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درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبني مبدينة أبها 
 باململكة العربية السعودية

 *أحمد بن علي ال مشرَّف القحطاني

 

   

هدف البحث الحالي إلى التعرف على درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملرحلتين املتوسطة والثانوية بمدينة أبها باململكة  امللخص _

السعودية، ومدى اختالف درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين بمدينة أبها باململكة العربية السعودية باختالف كل من املرحلة العربية 

لدراسات، الدراسية )املتوسطة ــــــ الثانوية(، والجنس )ذكورـــــــ إناث(. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الفارق ملناسبة هذا النمط من ا

  (SPSS))وبعد تحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي 875%) من املجتمع األصلي البالغ( 26،06))بنسبة  228عينة البحث( وبلغت 

لحساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين، توصل البحث إلى النتائج التالية: تحقق معظم أبعاد 

الحساسية للمشكالت( والدرجة الكلية لإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملرحلتين املتوسطة  -ملرونة التوسع والتفصيلا -اإلبداع )الطالقة

 بين الطلبة املوهوبين باملرحلة املتوسطة والطلبة املوهوبين باملر 
ً
حلة والثانوية بمدينة أبها بدرجة مرتفعة، ال توجد فروق دالة إحصائيا

الحساسية للمشكالت(، توجد فروق دالة  -التوسع والتفصيل -املرونة -الطالقة -في كل بعد من أبعاد اإلبداع )األصالة الثانوية بمدينة أبها

 عند مستوى )
ً
 -التوسع والتفصيل -املرونة -( بين الطالب املوهوبين والطالبات املوهوبات في أبعاد اإلبداع )الطالقة0،01إحصائيا

 بين الطالب املوهوبين الحساسية للمشكالت( والدرجة ا
ً
لكلية لإلبداع لصالح الطالبات املوهوبات، في حين ال توجد فروق دالة إحصائيا

ية والطالبات املوهوبات في بعد األصالة، وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات منها ما يلي: إقامة برامج للموهوبين لتنم

ملبدعين في املدارس املتوسطة والثانوية باململكة العربية السعودية، تدريب املعلمين الكتشاف الطلبة اإلبداع لديهم، االهتمام بالطلبة ا

 .املبدعين في املدارس املتوسطة والثانوية

 .الطلبة املوهوبون املرونة، الطالقة، األصالة،  ،: اإلبداعالكلمات املفتاحية
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 السعودية العربية باململكة أبها بمدينة املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة
 املقدمة. 1

يشهد العالم اليوم تحوالت وتطورات كثيرة وسريعة، تتمثل في النمو      

االقتصادي والسياس ي والتكنلوجي الهائل، ويعتمد العالم اليوم على 

 نحو 
ً
مستقبل أفضل التنوع في أساليب التنمية والتطوير بحثا

 
ً
للمجتمعات، وتلك التطورات لم تكن بسبب زيادة رأس املال أو استخداما

للتكنولوجيا في تلك املجتمعات فحسب، بل إن العامل االساس ي هو 

القوى البشرية، حيث توجب النظر الى العنصر البشري على أنه ثروة 

هدة هائلة وثمينة، وكان على عاتق إدارة تلك املجتمعات أن تعمل جا

للتطوير وتأهيل هذا العنصر الفعال بشكل عالي، مما يجعله هو أساس 

 .ومحور عجلة تقدم املجتمع

ومن هنا يجب على كل مجتمع االهتمام باملوهبة واإلبداع وأن يوليها كل       

عناية فائقة وخاصة فيما يتعلق بتربية النشء، واملسؤولية هنا منوطة 

عليها االهتمام باملوهوبين وذوي القدرات باملؤسسات التربوية، إذ يتحتم 

االبداعية من طالبها بكل ما لديها من إمكانات ووسائل حديثة، وذلك من 

أجل إحياء دماء جديدة كي تواجه مشكالت وقضايا املجتمع بحلول 

 .إبداعية ذات طابع أصيل ومتجدد

س ويعد أحد مظاهر االهتمام باملوهبة واإلبداع هو االهتمام بقيا     

مستوى اإلبداع؛ وليس هناك طريقة عملية دقيقة الختبار مستوى 

اإلبداع، حيث أن اإلبداع هو عملية اإلتيان بجديد فكيف يمكن قياس 

ذلك قبل اإلتيان بجديد؟!، ولذا قام العلماء الذين حاولوا وضع قياس 

لدرجة اإلبداع بدراسة صفات بعض كبار املبدعين من املعاصرين من 

اين وأديسون وغيرهما، وحددوا مجموعة من الصفات أمثال آينشت

املشتركة بين أكثرهم، ثم افترضوا أن من يشترك معهم في هذه الصفات 

 مثلهم، وكلما زادت الصفات التي تشترك فيها 
ً
فمن املتوقع أن يكون مبدعا

 ].1معهم كلما زاد اإلبداع لديه حسب هذه النظرية ]

تي قد تشير إلى اإلبداع، ولكنا ال وُيستخدم مقياس الشخصية ال       

تقيس اإلبداع فقط، بل تقيسه ضمن منظومة من الشخصيات املتنوعة 

ــ  )وأحدها املبدع( وال تقيس درجة اإلبداع مجردة، إن املقاييس النفسية ــــ

ــــ ليست مجردة من الخطأ وأن  كغيرها من مقاييس العلوم األخرى ــ

 يجب أن ال تمنع املجادالت حول مصداقية وثبات مق
ً
اييس لإلبداع مثال

 في تطوير هذه املقاييس ومراجعتها، كما يجب أن 
ً
الباحثين من السير قدما

ال تقلل من أهمية الخبرة التراكمية التي تحققت منذ تم إخضاع مفهوم 

 ].2] م، وحتى تاريخه1950اإلبداع للبحث والدراسة التجريبية عام 

اهتمام علماء النفس وعلماء التربية بقياس املوهبة وعليه فقد ازداد      

لدى الطالب، وبالرغم من هذا االهتمام إال أن هناك مشكلة ال زالت 

تحتاج إلى بحث وتتعلق باالهتمام بقياس درجة املوهبة لدى الطالب في 

 .ضوء متغيرات أخرى مثل املرحلة الدراسية والجنس

 دراسةمشكلة ال. 2

 هتمام بالتحوالت الكبيرة التي تحدث في العالم؛ فما زادت درجة اال       

كان ُيمارس باألمس لم يعد األكــفــأ أو األصلح وال يتالءم مع معطيات 

 على املؤسسات التربوية في هذا البلد 
ً
العصر الحالي، وبالتالي أصبح واجبا

( أن تبادر بإعادة 2030املعطاء ووفقا لرؤية امللكة العربية السعودية )

نظر في جميع املفاهيم واألساليب التربوية التي تمارسها في املؤسسات ال

التربوية، ممثلة في املدارس سواء مدارس الطالب العاديين، أو املدارس 

والفصول الخاصة باملوهوبين، وهذا يتطلب في املقام األول االهتمام 

 .بمعرفة درجة املوهبة لدى الطالب

 أ. أسئلة الدراسة

تأتي فكرة البحث الحالي واملتمثلة في معرفة درجة اإلبداع لدى من هنا 

الطلبة املوهوبين باملرحلتين املتوسطة والثانوية بمدينة أبها باململكة 

العربية السعودية. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت 

 :التالية

ــــ ما درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملرحلتين امل توسطة والثانوية ــ

 بمدينة أبها باململكة العربية السعودية؟

ــــ هل تختلف درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين بمدينة أبها باململكة  ــ

 العربية السعودية باختالف املرحلة الدراسية )املتوسطة ـــــ الثانوية(؟

ــــ هل تختلف درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين بمدينة أبها باململكة  ــ

ــــ إناث(؟  العربية السعودية باختالف الجنس )ذكور ــ

 دراسةأهداف الب. 

 :يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية

التعرف على درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين باملرحلتين املتوسطة 

 .والثانوية بمدينة أبها باململكة العربية السعودية

جة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين بمدينة أبها تحديد مدى اختالف در 

ــ  باململكة العربية السعودية باختالف املرحلة الدراسية )املتوسطة ـــ

 (.الثانوية

تحديد مدى اختالف درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين بمدينة أبها 

ــــ إناث  (.باململكة العربية السعودية باختالف الجنس )ذكور ـ

 راسةدأهمية الج. 

 :تكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية

يعد املوهوبون رأس مال الثروة البشرية في أي مجتمع؛ واالهتمام بالطلبة 

املوهوبين له أهمية كبيرة في معرفة مستوى اإلبداع لدى فئة يناط بها 

 .إجراء تعديل جوهري في مستقبل املجتمع

باإلبداع في الكشف عن قد تساعد هذه الدراسة التربويين واملهتمين 

 .الطلبة املبدعين

توجيه االهتمام بإعداد وتصميم مقاييس اإلبداع، مما يعد إضافة 

للمكتبة العربية في قياس درجة اإلبداع لدى الطالب باملرحلتين املتوسطة 

 .والثانوية باململكة العربية السعودية

ملوهوبين يمكن أن تفيد في تنمية بعض أبعاد اإلبداعية لدى الطلبة ا

 .بمدينة أبها، األمـر الـذي يساعد على زيادة األفق اإلبداعي لديهم

 اإلسهام في توجيه صانعي القرار في وزارة التعليم على أهمية إيجاد 

أساليب جديدة لتنمية جميع املهارات اإلبداعية من خالل تحديد أبعاد 

 .اإلبداع التي تحتاج إلى تحسين لدى الطالب

الدراسة في فتح املجال أمام بحوث ودراسات أخرى تهتم تفيد هذه 

 .بجوانـب أخـرى تدور حول اإلبداع
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 :دراسةمصطلحات الد. 

