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 المستخلص :

الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية عمى تمايز أداء تحديد ىدفت الدراسة الحالية إلى 
حؿ المشكبلت  ألبعادوفًقا  ،متغيرات الذكاء العممي والتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني

تبايف الذكاء العممي والتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني وحؿ المشكبلت  ، والكشؼ عفالمستقبمية
، إناث( -المستقبمية لدى الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية باختبلؼ النوع االجتماعي )ذكور

لمذكاء العممي والتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني لدى الطمبة الموىوبيف  التنبؤية القيمةتحديد و 
. وانقسـ المشاركوف بالدراسة إلى: حؿ المشكبلت المستقبميةبالقدرة عمى  الثانوية بالمرحمة

طالًبا وطالبة مف مدارس الموىوبيف،  111المشاركيف بالدراسة االستطبلعية، وبمغ قواميـ 
عاًما، وانحراؼ معياري  17.61سنة، بمتوسط لمعمر الزمني  11 -11تراوحت أعمارىـ بيف 

 151ص السيكومترية، والمشاركيف بالدراسة األساسية البالغ عددىـ ، لحساب الخصائ1..1
سنة، بمتوسط لمعمر الزمني  11 -11طالًبا وطالبة بالمرحمة الثانوية، تراوحت أعمارىـ بيف 

، طبؽ عمييـ أدوات الدراسة، وىي: قياس حؿ المشكبلت 1..1عاًما، وانحراؼ معياري  17.61
، ومقياس الذكاء العممي، وأسفرت نتائج الدراسة عف تبايف جدانيمقياس اإلبداع الو المستقبمية، و 

الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية في أبعاد التفكير الخبلؽ والذكاء العممي طبًقا ألبعاد حؿ 
مطمبة المشكبلت المستقبمية، وعدـ وجود فروؽ بيف متوسطي درجات أفراد العينة األساسية ل

لذكاء العممي والتفكير )الذكور، اإلناث( عمى مقاييس الدراسة )ا يةالموىوبيف بالمرحمة الثانو 
مطمبة قدرة تنبؤية دالة إحصائيًّا ل (، ووجودالخبلؽ واإلبداع الوجداني وحؿ المشكبلت المستقبمية

لذكاء العممي والتفكير مف ا حؿ المشكبلت المستقبميةعمى مقياس  الموىوبيف بالمرحمة الثانوية
 الدراسة لمتغيرات النظرية األدبيات ضوء في النتائج تفسير وتـ، الوجداني الخبلؽ واإلبداع

 . التوصيات مف عدد صياغة تتم وتفسيرىا النتائج ىذه عمى وباالعتماد الصمة، ذات والدراسات
 

الذذاء ا العملذذإلب اعبذذداد ال،جذذدالإلب الذذل المقذذءةت الم ذذ  بلي ب  الكلمااات المفتاحٌااة:
 ال فءير الخةقب طلب  المرالل  الث ل،ي  الم،ه،ب،ن.
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Practical intelligence, creative thinking, and emotional 

creativity as predictors of future problem solving 

 among gifted secondary school students 
 

 The current study aimed to determine the differentiation of the 

performance of gifted students in the secondary stage on the variables of 

practical intelligence, creative thinking and emotional creativity according 

to the dimensions of solving future problems, and to reveal the discrepancy 

of practical intelligence, creative thinking, emotional creativity and solving 

future problems among talented students in the secondary stage according 

to gender (males - females). And determining the predictive value of 

practical intelligence, creative thinking, and emotional creativity among 

gifted students at the secondary stage with the ability to solve future 

problems, The study participants were divided into: Participants in the 

survey, which consisted of 113 male and female students from gifted 

schools, their ages ranged between 14-19 years, with an average age of 

16.79 years, and a standard deviation of 1.23; To calculate the 

psychometric characteristics, the 151 male and female high school students 

in the basic study, whose ages ranged between 14-19 years, with an average 

chronological age of 16.79 years and a standard deviation of 1.23, were 

applied to them by the study tools, namely: measuring future problem 

solving, emotional creativity scale, and the scale of emotional creativity. 

practical intelligence, The results of the study resulted in the discrepancy 

of the gifted students in the secondary stage in the dimensions of creative 

thinking and practical intelligence according to the dimensions of solving 

future problems, and that there were no differences between the average 

scores of the basic sample members of the gifted students in the secondary 

stage (males, females) on the study scales of practical intelligence, creative 

thinking, emotional creativity and problem solving. And the presence of a 

statistically significant predictive ability for gifted students in secondary 

school on the scale of solving future problems of practical intelligence, 

creative thinking and emotional creativity. 

 

Keywords: practical intelligence, emotional creativity, solving 

future problems, creative thinking, gifted students in the 

secondary stage. 
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 مقدمة الدراسة:

الموىوبػػػػوف والمتفوقػػػػوف ىػػػػـ الثػػػػروات الحقيقيػػػػة لشػػػػعوبيـ، بػػػػؿ ىػػػػـ كنوزىػػػػا وأغنػػػػى 
التصػػدي لمصػػعاب والمعوقػػات وحػػؿ المشػػكبلت  مواردىػػا البشػػريةل فعمػػييـ تنعقػػد ا مػػاؿ فػػى

التػػػي تعتػػػرض مسػػػيرة التنميػػػة، وفػػػى ارتيػػػاد جفػػػاؽ المسػػػتقبؿ ومواجيػػػة تحدياتػػػول لػػػذا أضػػػحى 
االىتمػػاـ باكتشػػافيـ، وتحديػػد قػػدراتيـ، وتييئػػة سػػبؿ رعػػايتيـ، والعمػػؿ عمػػى حسػػف اسػػتثمار 

ى مختمػػػؼ منػػػاحي طاقػػػاتيـ واسػػػتعداداتيـ ضػػػرورة يفرضػػػيا التقػػػدـ والتغيػػػرات المتسػػػارعة فػػػ
 الحياة.

 بػػػػػػدأ االىتمػػػػػػاـ بالبحػػػػػػث فػػػػػػي القضػػػػػػايا والتحػػػػػػديات المسػػػػػػتقبمية يتزايػػػػػػد حػػػػػػديثًاوقػػػػػػد 
(Suddendorf & Busby, 2005) (*،)  إذ إف المنافسة في القرف الحادي والعشريف لف

نمػا تكػوف  تكوف باكتساب كميات ىائمة مف الحقائؽ والمعمومػات التػي ينبغػي اسػتظيارىا، وا 
ألساليب والطرؽ المنطقية والعقمية واإلبداعية في إنتاج واستنتاج األفكػار لمتغمػب باكتساب ا

 ل(Sternberg, 2001; Sternberg et al ., 2009)عمػى مشػكبلت الحيػاة المسػتقبمية 
لػػذا فهنػػو مػػف المفتػػرض أف يكػػوف ىػػدؼ المؤسسػػات التعميميػػة بػػاختبلؼ مراحميػػا لػػيس تقػػديـ 

عػػادة تشػػكيميا  ،ب عمػػى اكتسػػاب أدواتيػػا وصػػناعتياالمعرفػػة فحسػػب، بػػؿ مسػػاعدة الطػػبل وا 
لمواجية المواقػؼ المختمفػة فػي  لأيًضا مف خبلؿ استخداـ قدراتيـ وتطوير إمكاناتيـ العقمية

 والتعامؿ معيا بهيجابية وبفكر مستقبمي. ،الحياة

وقد بدأ االىتماـ بالبحث في تطػوير الػذكاء العممػي يتزايػد حػديثًا بعػد ظيػور بعػض 
( التػي نػادت بضػرورة التفرقػة Baum et al ., 2008ل 111.ات العمميػة )أيػوب، الدراسػ

عمى تطبيقيػا واسػتثمارىا فػي حياتػو  ابيف الفرد الذي يخطط ويقيـ ليبدع نتاجات جديدة قادرً 
اليومية والمسػتقبمية، وبػيف جخػر يخطػط ويقػيـ فػي االختبػارات التقميديػة فقػط فيحقػؽ نتاجػات 

                                                           

، السنة، رقم الصفحة أو الصفحات(، طبًقا لدلٌل الجمعٌة األخٌر اسم الباحث أو الكاتب كالتالً:  )  ٌتم التوثٌق فً هذه  الدراسة (*)

 APA Style of the Publication Manual of the American السابعةالطبعة  –األمرٌكٌة لعلم النفس 

Psychological Association (7
th

 ed) ،.وتفاصٌل كل مرجع مثبتة فً قائمة المراجع 



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2222إبريل                             -  264               - (         2)العدد ( 4المجلد )

ر عمػػى التعامػػؿ مػػت مشػػكبلت حياتػػو بػػذات الجػػودة. ووفقًػػا لػػذلؾ فػػبل عاليػػة إال أنػػو غيػػر قػػاد
فػالمتعمـ  لمعنى الكتساب المعرفة دوف تحقيؽ النجاح فػي مواجيػة مشػكبلت الحيػاة العمميػة

