاييس المعتمدة في قياس اإلبداع بمككناتو

كيقصد بيا الباحث إجرائيان أنيا حالة يظير فييا تأثير المكقؼ

 .3إيجاد تكصيات مف قبؿ الباحث لتحسيف عممية االستفادة

الكضعية.

عمى التفكير الذىني مما يدفعو لمتغيير في المزاجية أك

األربعة.

 -األصالة  (Originality):كيقصد بيا القدرة عمى اإلتياف

الكاممة مف برنامج المكىكبيف المدرسي.

كانتاج األفكار الجديدة ,كالنادرة ,كالمفيدة ,كغير المرتبطة بتكرار

ج .أهمية الدراسة

أفكار سابقة [.[4

تكمف أىمية الدراسة في:

كيعرفيا الباحث إجرائيان عمى أنيا تمكف جمب كايجاد أفكار جديدة

 .1زيادة االعتماد عمى ىذا البرنامج –مف قبؿ المسئكليف في

ك ازرة التربية كالتعميـ -بعد التأكد مف دكره في تنمية الميارات

مف أجؿ التطكير كاإلبداع تاركان الماضي لزمانو ,كغير متكررة.

 .2تقديـ التكصيات الخاصة بالدراسة إلى ك ازرة التربية كالتعميـ؛

التفصيالت لفكرة ما ,كالتي تتضمف التطكير كالتحسيف لمفكرة

 -التفاصيؿ  (Elaboration):كيقصد بيا القدرة عمى إضافة

اإلبداعية لدل الطالب المكىكبيف في مدارس التعميـ العاـ.

كالسعي لمتغير ,كىي القدرة عمى إعطاء تفسيرات كتفصيالت

األمر الذم سيعكد بالفائدة عمى مسئكلي رعاية المكىكبيف بك ازرة

دقيقة لممكضكعات غير المألكفة [.[4

التربية كالتعميـ لمعرفة مكاطف القكة كالضعؼ في برامجيا.

 .3مف المتكقع أف يستفيد معممك برنامج المكىكبيف المدرسي

كيقصد بيا إجرائيان أنيا كضع كتكضيح كؿ ما يخص أم فكرة

لدل الطالب المشاركيف فيو كيدؼ رئيس مف أىداؼ البرنامج.

كفيميا.

مف دقائؽ األمكر إلى أكبرىا مف أجؿ المساعدة عمى تكضيحيا

كمشرفكىا في عممية التركيز عمى تنمية قدرات التفكير اإلبداعي
 .4اتفاؽ ىذه الدراسة مع نيج ك ازرة التربية كالتعميـ في عممية

ه .حدود الدراسة

د .مصطمحات الدراسة

برنامج المكىكبيف المدرسي المعتمد مف ك ازرة التربية كالتعميـ

 -الحد التطبيقي (المكضكعي) :اقتصرت الدراسة عمى أثر

تقكيـ البرامج الخاصة برعاية المكىكبيف.

بالمممكة العربية السعكدية ,كالقائـ عمى أنمكذج الكاحة اإلثرائي
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لرعاية المكىكبيف في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل
الطالب المشاركيف فيو.

تعرفو اإلدارة العامة لرعاية المكىكبيف [ ]7بأنو":
مفيكـ اإلثراءِّ :
تزكيد الطالب المكىكب بكحدات تعميمية كنشاطات إضافية لما

 -الحد المكاني :تـ تطبيؽ البحث عمى طالب المدارس المطبقة

يتعممو زمالؤه العاديكف ,بما يالئـ ميكلو كقدراتو الخاصة؛ كذلؾ

لمبرنامج التابعة لإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة جدة.

بيدؼ تكسيع معمكماتو كتعميؽ خبراتو".
كيشير جركاف [ ]4إلى أف اإلثراء كي يككف فعاالن البد أف

 الحد الزماني :تـ تطبيؽ البحث في العاـ الدراسي -الحد البشرم :تمثؿ في عينة مف الطالب المكىكبيف مف

ييراعى في تخطيطو كتنفيذه مجمكعة مف العكامؿ أىميا:
 .1ميكؿ الطمبة كاىتماماتيـ الدراسية.

1432/1431ىػ.

الصؼ الرابع االبتدائي كالبالغ عددىـ ( )50طالبان.

 .2أساليب التعمـ المفضمة لدييـ.

مفيكـ المكىكبيف:

 .3محتكل المناىج الدراسية االعتيادية كالمقررة عمييـ.

 .3اإلطار النظري

 .4طريقة تجميع الطمبة المستيدفيف باإلثراء كالكقت المخصص
لمتجميع.

تعددت التعريفات لمغكية لمعنى كممة (المكىكبيف) إال أف

ما يمكف اإلشارة إليو ىنا ما أكرده النافع ,القاطعي ,الضبيباف,

 .5تأىيؿ المعمميف الذيف سيقكمكف بالعمؿ كتدريبيـ.

الحازمي ,السميـ ]5[ ,بأف المكىكبيف ىـ الطالب الذيف يكجد

اإلبداع:

متميز عف بقية
أداء
لدييـ
ه
استعدادات كقدر ه
ه
ات غير عادية ,أك ه
أقرانيـ في مجاؿ ,أك أكثر مف المجاالت التي يقدرىا المجتمع,

اىتماميـ ,إيمانان منيـ بأىميتو في تقدـ المكىبة لدل المكىكب.

العممي ,كالميارات كالقدرات الخاصة ,كيحتاجكف إلى رعاية

أبدع" الشيء أم اخترعو ,كأبدع أم استحدث كاستخرج الجديد.