توجد مجموعة من املصطلحات واملفاهيم التي يتعرض لها البحث الحالي 

 :وهي كما يلي

في اللغة العربية مصدر الفعل أبدع بمعني  اإلبداع  (Creativity):اإلبداع

 ].2اخترع أو ابتكر على غير مثال سابق ]

ولقد مر مفهوم اإلبداع بتعريفات عديدة؛ حيث عرف جيلفورد      

م( اإلبداع بأنه تنظيمات معينة لعدد من القدرات العقلية 1957)

. وقد البسطة، وتختلف هذه التنظيمات فيما بينها باختالف مجال اإلبداع

، إحدى (divergent thinking) اعتبر "جيلفورد" عملية التفكير التباعدي

العمليات الخمس في نموذج البناء العقلي، أهم عملي لها أثرها املباشر في 

التفكير اإلبداعي، وأوضح أن عملية التفكير التباعدي تحتوي على عناصر 

 ].3الطالقة واملرونة واألصالة والتفاصيل ]

فركز على تعريف اإلبداع باعتباره  (Torrance1962) ""تورانس أما     

العملية التي تتضمن اإلحساس باملشكالت والفجوات في مجال ما، 

واالختالل في ملعلومات وعدم االتساق ثم تكوين بعض األفكار والفروض 

التي تعالج هذه املشكالت، واختبار صحة هذه الفروض وإيصال النتائج 

 ].4ا املفكر إلى اآلخرين ]التي توصل إليه

بينما عرفته املجموعة الفلسفية العربية لإلبداع على أنه إنتاج ش يء      

جديد أو صياغة عناصر موجودة بصورة جديدة في أحد املجاالت كالعلوم 

 املوسوعة البريطانية الجديدة 
ً
والفنن واآلداب، وهو ما ذهبت إليه أيضا

يد كحل ملشكلة ما أو أداة جديدة أو علي أنه القدرة على إيجاد ش يء جد

 The new encyclopedia Britannia .[2])  أثر فني أو أسلوب جديد

1992 

ويعرف الباحث اإلبداع إجرائيا: بأنه الدرجة التي يحصل عليها املفحوص 

في أداة البحث املتمثلة في أداة قياس اإلبداع من خالل خمسة أبعاد 

ـــــ املرو  ـــــ الحساسية لإلبداع )الطالقة  ـــ التوسع والتفصيل ـ ــــ األصالة ــ نة ـ

 (.للمشكالت

 (Talented Students): ب( الطالب املوهوبون )

م( الطالب 2011عرفت مؤسسة امللك عبد العزيز للموهبة واالبداع )      

املوهوبين بأنهم الطالب الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات غير 

عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من املجاالت التي عادية، أو أداء متميز 

يقدرها املجتمع، وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي، والتفكير االبتكاري، 

والتحصيل العلمي، واملهارات ولقدرات الخاصة. ويحتاجون إلى رعاية 

تعليمية خاصة، قد ال تتوفر لهم بشكل متكامل في برامج الدراسة 

 .العادية

: هو الطالب الذين اجتاز ويعرف الب
ً
احث الطالب املوهوب إجرائيا

املشروع الوطني للتعرف على املوهوبين الذي تنظمه كل من وزارة التعليم 

باململكة العربية السعودية ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

واإلبداع "موهبة"، واملركز الوطني للتعليم والقياس في التعليم العالي 

 .""قياس

 حدود البحث

 .ــــ الحدود املوضوعية: درجة اإلبداع لدى الطلبة املوهوبين

ــــ الحدود البشرية: تقتصر على الطلبة املوهوبين باملرحلتين املتوسطة 

، واملصنفين من قبل وزارة التعليم أنهم من الطلبة 
ً
 وإناثا

ً
والثانوية ذكورا

 .املوهوبين

تعليم املوهوبين باملرحلتين املتوسطة ــــ الحدود املكانية: فصول وبرامج 

والثانوية بنين وبنات بمدينة أبها التابعة ملنطقة عسير باململكة لعربية 

 .السعودية

ــ الحدود الزمانية: حيث تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني  ــ

 .هــ1438ــ  1437من العام 

 اإلطار النظري . 3

الجزء التالي بعرض بعض األطر النظرية حول كل قام الباحث من خالل 

من مفهوم اإلبداع، وأبعاده ومكوناته، وتوضيح ألهم خصائص املبدعين، 

 لبعض نظريات اإلبداع وطرق قياسه، وفيما يلي عرض ذلك 
ً
ثم عرضا

 :بالتفصيل

 :ـــ مفهوم اإلبداع

ن يبدو للوهلة األولى أن كلمة اإلبداع أصبحت شائعة لدى األكاديميي

والتربويين وغيرها من فئات املجتمع، لكن واقع الحال يشير إلى غير ذلك، 

 ].2وهو ما يدفع الباحثين إلى تساؤالت عديدة حول مفهوم اإلبداع ]

ويعرف اإلبداع في املعجم الوسيط على أنه "إبداع؛ أي: أبدع الش يء 

واستخرجه واستخلصه، وعند الفالسفة: إيجاد الش يء من عدم، كما 

،  Creativity املورد الوسيط إلى كلمة يشير
ً
، أو إبداعيا

ً
إلى أنها تعني مبدعا

، ويستخدم مفهوم اإلبداع ليشير إلى العمليات العقلية والدافعية 
ً
أو فائقا

واملزاجية التي تؤدي إلى الحلول واألفكار غير التقليدية وتتميز بأنها فريدة 

 ].5وجديدة ]

طورات تاريخية متالحقة؛ ويمكن وضعها في ولقد مر مفهوم اإلبداع بت       

ثال مراحل رئيسية؛ املرحلة األولى: وهي التي حدث فيها خلط بين مفهوم 

اإلبداع ومفاهيم أخرى مثل العبقرية والذكاء واملوهبة والنبوغ، واالعتقاد 

بأن اإلبداع تحركه قوى خارجية خارقة، والتركيز على دور الوراثة في 

ختصار صفة املبدع على قلة ممن يأتون بأعمال انتقال اإلبداع، وا

خارقة، أما املرحلة الثانية: فهي مرحلة الوراثة والبيئة ودورها في تشكيل 

السلوك؛ حيث ظهرت النظريات التي تظهر دور البيئة في حدوث اإلبداع 

 إلى جنب مع الوراثة، وحدوث تقدم في التمييز بين اإلبداع واملفاهيم 
ً
جنبا

داخلة معه، واتساع دائرة االهتمام باإلبداع في مجال العلوم األخرى املت

أما املرحلة الثالثة: فساد فيها االعتقاد أن اإلبداع  والطبيعية،الحياتية 

قدرة كالذكاء موجودة لدى جميع األفراد، واعتراف املجتمعات باملنجزات 

تطور  اإلبداعية، وتطور املقاييس واألدوات االختبارية لقياس اإلبداع مع

 ].2البرامج التربوية والتدريبية وبحوث اإلبداع ]

وهناك من ميز بين نوعين من اإلبداع؛ اإلبداع الشخص ي وهو اإلبداع      

الذي يمكن تعليمه ألي شخص، واإلبداع الحضاري وهو نوع اإلبداع 

الذي يستلزم وجود موهبة أو قدرة عقلية عالية، وكالهما ينظر إليه 

سانية يمتلكها جميع األفراد بدرجات متفاوتة، وال يستثنى باعتباره سمة إن

من ذلك إال الحاالت املرضية، وبالتالي فإنه يمكن توقع األعمال اإلبداعية 

عند جميع األفراد بغض النظر عن مقدارها ومقدار قوتها ومقدار تكرارها 

[6.[ 
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اإلبداعي فاإلبداع قدرات مميزة ألشخاص مبدعين، ويشمل السلوك      

االختراع والتصميم واالستنباط والتأليف والتخطيط، واإلبداع ليس 

 وإنما هو قدرة لدى الفرد املبدع في النظر إلى للمألوف 
ً
 مزاجيا

ً
تفكيرا

بطريقة غير مألوفة، ومن ثم تطوير هذه النظرة غير املألوفة إلى فكرة، ثم 

فهو قدرة الفرد على إلى تصميم، ثم إلى إبداع قابل للتطبيق واالستعمال، 

 
ً
 خياليا

ً
إنتاج أفكار وأفعال جديدة وغير مألوفة لآلخرين، وقد يكون فكرا

 ].5أو ربط عالقات سابقة بمواقف جديدة ]

 :ـــ مكونات اإلبداع

تركز معظم الدراسات والكتابات على مكونات اإلبداع من خالل أربعة      

لى تعريف اإلبداع من خالل محاور رئيسة، املحور األول يتم التركيز فيه ع

املناخ الذي يقع فيه اإلبداع ويتبنى هذا االتجاه علماء االجتماع والعلوم 

اإلنسانية، أما املحور الثاني فيركز على تعريف اإلبداع من خالل اإلنسان 

املبدع بخصائصه الشخصية والتطورية واملعرفية، ويتبنى هذا االتجاه 

الثالث فيركز على العملية اإلبداعية  علماء نفس الشخصية، أما املحور 

ذاتها ومراحلها وارتباطها بحل املشكالت وأساليب التفكير ومعالجة 

املعلومات، ويتبنى هذا االتجاه علماء النفس املعرفيون، في حين يرى 

االتجاه الرابع أن النواتج اإلبداعية هي املحك في تعريف اإلبداع والحكم 

 ألنها تعكس على أساس األصالة واملالءم
ً
ة، وهذا االتجاه هو األكثر شيوعا

الجانب امللموس لعملية اإلبداع وهو ما يطلق عليه اإلبداع الكالسيكي 

[2.[ 

ويرى آخرون أن اإلبداع له مكونان أساسيان هما املكون النفس ي      

واملكون االجتماعي؛ وبعضهما يطق عليهما مظاهر اإلبداع؛ فاملظهر 

شخصية املبدعة وخصائصها وقدراتها وكيفية قياسها، النفس ي يعود إلى ال

أما املظهر االجتماعي فيعود إلى الجماعة أو املحيط االجتماعي الذي يقع 

فيه اإلبداع، ويحدد قيمة اإلبداع من خالل تقدير الجماعة أو املجتمع له 

[2.[ 

 ]6ـــ أبعاد اإلبداع: ]