ال فبل بد مف تطػوير قدراتػو وذكائػو ألف يكػوف ناجًحػا فػي كما يجب أف يكوف ناجًحا أكاديميًّ 
وينصػػب التركيػػز عمػػى مفيػػـو الػػذكاء العممػػيل  ،ختمفػػةحياتػػو العامػػة وفػػي ميػػاديف العمػػؿ الم

نظػػػًرا الرتباطاتػػػو بعمميػػػات مػػػا وراء المعرفػػػة المتمثمػػػة فػػػي التخطػػػيط، والمراجعػػػة، والمراقبػػػة، 
والتقييـ. وكذلؾ ارتباطو بميارات التفكير وميارات التعمـ والدافعية وارتباطو بالسػياؽ البيئػي 

(Sternberg, 2001) قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى تضػػػميف جميػػػت مياراتػػػو . فالػػػذكاء العممػػػي ىػػػو
مػػة بػيف خبراتػػو وبيئتػػو ءوتسػخيرىا بصػػورة عمميػة فػػي حياتػو العامػػة، بحيػث يػػتمكف مػف الموا

 .(Sternberg & Hedlund, 2002) وسموكو

ألنو الجسر الحقيقػي الػذي  لالتفكير الخبلؽ أحد أىـ ميارات العصر الحديث دعويُ 
تعبػػػػر عميػػػػو األفكػػػػار النظريػػػػة لممجتمعػػػػات واألفػػػػراد إلػػػػى بػػػػر األعمػػػػاؿ العمميػػػػة االبتكاريػػػػة 

. وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف االقتصػػاد اليػػـو يقػػـو عمػػى (Sahak et al., 2012)واالختراعيػػة 
خػبلؽ أف التفكيػر ال Ali (2015)أساس التكنولوجيػا والتفكيػر الخػبلؽ، وىػذا مػا يشػير إليػو 

 قد أصبح اليـو ذا أىمية كبيرة الكتساب الثروة.

حيػػث يعػػرؼ  -كمػػا أف لمتفكيػػر مفيومػػو الخػػاص- ولمتفكيػػر الخػػبلؽ مفػػاىيـ محػػددة
Sokol et al.,(2008)  التفكيػػر الخػػبلؽ بانػػو القػػدرة الفاعمػػة عمػػى حػػؿ مشػػكبلت غيػػر

ة والخطػا. ويشػير مت تجنب كثرة المحاولػ ،مالوفة أو غير نمطية باتجاىات إبداعية مختمفة
Kaiserfledt (2005)  إلػػػػػى أف كثيػػػػػًرا مػػػػػف البػػػػػاحثيف يعرفػػػػػوف التفكيػػػػػر الخػػػػػبلؽ بانػػػػػو

فكرة أو سموؾ أو أي شيء جديد يختمؼ عما ىو موجود، أو أية فكػرة  أي إنو ،االستبصار
األفكػار الخبلقػة قػد ف لأو مجموعة مف األفكار يقوـ الفرد بتوليدىا مف أشياء موجودة أصػبًل 

 سب طبيعتيا ذىنية، وبعضيا ينتقؿ ليصبح محسوًسا.تبقى ح

اإلبػػػداع الوجػػػداني أحػػػد مفػػػاىيـ عمػػػـ الػػػنفس اإليجػػػابي التػػػي اسػػػتحوذت عمػػػى  دعػػػويُ 
 Averill (2000)اىتمػاـ البػاحثيف فػي التوجيػات النفسػية الحديثػة والمعاصػرة، حيػث قػدـ 
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رة الفػرد عمػى إظيػار ىذا المفيوـ ألوؿ مرة عندما أوضح أف اإلبداع الوجداني يعبر عف قػد
مقػػدرة الفػػرد عمػػى » :ويشػػير اإلبػػداع الوجػػداني إلػػى أنػػو ،أنػػواع االنفعػػاالت المتفػػردة والجديػػدة

الشعور بعواطفو والتعبير عنيا بصدؽ، وباساليب فريدة وفعالة تستجيب لمتطمبات المواقؼ 
 لوجداني.الشخصية أو البيئية، كما أنو يعني قدرة الفرد ألف يكوف مبدًعا في المجاؿ ا

تقػػػدـ النمػػػاذج التفاعميػػػة الحديثػػػة لمموىبػػػة مفيػػػـو الموىبػػػة كبنػػػاء معقػػػد يتػػػالؼ مػػػف و 
 e.g., Gagné, 2003, 2005; Heller et al)) عوامؿ معرفية ووجدانية وبيئيػة مختمفػة

., 2005; Renzulli, 2003, 2005; Ziegler & Stoeger, 2007،)  وينظػػر
لعوامػػؿ عمػػى أنيػػا مترابطػػة ومتفاعمػػةل فطريقػػة أداء البػػاحثوف فػػي مجػػاؿ الموىبػػة إلػػى تمػػؾ ا

الفرد لعمؿ ما بطريقة معرفية تتاثر بالجوانب العقمية والمعرفية والوجدانيػة لمفػرد وتػؤثر فييػا 
ىذا التفاعؿ ىو الذي يحفز تطور الموىبة، فالقدرة (، Ziegler & Heller, 2000)أيًضا 

ة يتطمػػب تػػزاوج القػػدرة العقميػػة وكثيػػر مػػف وحػػدىا ال تػػؤدي إلػػى إنجػػاز كبيػػر، وتطػػور الموىبػػ
 بصػػػػػػرؼ النظػػػػػػػر عػػػػػػف المجػػػػػػػاالت التػػػػػػي تظيػػػػػػػر فييػػػػػػا الموىبػػػػػػػة ،العوامػػػػػػؿ غيػػػػػػر العقميػػػػػػػة

(Tannenbaum, 2003 ،) ىػذه العوامػؿ يمكػف أف تكػوف ليػا تػاثيرات أو إسػيامات نسػبية
 ب.متباينة عمى تطور األداء الموىو 

المفيوـ الذي يتبنػاه أنمػوذج ميػونخ  (Heller,2004أنموذج ميونيخ لمموىبة )ففي 
لمموىبة يقوـ عمى أساس أربت متغيرات ذات أبعاد متداخمػة: متغيػرات ذات عبلقػة بالموىبػة 

المتغيػػػرات الشخصػػػية، و مجػػػاالت األداء واإلنجػػػاز، و )االسػػػتعداد(، وىػػػي متغيػػػرات مسػػػتقمة، 
ؿ التحػػوؿ مػػف ومتغيػػرات مرتبطػػة بالبيئػػة. مجػػاالت الجوانػػب الشخصػػية والبيئيػػة ىػػي عوامػػ

الموىبػػػة إلػػػى األداء أو اإلنجػػػاز )التفػػػوؽ(. وبالتػػػالي فػػػهف الموىبػػػة فػػػي ىػػػذا األنمػػػوذج قػػػدرة 
 .متعددة المظاىر تتطور مف خبلؿ مؤثرات غير ذىنية

 مجمػس لػدوؿ المػدى بعيػدة الشػاممة التنميػة اسػتراتيجية وفػي البيئػة العربيػة نصػت

 تنمويػة مسػػيرة المحوريػة ىػػي تحقيػؽ( عمػى أف  غايتيػػا 1.5.-111.ألعػػواـ ) التعػاوف

 فييػا، الحيػاة بنوعيػة المتواصػؿ  إلػى االرتقػاءوصػواًل  ،ومتكاممة في كافة المجػاالت مستدامة



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2222إبريل                             -  266               - (         2)العدد ( 4المجلد )

والعشػريف. وال شػؾ أف   الحػادي القػرف وتحػديات مسػتجدات لمتكيػؼ مػت ذاتيػة قػدرة وتحقيػؽ
ات حػؿ المشػكبلت تحقيؽ ىذا اليدؼ ال يتػاتى بػدوف بنػاء جيػؿ ريػادي يمتمػؾ قػدرات وميػار 

 المستقبمية.