اىتـ عمماء النفس كالتربية بعمـ المكىبة كأكلكه يج َّؿ

كلجعؿ المفيكـ كاضحا كجميا تـ تعريؼ اإلبداع لغة مف الفعؿ"

خاصةن في مجاؿ التفكؽ العقمي ,كالتفكير االبتكارم كالتحصيؿ
و
و
متكامؿ في برامج الدراسة
بشكؿ
تعميمية خاصة ال تتكافر ليـ

كأما التعريؼ العاـ لإلبداع فقد تـ تعريؼ اإلبداع بأكثر مف

خمسيف تعريفنا ,كتأتي ىذه التعريفات لتصؼ أربع جكانب خاصة
في اإلبداع ,كىي :الشخص المبدع ,العممية اإلبداعية ,الناتج

العادية".
أساليب رعاية المكىكبيف:

اإلبداعي ,كالبيئة اإلبداعية [.[8

أكالن :التجميع )(Grouping

مفيكـ اإلبداع :عرفو جيمفكرد ) (Guilfordبأنو :مجمكعة مف

مفيكـ التجميع :يعرفو التكيجرم ,كمنصكر [ ]6بأنو ":ما يستخدـ

القدرات ,كىذه القدرات ىي :الطالقة ,كالمركنة ,كاألصالة,

ككسيمة لتنمية المتفكقيف كالمكىكبيف كتعميميـ مف خالؿ دراساتيـ

كالحساسية لممشكالت ,كالقدرة عمى التحميؿ كالتركيب ,كاعادة

لمقررات متقدمة؛ لتنمي حاجاتيـ كتستثير قدراتيـ ,حيث ينضـ

التحديد ,كالتقكيـ .كيفرؽ جيمفكرد بيف حالتيف ىما القدرة عمى

إلييـ كيتجمع معيـ أقراف ممف يشارككنيـ االىتمامات نفسيا,
كممف تتكافؽ أساليب تعميميـ في فصكؿ متقدمة".

اإلبداع ,كاإلنتاج اإلبداعي؛ فالقدرة عمى اإلبداع تعني إمكانية

التعريؼ اإلجرائي:

منتجا
اإلبداع ,أما ككف الشخص الذم لديو القدرة عمى اإلبداع ن
بالفعؿ إلنتاج إبداعي أك أنو غير منتج فذلؾ يعتمد عمى عدد

ثانيان :اإلسراع أك التسريع ):(Acceleration

مف الظركؼ التي تشمؿ دكافع الفرد الخاصة كالتنبييات كالفرص

مفيكـ اإلسراع أك التسريع:

التي تقدميا لو البيئة المحيطة ,كيرل جيمفكرد أف السمكؾ

يعرفو جركاف [ ]4بأنو ":السماح لمطالب بالتقدـ بدرجات السمـ
و
اعتبار
التعميمي أك التربكم بسرعة تتناسب مع قدراتو ,كدكف

اإلبداعي يعتمد عمى ناحيتيف :التفكير التنكيعي ,كقدرات إعادة

التحديد.

لممحددات العمرية أك الزمنية ,كمف الناحية التطبيقية فإف التسريع

برامج تنمية المكىبة كاإلبداع:

األكاديمي يعني تمكيف الطالب القادر -بإذف اهلل -مف إتماـ

يعد االىتماـ باإلبداع مف أبرز األكلكيات في العصر

المناىج المدرسية المقررة في مدة أقصر أك عمر أصغر مف

الحديث؛ ككنو األداة التي تعمؿ عمى حؿ العديد مف المعضالت

المعتاد".

التي قد تكاجو البشر في الحاضر أك المستقبؿ .كقد اىتـ كثير

ثالثان :اإلثراء ):(Enrichment
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مف العمماء بكسائؿ تنمية اإلبداع كربطيا بعمميات التعمـ ,كمف

يتعمؽ بيدؼ البرنامج في تنمية التفكير اإلبداعي كالتأكد مف أثر

ثىَّـ بناء المناىج المبنية عمى تبني مفيكـ تنمية اإلبداع ,كعمى

البرنامج في ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار تكرانس (األشكاؿ) عمى عينة

مف الطالب المشاركيف فيو تككنت مف ( )251طالبان قبؿ بدء

ذلؾ فعممية تطكر المجتمعات مبنية عمى تبني كسائؿ إبداعية

تسيـ في تقدميا؛ لذا كاف كؿ مف التطكر كاإلبداع متالزماف ال

البرنامج ,كمف ثـ إعادة نفس االختبار بعد نيايتو ,كقد تـ

يمكف الفصؿ بينيما [.[9

استخداـ الدرجة الكمية لالختبار؛ نظ انر ألف ىدؼ الدراسة معرفة

تاريخ رعاية الطالب المكىكبيف في المممكة العربية السعكدية:

مدل تأثير البرنامج عمى قدرة الطالب اإلبداعية ككؿ كليس

المرحمة األكلى :إعداد كتقنيف مقاييس في الذكاء كاإلبداع في

القدرات المككنة لو كالطالقة ,المركنة ,األصالة ,كالتفاصيؿ .كتـ

المرحمة الثانية :برنامج الكشؼ عف المكىكبيف كرعايتيـ في عاـ

متكسطات درجات الطالب في التطبيقيف القبمي كالبعدم.

استخداـ اختبار "ت" لممجمكعات المرتبطة لقياس الفركؽ بيف

الفترة بيف عامي 1416-1410ق.