كبير من البدائل أو  وتعني القدرة على توليد عدد :(Fluency) الطالقة

املترادفات أو األفكار أو املشكالت أو االستعماالت عند االستجابة ملثير 

 :معين بسهولة ويسر. وللطالقة أشكال منها

 .ـــــ الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات أو الطالقة التعبيرية واإلنشائية

ــــ طالقة املعاني أو الطالقة الفكرية  .ــ

ــــ طالقة األ  شكال. وهي القدرة على الرسم السريع لعدد من األمثلة ــ

 .والتفسيرات، وكذلك القدرة على تشكيل املجسمات التوضيحية

وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة ليس من نوع  (Flexibility) املرونة

األفكار املتوقعة عادة، وتوجيه أو تحويل مسار التفكير مع تغير املثير أو 

 .متطلبات املوقف

وهي أكثر الخصائص ارتباطا باإلبداع، والتفكير   (Originality):األصالة

 .اإلبداعي واألصالة هنا بمعنى الجدة والتفرد

ويعني القدرة على إضافة تفاصيل  (Elaboration) التوسع والتفصيل

جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل ملشكلة أو لوحة يكون من شأنها أن تسعد 

ير أو إغناء أو تحسين الفكرة أو حل املشكلة أو رسم اللوحة أو على تطو 

 .ضبط القصيدة

يقصد بها الوعي  (Sensitivity to Problems) الحساسية للمشكالت

بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو املوقف. ويعني 

ذلك أن بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة املشكلة والتحقق من 

ل خطوة أولى في و  ِّ
 
جودها في املوقف، وال شكَّ في أن اكتشاف املشكلة يمث

مَّ إضافة معرفة جديدة أو إدخال 
َ
ٍّ لها، ومن ث

عملية البحث عن حل 

تحسينات وتعديالت على معارف أو منتجات موجودة، ويرتبط بهذه 

رة في محيط الف ِّ
ة أو املحي 

َّ
رد، القدرة مالحظة األشياء غير العادية أو الشاذ

أو إعادة توظيفها أو استخدامها وإثارة تساؤالت حولها من مثل: "ملاذا لم 

يقم أحد بإجراءٍّ حياَل هذا الوضع؟"، أو "ملاذا ال يكون جهاز )الهاتف 

( بهذا الشكل؛ حتى يسهل على الطالب استخدامه لطلب النجدة 
ً
مثال

؟" ]
ً
 ].7مثال

 :ــــ خصائص املبدعين

األشخاص املبدعين يختلفون عن غيرهم، ترسخت قناعات أن        

وتوصلت العديد من الدراسات إلى قوائم من الخصائص التي تميز 

املبدعين، وتم اشتقاق هذه القوائم من خالل عدة مصادر؛ منها التقارير 

الذاتية للمبدعين وتقارير اآلخرين عنهم مثل معارفهم أو زمالئهم، 

لقياس النفس ي من خالل ودراسات التحليل النفس ي والجشطالت، وا

املقاييس واألدوات االختبارية اإلبداعية، باإلضافة للدراسات التي أجريت 

 ].2من خالل علماء النفس املعرفيين واالجتماعيين ]

وهناك أنماط للشخصية اإلبداعية في مجال البحث؛ فهناك       

الشخصية املتحمسة وهو الذي يكرس نفسه للبحث ويتمتع بمهارات 

ية استثنائية، والشخصية املبادرة وهي التي تستجيب للمشكالت رياض

وتبدأ في توليد األفكار، ويستثير اآلخرين ويعطيهم من وقته، والشخصية 

املشخصة وهو املتميز بالتقويم، والقدرة على تشخيص النقاط القوية 

والضعيفة، والشخصية الباحثة وتتميز بذاكرة استثنائية والقدرة على 

تفاصيل، والشخصية الصانعة التي تعطي من وقتها الخاص تمييز ال

 يحسن 
ً
 مستقيما

ً
وتستمتع بالحديث عن عملها، ويراه املراقبون شريفا

التفاهم مع اآلخرين، والشخص الجمالي وهو الذي يفضل التفكير 

التحليلي على جميع أشكال التفكير األخرى واهتماماته متعددة وبعيدة 

الذي يهتم بالتحليل الرياض ي وتكوين املفاهيم املدى، والشخص النظامي 

وهو منفتح فيما يخص خططه ويستمتع بالتحدث عنها، أما النموذج 

الثامن فهو الشخص املستقل فهو الشخص الذي يفضل العمل 

الشخص ي وال يفضل العمل الجماعي، وال يحب التفاصيل اإلدارية ويصفه 

 ].6مستقيم في محاكماته ]املراقبون بأنه فعال وقوي في طرائقه وقاس و 

ويصنف البعض خصائص املبدعين في ثالث فئات رئيسة، الفئة األولى      

هي الخصائص املعرفية، وتتعلق بالقدرات املعرفية والقدرات العقلية 

وأنماط التفكير السائدة لدى املبدعين وأساليب معالجة املعلومات، 

ة وتتعلق بسمات والفئة الثانية هي الخصائص الشخصية والدافعي

الشخصية ودوافع األشخاص املبدعين في أدائهم للمهام وحب االستطالع 

واالنفتاح على الخبرات الجديدة واالنضباط في العمل والقدرة على 

التنظيم الذاتي، والفئة الثالثة هي الخصائص التطورية وتتعلق خصائص 

مع اآلخرين  تطور األفراد املبدعين خالل مراحل النمو وتطور العالقات

 ].2والتأثير فيهم والتأثر بهم، والتأثر بدور القادة ]
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 :ــــ نظريات اإلبداع

 ]2تعددت نظريات اإلبداع ومنها النظريات التالية: ]

النظرية العبقرية: التي تفسر األعمال اإلبداعية على أساس االفتراض بأن 

واإلرادة اإللهية، وأنه ال اإلنسان ليس إال مخلوق ناقل لألفكار السماوية 

 في عملية اإلبداع وإنما هو من فعل الخالق، والنظرية 
ً
 مباشرا

ً
يلعب دورا

العبقرية لإلبداع تفترض أن األعمال اإلبداعية تظهر لدى األشخاص 

العظماء في لحظات إيحاء مفاجئة بمعزل عما أنجز في املاض ي وبمعزل عن 

 .الخبرة السابقة ألولئك العظماء

ة التحليل النفس ي: وتركز على أن املحرك األساس ي لألعمال اإلبداعية نظري

من وجهة نظر "فرويد" هو الصراعات الداخلية للفرد التي لم تحل وظلت 

مكبونة في مستوى الالشعور، وتبقى عملية التفكير اإلبداعي محكومة 

مرتبطة بالالشعور  (Primary- Process Thinking) بعملية تفكير أولية

، وهي تتصف بالالعقالنية والغريزية، ويقابلها عملية التفكير (id) لهووا

التي تتصف بالواقعية  (Secondary- Process Thinking) الثانوية

؛ فعملية (Concious ego) واملنطقية، وترتبط بالشعور واألنا الواعية

ر، التفكير األولية تعمل على املواءمة بين أفكار الفرد ومحيطه في الالشعو 

ويترتب على ذلك أفكار غريبة تستدعي انتباه املفكر واملجتمع املحيط 

 .لكونها غير مألوفة

نظريات القياس النفس ي: يعود بداية هذا االتجاه إلى عالم القياس 

الذي قام بعرض أفكاره الجريئة حول  (Guilford) "النفس ي "جيلفورد

علم النفس الذكاء والوظائف العقلية واإلبداع في مؤتمر جمعية 

 لنجاح العالم الفرنس ي "ألفرد 
ً
األمريكية، وتعتبر هذه النظرية امتدادا

في تطوير أول اختبار لقياس الذكاء في العقد األول من  (Binet) "بينيه

القرن العشرين، لكن التحول الذي قاده "جيلفورد" هو بروز نظريات في 

 "ة "لجاردنرالتكوين العقلي لجيلفورد، ونظريات الذكاءات املتعدد

(Gardner)و"ستيرنيبرج ،" (Sternberg)  وغيرهما، وتمثلت مظاهر التحول

بداعية  في توجيه البحث العلمي والقياس النفس ي للتعامل مع الظاهرة اإلِّ

التي ظلت لفترات طويلة محاطة بمفاهيم االستبصار واإليحاء واإلشراق 

ائل الباحثين الذين من أو  (Torrance) "والعبقرية وغيرها، وكان "تورانس

ارتبطت أسماؤهم بنظرية القياس النفس ي في اإلبداع والتي أسست على 

أن البناء العقلي أكبر بكثير من مجرد قدرة عقلية واحدة تقاس باختبار 

 Convergent) ذكاء، وأن هناك نوعين من التفكير هما التفكير املتقارب

thinking) والتفكير املتشعب (Divergent thinking)  وأن اختبارات

الذكاء الحالية تقيس مهارات التفكير املتقارب، وأن اإلبداع مفهوم يجب 

إخضاعه للبحث التجريبي والقياس، ومن أهم القدرات أو املهارات التي 

يتكون منها التفكير اإلبداعي الحساسية للمشكالت واملرونة والطالقة 

 .واألصالة وإعطاء التفاصيل

النظريات املعرفية: وركزت معظم النظريات املعرفية على العملية 

عية في حد ذاتها كعملية تفكير تؤدي إلى نتاجات أصيلة، وتناولت اإلبدا

هذه النظرية عمليات وأسلوب التفكير ومستوياته، وعالقة الذكاء 

باإلبداع وعالقة الذكاء بالعالم الداخلي والخارجي للفرد، وعمليات 

والتذكر والبنى املعرفية والخبرات السابقة للفرد ودورها في اإلدراك 

 .اإلبداع، باإلضافة للدافعية وأساليب التحكم أو التوجه الذاتي للسلوك

 :ــــ قياس اإلبداع

تشير أدبيات القياس النفس ي إلى وجود العديد من املقاييس االختيارية      

ل الفترات األخيرة وقوائم تقدير الشخصية، والخصائص السلوكية خال

وبخاصة خالل النصف الثاني من القرن العشرين، وتعتبر اختبارات 

هي أكثر اختبارات التفكير اإلبداعي   Torrance ،1962،1966" "تورانس

، واختبارات "جيلفورد" ]
ً
[، وتتمثل أهم مهارات وقدرات التفكير 8شيوعا

ــــ واألصالة ــــ اإلبداعي التي حاول الباحثون قياسها هي )الطالقة ــ ــ واملرونة 

 ].2واإلفاضة ــــ والحساسية للمشكالت( ]