الدراسة الحالية أف تستكشؼ القدرة التنبؤية لمذكاء العممي والتفكير الخبلؽ تحاوؿ و 
عمى حػؿ المشػكبلت المسػتقبمية لػدى =واإلبداع الوجداني كجوانب عقمية ومعرفية ووجدانية 

 الطبلب الموىوبيف بالمرحمة الثانوية.
 :الدراسةمشكلة 

مػف خػبلؿ مبلحظػة الباحػث أثنػاء مشػاركتو فػي تقيػيـ  ةالحاليػ الدراسةنبعت مشكمة 
 التقػارير، حيػث وجػد أف معظػـ وتقيػيـ قػدرات الطمبػة الموىػوبيف المسابقات الدوليػة والمحميػة

تػػدور حػػوؿ انخفػػاض مسػػتوى مخرجػػات الطػػبلب  يف فػػي المسػػابقاتالمشػػاركالخاصػػة بتقيػػيـ 
ت اليومية والمستقبمية، وبهجراء مقاببلت ممشكبلل حموؿ عمميةمف األفكار الريادية أو تقديـ 

مت بعض الطبلب ومتابعة أعماليـ وتحميميا، الحظ الباحث عدـ تمكنيـ مف االستفادة مف 
 .معارفيـ التي تعمموىا لتطبيقيا في حؿ مشكبلتيـ المجتمعية والبيئية

فػػػي ثبلثػػػة أبعػػػاد: البعػػػد األوؿ يتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ  ةالحاليػػػ الدراسػػػةوتػػػتمخص مشػػػكمة 
فقػػػد أكػػػدت بعػػػض بػػػة الموىػػػوبيف، الطموتػػػدريب ميف أنشػػػطة الػػػذكاء العممػػػي فػػػي تعمػػػيـ تضػػػ

( أف أغمػب مػا يتمقػاه الطػبلب فػي Hawkins et al., 2009ل 111.الدراسػات )أيػوب، 
ألنو ال يركػز عمػى حػؿ المشػكبلت الحياتيػة اليوميػة بقػدر  لمدارسيـ ال يدعـ الذكاء العممي

يتحػدد البعػد الثػاني مػف المشػكمة فػي قصػور تضػميف و ، ما يركز عمػى التحصػيؿ األكػاديمي
التفكيػػر الخػػبلؽ واالبتكػػاري فػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة )الشػػميمري والمبيريػػؾ، 

، وىػػذا مػا أكدتػو نتػائج البرنػامج الػػذي (World Economic Forum, 2012ل 111.
بيػدؼ تعزيػز ميػارات  لنجاز العرب بالتعاوف مػت األلكسػو والبنػؾ الػدوليإتحتضنو مؤسسة 

لػػػدى الشػػػباب بالمنطقػػػة العربيػػػة )المنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة والثقافػػػة والعمػػػوـ،  1.القػػػرف الػػػػ 
إلػى أف مسػتوى التعمػيـ والتػدريب  Coduras et al ., (2010)وأشػارت دراسػة  ،(111.



الذكاء العملً والتفكٌر الخالق واإلبداع الوجدانً كمنبئات بحل المشكالت المستقبلٌة 
  لدى الطلبة الموهوبٌن بالمرحلة الثانوٌة

======================================================= 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2222إبريل                             -  262               - (         2)العدد ( 4المجلد ) 

كمػػػا  ،الريػػادي فػػػي المػػػدارس الثانويػػػة أقػػػؿ مػػػف المسػػتوى المرصػػػود فػػػي الكميػػػات والجامعػػػات
ف القطاع التعميمي بػدًءا مػف ريػاض األطفػاؿ وحتػى أ( 111.) وضح الشميمري والمبيريؾأ

 الثانوي محروـ إلى حد كبير مف المواد المتعمقة بالتربية الريادية. 

ويتحدد البعد الثالث مف المشكمة في تحوؿ نظػرة التربػوييف إلػى االنفعػاؿ مػف كونػو 
ا مػف مكونػات الػذكاء أو وسػيًطا أو ناتًجػا لؤلنشػطة عائًقا لمعمميات العقمية إلى اعتباره مكونً 

اإلبداعية، فاإلبداع الوجداني وىو مفيوـ بيني ياخذ بعض خصائصػو مػف الجوانػب العقميػة 
 Sanchez-Ruiz et)المعرفيػػة لمشخصػػية، وأخػػرى مػػف الجوانػػب الوجدانيػػة لمشخصػػية 

al.,2011). 

لػػى نمػػوذج بنػػائي تنبػػؤي وبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ يسػػعى البحػػث الحػػالي إلػػى التوصػػؿ إ
لمػػذكاء العممػػػي والتفكيػػر الخػػػبلؽ واإلبػػػداع الوجػػداني عمػػػى حػػػؿ المشػػكبلت المسػػػتقبمية لػػػدى 

 الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية.
 ال  لي : األ ئل ،يمءن  الديد مقءل  البالث فإل اعج ب  عن 

أداء الطمبػػػة الموىػػػوبيف بالمرحمػػػة الثانويػػػة عمػػػى متغيػػػرات الػػػذكاء العممػػػي  دى تمػػػايزمػػػ -1
 حؿ المشكبلت المستقبمية؟ ألبعادوالتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني وفًقا 

مػػػا درجػػػة تبػػػايف الػػػذكاء العممػػػي والتفكيػػػر الخػػػبلؽ واإلبػػػداع الوجػػػداني وحػػػؿ المشػػػكبلت  -.
نػاث( لػدى الطمبػة الموىػوبيف بالمرحمػة إ -المستقبمية باختبلؼ النوع االجتمػاعي )ذكػور

 الثانوية؟

لػػذكاء العممػػي والتفكيػػر الخػػبلؽ واإلبػػداع الوجػػداني لػػدى الطمبػػة الموىػػوبيف إسػػياـ امػػا  -1
 حؿ المشكبلت المستقبمية؟في التنبؤ بالقدرة عمى  بالمرحمة الثانوية

 الدراسة:أهداف 

 إلى ا تي: ةالحالي تيدؼ الدراسة
الطمبػػػة الموىػػػوبيف بالمرحمػػػة الثانويػػػة عمػػػى متغيػػػرات الػػػذكاء العممػػػي تمػػػايز أداء تحديػػػد  -1

 حؿ المشكبلت المستقبمية. ألبعادوالتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني وفًقا 
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تبػايف الػذكاء العممػي والتفكيػر الخػبلؽ واإلبػداع الوجػداني وحػؿ المشػكبلت  الكشؼ عف -.
 -ة باختبلؼ النوع االجتماعي )ذكػورالمستقبمية لدى الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوي

 إناث(.

لمػػذكاء العممػػي والتفكيػػر الخػػبلؽ واإلبػػداع الوجػػداني لػػدى الطمبػػة  التنبؤيػػة القيمػػةتحديػػد  -1
 .حؿ المشكبلت المستقبميةبالقدرة عمى  الموىوبيف بالمرحمة الثانوية

 :الدراسةأهمٌة 

 في النقاط التالية: الدراسةتتمثؿ أىمية 

الذكاء العممي، والتفكير الخبلؽ، وميػارة حػؿ المشػكبلت المسػتقبمة ومػا أىمية متغيرات  -1
ل كػػػوف تمػػػؾ ليػػػا مػػػف دور بػػػارز فػػػي تعزيػػػز بنػػػاء االقتصػػػاد المعرفػػػي ومجتمػػػت المعرفػػػة

معرفػي جديػد، وال يػزاؿ يعػاني مػف النػدرة الشػديدة فػي الدراسػات  المتغيرات البحثية حقؿ
 الدراسات واألبحاث العممية.  العممية، مما يبرز الحاجة إلجراء المزيد مف

 تشػػجيت البػػاحثيف والتربػػوييف الميػػدانييف عمػػى تصػػميـ أنشػػطة إثرائيػػة وأنشػػطة صػػفية وال -.
صفية تعنى بتنميػة الػذكاء العممػي، والتفكيػر الخػبلؽ، وحػؿ المشػكبلت المسػتقبمية لػدى 

 الطبلب بشكؿ عاـ والموىوبيف بشكؿ خاص. 

المشػكبلت المسػتقبمية بوصػفيما وظػائؼ تسػاعد استجابة ألىمية الذكاء التطبيقي وحؿ  -1
الطمبة عمى تضميف جميت مياراتيـ وتسخيرىا بصورة عممية في حياتيـ العامة، بحيث 

سػػتجابة ، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى االمػػة بػػيف خبػػراتيـ وبيئػػتيـ وسػػموكيـءمػػف الموا فيتمكنػػو 
جميػت بوصفو مجموعػة عمميػات تسػاعد الطػبلب عمػى تضػميف  ،ألىمية الذكاء العممي

مػػة ءمػػف الموا فوتسػػخيرىا بصػػورة عمميػػة فػػي حيػػاتيـ العامػػة، بحيػػث يتمكنػػو  ،ميػػاراتيـ
 بيف خبراتيـ وبيئتيـ وسموكيـ.