كما كأجرل جرادات [ ]14دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر

1419ىػ.
المرحمة الثالثة :إنشاء اإلدارة العامة لرعاية المكىكبيف بتاريخ

برنامج إثرائي في تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل

المرحمة الرابعة :إنشاء إدارة رعاية المكىكبات بتاريخ

مف ( )20طالبان مف طمبة المركز الريادم لمطمبة المتفكقيف في

نائب كزير المعارؼ لتعميـ البنات.

طمبة المركز الريادم لمطمبة المتفكقيف بمدينة إربد باألردف

الطمبة المتفكقيف في المراكز الريادية ,كقد تككنت عينة الدراسة

1421/3/4ىػ.

1422/2/ىػ ,كبتاريخ 1423/3/13ىػ تـ ربط اإلدارة بمعالي

مدينة الرمثا كمجمكعة تجريبية ,كما اختير ( )20طالبان مف

المرحمة الخامسة :تكحيد سياسات كاستراتيجية العمؿ في مجاؿ

كمجمكعة ضابطة ,ثـ أعد برنامج إثرائي مرتبط بحؿ مشكالت

رعاية المكىكبيف بتاريخ 1423/12/4ق ػ[.[7

حياتية عامة ,كقد طبؽ عمى الطمبة اختبار لمتفكير اإلبداعي.

تعميـ التفكير اإلبداعي :ىك عممية تعميمية تتضمف التدريب عمى

كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة

القدرة لتقديـ إجابات مميزة كغريبة لمشكالت كأطركحات لقضايا

إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية غمى االختبار البعدم

مختمفة ,كاالستفادة مف الفرص في كقتيا ,كييتـ باإلبداع بدرجة

لمتفكير اإلبداعي.

أىمية تعميـ التفكير اإلبداعي:

قائـ عمى عادات العقؿ في مكاقؼ حياتية في تنمية ميارات

 .1العمؿ عمى تنمية كعي الطمبة بما يدكر حكليـ.

التفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة األساسية ,فقد ىدفت

 .2تنمية قدرات الطمبة في المكاقؼ كاألكقات المختمفة.

الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى عادات

كيتضح مف دراسة عمكر [ ]15حكؿ أثر برنامج تدريبي

كبيرة في ظؿ كجكد التغيرات المختمفة [.[10

 .3العمؿ عمى رفع مستكل األداء الذىني في استدراؾ المكاقؼ

العقؿ في مكاقؼ حياتية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل

كحميا.

عينة مككنة مف ( )160طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ السادس

 .4تنمية القدرات التنافسية بيف الطمبة.

األساسي ,تككنت المجمكعة التجريبية مف ( )45طالبا ك()35

 .5العمؿ عمى تشجيع الطمبة كتحفيزىـ لإلبداع [.[11

طالبة ,كما تشكمت المجمكعة الضابطة مف العدد نفسو ,أسفرت

برامج تعميـ التفكير اإلبداعي

نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح أفراد

 .1تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ برنامج سكامبر [.[12

المجمكعة التجريبية الذيف خضعكا لمبرنامج التدريبي عمى اختبار

 .2تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ برنامج قبعات التفكير

تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة المفظية.
كفي دراسة لػ  [16] Michalكالتي ىدفت إلى تعرؼ

الست [.[13

فاعمية نمكذج مقترح في تنمية التحصيؿ األكاديمي كميارات

 .4الدراسات السابقة

التفكير الناقد لدل طالب جامعة ببكر في الكاليات المتحدة.

أجرل الجغيماف [ ]3دراسة ىدفت إلى دراسة كاقع برنامج

طالبا مف جامعة ببكر تـ
كاشتممت عينة الدراسة عمى ( )817ن

المكىكبيف المدرسي كمدل تحقيقو ألىدافو ,كمعرفة أىـ إيجابياتو

تقسيميـ إلى مجمكعتيف إحداىما ضابطة كاألخرل تجريبية ,تـ

كأىـ الصعكبات التي تحد مف عممية التطبيؽ الصحيح لو .كفيما
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تطبيؽ البرنامج عمييـ ,كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

كالعربية الداعية إلى تطكير التفكير اإلبداعي ,كذلؾ مف خالؿ

كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية في اختبار التفكير

تأكيدىا عمى أىمية اإلبداع في تمكيف أم منظمة مف مكاكبة

الناقد ,كجكد عالقة ارتباطية بيف التحصيؿ األكاديمي

التغيرات المتالحقة في شتى المجاالت كبالتالي رفع كفاءتيا

كالتفكير الناقد.

كفاعميتيا.

كىدفت دراسة ] Jennifer [17إلى تعرؼ فاعمية نمكذج

 .3اعتمدت معظـ الدراسات السابقة عمى التعرؼ عمى اإلبداع

خالؿ تحميؿ كثائؽ المصادر األكلية ,كالتفسير ,كالجدؿ,

لدل األفراد ,كذلؾ باستقصاء كجيات نظرىـ ,في حيف يعتمد

كاالستنتاج لمقرر التاريخ بكمية التاريخ بالكاليات المتحدة

بعضيا اآلخر عمى التعرؼ عمى ذلؾ الجانب مف خالؿ تقدير

األمريكية .كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ( )52طالبان مف

آراء اآلخريف أك االختبارات القديمة.

مجمكعتيف ضابطة كأخرل تجريبية ,كقد خمص الباحث إلى عدة

 .1اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة

نتائج كاف مف أىميا ,عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

 Kolloffمن حيث اتباعيا المنيج شبو التجريبي.