 الدراسات السابقة. 4

فيما يلي يعرض الباحث بعض الدراسات العربية واألجنبية من خالل  

 :محورين

 .املحور األول: الدراسات التي تناولت اإلبداع مع متغيرات أخرى 

بعنوان: "الفروق في بعض مكونات القدرة [: 9دراسة العنزي وآخرون ]

اإلبداعية وعالقتها بالتذوق األدبي لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة 

 ."الكويت

هدفت الدراسة الى التعرف على الفروق في بعض مكونات القدرة 

االبداعية عالقتها بالتذوق األدبي لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة 

( طالب وطابة من طلبة 300الدراسة من )الكويت، وقد تكونت عينة 

( استخدم الباحثون مقياس تورانس 166( ذكور، )134املرحلة الثانوية، )

لقياس القدرة االبداعية" اختبار االشكال نموذج )ب("، أما بالنسبة 

للتذوق االدبي فقد تم رصد درجات العينة من نتائجهم في اختبار التذوق 

 :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية االدبي الذي أعده الباحثون.

ـــــ وجود فروق دالة احصائيا في الطالقة واألصالة والتفاصيل لصالح  ــ

 .االناث

ـــــ وجود فروق دالة احصائيا في الطالقة والتفاصيل ذوي األعمار األصغر  ــ

 .أما بالنسبة لألصالة فال توجد فروق بين املجموعتين

ـــــ وجود فروق دالة ا حصائيا في مكونات القدرة االبداعية )الطالقة ــ

 .واألصالة والتفاصيل( لصالح طلبة الصف العاشر

ـــــ وجود فروق دالة احصائيا في مكونات القدرة االبداعية )الطالقة  ــ

 .واألصالة والتفاصيل( لصالح الطلبة ذوي التذوق األدبي املرتفع

ـــــ وجود عالقة ارتباطية دالة عند مستوى  ( بين التذوق االدبي 0.05) ــ

وقدرتي )الطالقة والتفاصيل( عند كل من الذكور واالناث والعينة الكلية 

والعمر األصغر سنا والصفين العاشر والحادي عش، في حين لم تظهر 

عالقة ذات داللة احصائية بين التذوق األدبي والقدرة اإلبداعية بحسب 

ا أظهرت النتائج عدم وجود العمر األكبر وطلبة الصف الثاني عشر، كم

عالقة دالة احصائيا بين التذوق األدبي وقدرة األصالة في جميع املتغيرات 

 .الديمغرافية

[: بعنوان: "أثر نوع الجنس واملعرفة على مهارات 10دراسة مارك وغريس ]

 ."اإلبداع العلمي لدى طلبة املدارس الثانوية في منطقة ناكورو، كينيا

 سة الى دراسة تأثير الجنس واملعارف على اإلبداعهدفت الدرا       

العلمي بين الطالب في املرحلة الثانوية في علم األحياء )السنة الثالثة في  

املرحلة الثانوية( في منطقة ناكورو في كينيا. واستخدمت الدراسة املنهج 

الوصفي، ويتألف مجتمع الدراسة من كل الطالب في علم األحياء في 

ثانوية في منطقة ناكورو، وتم اختيار عينة من ثماني مدارس املدارس ال

طالبا وتم اختيار العين بطريقة العينات الطبقية،  363تضم ما مجموعه 
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واستخدام اختبار اإلبداع  (BAT) واستخدم الباحث اختبار األحياء

لجمع البيانات عن مستوى االبداع. وأظهرت النتائج أن  (BSCT) العلمي

ات اإلبداعية العلمية لعلم األحياء منخفض، ولوحظ أيضا مستوى املهار 

أن األوالد سجلوا أعلى بكثير من البنات على اإلطالق في جوانب مهارات 

اإلبداع العلمي، الهدف الثالث بحث العالقة بين مستوى مهارات اإلبداع 

العلمي في البيولوجيا والجنس، وكانت العالقة بين املتغيرين ذات داللة 

(، وكانت جميع الجوانب األخرى ملهارات 0.05ية عند مستوى )إحصائ

 .اإلبداع العلمي تعتمد أيضا على نوع الجنس

دور األسرة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى : "[: بعنوان11دراسة الشعيل ]

 "األبناء

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور األسرة في تنمية مهارات     

اإلبداعي لدى األبناء من وجهة نظر الطالب املوهوبين، وقد التفكير 

 موهوب من مختلف ١٢٢أجريت الدراسة على عينة مكونة من )
ً
( طالبا

مدارس املرحلة االبتدائية املطبقة لبرنامج رعاية املوهوبين بمدينة 

الرياض، واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة، وطبقها بعد 

دقها، وثباتها وقد تكونت من خمسة مجاالت، هي: تحكيمها، وتأكد من ص

مجال إبداع األسرة، مجال التفاعل األسري، واملجال النفس ي، واملجال 

االقتصادي، ومجال التماسك األسري. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من 

 :النتائج منها

ـــ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة  ــ

)التماسك االسري، ابداع االسرة، تفاعل االسرة، املجال حول 

 .االقتصادي، املجال لنفس ي( باختالف متغير العمر

ـــ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة حول  ــ

)الجوانب اإلبداعية لدى أسر الطلبة املوهوبين، أثر التفاعل األسري على 

نب النفسية لدى أسر الطلبة املوهوبين، الطلبة املوهوبين، الجوا

الجوانب االقتصادية لدى أسر الطلبة املوهوبين، جوانب التماسك 

 .األسري لدى أسر الطلبة املوهوبين( باختالف متغير ترتيب الطالب

ـــ وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول  ــ

املوهوبين، الجوانب النفسية لدى أسر )أثر التفاعل األسري على الطلبة 

الطلبة املوهوبين، الجوانب االقتصادية لدى أسر الطلبة املوهوبين( 

 .باختالف متغير عدد البرامج في مجال األبداع واملوهبة

 .املحور الثاني: الدراسات التي تناولت قياس اإلبداع

التفكير االبداعي لدى : بعنوان: "مستوى [12] دراسة الرشيدي والخالدي

الطلبة املوهوبين في املرحلة الثانوية في منطقة تبوك في اململكة العربية 

 ."السعودية في ضوء بعض املتغيرات

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التفكير اإلبداعي لدى الطلبة      

دية املوهوبين في املرحلة الثانوية بمنطقة تبوك في اململكة العربية السعو 

في ضوء بعض املتغيرات، واستخدمتا الباحثتان املنهج الوصفي لتحقيق 

أهداف الدراسة، وتم تطبيق مقياس التفكير اإلبداعي على عينة تكونت 

 ( طالبا وطالبة، وبنسبة176( طالبة، وبمجموع )94( طالبا، و)82من )

 .%( من مجتمع الدراسة35)

وبين بمنطقة تبوك مستوى أظهرت النتائج أن لدى الطلبة املوه      

"متوسطا" من التفكير اإلبداعي، وعلى جميع املهارات،)الطالقة، األصالة، 

واملرونة(، كما أشارت النتائج إلى أن  مستوى أداء اإلناث الكلي على مهارات 

التفكير اإلبداعي كان أعلى من مستوى أداء الذكور، كما أظهرت النتائج 

دى الطلبة املوهوبين من الذكور واإلناث أن مستوى التفكير اإلبداعي ل

على مهارات التفكير اإلبداعي ككل في ضوء مستوى الصف أن طلبة 

الصف الثالث ثانوي إناث كان أعلى املستويات، كما تبين أن مستوى 

طلبة الصف األول الثانوي ذكور كان أقل املستويات، وكان مستوى أداء 

الذكور، كما أظهرت النتائج  صفوف اإلناث أعلى من مستوى أداء صفوف

وجود اختالف في مستوى التفكير اإلبداعي لدى اإلناث والذكور باختالف 

 .الصف الدراس ي، ولصالح صفوف اإلناث

[: بعنوان: "مدى امتالك طالبات الجامعات السعودية 13دراسة شعبان ]

 (Mednick)  ملسار املوهبة والتفوق للتفكير االبداعي حسب نظرية

دراسة الى التعرف على مدى امتالك طالبات الجامعات هدفت ال

 السعودية ملسار املوهبة والتفوق للتفكير اإلبداعي حسب نظرية

(Mednick) ،في ضوء بعض املتغيرات واملتمثلة بـ )املستوى الدراس ي ،

( طالبة من 80واملعدل التراكمي(، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ربية التابعة لجامعة امللك عبدالعزيز، الطالبات امللتحقات بكلية الت

وجامعة نورة مدينة الرياض، ملسار املوهبة والتفوق موزعين بالتساوي 

على املستويين الثالث والثامن وقد تم اختيارهم بطريقة قصدية، 

ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الصورة املعربة الختبار: الترابطات 

وأسفرت النتائج  Test Mednick Remote Associates  املتباعدة مليدنيك

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املستوى الدراس ي 

وجاءت الفروق لصالح املستوى الثامن، ووجود فروق ذات داللة 

إحصائية تعزى ملغير املعدل التراكمي وخاصة للطالبات الحاصالت على 

لة إحصائية تعزى معدالت تراكمية مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات دال