البحػػػث اسػػػتجابة ألىميػػػة ميػػػارات حػػػؿ المشػػػكبلت المسػػػتقبمية فػػػي عمميػػػة  تػػػاتي أىميػػػة -1
التعمـ، بوصفو وظيفػة مػا وراء معرفيػة تسػاعد الطػبلب عمػى التوقػت والتنبػؤ والتخطػيط، 

 وتمنح المتعمـ المرونة لتجييز أفكاره وفيميا وربطيا باألفكار واألعماؿ المستقبمية.
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قػػد تفيػػد نتػػائج ىػػذا البحػػث فػػي إعػػادة تنظػػيـ المنػػاىج الدراسػػية واألنشػػطة داخػػؿ حجػػرة  -5
الدراسػػة ومراعػػاة االسػػتراتيجيات التعميميػػة األكثػػر فعاليػػة فػػي إطػػار االىتمػػاـ باألنشػػطة 

 عممي والتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني.القائمة عمى الذكاء ال

يقػػدـ البحػػث الحػػالي فتًحػػا جديػػًدا السػػتخداـ مقػػاييس جديػػدة تاخػػذ أبعػػاًدا غيػػر تقميديػػة،  -7
حيػػػػث يمثػػػػؿ اختبػػػػار الػػػػذكاء، والتفكيػػػػر الخػػػػبلؽ، واإلبػػػػداع الوجػػػػداني، وميػػػػارات حػػػػؿ 

ختمػػؼ المشػػكبلت المسػػتقبمية منحػػى جديػػد لفحػػص أبعػػاد غيػػر تقميديػػة لػػدى الطػػبلب بم
 مراحميـ الدراسية.

  الدراسة:مصطلحات 
 

 : Practical Intelligenceالاء ا العملإل  -2
أو ما يطمؽ عميو أحياًنا الػذكاء التطبيقػي إلػى قػدرة الفػرد عمػى  العممييشير الذكاء 

توظيػػػؼ المعمومػػػات التػػػي تػػػـ اكتسػػػابيا فػػػي حػػػؿ المشػػػكبلت فػػػي الحيػػػاة الحياتيػػػة والعمميػػػة 
(Sternberg, 2010) ا مف خبلؿ الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب حدد إجرائيًّ ي. و

فػػي اختبػػارات اتخػػاذ القػػرارات )لفظػػي(، قػػص الػػورؽ )شػػكمي(، والتعامػػؿ بػػالنقود )كمػػي( مػػف 
وتشػػػػير الدرجػػػػة المرتفعػػػػة عمػػػػى مجمػػػػوع  ، Aurora Batteryبطاريػػػػة اختبػػػػارات أرورا 

الدرجػػة المنخفضػػة إلػػى مسػػتوى  االختبػػارات إلػػى مسػػتوى عػػاؿ مػػف الػػذكاء العممػػي، وتشػػير
 مف الذكاء العممي. متدفٍ 

 

 : Inventive Thinkingال فءير الخةق  -2
ُيعرؼ التفكير الخبلؽ بانو نتاج لمتفكير التكنولوجي، ويشػير إلػى اسػتخداـ الطالػب 
لؤلسموب التكنولوجي في وضت األفكػار الجديػدة، وحػؿ المشػكبلت لموصػوؿ إلػى اختراعػات 

ويحػدد  ،(Wonghraso et al ., 2015)جديدة ومبتكرة، أو تطوير أشياء موجودة بالفعؿ 
 .(117.)أيوب، قياس التفكير الخبلؽ مف إعداد ا بدرجة الطالب في مإجرائيًّ 
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 :  Emotional Creativityاعبداد ال،جدالإل -2
يشير اإلبداع الوجداني إلى قدرة الطالب عمى التعبير عف االنفعاالت التي تتصؼ 
وتتميز بالجدة واألصالة والفعالية، وتساعده عمى التوجيو اإليجػابي لتفكيػره فػي التعامػؿ مػت 

المختمفػػة، وتدفعػػو إلنتػػاج بعػػض األعمػػاؿ الفنيػػة، أو العمميػػة، أو األدبيػػة )أيػػوب، المواقػػؼ 
)أيػوب، ا بدرجػة الطالػب عمػى مقيػاس اإلبػداع الوجػداني مػف إعػداد (. ويتحدد إجرائيًّ 117.
.117). 

 

 : Future Problem Solving Skillsمه رات الل المقءةت الم   بلي   -4
إلػى ميػارات حػؿ المشػكبلت المسػتقبمية بانيػا  Gerlach et al ., (2011) يشػير 

نشػػػاط ذىنػػػي يػػػوازف بػػػيف المكونػػػات المعرفيػػػة ومػػػا وراء المعرفيػػػة لمتنبػػػؤ والتوقػػػت بالتحػػػديات 
ووضػت الخطػط لمواجيػة  ،والمشكبلت المحتمؿ أف تظير فػي المسػتقبؿ، وتقػديـ تصػور ليػا

بدرجة الطالػب عمػى مقيػاس ا ويتحدد إجرائيًّ ، تمؾ المشكبلت والتغمب عمييا أو منت ظيورىا
 .(115.)أيوب، مف إعداد  حؿ المشكبلت المستقبمية

 

 : Gifted Studentsن ،الطلب  الم،ه،ب -2

 تحديػػدىـ يػػتـ الػػذيف الطمبػػة أولئػػؾ بػػانيـ الموىػػوبيف األمريكػػي التربيػػة مكتػػب يعػػرؼ
 والقػػادريف عاليػػة، قػػدرات لػػدييـ والػػذيف مػػؤىميف مينيػػيف أشػػخاص قبػػؿ مػػف عمػػييـ والتعػػرؼ

 البرامج إلى باإلضافة مختمفة، وخدمات تربوية برامج إلى ويحتاجوف عاؿٍ  باداء القياـ عمى
 ألنفسػػيـ مسػػاىماتيـ تحقيػػؽ أجػػؿ مػػف وذلػػؾ المدرسػػة، فػػي ليػػـ تقػػدـ التػػي العاديػػة التربويػػة
 (.115.قطامي،) ولممجتمت

 ممن   ،افر فيهم المع يير ال  لي :   الال لي الدرا  ، ي م  الديدهم فإل 
مقيػػػاس حمػػػداف لمموىبػػػة والػػػذي يتضػػػمف مجموعػػػة مػػػف االختبػػػارات الترشػػػيح باسػػػتخداـ  - أ

 لقياس مجموعة مف القدرات الذىنية لدى الطمبة الموىوبيف وىى:

 االختبارات لفظية. -

 االختبارات غير المفظية. -

 اختبارات الخمفية المعرفية في العمـو والرياضيات. -



الذكاء العملً والتفكٌر الخالق واإلبداع الوجدانً كمنبئات بحل المشكالت المستقبلٌة 
  لدى الطلبة الموهوبٌن بالمرحلة الثانوٌة

======================================================= 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2222إبريل                             -  222               - (         2)العدد ( 4المجلد ) 

 الدراسة: داتحدم

 .1.1./1.1.فصؿ الدراسي الثاني تـ تطبيؽ أدوات البحث في ال الزملي : المالددات
 مركز الموىوبيف في دولة االمارات العربية المتحدة. المء لي : المالددات
 الطمبة الموىوبوف في مدارس منطقة دبي التعميمية بدولة االمارات. البقري : المالددات

تنػػػػاوؿ متغيػػػػػرات البحػػػػػث  الموضػػػػػوعية: اقتصػػػػر البحػػػػػث الحػػػػالي عمػػػػػى المحػػػػددات
الػػػػذكاء العممػػػػي والتفكيػػػػر الخػػػػبلؽ واإلبػػػػداع الوجػػػػداني )متغيػػػػرات مسػػػػتقمة(، والمتمثمػػػػة فػػػػي 

وميػػارات حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية، )متغيرتػػابت( لػػدى طمبػػة المػػدارس الثانويػػة الموىػػوبيف 
 بدولة االمارات.

 

 فروض الدراسة :

الباحػػث بهثارتػػو فػػي مشػػكمة تصػػاغ فػػروض الدراسػػة كهجابػػات محتممػػة لمػػا قػػاـ بػػو 
 الدراسة مف أسئمةل استقراًء ألدبيات البحث ونتائج الدراسات ذات الصمة، وىي:

يتمايز أداء الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية عمى متغيػرات الػذكاء العممػي والتفكيػر  .1
 الخبلؽ واإلبداع الوجداني طبقًا ألبعاد حؿ المشكبلت المستقبمية.

ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات الطمبػػػػػة الموىػػػػػوبيف ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ  ..
فػػػػي الػػػػذكاء العممػػػػي والتفكيػػػػر الخػػػػبلؽ واإلبػػػػداع الوجػػػػداني وحػػػػؿ   بالمرحمػػػػة الثانويػػػػة

 إناث( . -المشكبلت المستقبمية ُتعزى لمنوع االجتماعي )ذكور
يػاس حػؿ قدرة تنبؤيػو دالػة إحصػائيًا لمطمبػة الموىػوبيف بالمرحمػة الثانويػة عمػى مق توجد .1

 المشكبلت المستقبمية مف الذكاء العممي والتفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني . 
توجػػػد مسػػػارات دالػػػة إحصػػػائًيا لمعبلقػػػة بػػػيف لػػػذكاء العممػػػي والتفكيػػػر الخػػػبلؽ واإلبػػػداع  .1

 الوجداني عمى حؿ المشكبلت المستقبمية لدى الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية.
 