قدرات التفكير الناقد بيف الذككر كاإلناث ,كنمك قدرات التفكير

 .2اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث اىتماـ

بشكؿ عاـ ,دكف تحديد الميارات المتأثرة بعممية المتغير الدخيؿ

مقترح لتنمية التفكير الناقد كالتحصيؿ الدراسي لدل الطالب مف

أكجو االتفاؽ مع الدراسات السابقة:

طالب كمية التاريخ ,كتـ اختيارىـ عشكائيًّا ,كتقسيميـ إلى

الناقد لدل الطالب بعد تطبيؽ النمكذج المقترح.

[19] Feldhusen,

بالتفكير اإلبداعي كبالطالب اإلبداعي خاصة ,ككيفية تكفير

فرص إلبداء إبداعو بشكؿ جيد.

كفي الدراسة ألتي أجراىا كؿ مف & [18] Edwards

 .3اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة

 Baldaufعف أثر برنامج ككرت في تنمية ميارات التفكير

[19] Feldhusen,

لدل طمبة الصؼ األكؿ متكسط في أمريكا ,استيدفت الدراسة

 ,Kolloffكدراسة عمرك [ ]15حيث تـ التركيز في عينة

معرفة أثر برنامج ككرت الجزء األكؿ (تكسعة اإلدراؾ) في تنمية

البحث عمى طمبة المرحمة االبتدائية.

ميارات التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ األكؿ متكسط في

أكجو االختالؼ مع الدراسات السابقة:

أمريكا .تككنت عينة الدراسة مف ( )67طالبا بمغت أعمارىـ

 .1اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة كجيو [ ]20حيث استخدـ

( )12عامان ,كتـ اختبار الطمبة بمقاييس مختمفة قبؿ البدء

فييا أداة الدراسة عمى ىيئة اختبار (اختبار التفكير الناقد) ,في
حيف استخدمت الدراسة الحالية أداتيف لمقياس ىما منيج

بتطبيؽ برنامج ككرت ,كطبؽ البرنامج لمدة ( )11أسبكعان,

أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذكات دالئؿ إحصائية بحسب

لممكىكبيف معتمد مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ,كمقياس

مقياس ) (Otis-Lennonكالمقدرة المدرسية ) ,(OLSATكفي

تكرانس ,كدراسة عمراف [ ]21استخدمت معيار محدد لمستكل

مفيكـ الذات بحسب مقياس ) ,(SCALكفي مركنة التفكير

النقد كالتذكؽ الفني ,كآخر لتحديد مستكل التعبير الفني ,كاختبار

كأصالتو بحسب مقياس تكرانس ) (Torranceالختبار قدرات

تحصيمي ,كاختبار كاطسكف.

التفكير اإلبداعي.

 .2اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة دركيش [ ,]22كدراسة

 [19] Feldhusen, Kolloffمف حيث حجـ كمدل العينة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

حيث اعتمدت في ىذه الدراسة عمى عينة مككنة مف  50طالب.

يالحظ عف الدراسات السابقة ما يمي:

 .1جميع ىذه الدراسات قد استيدفت التعرؼ عمى أحد الجكانب

 .3اختمفت الدراسة الحالية باعتمادىا في عينتيا عمى المرحمة

اليامة المتعمقة باإلبداع؛ سعيان إلى فيـ عميؽ حكؿ العناصر

االبتدائية كخصكصان طمبة الصؼ الرابع ,كذلؾ مع دراسة كجيو

تحد مف كجكده ,كبذلؾ استطاعت أف تسيـ مجتمعة في بحث

كالثانكية معان ,كدراسة دركيش [ ]22حيث اشتممت عينتيا عمى

مف غمكض ,كتأكيد كاقعيتو.

 Edwards & Baldaufطمبة المرحمة اإلعدادية ,كدراسة

[ ]20التي اعتدت في عينتيا عمى طمبة المرحمة اإلعدادية

المككنة ليذا المفيكـ ,أك العكامؿ المؤثرة فيو ,أك المعكقات التي

طمبة المرحمة الثانكية ,دراسة القاضي [ ,]23كدراسة ][18

مككنات االتجاه اإلبداعي ,كمف ثىَّـ تفسير ما يحيط بيذا المفيكـ

عثماف [ ]24طمبة المرحمة الجامعية.

 .2تسي ػػـ ال ػدراسػ ػات الس ػػابق ػػة فػ ػي دعػ ػـ الحركة العالمية كالعربية
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تـ الرجكع إلى دراسة النافع ,القاطعي ,الضبيباف,

 .5الطريقة واإلجراءات

الحازمي ,السميـ [ ,]5حيث كاف مف مخرجاتيا تعريب كتقنيف
اختبار تكرانس الشكمي عمى البيئة السعكدية ,كالتأكد مف صدقو

اعتمد الباحث في تطبيؽ بحثو عمى المنيج الشبو تجريبي

كثباتو ,كفؽ ما خرجت بو الدراسة المذككرة عمى النحك التالي:

لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث ,كذلؾ باتباعو التصميـ التجريبي

تـ اختيار مقياس (تكرانس) لمتفكير االبتكارم ألنو يعتبر

لمجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة باستخداـ
القياسات القبمية كالبعدية ,كتضمنت ىذه الدراسة كصفان مختص انر

مف أكثر المقاييس استخدامان في قياس اإلبداع كاالبتكار كترتيبو

المستخدمة ,كصدؽ األداة ,كثباتيا ,كالمعالجات اإلحصائية.