 .ملتغير التفاعل بين املستوى الدراس ي واملعدل التراكمي

: بعنوان: "مستوى التفكير االبداعي لدى [14] دراسة الحدابي وآخرون

 ."الطلبة املعلمين في األقسام العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية

مهارات التفكير اإلبداعي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى       

لدى الطلبة املعلمين في األقسام العلمية بكلية التربية والعلوم التطبيقية 

 وطالبة من 111مدينة حجة، وقد تكونت عينة البحث من ) –
ً
( طالبا

أحياء( في كلية –فيزياء  –الطلبة املعلمين في األقسام العلمية )كيمياء 

الدراسة تم استخدام اختبار مدينة حجة، ولتحقيق هدف  –التربية 

 –تورانس الصورة اللفظية )أ( لقياس مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة 

األصالة( والذي ترجمه إلى العربية فؤاد أبو حطب وعبد هللا  –املرونة 

م(. أظهرت النتائج أن مستوى مهارات التفكير اإلبداعي 1976) سليمان

لمية ضعيف، ووجود فروق ذات لدى الطلبة املعلمين في األقسام الع

داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة املعلمين في مستوى مهارات 

ــــ إناث( لصالح اإلناث، وعدم   ملتغير الجنس )ذكور ــ
ً
التفكير اإلبداعي تبعا

 في مستوى مهارات التفكير اإلبداعي والناقد 
ً
وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير التخصص )كيمياء ـ
ً
 (.ــــ فيزياء ــــ أحياءتبعا

: بعنوان: "مستوى التفكير االبداعي لطلبة قسم [15] دراسة التميمي

 "اللغة العربية في كلية التربية/ابن رشد

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مستوى التفكير االبداعي لطلبة قسم      

اللغة العربية في كلية التربية/ابن رشد، وقد استخدم الباحث املنهج 

 وطالبة، بواقع٥٠) لوصفي، واختارا
ً
، و)٣٠) ( طالبا

ً
( طالبة ٢٠( طالبا
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%( من مجتمع ٣٣) ليمثلوا عينة الدراسة وهم يشكلون نسبة مقدارها

الدراسة الكلي. واعتمد الباحث في قياس التفكير االبداعي على مقياس 

لذي )سيد خير هللا( ملالئمته للبيئة العربية، وصالحيته للعينة في بحثه، وا

يتكون من قسمين. بعد تحليل النتائج توصل الباحث إلى أن التفكير 

االبداعي لدى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية/ابن رشد )املرحلة 

الرابعة( جيد، إذ كلما اقتربت قيمة معامل االرتباط من )واحد عدد 

درجة صحيح( دل ذلك على قوة عالقة االرتباط، وكانت العالقة ايجابية ب

 .عالية

: بعنوان: "األنشطة اإلبداعية للطلبة في ضوء [16] دراسة حوامدة

مقياس تورانس وعالقتها ببعض متغيراتهم الديمغرافية والتنظيمية في 

 ."مدارس شمال األردن

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر بعض املتغيرات الديمغرافية الخاصة         

دراس ي ومستوى تعليم األبوين ونوع بالطالب وأسرته كالجنس واملستوى ال

العالقة بينهما ومهنة األب ومكان إقامة األسرة على االبداع، وقد 

استخدمت الدراسة أداة قياس سهلة لتقييم مستوى النشاط اإلبداعي 

ا مقسمة إلى ٨١وهي مكونة من قائمة أنشطة ابتكارية عددها )
ً
( نشاط

( ١٩٦٩ة أعدها تورانس )أربعة مجاالت لغوية وعلمية وفنية واجتماعي

(، وقد طبقت على عينة من طلبة الصف التاسع، ١٩٩٠وعربها حبيب )

واألول الثانوي األدبي، واألول الثانوي العلمي في املدارس الريادية وعددها 

( ١١( واملدراس العادية التي تكافؤها في الظرف والبيئة وعددها)١٠)

الب املدارس الريادية مدرسة في محافظات شمال األردن، وبلغ عدد ط

( طالًبا ٦٨٧( طالبة، وعدد طلبة املدارس العادية )٢٠٩( طالًبا منهم )٦٣٥)

 :( طالبة، وأظهرت الدراسة النتائج التالية٥٢٢منهم )

ـــــ عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات الطلبة تعود الختالف  ــ

وعلى املجال  إناث( على أداة قياس النشاط اإلبداعي-الجنس )ذكور 

اللغوي، بينما ظهرت فروق دالة إحصائًيا بين املتوسطات على املجال 

 .العلمي ملصلحة الذكور وعلى املجالين الفني واالجتماعي ملصلحة اإلناث

ـــــ ظهرت فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات الطلبة على أداة النشاط  ــ

دم الطلبة في املستوى اإلبداعي ككل وعلى كل مجال من مجاالتها تعود لتق

 .األكاديمي وقد تميز طلبة املسار العلمي على غيرهم

 :تعليق على الدراسات السابقة

من حيث الهدف: تعكس الدراسات السابقة اهتمام الباحثين باإلبداع،  -

وكان معظمها متفقة مع الدراسة الحالية في معرفة أثر بعض املتغيرات 

الجنس واملرحلة الدراسية والصف  الديمغرافية الخاصة بالطالب مثل

على االبداع، وسعت بعضها الى التعرف على الفروق في بعض مكونات 

القدرة االبداعية وعالقتها بالتذوق األدبي وبالذكاء، ومنها من تطرق الى 

تنمية االبداع، وكذلك منها من اشار الى معرفة مستوى االبداع سواء لدى 

 .طلبة الثانوية أو الجامعة

ن حيث العينة: وقد تباينت عينات الدراسات السابقة من حيث م -

 مثل دراسة املصبحيين ]
ً
[ 17الحجم والنوع؛ فهناك عينات صغيرة نسبيا

[ على عينة 15] ( طالبة، ودراسة التميمي32) التي أجريت على عينة قوامها

 مثل 50قوامها )
ً
( طالب وطالبة، وهناك عينات متوسطة الحجم نسبيا

( طالبة، ودراسة 80[ والتي طبقت على عينة قوامها )13بان ]دراسة شع

( طالب 111[ والتي طبقت على عينة قوامها )14] الحدابي وآخرون

( 122[ والتي طبقت على عينة قوامها )11وطالبة، ودراسة الشعيل ]

[ والتي طبقت على عينة قوامها 12] طالب، ودراسة الرشيدي و الخالدي

 مثل دراسة ( طالب 176)
ً
وطالبة، في حين كانت هناك عينات كبيرة نسبيا

( طالب وطالبة، 363[ والتي طبقت على عينة قوامها )10مارك وغريس ]

( طالب 300[ والتي طبقت على عينة قوامها )9] ودراسة العنزي وآخرون

( طالبة، 250[ والتي طبقت على عينة قوامها )18وطالبة، و دراسة مراغي]

 مثل دراسة الحوامدة ] وهناك عينات
ً
[ والتي طبقت على 16كبيرة جدا

 .( طالب وطالبة1322عينة قوامها )

كما تفاوتت الدراسات السابقة في تناولها للمراحل العمرية فالبعض       

[، والبعض طبق على 11طبق على املرحلة االبتدائية مثل دراسة الشعيل ]

عض طبق على املرحلة املرحلة الثانوية فقط غير املوهوبين، والب

الجامعية، ولم يتفق مع هذه الدراسة من الدراسات السابقة في التطبيق 

[، ومع ذلك لم 16على مرحلتي املتوسطة والثانوية إال دراسة الحوامدة ]

تكن على الطالب املوهوبين مثل الدراسة الحالية، وبهذا تصبح الدراسة 

ى الطلبة املوهوبين ملرحلتي الحالية هي الوحيدة والنادرة في تطبيقها عل

[ فهي متفقة مع 12] املتوسطة والثانوية، وأما دراسة الرشيدي والخالدي

هذه الدراسة باختيارها للطلبة املوهوبين ولكنها ركزت على املرحلة 

 .الثانوية للطلبة املوهوبين ولم تتطرق للمرحلة املتوسطة

اختبار تورانس  من حيث األدوات: تنوعت األدوات منهم من استخدم -

لقياس القدرة االبداعية" اختبار االشكال نموذج )ب( مثل دراسة العنزي 

[، ودراسة 17)أ( مثل دراسة املصبحيين ] [ واللفظي نموذج9] وآخرون

[، ومنهم من استخدم مقياس وليامز اللفظي 14] الحدابي وأخرون

ختبار [، ومنهم من استخدام ا18والشكلي صورة )أ( مثل دراسة مراغي]

لجمع البيانات عن مستوى االبداع كما في دراسة  (BSCT) اإلبداع العلمي

[، ومنهم من استخدم أداة قياس سهلة لتقييم مستوى 10] مارك وغريس

( ٨١النشاط اإلبداعي وهي مكونة من قائمة أنشطة ابتكارية عددها )

ا مقسمة إلى أربعة مجاالت لغوية وعلمية وفنية واجتماعية أعد
ً
ها نشاط

[، 16] ( كما في دراسة الحوامدة١٩٩٠( وعربها حبيب )١٩٦٩تورانس )

 ومنهم من استخدام الصورة املعربة الختبار: الترابطات املتباعدة مليدنيك

(Test Mednick Remote Associates)[ ومنهم 13، مثل دراسة شعبان ،]

الئمته من اعتمد في قياس التفكير االبداعي على مقياس )سيد خير هللا( مل

[، وقد سعى الباحث في هذه 15] للبيئة العربية كما في دراسة التميمي

الدراسة الستخدام أداة تقييم ذاتي وهي استبانة لقياس درجة اإلبداع 

 .لدى عينة من الطلبة املوهوبين في مدينة ابها باململكة العربية السعودية

حث من الدراسات ـــ أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: استفاد البا

السابقة ذات الصلة باإلبداع في إعداد وتطوير أداة الدراسة وهي مقياس 

درجة االبداع لدى املوهوبين، وفي تحديد عينة البحث وكيفية اختيارها، 

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات لسابقة من حيث تركيزها بشكل 

توسطة والثانوية معا رئيس ي على االبداع لدى املوهوبين في املرحلتين امل

بصفتهما من املراحل الحساسة لنضوج االبداع، واهتمت بقياس االبداع 

 .وعالقته بمتغيري الجنس واملرحلة لدى املوهوبين
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 واإلجراءات. الطريقة 5

 دراسةالمنهج  .أ

استخدم الباحث املنهج الوصفي الفارق لتحديد درجة االبداع لدى      

املوهوبين باملرحلتين املتوسطة والثانوية بمدينة أبها باململكة الطلبة 

العربية السعودية، ومعرفة اختالف درجة االبداع لدى الطلبة املوهوبين 

 .باختالف كل من املرحلة والجنس

 دراسةالمجتمع  ب.