  أدبٌات الدراسة : 

 الاء ا العملإل:-2
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يعد الذكاء العممي واحًدا مف بيف عدد مف المفاىيـ التي حظيت باىتماـ متزايد مف 
 Hedlund et) عف الذكاء قبؿ الباحثيف في السنوات األخيرة كبديؿ لآلراء التقميدية

al.,2003،)  وينصب التركيز عمى مفيوـ الذكاء العمميل نظًرا الرتباطاتو بعمميات ما
المتمثمة في التخطيط، والمراجعة، والمراقبة، والتقييـ. وكذلؾ ارتباطو بميارات  المعرفةوراء 

فالذكاء  ،(Sternberg, 2000)التفكير وميارات التعمـ والدافعية وارتباطو بالسياؽ البيئي 
العممي ىو: قدرة الفرد عمى تضميف جميت مياراتو وتسخيرىا بصورة عممية في حياتو 

 ,Tan & Libby) .مة بيف خبراتو وبيئتو وسموكوءتمكف مف المواالعامة، بحيث ي
1997). 

التي حاولت فيـ التناقض بيف قدرات التعمـ  (Tran, 2005)وقد أظيرت دراسة 
عف طريؽ مبلحظتيـ ومقابمتيـ ومتابعة -األكاديمية والذكاء العممي لدى الطمبة الموىوبيف 

ة مف االستفادة مف مياراتيـ التي تعمموىا في عدـ تمكف الطمب –أعماليـ الفصمية وتحميميا
تطبيقيا لحؿ مشاكميـ اليومية، وعدـ مقدرتيـ عمى استخداـ الذكاء العممي في تعديؿ البيئة 
التي تستوجب عمييـ تحميؿ المعمومات األكاديمية التي حصموا عمييا. ويضيؼ 

(Cianciolo, et al., 2006) ـ ال يدعـ تنمية أف أغمب ما يتمقاه الطمبة في مدارسي
ألنو ال يركز عمى حؿ المشكبلت الحياتية اليومية بقدر ما يركز عمى  لالذكاء العممي

 التحصيؿ األكاديمي.

( فهف الموىوب الذي يمتمؾ قدرات تطبيقية عالية، ىو مف 111.ووفًقا لػ )جرواف، 
تـ تعمميا  تظير موىبتو في الميمات العممية التي تتطمب تطبيؽ وتوظيؼ المعمومات التي

في الحياة العممية، وكذلؾ استخداـ وتنفيذ المعرفة الضمنية التي ال تدرس بصورة مباشرة 
في المدرسة. والموىوب مف ىذه الفئة يعرؼ ما الذي يحتاجو لمنجاح في بيئتو، ويكشؼ 

 عف ذكائو في أوضاع ومواقؼ ذات سياؽ محدد.

 ;Sternberg et al., 2009)ووفًقا لنظرية الذكاء الناجح لػ"ستيرنبرج" 
Sternberg; 2010) مف القدرات اإلبداعية  يًّافهف الطالب الموىوب بامتبلكو مستوى عال
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كما أنو معرض إلنتاج أفكاٍر متواضعة الجودة، ومف  ،قادر عمى إنتاج أفكار عالية الجودة
يدة، فهف منطمؽ أف نقؿ األفكار إلى حيز التنفيذ أمر ال يقؿ أىمية عف توليد األفكار الج

الموىوب بحاجة إلى قدرات عالية مف الذكاء العمميل ليتمكف مف ترجمة ىذه األفكار إلى 
قناع ا خريف  ،برنامج عممي وىو األمر الذي يتطمب قدرات عالية في تسويؽ األفكار وا 

 ومف ثـ وضت تصور عممي لتنفيذىا. ،بجدواىا

( والذي يقـو Heller,2004 )  لممفيوـ الذي يتبناه أنموذج ميونيخ لمموىبةووفًقا 
( متغيرات ذات عبلقة بالموىبة )االستعداد(، 1)عمى أربعة متغيرات ذات أبعاد متداخمة 

( 1)المتغيرات الشخصية، و( 1)( مجاالت األداء واإلنجاز، .وىي متغيرات مستقمة، )
مف مجاالت الجوانب الشخصية والبيئية ىي عوامؿ التحوؿ و متغيرات مرتبطة بالبيئة. 

ـ  فهف الموىبة في ىذا األنموذج قدرة  ،الموىبة إلى األداء أو اإلنجاز )التفوؽ( ومف َث
 متعددة المظاىر تتطور مف خبلؿ مؤثرات غير ذىنية. 

إف األفراد ذوي الذكاء العممي العالي غالًبا ما يتميزوف بقدرة عالية عمى التوافؽ، 
ا ليسوا بالضرورة ىـ أولئؾ الذيف لدييـ قدرة فائقة عمى إال أف األفراد الموىوبيف تطبيقيًّ 

تنفيذ مكونات الذكاء، حيث إف مجاؿ تفوقيـ الحقيقي يكمف في تنمية قدرتيـ عمى استثمار 
لدييـ قدرة عالية عمى تنفيذ مكونات  اف ىناؾ أفرادً إىذه المكونات في المواقؼ العممية. بؿ 
يعرفوف كيؼ يطبقونيا في مواقؼ الحياة اليومية الذكاء في المياـ المجردة، ولكنيـ ال 

. ولذلؾ فقد اتجو عدد غير قميؿ مف (Sternberg & Grigorenko, 2007)المعتادة 
الباحثيف في مجاؿ تربية الموىوبيف أف جوىر الموىبة ال يكمف فيما يمتمكو الفرد مف قدرات 

شخص في إدارة تمؾ القدرات عقمية تحميمية أو إبداعية فقط بقدر ما يكمف في مدى تميز ال
وتطبيؽ ىذه القدرات لمتفاوض  ،واالستفادة منيا بطريقة تكاممية جيدة في المواقؼ العممية

 ;Gottfredson, 2003)الناجح مت ا خريف أو لمفوز أو لمتسابؽ في مواقعيـ الوظيفية 
Grigorenko & Sternberg, 2001)، ثبلث  يفي ،ويتطمب فيـ الموىبة العممية
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ائؼ يمكف أف يؤدييا التفكير والسموؾ الموىوب، وىى: التوافؽ، االنتقاء، التشكيؿ وظ
(Sternberg et al., 2009; Sternberg et al., 1993) . 
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(، أف كثيًرا مف الطبلب 111.تكشؼ الدراسات والبحوث مثؿ دراسة الفضمي ) 
يعجزوف عف تقديـ أدلة وشواىد تتعدى الفيـ السطحي لممفاىيـ والعبلقات، كما أف أحد 
األسباب التي تؤدي إلى عدـ نجاح المعمميف في تنمية ميارات التفكير لدى الطبلب 

صياغة المناىج والبرامج الدراسية بطريقة تساعد  بمراحؿ التعميـ المختمفة يكمف في عدـ
في تنمية التفكير، فعمؽ المنيج وتنظيمو مف األمور التي تحدد العممية الذىنية التي يراد 

بيدؼ التفاعؿ معيا وتطويرىا كي تصبح خبرة مخزنة في بنية الفرد المعرفية،  ،تفعيميا
يد إلنتاج فريد يتمتت باألصالة والتنوع ويمثؿ ىذا النوع مف التفكير نسًقا مفتوًحا غير مف
ا ينطمؽ مف مشكمة تثير انتباه الطالبات الثري لؤلفكار وتعددىا، كما أنو يمثؿ نشاًطا عقميًّ 

وتجعميـ قادريف عمى توليد األفكار التي تصؿ بيـ إلى حموؿ غير مالوفة ومبيرة لمجميت 
 .وتثير إعجابيـ

تاج لمتفكير التكنولوجي، ويشير إلى عمى أنو ن التفكير الخبلؽ ويمكف تعريؼ
استخداـ الطالب لؤلسموب التكنولوجي في وضت األفكار الجديدة، وحؿ المشكبلت 

 Wonghrasoلموصوؿ إلى اختراعات جديدة ومبتكرة، أو تطوير أشياء موجودة بالفعؿ 

et al ., (2015)ألنو  ل، لذلؾ يعتبر التفكير الخبلؽ أحد أىـ ميارات العصر الحديث
األفكار النظرية لممجتمعات واألفراد إلى بر األعماؿ  مف خبللوالجسر الحقيقي الذي تعبر 

 االقتصاد، ومما ال شؾ فيو أف Sahak et al., (2012) واالختراعيةالعممية االبتكارية 
أف  Ali (2015)اليوـ يقوـ عمى أساس التكنولوجيا والتفكير الخبلؽ، وىذا ما يشير إليو 
 التفكير الخبلؽ قد أصبح اليـو ذا أىمية كبيرة الكتساب الماؿ والثروة. 
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التفكير  Sokol et al ., (2008)ولمتفكير الخبلؽ مفاىيـ محددة حيث يعرؼ 
الفاعمة عمى حؿ مشكبلت غير مالوفة أو غير نمطية باتجاىات  القدرةالخبلؽ بانو 

إلى أف  Kaiserfledt (2005)ا. ويشير إبداعية مختمفة مت تجنب كثرة المحاولة والخط
في  Kaiserfledtيعرفوف التفكير الخبلؽ بانو االستبصار. ويعرفو  الباحثيفكثيًرا مف 

موجود، أو أية  موضت جخر بانو أية فكرة أو سموؾ أو أي شيء جديد يختمؼ عما ىو
ويضيؼ فكرة أو مجموعة مف األفكار يقوـ الفرد بتوليدىا مف أشياء موجودة أصبًل. 