مف المغات كأجريت عميو الكثير مف الدراسات الغير ثقافية .كما

األكؿ في مقاييس اإلبداع كاالبتكار ,كقد تمت ترجمتو إلى العديد

لمنيجية الدراسة ,كمجتمع الدراسة ,كعينتيا ,كأداة الدراسة

تـ اختيار مقياس األشكاؿ (ب) إلمكاف خمكه مف التحيز الثقافي

ب .مجتمع وعينة الدراسة

تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطالب المرشحيف مف

الذم قد تتشبع بو االختبارات التي تعتمد عمى المغة ,عممان أنو

التربية كالتعميـ لمترشيح لبرنامج المكىكبيف المدرسي ,كالذيف تـ

حتى الدراسات العميا ,كقد تـ تقنينو عمى العينة العمرية

ليس لممقياس عمر محدد كانما يمتد تطبيقو مف سف الركضة

الصؼ الرابع االبتدائي كفؽ المحاكات المعمكؿ بيا في ك ازرة

المستيدفة مف سف 16-9سنة.

تطبيؽ اختبار تكرانس عمييـ في بداية البرنامج العتباره القياس

المرحمة األكلى :تـ تطبيؽ االختبار في تجربة استطالعية عمى

القبمي لعينة البحث كالبالغ عددىـ ( )50طالبان .كتككنت عينة

عينة مككنة مف  615فردان منيـ  306مف الذككر ك 309مف

الدراسة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة ,كلككف البرنامج قد بدأ,

اإلناث بعد أف تـ التعريؼ باالبتكار كالقدرات اإلبتكارية تكصيؼ

فإف العينة انقسمت تمقائيان ,حيث إنو تـ انضماـ عدد ()24

النشاطات التي تككف منيا االختبار كاعداد دليؿ التطبيؽ

طالبان لمبرنامج ,كسيتـ اعتبارىـ عينة تجريبية ,كالبقية -كالبالغ

كالتصحيح كتدريب الباحثيف المساعديف الذيف تككنكا مف 24

عددىـ ( )26طالبان -لـ يتمكنكا مف االنضماـ لمبرنامج بسبب

أخصائيان كأخصائية عمى إجراءات التطبيؽ كالتصحيح لالختبار,

عدـ كجكد معمـ مكىكبيف مؤىؿ ليذا العاـ بمدارسيـ ,أك لرفض

كتـ التأكد مف خالؿ نتائج التجربة االستطالعية مف صالحية

أكلياء أمكرىـ دخكليـ البرنامج ,كتـ اختيارىـ كعينة ضابطة.

االختبار لمتطبيؽ.

كلككف المجمكعتاف لـ يتـ ضبطيما قبؿ البرنامج الفتراض

المرحمة الثانية :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف  365تمميذان

الباحث أف الطالب المككنيف لممجمكعتيف متكافئيف في مستكل

كتمميذة بيدؼ التأكد مف ثبات تصحيح المقياس كقد تـ الحصكؿ

اإلبداع لككنيـ في نفس المرحمة العمرية ,كجميعيـ مرشحيف

عمى معامالت مرتفعة تؤكد كجكد فيـ مكحد لعممية التصحيح

كمتميزيف في التحصيؿ الدراسي كمف بيئة تعميمية كاحدة ,كمف

مف قبؿ المصححيف.

مجتمع كاحد ,كلـ يتعرضكا إلى برنامج في تنمية اإلبداع.

كما تـ الحصكؿ عمى معامالت ثبات االختبار بطريقة

ج .أدوات الدراسة

 .1برنامج المكىكبيف المدرسي في مدارس التعميـ العاـ ,كالمقر

اإلعادة نظ انر ألف المقياس ال يمكف تجزئتو كدلت عمى كجكد

مدارس التعميـ العاـ.

الفرضي بحساب معامالت االرتباط بيف درجات القدرات األربعة

معامالت جيدة لثبات االختبار كما تـ التحقؽ مف صدؽ التككيف

مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ كبرنامج لرعاية المكىكبيف في

المككنة لالختبار كالدرجة الكمية ,كذلؾ بالنسبة لمعينة ككؿ كلكؿ

 .2مقياس تكرانس لمتفكير اإلبداعي (الصكرة الشكمية) .كما

فئة عمرية عمى حدة كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف

استخدـ تحميؿ التبػايف المصاحب )(ANCOVA؛ كذلؾ

درجات المقياس ككؿ مف اختبار ككسمر لذكاء األطفاؿ المعدؿ

لمعرفة الفرؽ بيف متكسط درجات الطمبة في اختبار التفكير

كاختبار القدرات العقمية كدرجات التحصيؿ الدراسي باإلضافة

اإلبداعي -بمياراتو األربعة  -بيف المجمكعة التجريبية

إلى حساب الصدؽ العاممي .كقد أظيرت النتائج أف معامالت

كالضابطة بعد البرنامج ,كبيف أداء المجمكعة التجريبية قبؿ

ثبات كدالالت صدؽ جيدة تؤيد استخراج معايير لممقياس.

البرنامج كبعده ,كذلؾ لإلجابة عف أسئمة الدراسة.