تكون مجتمع البحث من جميع الطلبة املصنفين من قبل مكتب       

أبها التابع لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير  التربية والتعليم بمدينة

على أنهم موهوبين من كال الجنسين الذكور واالناث باملرحلتين املتوسطة 

ـــــ 1437والثانوية للعام ال دراس ي  875هـ والبالغ عددهم )1438ـ
ً
( طالبا

وطالبة، والجدول التالي يوضح أعداد مجتمع الدراسة حسب متغيري 

 .ة الدراسيةالجنس واملرحل

 1جدول 

 حسب متغيري الجنس واملرحلة الدراسية بيان أعداد مجتمع الدراسة من الطالب املوهوبين بمحافظة محايل عسير 

  املجتمع

 الجنس

 املجموع املرحلة

 الثانوية املتوسطة

 681 354 327 الذكور  املجتمع

 194 107 87 اإلناث

 875 461 414 املجموع

 الدراسة عينة ج.

 :يلي مما البحث عينة تتألف

 ( 30) عددها بلغ والتي: االستطالعية العينة ـــ1
ً
 املوهوبين، من وطالبة طالبا

 بهدف عليهم البحث أداة تطبيق وتم العشوائية، بالطريقة اختيارهم تم

 .البحث أداة وثبات صدق من التحقق

 عشوائي عدد من البحث عينة الباحث اختار: الرئيسية الدراسة عينة ـــ2

 الحاسب في برنامج في جمعهم طريق عن املوهوبين والطالبات الطالب من

، واالختيار الخلط بعملية يقوم اآللي
ً
 وطالبة، طالب( 228) منهم عشوائيا

(128 ) 
ً
، طالبا

ً
 املرحلة من( 145) منهم موهوبة، طالبة( 100)و موهوبا

،( 87) بواقع املتوسطة
ً
 الثانوية املرحلة من( 83)و طالبة،( 58)و طالبا

،( 41) بواقع
ً
 االبداع درجة لتحديد الدراسة لتطبيق طالبة،( 42)و طالبا

 أبها، بمدينة والثانوية املتوسطة باملرحلتين املوهوبين الطلبة لدى

 الجنس متغيري  حسب الدراسة عينة أعداد يوضح التالي والجدول 

 .الدراسية واملرحلة

  2 جدول 

 الدراسية واملرحلة الجنس متغيري  حسب عسير  محايل بمحافظة املوهوبين الطالب من الدراسة عينة أعداد بيان

  العينة

 الجنس

  املرحلة

 الثانوية املتوسطة املجموع

 128 41 87 الذكور  العينة

 100 42 58 اإلناث

 228 83 145 املجموع

 الدراسة أداة د.

 :املوهوبين الطلبة لدى االبداع درجة استبيان

 املوهوبين، الطلبة لدى اإلبداع درجة قياس إلى البحث أداة تهدف      

 فقرات وضع في النظرية واألطر السابقة الدراسات من االستفادة تم حيث

 من األولية صورتها في البحث أداة وتتكون  ،[19] أسعد أبو مثل االستبانة

 يبين( 1) وامللحق املوهوبين، لدى لإلبداع أبعاد خمسة تقيس عبارة،( 30)

 التي والثبات الصدق لدالالت عرض يلي وفيما. األولية صورته في املقياس

 .لالستبانة استخراجها تم

 :التالية الصدق أنواع استخراج تم حيث: االستبانة صدق ــ1

 بعرض الباحث قام البحث أداة صدق من للتحقق: املحكمين صدق. أ

 مجال في املتخصصين املحكمين من( 8) على األولية صورتها في االستبانة

 تربويين ومشرفين معلمين خمسة) واإلبداع املوهبة الخاصة التربية

 التربية بكلية الخاصة التربية بقسم التدريس هيئة أعضاء من للموهوبين،

 بجامعة الخاصة التربية وأستاذ التربية كلية وعميد خالد، امللك جامعة

 عبارات جميع على املوافقة تراوحت وقد ،((2) رقم ملحق ـــ نجران

 من املالحظات بعض هناك وكانت ،٪(100) حتى٪( 80) بين ما االستبانة

 الطلبة لدى االبداع درجة استبيان عبارات بعض حول  املحكمين

 العبارات حذف وتم الفقرات، بعض صياغة تعديل حيث من املوهوبين

  أظهرت التي
ً
 عبارات،( 9) وعددها عليها املحكمين موافقة في انخفاضا

 عبارات مناسبة مدى حول  الرأي إبداء التحكيم من الغرض وكان

  املوهوبين، الطلبة لدى االبداع درجة لقياس االستبانة
ً
 آلراء وطبقا

 إليها أشار التي والتعديالت املالحظات جميع بإجراء الباحث قام املحكمين

 لدى االبداع درجة استبيان إلى الباحث وتوصل املحكمون، األساتذة

( 21) على االستبانة احتوت حيث النهائية، صورته في املوهوبين الطلبة

 من عينة على االستبانة وطبقت ،(3) رقم امللحق في موضح هو كما عبارة

 البيانات رصد وتم االستبانة، وثبات صدق من للتحقق املوهوبين الطالب

  SPSS اإلحصائي البرنامج واستخدام

 .النتائج عرض يلي وفيما االستبانة، وثبات صدق من للتحقق

 
ً
 االستبانة صدق: أوال

 وهو الداخلي االتساق) البناء صدق خالل من االستبانة صدق حساب تم

 الطلبة لدى االبداع لدرجة الكلية والدرجة عبارة كل بين االرتباط معامل

 :النتائج يوضح التالي والجدول  ،(املوهوبين

 3 جدول 
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 (30= ن) الكلية والدرجة أبها بمدينة املوهوبين الطلبة لدى االبداع مقياس عبارات بين( الداخلي االتساق) االرتباط معامالت

 االبداع لدى الطلبة املوهوبين

 معامل االتساق العبارة معامل االتساق العبارة معامل االتساق العبارة

1 0،41** 8 0،35** 15 0،52** 

2 0،34** 9 0،30* 16 0،52** 

3 0،35** 10 0،46** 17 0،27* 

4 0،35** 11 0،45** 18 0،33* 

5 0،42** 12 0،39** 19 0،31* 

6 0،37** 13 0،33** 20 0،40** 

7 0،40** 14 0،47** 21 0،28* 

 (.0.05) مستوى  عند دالة(. * 0.01) مستوى  عند دالة **

 عبارات لجميع االتساق معامالت أن السابق الجدول  نتائج من يتضح 

، دالة كانت املوهوبين الطلبة لدى االبداع درجة مقياس
ً
 وبذلك إحصائيا

 كل بين االرتباط معامل حساب تم كما. االستبانة عبارات صدق تحقق

  دالة جميعها وكانت لإلبداع، الكلية والدرجة بعد
ً
 يوضحها كما إحصائيا

 :التالي الجدول 

 3 جدول 

 (30= ن) املوهوبين الطلبة لدى االبداع مقياس ألبعاد الداخلي االتساق معامالت

 الحساسية للمشكالت التوسع والتفصيل املرونة الطالقة األصالة البعد

 **0،51 **0،69 **0،64 **0،61 **0،42 درجة االبداع لدى الطلبة املوهوبين

 (.0.05) مستوى  عند دالة(. * 0.01) مستوى  عند دالة **

 مقياس أبعاد لجميع الداخلي االتساق أن السابق الجدول  من يتضح 

، دالة كانت املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة
ً
 تحقق وبذلك إحصائيا

 .االستبانة أبعاد صدق

 
ً
 الطلبة لدى االبداع درجة استبيان ثبات حساب تم. االستبانة ثبات: ثانيا

 والثبات كرونباخ، ألفا معامل باستخدام الثبات هما بطريقتين املوهوبين

 :يلي كما النتائج وكانت النصفية، التجزئة باستخدام

 5 جدول 

 (30= ن) املوهوبين للطلبة االبداع درجة مقياس لعبارات كرونباخ ألفا ثبات معامالت

 معامل ألفا العبارة معامل ألفا العبارة معامل ألفا العبارة

1 0،59 8 0،62 15 0،57 

2 0،60 9 0،60 16 0،58 

3 0،64 10 0،58 17 0،61 

4 0،64 11 0،58 18 0،60 

5 0،59 12 0،59 19 0،61 

6 0،59 13 0،61 20 0،59 

7 0،59 14 0،58 21 0،61 

 0،65=  ككل للمقياس كرونباخ ألفا معامل

 من عبارة لكل كرونباخ ألفا معامالت جميع أن السابق الجدول  من يتضح

 ألفا معامل من أقل املوهوبين الطلبة لدى االبداع درجة مقياس عبارات

 تم كما االستبانة، عبارات ثبات تحقق وبذلك ككل، للمقياس كرونباخ

 يوضح التالي والجدول  النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل حساب