كيسرفيمد أف األفكار الخبلقة قد تبقى حسب طبيعتيا ذىنية، وبعضيا ينتقؿ ليصبح 
 محسوًسا.

 The Committee for Study ofواالختراعاتوتشير لجنة دراسة االبتكارات 

innovations and inventions ( إلى أف التفكير الخبلؽ ىو111.عاـ )  إنتاج لـ
ويعرؼ  ،قبؿ، ويتـ بواسطة أنشطة عقمية وفحوصات وتجاربيكف موجوًدا أو معروًفا مف 

المكتب األسترالي لئلحصاء التفكير الخبلؽ بانو إنتاج أو تطبيؽ جديد أو مطور، أو 
 .(Curtin et al.,2011)خدمة، أو عممية تنفيذية، أو عممية إدارية، أو طرؽ لمتسويؽ 

التفكير الخبلؽ  ليس بالضرورة أف يكوف»قائبًل:  Rossmanوحديثًا، صرح 
أو في الصناعات كما يفترض  الفيزيائيةمقصوًرا عمى التطورات التي تحدث في العموـ 

تنطوي عمى كؿ التطورات الجديدة في الحقوؿ  inventionالبعض عادة. إف كممة 
 ,Runco) «.االجتماعية، واإلدارية، واألعماؿ التجارية والتقنية والعممية والجمالية

2007).   

عف التفكير  Invention thinkingوفي ىذا السياؽ يختمؼ التفكير الخبلؽ 
في أف التفكير الخبلؽ يشير إلى توليد فكرة حديثة أو  Innovation thinkingاالبتكاري 

أسموب جديد لـ يكف معروًفا مف قبؿ، بينما يشير االبتكار إلى استخداـ فكرة أو طريقة 
أفضؿ، وىذا يؤكد أف التفكير الخبلؽ يعمؿ عمى معروفة مف قبؿ بطريقة جديدة أو 
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يركز عمى التاثيرات  االبتكار في حيف أفالتاثيرات الذىنية في توليد الفكرة الجديدة، 
 االقتصادية في عممية نقؿ الفكرة إلى منتج جديد.

ولمتفكير الخبلؽ استراتيجيات وميارات محددة يمكف تنميتيا أو مساعدة الطبلب 
عمى اكتسابيا مف خبلؿ برامج تدريبية خاصة مبلئمة في البيئات المدرسية. ومف ميارات 

دارة األزمات  ، Ali (2015)التفكير الخبلؽ البارزة الفضوؿ المعرفي، واإلبداع، وا 
دارة المخاطر، وميارات التفكير العميا، والتبرير المنطقي  والتكيؼ، وتوجيو الذات، وا 

(Abdullah & Osman, 2010). 

ويشير روث وسميث إلى أف المنيج ييدؼ إلى جعؿ الطالبات يفكروف بطريقة 
نقدية ومنطقية، ويرغب المعمموف في المدارس الحالية في تحسيف قدرات الطالبات ليتمكنوا 

قارنة والتصنيؼ والتحميؿ والتخطيط ورؤية العبلقة بيف مثؿ الم ،مف اكتساب ميارات فكرية
نجد أف  استنتاجاتاألسباب والنتائج، والقياـ باتخاذ قرارات صائبة سديدة، واستدالالت و 

ا يفكروف تفكيًرا األطفاؿ يفكروف بشكؿ محدد محسوس ومادي فيما الطالبات األكبر سنًّ 
دائية مختمفة في ضوء أر ميارات تفكيرىة و مجرًدا، ومف ىذا المنطمؽ يتوجو المربوف الختيا

 )أبو .احتياجات الطالبات وقدراتيـ ومستوياتيـ وميوليـ واتجاىاتيـ والفروؽ الفردية بينيـ
 (..11.جبللة، 

بداعية ينتجيا الموىوب عقمية أنشطة بانو اإجرائيًّ  وقد يعرؼ لحؿ  خبلقة وا 
 الميارات ويتضمف إنتاج حموؿ مبتكرة،وتدويرىا ومف ثـ  األفكار بتوليد فيقـو المشكبلت،

خبلؿ مقياس التفكير الخبلؽ، وأبعاده  مف ويقاس واألصالة، والمرونة الطبلقة :تيةا 
ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالب عمى  ،)االستعداد، الجدة، الكفاءة، األصالة(

الي، مف خبلؿ الح البحث( المستخدـ في 117.أيوب ) مقياس التفكير الخبلؽ مف إعداد
دارة  األبعاد )التنظيـ الذاتي، اإلبداع، الفضوؿ المعرفي، الرغبة في المخاطرة، التكيؼ وا 

 التعقيد، وميارات التفكير العميا(.
 Emotional creativity  اعبداد ال،جدالإل -2
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بيف المعرفة والوجداف، لذلؾ تركز  اكبيرً  ( أف ىناؾ تفاعبًل 2014أوضح النجار )
اىتماـ عمماء النفس المعرفي في السنوات األخيرة عمى دراسة الجانب الوجداني لمعمميات 

حيث أكدت العديد مف النظريات والدراسات الحديثة عمى أىمية االنفعاالت  ،المعرفية
الفرد عمى التفكير واإلبداع وحؿ المشكبلت  قدراتودورىا في الجانب المعرفي وفي تنشيط 

 وتنظيـ وتحميؿ المعمومات.

إلى أف اإلبداع الوجداني  Averill & Thomas-Knowels (1991)وأشار 
يتمثؿ في قدرة الفرد عمى إظيار أنواع مف االنفعاالت، تتميز بالتفرد واألصالة، ويتكوف 

أكد ليـ ، و دراؾ التفاصيؿ، والفعاليةمف أربعة مكونات أساسية ىي: الطبلقة، المرونة، إ
(Lim, 1995) عمى أف اإلبداع الوجداني ىو القدرة عمى اإلحساس بمشاعر جديدة، 

والتي تدفت الفرد  ،الشخصي والعبلقات مت ا خريف التطوروالتعبير عنيا بطريقة تعزز 
 إلى تحقيؽ مزيد مف اإلنجازات الوجدانية.

يـ عمـ النفس اإليجابي التي استحوذت عمى اإلبداع الوجداني أحد مفاى وُيعد
 Averillاىتماـ   الباحثيف في التوجيات النفسية الحديثة والمعاصرة، حيث قدـ 

عف قدرة الفرد  المفيوـ ألوؿ مرة عندما أوضح أف اإلبداع الوجداني يعبر ىذا  (2000)
مقدرة »عمى إظيار أنواع االنفعاالت المتفردة والجديدة. ويشير اإلبداع الوجداني إلى أنو 

الفرد عمى الشعور بعواطفو والتعبير عنيا بصدؽ، وباساليب فريدة وفعالة تستجيب 
لمتطمبات المواقؼ الشخصية أو البيئية، كما أنو يعني قدرة الفرد ألف يكوف مبدًعا في 

 .«اؿ الوجدانيالمج

مف كونو عائًقا لمعمميات العقمية إلى اعتباره  االنفعاؿوتحولت نظرة التربوييف إلى 
أدت إلى  ىتمؾ الرؤ  ،مكوًنا مف مكونات الذكاء أو وسيًطا أو ناتًجا لؤلنشطة اإلبداعية

واإلبداع الوجداني  Emotional Intelligenceظيور مفاىيـ الذكاء الوجداني 
Emotional Creativity والكفاءة الوجدانية ،Emotional Competency وىي ،
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مف  ىمفاىيـ بيئية تاخذ بعض خصائصيا مف الجوانب العقمية المعرفية لمشخصية، وأخر 
 (.Sanchez-Ruiz et al., 2011)الجوانب الوجدانية لمشخصية. 

أحد مفاىيـ عمـ النفس  Emotional creativity  اإلبداع الوجداني وُيعد
ستحوذت عمى اىتماـ الباحثيف في التوجيات النفسية الحديثة والمعاصرة، ااإليجابي التي 

ىذا المفيوـ ألوؿ مرة عندما أوضح أف اإلبداع الوجداني  (Averill,2000)حيث قدـ 
مقدرة الفرد عمى الشعور بعواطفو والتعبير عنيا بصدؽ، وباساليب فريدة وفعالة » ىو
تجيب لمتطمبات المواقؼ الشخصية أو البيئية، كما أنو يعني قدرة الفرد ألف يكوف تس

 .«مبدًعا في المجاؿ الوجداني

 ;Fredrickson & Branigan, 2005)وقد أشارت بعض الدراسات 

Sanchez-Ruiz et al., 2011)  ،إلى أف االنفعاالت اإليجابية تزيد مف دافت اإلبداع
ضرورة لمذكاء الوجداني. وقد طور  الذي ىو «الوعي بالذات»وأف مف طبيعة اإلبداع 

Fredrickson (2001)  نظريتو في ىذا المجاؿ، حيث أشار إلى أف العواطؼ
 واالنفعاالت اإليجابية تسمح لمفرد باف يكوف أكثر إبداعا. 