المرحمة الثالثة :تػ ػـ تطبيػ ػؽ المقي ػاس عم ػى عين ػة التقنيػف التي بمغ

صدؽ كثبات األدكات:
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حجميا  1227فردان منيـ  628مف الذككر ك 599مف اإلناث

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطالب الممتحقيف بو

كتضمف التقرير الذم قدـ عف ىذه المرحمة كصؼ اإلجراءات

في محافظة جدة؟"

التي اتخذت في سحب العينة كالخصائص األساسية ليا
كالمعايير المستخمصة مف عينة التقنيف كيشمؿ الدرجات

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط مجمكع درجات

المعيارية لكؿ قدرة مف القدرات األربع التي تككف المقياس

اإلبداع قبمي مع متكسط مجمكع درجات اإلبداع بعدم لممجمكعة

سنة ,كبذلؾ اكتممت خطكات التقنيف لممقياس كأصبح صالحان

لممجمكعة التجريبية مع متكسط مجمكع درجات اإلبداع بعدم

التجريبية كأيضا تـ حساب متكسط مجمكع درجات اإلبداع بعدم

كالدرجات المعيارية الكمية كالميئينيات لكؿ عمر مف سف 16-9

لممجمكعة الضابطة كبعد احتساب المعطيات مف متكسطات

لمتطبيؽ ضمف

كفركؽ كاحتساب درجات االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة

برنامج التعرؼ عمى المكىكبيف كالكشؼ عنيـ.

التجريبية كالفرؽ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار

 .6النتائج ومناقشتها

بعدم ظيرت النتيجة كما يبينيا الجدكؿ التالي:

عرض نتائج السؤاؿ الرئيس:

جدول 1

يبين داللة الفروق في مهارات اإلبداع لدى الطالب الموهوبين في محافظة جدة باختالف مهاراتهم في أبعاد اإلبداع
مصدر التباين

مجموع مربعات الخطأ

درجات الحرية

متوسط مربعات الخطأ

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

اإلبداع

42326.147

5

8465.229

72.594

**.000

لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

كيتبيف مف الجدكؿ ( )1كجكد فرؽ داؿ إحصائيان لصالح

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط مجمكع درجات

الطالب الممتحقيف بالبرنامج في مستكل اإلبداع إجماالن.

طالقة قبمي مع متكسط مجمكع درجات طالقة بعدم لممجمكعة

كلإلجابة الكاممة عف ىذا السؤاؿ تكجب حساب جميع الميارات

كفؽ الفرؽ في مجمكع المتكسطات كالفرؽ في مستكل كؿ ميارة

التجريبية كأيضا تـ حساب متكسط مجمكع درجات طالقة بعدم

قبؿ تطبيؽ البرنامج لممجمكعة التجريبية كبعده ,كالفرؽ بيف

لممجمكعة التجريبية مع متكسط مجمكع درجات طالقة بعدم

المجمكعتيف بعد تطبيؽ البرنامج.

لممجمكعة الضابطة كبعد احتساب المعطيات مف متكسطات

النتائج المتعقمة بالسؤاؿ الفرعي األكؿ:

كفركؽ كاحتساب درجات االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة

ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطالب المكىكبيف

التجريبية كالفرؽ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار

فػ ػي مح ػافظػ ػة جػ ػدة عمػ ػى اختبػ ػار تػ ػكرانػ ػس لميػ ػارة الطالقة يعزل

بعدم ظيرت النتيجة كما يبينيا الجدكؿ التالي:
جدول 2

يبين داللة الفروق في مهارة الطالقة لدى الطالب الموهوبين في محافظة جدة
مصدر التباين

مجموع مربعات الخطأ

درجات الحرية

متوسط مربعات الخطأ

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

طالقة

760.185

1

760.185

6.519

*.014

ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطالب المكىكبيف

يتبيف مف الجدكؿ ( )2كجكد فرؽ داؿ إحصائيان لصالح

في محافظة جدة عمى اختبار تكرانس لميارة المركنة يعزل

الطالب الممتحقيف بالبرنامج في ميارة الطالقة .كيتضح جميان مف

لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

االطالع عمى كثير مف الدراسات كجكد تغير سريع في مستكل
الطالقة لدل األفراد الممتحقيف ببرامج تنمي اإلبداع كلعؿ ذلؾ

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط مجمكع درجات

يعطي مؤش انر في مجاؿ التعميـ أك التدريب ,كىك االستيعاب

مركنة قبمي مع متكسط مجمكع درجات مركنة بعدم لممجمكعة
التجريبية كأيضا تـ حساب متكسط مجمكع درجات مركنة بعدم

الكامؿ لمعنى ميارة الطالقة ,كلكثرة التماريف الخاصة بتنميتيا,

لممجمكعة التجريبية مع متكسط مجمكع درجات مركنة بعدم

كلسيكلة تدريبيا لمممتحقيف بالبرامج الخاصة بتنمية اإلبداع
كالطالقة بكجو خاص.

لممجمكعة الضابطة كبعد احتساب المعطيات مف متكسطات

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثاني:

كفركؽ كاحتساب درجات االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة
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بعدم ظيرت النتيجة كما يبينيا الجدكؿ التالي:

جدول 3

يبين داللة الفروق في مهارة المرونة لدى الطالب الموهوبين في محافظة جدة
مصدر التباين

مجموع مربعات الخطأ

درجات الحرية

متوسط مربعات الخطأ

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

مركنة

37.180

1

37.180

.319

.575

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الثالث:

يتبيف مف الجدكؿ ( )3-2عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان

ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطالب المكىكبيف

لصالح الطالب الممتحقيف بالبرنامج في ميارة المركنة كفؽ ىذه
اآللية مف التطبيؽ لالختبار كآلية المعالجة اإلحصائية .كلعؿ