 :النتائج

 6 جدول 

 املوهوبين الطلبة لدى االبداع درجة ملقياس النصفية التجزئة ثبات معامالت

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية املقياس
 

 معامل جتمان سبيرمان ــــــ براون معامل 

 0،65 0،65 درجة االبداع لدى الطلبة املوهوبين

 النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت أن السابق الجدول  من يتضح

  يدل مما جيدة، املوهوبين الطلبة لدى االبداع درجة الستبيان

 :يلي كما االستبانة وأبعاد عبارات لتصبح. االستبانة ثبات على

 

 

 

 7 جدول 
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 املوهوبين الطلبة لدى االبداع درجة مقياس أبعاد من بعد كل عبارات وعدد أرقام بيان

 عدد العبارات أرقام العبارات البعد

 4 (4( حتى العبارة )1من العبارة ) األصالة

 5 (9( حتى العبارة )5من العبارة ) الطالقة

 4 (13( حتى العبارة )10من العبارة ) املرونة

 4 (17( حتى العبارة )14من العبارة ) التوسع والتفصيل )اإلفاضة(

 4 (21( حتى العبارة )18من العبارة ) الحساسية للمشكالت

 21 (21العبارة )( حتى 1من العبارة ) مقياس درجة اإلبداع ككل

 درجة على للحكم: املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة على الحكم معيار

 على االستجابة لبدائل النسبي الوزن بحساب الباحث قام وأبعاده اإلبداع

 :التالي النحو على اإلبداع استبيان عبارات

 بدائل عدد=  الفئات عدد حيث. الفئات عدد/  املدى=  الفئة طول  -

 5=  االستجابة

 4=  1-5=  قيمة وأصغر أكبر بين الفرق =  املدى -

 0.8=  5/  4=  الفئات عدد/  املدى=  الفئة طول  يكون  وبالتالي -

 وفق املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة على الحكم يكون  وبالتالي

 (:8) رقم الجدول  في كما الحسابية املتوسطات

 8 جدول 

 الحسابية املتوسطات وفق املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة على الحكم معيار 

 درجة التحقق املتوسطات الحسابية م

  (1.8( حتى أقل من )1من ) 1
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة (.2.6( حتى أقل من )1.8من ) 2

 متوسطة (3.4)( حتى أقل من 2.6من ) 3

  (4.2( حتى أقل من )3.4من ) 4
ً
 مرتفعة جدا

  (5.00( حتى )4.2من ) 5
ً
 مرتفعة جدا

 :للبحث اإلجرائية الخطوات

 :الدراسة هذه إنهاء في التالية بالخطوات الباحث قام 

ـــ  إلى باإلضافة باإلبداع، الصلة ذات واألدبيات النظري  اإلطار جمع ــ

 .السابقة والدراسات البحوث

ـــ  .الدراسة عينة لتناسب تحكميها إعادة مع الدراسة أداة تجهيز ــ

ـــ  الدراسة بيانات وتحليل املستهدفة، العينة على الدراسة أداة تطبيق ــ

 .الدراسة نتائج إلى والوصول 

ــــ  املستقبلية والبحوث التوصيات وتقديم الدراسة نتائج مناقشة ــ

 .املقترحة

 :املستخدمة اإلحصائية األساليب

 تساؤالت عن لإلجابة- املناسبة اإلحصائية األساليب الباحث استخدم    

 تحقق درجة ملعرفة املعياري  واالنحراف الوزني املتوسط: وهي البحث

 الفروق داللة لدراسة( ت) واختبار له، الكلية والدرجة اإلبداع أبعاد

  الكلية ودرجته اإلبداع ألبعاد
ً
 .والجنس الدراسية املرحلة من لكل تبعا

 ومناقشتها نتائجال. 5

 عن أجابت والتي إليها، توصل التي النتائج الفصل هذا في الباحث يعرض

 باملرحلتين املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة حول  البحث تساؤالت

 :يلي فيما موضحة والنتائج أبها، بمدينة والثانوية املتوسطة

 درجة ما: على األول  التساؤل  ينص: األول  التساؤل  عن اإلجابة نتائج

 أبها بمدينة والثانوية املتوسطة باملرحلتين املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع

 حساب تم األول  التساؤل  عن ولإلجابة السعودية؟ العربية باململكة

 اإلبداع أبعاد من بعد لكل املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

ـــ والتفصيل التوسع املرونة ـــ الطالقة ـــ األصالة)  ،(للمشكالت الحساسية ـ

 :النتائج يوضح التالي والجدول 

 9 جدول 

 املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع ألبعاد املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط نتائج

 

 أبعاد اإلبداع

 الترتيب درجة التحقق* اإلحصاءات

 االنحراف املعياري  املتوسط الوزني
  

 5 مرتفعة 0،89 3،52 األصالة

 1 مرتفعة 0،57 3،94 الطالقة

 2 مرتفعة 0،61 3،91 املرونة

 3 مرتفعة 0،67 3،80 التوسع والتفصيل )اإلفاضة(

 4 مرتفعة 0،63 3،69 الحساسية للمشكالت

  مرتفعة 0،40 3،78 مقياس درجة اإلبداع ككل

  منخفضة( = 1.8) من أقل حتى( 1) من *
ً
 من أقل حتى( 1.8) من. جدا

 .منخفضة( = 2.6)

( = 4.2) من أقل حتى( 3.4) من. متوسطة( = 3.4) من أقل حتى( 2.6) من 

  مرتفعة( = 5.00) حتى( 4.2) من. مرتفعة
ً
 .جدا
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 :يلي ما( 9) الجدول  نتائج من يتضح 

ــ والتفصيل التوسع املرونة ـــــ الطالقة) اإلبداع أبعاد جميع تتحقق  ـــ

 املوهوبين الطلبة لدى لإلبداع الكلية والدرجة( للمشكالت الحساسية

 .مرتفعة بدرجة أبها بمدينة والثانوية املتوسطة باملرحلتين

  اإلبداع أبعاد أكثر كانت
ً
 بلغت وزني بمتوسط الطالقة بعد هو تحققا

 يليه ،(3.91) قيمته بلغت وزني بمتوسط املرونة بعد يليه ،(3.94) قيمته

 بعد ثم ،(3.80) قيمته بلغت وزني بمتوسط والتفصيل التوسع بعد

 في ويأتي ،(3.69) قيمته بلغت وزني بمتوسط للمشكالت الحساسية

 (.3.52) قيمته بلغت وزني بمتوسط األصالة بعد واألخير الخامس الترتيب

 :األول  التساؤل  عن اإلجابة نتائج مناقشة

 توصلت التي: [15]ي التميم دراسة نتيجة مع النتيجة هذه تتفق      

 كما جيد، التربية كلية طلبة لدى االبداعي التفكير مستوى  أن إلى نتائجها

  تتفق
ً
 التي[ 12] والخالدي الرشيدي دراسة نتائج مع النتيجة هذه نسبيا

 التفكير في" متوسطا" كان املوهوبين الطلبة مستوى  أن إلى توصلت

 تختلف بينما ،(واملرونة األصالة، الطالقة،) املهارات جميع وعلى اإلبداعي،

 مستوى  أن نتائجها أظهرت التي[ 10] وغريس مارك دراسة نتائج مع

 نتائج مع تختلف كما منخفض، األحياء لعلم العلمية اإلبداعية املهارات

 التفكير مهارات مستوى  أن إلى توصلت التي[: 14] وآخرون الحدابي دراسة

 الباحث ويرى . ضعيف العلمية األقسام في املوهوبين الطلبة لدى اإلبداعي

ـــ املرونة ـــــ الطالقة) اإلبداع أبعاد معظم ارتفاع أن ــ والتفصيل التوسع ــ  ـــ

 املوهوبين الطلبة لدى لإلبداع الكلية والدرجة( للمشكالت الحساسية

 البرامج توافر إلى يرجع قد أبها بمدينة والثانوية املتوسطة باملرحلتين

 أكاديمي كادر وتوافر عسير، بمنطقة املوهوبين وتأهيل إعداد في الحديثة

 يقدم الذي للدعم باإلضافة واملشرفين، املعلمين من بالكفاءة يتميز

 .بأبها املوهوبين تعليم إدارة من مستمرة بصورة

 تختلف هل: "على الثاني التساؤل  ينص: الثاني التساؤل  عن اإلجابة نتائج

 بمدينة والثانوية املتوسطة باملرحلتين املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة

ــ متوسط) الدراسية املرحلة باختالف السعودية العربية باململكة أبها  ــــ

 ملجموعتين( ت) اختبار تم الثالث التساؤل  عن ولإلجابة" ؟(ثانوي 

  دالة فروق وجود من للتحقق مستقلتين
ً
 في املوهوبين بين إحصائيا

 الطلبة لدى اإلبداع أبعاد من بعد كل في والثانوية املتوسطة املرحلتين

ــ الطالقة ــــ األصالة) أبها بمدينة والثانوية املتوسطة باملرحلتين املوهوبين  ــ

 التالي والجدول  ،(للمشكالت الحساسية ـــــ والتفصيل التوسع ــــ املرونة

 :النتائج يوضح

 10 جدول 

 املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع أبعاد من بعد كل في والثانوية املتوسطة املرحلتين في املوهوبين بين الفروق لداللة( ت) اختبار  نتائج

 