برنامج أثر مقترح الذي بحث في  (115.وفي ىذا الصدد أشارت دراسة إبراىيـ )
الحديثة لتنمية اإلبداع الرياضي لمطبلب المتفوقيف بالمرحمة الثانوية  اىاتاالتجفي ضوء 

المقترح أثر بفعالية في تنمية اإلبداع  البرنامج اإلثرائي اإللكترونيف أ إلى نتائج مفادىا
 الرياضي لدى الطبلب المتفوقيف بالمرحمة الثانوية.

الفرد في التعبير عف ( إلى اإلبداع الوجداني بانو قدرة 2010وأشارت دسوقي )
االنفعاالت األصيمة والمتفردة وذات الفعالية والتي تدفعو إلى توجيو التفكير بطريقة إيجابية 

أو تدفعو إلنتاج بعض األعماؿ األدبية أو العممية أو  ،في التعامؿ مت المواقؼ المختمفة
 الفنية، وتعتمد عمى امتبلؾ الفرد لبلستعدادات الوجدانية التي تتصؼ بالجدة والفعالية.

 ،ي الدد اعبداد ال،جدالإل من خةل المالء ت ال  لي :
 :Emotional Preparednessاال  عداد أ، ال هيؤ ال،جدالإل  -2
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إلى أف االستعداد الوجداني يشير إلى قدرة  (Averill, 1999)حيث خمص أفريؿ 
الفرد عمى فيـ انفعاالتو وانفعاالت ا خريف في سياؽ األحداث المختمفة، ومف ثـ إمكانية 

 توظيؼ المعمومات المستمدة مف االنفعاالت في توجيو التفكير واألفعاؿ.
 :Emotional Noveltyالجدة ال،جدالي   -2

إلى الجدة بانيا تعتبر مف  (Bob & Anna, 2004)ا حيث أشار بوب وأن
المعايير األكثر شيوًعا بالنسبة لمعممية االبتكارية، وتتحدد الجدة مف خبلؿ أحد المعايير 
الثبلثة التالية: مقارنة االستجابة الراىنة لمفرد باستجاباتو الماضية )المعيار الشخصي(، أو 

بات أقرانو )معيار جماعة الرفاؽ(، أو مقارنة مقارنة استجابة الفرد الوجدانية باستجا
استجابة الفرد باالستجابات السائدة في المجتمت )معيار المجتمت(، وتتحدد الجدة كمؤشر 
لئلبداع الوجداني مف خبلؿ مقارنة استجابات الفرد باالستجابات السائدة في المجتمت 

 باعتباره أكثر المعايير مبلئمة لمقياس.
 :Emotional Effectiveness/ Authenticity  ال،جدالي  الفع لي / األص ل -2

إلى الفعالية بانيا قدرة  (Averill, 2002; Averill, 2005)حيث أشار أفريؿ 
الفرد عمى إصدار استجابات وجدانية مناسبة لمموقؼ، وتكوف ذات قيمة وفائدة لمفرد 
والمجتمت، والوجدانية مفيوـ نسبي، فاالستجابة قد تكوف فعالة في سياؽ ما وغير فعالة في 

ى المدى سياؽ جخر، ولذا فهف فعالية االستجابة الوجدانية تتحدد مف خبلؿ تاثيراتيا عم
مف خبلؿ التاثيرات المحظية لبلستجابة )فرح أو حزف(. بينما تعرؼ االستجابة  الالبعيد 

الوجدانية األصيمة بانيا القدرة عمى إنتاج استجابة تعكس بدقة جراء ومعتقدات واتجاىات 
وقيـ الفرد نحو المجتمت، وتعبر بصدؽ عما يدور بداخؿ الفرد، وتقاس مف خبلؿ ثبلثة 

 حؾ عدـ التكرار، محؾ الميارة أو اإلتقاف، ثـ محؾ التداعيات البعيدة.محكات: م
ا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس اإلبداع الوجداني، ويقاس إجرائي  

واألبعاد )االستعداد، الجودة، والكفاءة(. المستخدـ في البحث الحالي، والذي طوره كؿ مف 
Soroa et al .,(2015)( بترجمتو وتقنينة عمى البيئة العربية.117.، وقاـ أيوب ) 

 الل المقءةت الم   بلي : -4
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 تطبيؽ تـ سواء فعالية، الميارات أكثر مف المستقبمية المشكبلت حؿ مفيوـ يعد
 مجموعة تتضمف المشكمة إف. جماعي أو فردي بشكؿ المستقبمية المشكبلت حؿ طريقة
 أو أفعاؿ وىي العمميات مف ومجموعة المشكمة، تصؼ والتي المعطاة المعمومات مف

 .(2003 سعادة،)الحؿ  منو يتكوف أف يمكف معيف وصؼ وىو ليدؼ باإلضافة حركات،
 الفيـ، التذكر،) الدنيا التفكير ميارات لتتضمف األفراد لدى التفكير ميارات وتتبايف

 التركيب، التحميؿ،) العميا التفكير وميارات والتطبيؽ، االستماع، التفسير، الترجمة،
 المشكبلت تجسيد الفيـ، المشكبلت، )حؿ عمى ويشتمؿ. التقويـ وكذا ،(واإلبداع

 النمذجة، المحاكاة، األدوار، لعب الحموؿ، أنسب تحديد األىداؼ، تحديد المستقبمية،
 االستدالؿ ،«السيناريوىات» لمحموؿ المستقبمية الحوارات رسـ التنظيـ، الذىني، العصؼ
 .لممشكبلت الحموؿ ومحاكاة العممي،

 المستقبمية المشكبلت لحؿ رئيسييف ىدفيف (Torrance,1978) تورانس حدد وقد
 مواىبيـ، تطوير مجاؿ في الطبلب مساعدة عمى تعمؿ لكي المدارس مساعدة: وىما

 عندما ستواجييـ التي المشكبلت عمى والتركيز الضوء إلقاء عمى الطبلب ومساعدة
 يتعمـ سوؼ المشكبلت لحؿ المستقبمية الحوارات خبلؿ ومف الشباب، لمرحمة يصموف
 والتي بفعالية، مستقبميـ في ستؤثر التي والموضوعات القضايا مف الكثير حؿ الطبلب
 المستقبمية، العممية حياتيـ في بنجاحيـ العبلقة ذات التفكير عممية أساسيات عمى تعتمد

 بيف والفرؽ الدقيقة، التفكير وميارات القرار، واتخاذ لممشكبلت، المبدع الحؿ واستراتيجيات
 عف واضح قوي تصور بناء وكيفية والمعرفة، الحقائؽ عف التحري ودقة والرأي، الحقيقة

 حؿ مف المرجوة الفائدة أف كما. المصادر لتوظيؼ فعالة سيناريوىات وبناء المستقبؿ،
 الحموؿ أنسب واختيار باقتراح والمجتمت الفرد عمى تعـ قد المستقبمية المشكبلت
 .(2005 السرور،) لمواجيتيا.

 بيف الفروؽ عف (Malin & Makel, 2012) وقد كشؼ كؿ مف ماليف وماكؿ
 في واإلناث لمذكور التعبيرية الكتابة خبلؿ مف المشكبلت حؿ في الموىوبيف لدى الجنسيف
 النصح وتقديـ الوزراء، مجمس أعضاء أحد لتجسيد الطبلب توجيو وتـ. االبتدائية المرحمة
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 العديد وجود إلى اإلشارة وتمت. البارزة الوطنية المشكبلت إحدى لحؿ الجميورية لرئيس
 تـ التي المشكمة ونوع الوزاري المنصب باختيار يتعمؽ فيما الجنسيف بيف الفروؽ مف

 .الحموؿ تقديـ وكيفية اختيارىا

 واإلناث الذكور مف الموىوبيف الطبلب أف إلى (Shan, 2005) وأشار شاف
. العالـ في السريعة التغيرات مت ليتعامموا المشكبلت حؿ استراتيجية استخداـ إلى يميموف
 لدى المشكبلت لحؿ تناولو في السابقة الدراسة مت( 2011) والربابعة الجراحل اتفؽ كما

 الدراسة عينة امتبلؾ إلى اإلشارة وتـ الطبلب، نوع باختبلؼ األردف في المتميزيف الطبلب
 بيف إحصائيًّا دالة فروؽ وجود إلى التنويو تـ كما المشكبلت، حؿ ميارة في مرتفعة قدرة