في محافظة جدة عمى اختبار تكرانس لميارة األصالة يعزل

عدـ التغير في ميارة المركنة يعكد إلى عدد مف األسباب التي

لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

قد تؤثر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في عممية تنمية ميارة

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط مجمكع

المركنة ,فقد يككف العمؿ أثناء تقديـ البرنامج يقكـ عمى عممية

درجات أصالة قبمي مع متكسط مجمكع درجات أصالة بعدم

التدريب المباشر لمميارات مفصكلة عف المحتكل العممي ,مما

لممجمكعة التجريبية كأيضا تـ حساب متكسط مجمكع درجات

يجعؿ ىناؾ فجكة لدل الطالب عندما يطمب منيـ العمؿ في

أصالة بعدم لممجمكعة التجريبية مع متكسط مجمكع درجات

مكاقؼ تتطمب ميارة ما كالمركنة أف يقكمكا بالربط بيف التدريب

أصالة بعدم لممجمكعة الضابطة كبعد احتساب المعطيات مف

عمى الميارة كدمجيا في محتكل عممي .كمف األسباب المحتممة

متكسطات كفركؽ كاحتساب درجات االختبار القبمي كالبعدم

ىك الفجكة الكبيرة بيف ما تـ تصميـ البرنامج كفقو مف آليات

لممجمكعة التجريبية كالفرؽ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة

تنفيذ كما يطبقو المعممكف حاليا.

في االختبار بعدم ظيرت النتيجة كما يبينيا الجدكؿ التالي:
جدول 4

يبين داللة الفروق في مهارة األصالة لدى الطالب الموهوبين في محافظة جدة
مصدر التباين

مجموع مربعات الخطأ

درجات الحرية

متوسط مربعات الخطأ

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

أصالة

639.475

1

639.475

5.484

*.024

التفاصيؿ يعزل لبرنامج المكىكبيف المدرسي؟

كيتبيف مف الجدكؿ ( )4كجكد فرؽ داؿ إحصائيان لصالح

الطالب الممتحقيف بالبرنامج في ميارة األصالة ,كبالعكدة إلى

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط مجمكع

تعريؼ األصالة بأنيا قدرة الطالب عمى إنتاج أفكار جديدة كغير

درجات إدراؾ التفاصيؿ قبمي مع متكسط مجمكع درجات إدراؾ

مألكفة كغير شائعة ,كالتي يستدؿ عمييا مف خالؿ الدرجة التي

التفاصيؿ بعدم لممجمكعة التجريبية كأيضا تـ حساب متكسط

ىذا التعريؼ تعمؿ برامج المكىكبيف عمى تنمية ميارة األصالة

متكسط مجمكع درجات إدراؾ التفاصيؿ بعدم لممجمكعة

لككنيا منطمقان مف منطمقات رعاية المكىكبيف كالمبدعيف.

الضابطة كبعد احتساب المعطيات مف متكسطات كفركؽ

مجمكع درجات إدراؾ التفاصيؿ بعدم لممجمكعة التجريبية مع

يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التفكير اإلبداعي ,كمف خالؿ

كاحتساب درجات االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الفرعي الرابع:

كالفرؽ بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار بعدم

ىؿ يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطالب

ظيرت النتيجة كما يبينيا الجدكؿ التالي:

المكىكبي ػف فػ ػي محػ ػافظ ػة جػ ػدة عمػ ػى اختبار تكرانس لميارة إدراؾ

جدول 5

يبين داللة الفروق في مهارة إدراك التفاصيل لدى الطالب الموهوبين في محافظة جدة
مصدر التباين

مجموع مربعات الخطأ

درجات الحرية

متوسط مربعات الخطأ

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

إدراؾ التفاصيؿ

16686.230

1

16686.230

143.095

**.000

يتضح جميان أف برامج اإلبداع التي تقكـ عمى تنمية اإلبداع تعمؿ

كيتبيف مف الجدكؿ ( )5كجكد فرؽ داؿ إحصائيان لصالح

عمى تنمية ميارة إدراؾ التفاصيؿ .كبالتالي يبرز دكر برنامج

الطالب الممتحقيف بالبرنامج في ميارة إدراؾ التفاصيؿ ,كمف ىنا
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المكىكبيف المدرسي في تنمية ميارة إدراؾ التفاصيؿ لككف

كمف خالؿ تجميع الجداكؿ رقـ ()5( ,)4( ,)3( ,)2( ,)1

أنشطتو كتدريباتيا كمياراتو تحاكي بشكؿ كاضح أىمية التفكير

الستكماؿ تفاصيؿ النمكذج يظير جدكؿ رقـ (.)6

بشكؿ دقيؽ كالنظر لممكاضيع بشكؿ دقيؽ.
جدول 6

يبين داللة الفروق في مهارات اإلبداع لدى الطالب الموهوبين في محافظة جدة باختالف مهاراتهم في أبعاد اإلبداع
مصدر التباين

مجموع مربعات الخطأ

درجات الحرية

متوسط مربعات الخطأ

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

النمكذج المعدؿ

42326.147

5

8465.229

72.594

**.000

أصالة

639.475

1

639.475

5.484

*.024

مركنة

37.180

1

37.180

.319

.575

طالقة

760.185

1

760.185

6.519

*.014

تفاصيؿ

16686.230

1

16686.230

143.095

**.000

خطأ النمكذج

5130.833

44

116.610

المجمكع

1814281.000

50

المجمكع المعدؿ

47456.980

49

قيمة معامؿ التحديد =(Adjusted R Squared =.880)892.