 أبعاد اإلبداع

 مستوى الداللة قيمة )ت( اإلحصاءات العدد املرحلة

 االنحراف املعياري  املتوسط

 0،74 0،329 1،02 3،54 128 متوسط األصالة

 0،68 3،50 100 ثانوي 

 0،50 0،670 0،53 3،97 128 متوسط الطالقة

 0،62 3،92 100 ثانوي 

 0،10 1،678 0،57 3،97 128 متوسط املرونة

 0،65 3،83 100 ثانوي 

 0،93 0،092 0،69 3،80 128 متوسط التوسع والتفصيل

 0،66 3،79 100 ثانوي 

 0،26 1،125 0،62 3،65 128 متوسط الحساسية للمشكالت

 0،65 3،75 100 ثانوي 

 0،60 0،761 0،39 3،79 128 متوسط درجة اإلبداع ككل

 0،40 3،76 100 ثانوي 

 (.0.05) مستوى  عند دالة(. * 0.01) مستوى  عند دالة**

 :يلي ما( 10) الجدول  نتائج من يتضح

  دالة فروق توجد ال
ً
 املتوسطة باملرحلة املوهوبين الطلبة بين إحصائيا

 أبعاد من بعد كل في أبها بمدينة الثانوية باملرحلة املوهوبين والطلبة

ـــ الطالقة ـــــ األصالة) اإلبداع ـــ املرونة ـ ـــ والتفصيل التوسع ــ  الحساسية ــ

 .لإلبداع الكلية والدرجة( للمشكالت

 :الثاني التساؤل  عن اإلجابة نتائج مناقشة

 إلى توصلت التي[ 13] شعبان دراسة نتائج مع النتيجة هذه تختلف     

 كما الدراس ي، املستوى  ملتغير تعزى  إحصائية داللة ذات فروق وجود

 نتائجها أظهرت التي[ 12] والخالدي الرشيدي دراسة نتائج مع تختلف

 باختالف والذكور  اإلناث لدى اإلبداعي التفكير مستوى  في اختالف وجود

 .الدراس ي الصف

  دالة فروق وجود عدم أن الباحث ويرى      
ً
 املوهوبين الطلبة بين إحصائيا

 كل في أبها بمدينة الثانوية باملرحلة املوهوبين والطلبة املتوسطة باملرحلة

 -والتفصيل التوسع -املرونة -الطالقة -األصالة) اإلبداع أبعاد من بعد

 ومعايير املوهوبين تعليم مبادئ أن إلى يرجع قد( للمشكالت الحساسية

 كما عسير، بمنطقة املوهوبين إدارة داخل واحدة املوهوبين برامج تطبيق

 كفاءة بدرجة املرحلتين في املوهبة معلمي توافر على تحرص اإلدارة أن

 في املساعدة واألدوات البرامج توفير يتم كما مرحلة، كل تناسب عالية

 أو املتوسطة املرحلة في سواء املوهوبين الطلبة مستوى  وتحسين تأهيل

 .الثانوية

 هل: "على الثالث التساؤل  ينص: الثالث التساؤل  عن اإلجابة نتائج

 املتوسطة باملرحلتين املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع درجة تختلف

ــ ذكور ) الجنس باختالف السعودية العربية باململكة أبها بمدينة والثانوية  ــــ
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 ملجموعتين( ت) اختبار حساب تم الثالث التساؤل  عن ولإلجابة" ؟(إناث

  دالة فروق وجود من للتحقق مستقلتين
ً
 املوهوبين بين إحصائيا

 باملرحلتين املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع أبعاد من بعد كل في واملوهوبات

ــــ الطالقة ـــــ األصالة) أبها بمدينة والثانوية املتوسطة ــــ املرونة ـ  التوسع ـ

ــــ والتفصيل  :النتائج يوضح التالي والجدول  ،(للمشكالت الحساسية ــ

 11 جدول 

 املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع أبعاد من بعد كل في واملوهوبات املوهوبين بين الفروق لداللة( ت) اختبار  نتائج

  أبعاد اإلبداع

 الجنس

 

 العدد

 مستوى الداللة قيمة )ت( اإلحصاءات

 االنحراف املعياري  املتوسط

 0،808 0،243 0،99 3،52 145 ذكور  األصالة

 0،68 3،50 83 إناث

 **0،006 2،783 0،55 3،87 145 ذكور  الطالقة

 0،59 4،08 83 إناث

 **0،005 2،815 0،57 3،82 145 ذكور  املرونة

 0،66 4،06 83 إناث

 **0،001 3،258 0،71 3،69 145 ذكور  التوسع والتفصيل

 0،56 3،99 83 إناث

 **0،000 3،718 0،58 3،58 145 ذكور  الحساسية للمشكالت

 0،66 3،89 83 إناث

 **0،000 3،885 0،39 3،70 145 ذكور  درجة اإلبداع ككل

 0،39 3،90 83 إناث

 (.0.05) مستوى  عند دالة(. * 0.01) مستوى  عند دالة **

 :يلي ما( 11) الجدول  نتائج من يتضح

ــــ   دالة فروق توجد ــ
ً
 املوهوبين الطالب بين( 0.01) مستوى  عند إحصائيا

ــــ الطالقة) اإلبداع أبعاد في املوهوبات والطالبات ـــ املرونة ـ  التوسع ــ

ـــ والتفصيل  لصالح لإلبداع الكلية والدرجة( للمشكالت الحساسية ــ

 .املوهوبات الطالبات

ــــ   دالة فروق توجد ال ــ
ً
 املوهوبات والطالبات املوهوبين الطالب بين إحصائيا

 أبها بمدينة املوهوبين الطلبة لدى اإلبداع أبعاد كأحد األصالة بعد في

 .السعودية العربية باململكة

 :الثالث التساؤل  عن اإلجابة نتائج مناقشة

 مع املوهوبات لصالح والتفاصيل الطالقة في فروق وجود نتيجة وتتفق      

 الرشيدي دراسة نتائج مع تتفق كما ،[9] وآخرون العنزي  دراسة

 على الكلي اإلناث أداء مستوى  أن   نتائجها أظهرت التي[ 12] والخالدي

 مع تتفق كما الذكور، أداء مستوى  من أعلى كان اإلبداعي التفكير مهارات

 ذات فروق وجود إلى توصلت التي [14] وآخرون الحدابي دراسة نتائج

 مهارات مستوى  في املوهوبين الطلبة درجات متوسط بين إحصائية داللة

  اإلبداعي التفكير
ً
 حين في اإلناث، لصالح( إناث - ذكور ) الجنس ملتغير تبعا

 أظهرت التي[ 10] وغريس مارك دراسة نتائج مع النتيجة هذه تختلف

 اإلبداع مهارات في الطالبات من أعلى كان الطالب مستوى  أن نتائجها

 .العلمي

 الطالقة أبعاد في املوهوبات لصالح الفروق وجود أن الباحث ويرى       

 قد الكلية والدرجة للمشكالت والحساسية والتفصيل والتوسع واملرونة

 والكلمات األفكار طالقة حيث من عام بشكل اإلناث طبيعة إلى يرجع

 األفكار اختيار في مرونة لديها أن كما طويلة، لفترة التحدث على والقدرة

 تفاصيل عن بالبحث عام بشكل اإلناث تتميز كما املختلفة، والبدائل

 اتخاذ في والدقة املشكالت مع التعامل في حساسية ولديها املوضوعات

 .القرارات

 توصياتال. 6

 :التالية التوصيات تقديم يمكن نتائج من إليه التوصل تم ما خالل من

ـــ  .لديهم اإلبداع لتنمية للموهوبين برامج إقامة ــ

ـــ  باململكة والثانوية املتوسطة املدارس في املبدعين بالطالب االهتمام ــ

 .السعودية العربية

ـــ  املتوسطة املدارس في املبدعين الطلبة الكتشاف املعلمين تدريب ــ

 .والثانوية

 :بحثية مقترحات

 :التالية البحثية املقترحات تقديم يمكن 

ـــ ـــ االبتدائي) املختلفة املراحل طلبة لدى املوهبة مستوى  قياس ــ  املتوسط ــ

 .متقاربة زمنية فترات على املوهوبين حاالت اكتشاف بهدف( الثانوي  –

ـــ  .ورعايتهم املوهوبين مستوى  وتحسين لـتأهيل مقترح برنامج ــ

ـــ  جذب بهدف العادية املدارس في واإلبداع املوهبة قياس أدوات بناء ــ

 وبالتالي إبداعية، وقدرات استعداد لديهم الذين والطالبات الطالب

 .املوهوبين مدارس نحو توجيههم

ـــ  األولى املراحل في وبخاصة املوهوبين باكتشاف الخاصة البرامج تطوير ــ

 .التعليم من
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THE CREATIVITY DEGREE AMONG 

GIFTED STUDENTS AT ABHA CITY IN 

SAUDI ARABIA KINGDOM 

Ahmad Al Qahtani 

ABSTRACT_ This study aimed to identify the creativity degree among talented students in middle and 

secondary stages at Abha city in Saudi Arabia Kingdom, and the differences of creativity degree 

according to study stage and sex. To achieve this goal, the researcher used the descriptive and 

comparative method, which is suitable for this type of studies. The sample was (n= 228) talented students. 

After analyzing data (by using SPSS) such as the mean, the standard deviation, and independent samples 

T-Test. The results were as follows: The all dimensions of creativity (fluency- flexibility- originality- 

elaboration- sensitivity to problems) among talented students in middle and secondary stages at Abha city 

was highly, There is no statistically significant between talented students in all dimensions of creativity 

(fluency- flexibility- originality- elaboration- sensitivity to problems) and the total degree of creativity 

according to stage (middle- secondary), There is a statistically significant between talented students in 

most dimensions of creativity (flexibility- originality- elaboration- sensitivity to problems) and the total 

degree of creativity according to sex (male- female) in favor of talented girls. Although There is no 

statistically significant between talented students in fluency dimension according to sex (male- female), 

The researcher proposed some recommendations according to the study's results, Providing creativity 

programs to talented students to improve their creativity levels, Giving an interest to creativity students in 

middle and secondary schools in Saudi Arabia Kingdom, Training talented teachers to improve their 

competence to discover the talented students in middle and secondary schools. 

 

KEYWORDS: Creativity, Originality, Flexibility, Talented Students. 

 

 

 

 