رينزكلي ,كالتي تقكـ عمى أف المكىبة تأتي نتيجة تفاعؿ ثالث

تظير النتائج المكضحة أعاله أف اإلبداع لدل الطالب

سمات إنسانية ,كىي مستكل فكؽ المتكسط في مجاؿ محدد,

المكىكبيف في محافظة جدة عمى اختبار تكرانس يتكقؼ بالدرجة

كمستكل عاؿ مف اإلبداع ,كمستكل عاؿ مف االلتزاـ كالمثابرة في

األكلى عمى مياراتيـ في التفاصيؿ ,تمييا مياراتيـ في األصالة

أداء الميمات .كالنظرية الثالثة نظرية ستيرنبيرغ الثالثية التي

كالطالقة ,حيث بينت النتائج تأثر أدائيـ اإلبداعي بمياراتيـ

تقكـ فمسفتيا عمى أف المكىبة تعد عممية إدارة حكيمة لقدرات

التحديد المصحح ,كالتي بمغت  ,0.880ما يبيف أف  %88مف

كيتبيف أيضا أف كؿ مف ىذه الدراسات السابقة قد

التفصيمية المتعمقة بيذه الجكانب ,كقد أكد ذلؾ قيمة معامؿ

عقمية ثالث ,كىي :القدرة التحميمية ,كالعممية ,كاإلبداع.

التغييرات في مستكيات اإلبداع لدل الطالب المكىكبيف في

استيدفت التعرؼ عمى أحد الجكانب اليامة المتعمقة باإلبداع؛

محافظة جدة تتكقؼ عمى ارتفاع مياراتيـ في التفاصيؿ,

كبذلؾ استطاعت أف تسيـ مجتمعة في بحث مككنات االتجاه

تغير م
كاألصالة ,كالطالقة .كبيذه النتيجة يتضح أف ىناؾ نا
مستكل اإلبداع بشكؿ عاـ لصالح الطالب المكىكبيف الممتحقيف

اإلبداعي ,كتختمؼ الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث األبعاد

كالمتغيرات التي تـ التركيز عمييا كالحدكد الجغرافية كالزمنية مف

بو .كىذا التغير أتى بمجمكع متكسطات الميارات األربع معان,

جانب كؿ دراسة ,مما يجعؿ الباب مفتكحان ألم باحث لسد ىذه

اإلبداع األربع ,كالذم بدكره رفع مستكل اإلبداع بشكؿ عاـ لدل

في مكضكع اإلبداع .كبعد ىذه النتائج يمكف القكؿ بأف

كبيذا التجميع ال يمكف معرفة ما الجانب األقكل في ميارات

الثغرة البحثية ,كاإلسياـ في إثراء الجانب المعرفي أك التطبيقي

طالب برنامج المكىكبيف المدرسي.

االستثمار في الثركة البشرية مقياس حقيقي لتقدـ األمـ

 .7مناقشة النتائج

كحضارتيا؛ ألف اإلنساف يعد العنصر الرئيس ألم نشاط ,سكاء

مف سياؽ النتائج المستخمصة لكؿ ميارة يتبيف قدرة

ثقافيا ,أك حتى
اقتصاديا ,أك
كاف نشاطنا
بكيا ,أك ن
اجتماعيا ,أك تر ن
ن
ن
سياسيا .لذا تسعى جميع دكؿ العالـ عمى اختالؼ أنظمتيا
ن

كتعميمية :األكلى النظرية البنائية التي تقكـ فمسفتيا عمى أف الفرد

البعد التنمكم االقتصادم لمدكلة ,إال أف اليدؼ العاـ البعيد

البرنامج عمى رفع مستكل اإلبداع لدل الطالب الممتحقيف بو,
كذلؾ العتماد بناءه عمى نظريات عممية ذات أبعاد نفسية

لتأىيؿ أفرادىا ,كاف كانت تختمؼ في مستكل ذلؾ التأىيؿ حسب

يبني المعرفة عف طريؽ الخبرة السابقة التي تتعمؽ بشخصيتو

المدل ينطكم عمى إيجاد ثركة بشرية مفيدة لمجتمعاتيا .ىذا فيما
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كالذيف تقكدىـ قدراتيـ إلى التفكير كاإلنجازات االبتكارية.
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القدرات الفكرية كالعممية العالية الذيف يطمؽ عمييـ "المكىكبكف",
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IMPACT OF SCHOOL GIFTED PROGRAM
IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY
THINKING SKILLS AMONG TALENTED
STUDENTS
AHMAD A. S. ALAHMAY
King Faisal University
ABSTRACT_ This study aims to determine the impact of school gifted program in the
development of creativity, which is done through the implementation of the program on a group of
talented students. In addition to the application of measurements that are adopted in measuring
the creativity with its four skills. The study also aims to create recommendations by the researcher
to improve the process taking full advantage of the program. The researcher follows the quasiexperiment approach for its appropriateness to the nature of study. The study sample consists of
(50) students from gifted students. The study uses the following tools: 1. School gifted program of
the general education schools, which is accredited by the Ministry of Education as a program for
the gifted in general education schools, 2. Torrance Tests of Creativity Thinking (TTCT) and
Analysis of Covariance (ANCOVA). They are used in order to find the difference between the
students' scores mean in creative thinking test (with it's the four skills). In addition, they are used
to find the difference between the experimental group and control group after the program, as well
as to find the experimental group's performance before and after the program. Since these tools
are essential for answering the questions of study. Results of the study: There is a statistically
significant difference in the overall level of creativity, in the skill of fluency, the skill of originality,
the skill of understanding the details, and there is no statistically significant difference in the skill
of flexibility. The study recommended Expanding the program to be applied to all schools. The
importance of strengthening methods of supervision of the program.
KEYWORDS: School Gifted Program, Creativity Development.
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