 .اإلناث لصالح ككؿ المشكبلت حؿ ميارة في الجنسيف

 يستخدموف عقميًّا والمتفوقيف الموىوبيف أف مف الرغـ وعمى عاـ وبشكؿ
 (Preuss & Dubow, 2003) العادييف مف أكبر بدرجة المشكبلت حؿ استراتيجيات

 بعضيـ خبرات أف إال واحدة، مشكمة لحؿ عديدة طرؽ تفيـ عمى قدرتيـ مف الرغـ وعمى
 تحسيف إلى يحتاجوف قد ولذلؾ الصحيح، الحكـ مف تمنعيـ قد وبالتالي محدودة، تكوف قد

 .لدييـ العممية التفكير طرؽ

 لحؿ مستوى تحديد أىمية إلى  (Saygili, 2014) سايجيمي أشار بينما
 لدى والتجنب الذاتي والتحكـ الثقة خبلؿ مف الذاتية المشاعر عف والكشؼ المشكبلت،

. الدراسي والصؼ النوع، لمتغير فروؽ وجود وعدـ عقميًّا، والمتفوقيف الموىوبيف الطبلب
 وراء ما وميارات المشكبلت، حؿ عمى القدرة بيف( 2003) بوعبد الوىا العدؿل ربط كما

 .عقميًّا والمتفوقيف العادييف لدى المعرفة

 مف إبداعية بطرؽ المستقبمية المشكبلت حؿ برنامج تطبيؽ يعتبر قد حيف في
 إيجابية، بصورة المستقبؿ في التفكير عمى الطبلب تساعد التي التربوية الخبرات

 ويساعد الحدوث، ممكنة( مستقبمي مشيد) مستقبمية خيالية صورة يمثؿ وموضوعيا
 عديدة مجاالت في المختمفة التحديات واستخراج الواست، الخياؿ استخداـ عمى الطبلب
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 عمى القدرة لدييـ ينمي ثـ ومف ليا، المناسبة الحموؿ إيجاد إلى يؤدي قد بدوره والذي
 .العممي االستدالؿ

 ,Threlfall & Hargreaves) تناوؿ كؿ مف ثيرلفاؿ وىارجريؼ في حيف
 الموىوبيف لدى الرياضية المشكبلت حؿ استراتيجيات في الفروؽ عف الكشؼ (2008

 كجزء التاسعة سف في الموىوبيف لمطبلب خصيًصا األسئمة إعداد وتـ. الموىوبيف وغير
 تشابو وجود إلى اإلشارة وتمت ،World Class Tests Project مشروع ترجمة مف
 كاف وقد المشكبلت، حؿ في المستخدمة واالستراتيجيات األداء في المجموعتيف بيف كبير
 .مبكرة كانت لمموىوبيف بالنسبة المشكبلت حموؿ أف ىو الوحيد الفارؽ

 حؿ عند تايبلند في الموىوبوف الطبلب يستخدميا التي العمميات تمثمت
 عدد تقديـ تـ كما والتاكيد، والتنفيذ والتخطيط الفيـ: في الروتينية غير الرياضية المشكبلت

 نحو واالستعداد المتقدمة، الرياضية المعرفة: وىي المشكبلت لحؿ معرفية أنواع مف
 المعرفة، مف واالستفادة واالسترجاع لممشكمة، البديمة الحؿ طرؽ مف العديد في التفكير

 ,Pativisan) والمعمميف الوالديف مف والدعـ الوجداف، عمى واالعتماد السابقة، والخبرات
 حؿ عمى والقدرة األكاديمية المخاطرة مستويات بيف العبلقة نوعية ظيرت كما .(2006
 وحؿ األكاديمية المخاطرة بيف مرتفعة موىبة عبلقة وجود مت الموىوبيف لدى المشكبلت
 (Tay & Özkan, 2009) الموىوبيف.  لدى المشكبلت

 لدى والعموـ الرياضيات في االبتكاري المشكبلت حؿ ممارسات أف حيف في
 األسرية بالممارسات مباشر بشكؿ التنبؤ مف تمكف العموـ في الموىوبيف الكورييف الطبلب
 .(Cho& Lin, 2010) المدركة اإليجابية

 المعرفة: في ممثبًل  العممي التفكير ميارات في ارتفاًعا ىناؾ أف وجد في حيف
 إلى اإلشارة وتمت المشكبلت، حؿ قدرات لصقؿ عديدة مداخؿ وطرؽ الخياؿ وسعة الغنية
 لدى مرتفعة قدرات وجد كما المشكبلت، حؿ عمى مرتفعة بقدرات يتمتعوف األفراد أف

 بناء بضرورة التوصية وتمت المشكبلت، حؿ عمى عقميًّا والمتفوقيف العادييف الطبلب
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-Ching).  2003الوىاب، وعبد العدؿ) المشكبلت حؿ مياـ عمى تشتمؿ تدريبية برامج
Chih et al .,2010; 

 في رياضيًّا المتفوقيف لدى لممشكبلت االبتكاري الحؿ خصائص ظيرت حيف في
 األسرية العمميات وبعض الخبرة عمى باالنفتاح ارتبط والذي. بنيويورؾ عامة مدارس سبت

 الطبلب لدى التحصيمي التفوؽ مجاؿ ويشمؿ  (Eng, 2012) البلتينييف لدى المحددة
 الدراسية المواد في ممثمة المعرفة تحصيؿ في العقمية قدراتيـ توظيؼ عمى عقميًّا المتفوقيف
 المشكبلت بحؿ األحياف مف كثير في ترتبط ال قد والتي الصفية، المياـ في بالتميز

 العممي االستدالؿ عمى القدرة لدييـ تقؿ قد في حيف العممي، بالتفكير أو المستقبمية
 مواقؼ في وتوظيفيا المستقبمية، المشكبلت ليذه مناسبة حموؿ إيجاد ومحاولة لممشكبلت

 .اليومية الحياة

 الثانوية المرحمة طبلب لدى المستقبمية المشكبلت حؿ عمى التدريب ويشكؿ
 معرفيًّا الزمف عبر التخيمي السفر عمى القدرة تمثؿ حيث كبيرة، أىمية عقميًّا المتفوقيف
 المحتمؿ المشكبلت ألىـ توقت بحدوث تسيـ التي الفريدة اإلنسانية القدرات إحدى

 الحموؿ مف واحدة تعد ولذا أنسبيا، واختيار لمحموؿ بدائؿ ووضت األفراد، لدى مواجيتيا
 الباحثيف لدى األساسية المَسم مات إحدى فهف لذلؾ ووفًقا المستقبمية، المشكبلت لمواجية

 & Suddendorf) المعرفية. بمعتقداتيـ يرتبط ومشكبلتو المستقبؿ عف الطبلب مفيوـ أف
Corballis, 2007.) 

 إجذذذذذرااات الدرا ذذذذذذ  
 ملهج الدرا  : -2

 لطبيعػػػػة لمبلءمتػػػػوالمقػػػػارفل  الوصػػػفي المػػػػنيج الحػػػػالي البحػػػث فػػػػي الباحػػػػث اسػػػتخدـ
مػػف  المسػػتقبميةحػػؿ المشػػكبلت عمػػى مقيػػاس التنبؤيػػة وتحديػػد القيمػػة فػػي  وأىػػدافيا الدراسػػة

العممػػي والتفكيػػر  الػػذكاءتمػػايز ، ومػػدى والتفكيػػر الخػػبلؽ واإلبػػداع الوجػػداني لػػذكاء العممػػيا
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عػػػف  الكشػػػؼ طبقًػػػا ألبعػػػاد حػػػؿ المشػػػكبلت المسػػػتقبمية، وأيًضػػػا الخػػػبلؽ واإلبػػػداع الوجػػػداني
الػػذكاء العممػػي والتفكيػػر الخػػبلؽ واإلبػػداع الوجػػداني وحػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية  فػػيالفػػروؽ 
 .الموىوبيف بالمرحمة الثانويةلمطمبة  إناث( -منوع االجتماعي )ذكورُتعزى ل
 
 
 

 الدرا  :عيل   -2

 :  االستطالعٌةالدراسة عٌنة  - أ
عػدًدا مػف الطمبػة الموىػوبيف بالمرحمػة الثانويػةل ليمثمػوا أفػراد الدراسػة اختار الباحث 

السػػػيكومترية، وقػػػد اشػػػتممت ىػػػذه  أدوات الدراسػػػة التحقػػػؽ مػػػف كفػػػاءةبيػػػدؼ ل االسػػػتطبلعية
طالًبػػػػا وطالبػػػػة مػػػػف مػػػػدارس الموىػػػػوبيف مػػػػف العينػػػػة األساسػػػػية لمطمبػػػػة  111 العينػػػػة عمػػػػى

طالًبا وطالبة مػف الطمبػة الموىػوبيف، تراوحػت أعمػارىـ  151الموىوبيف والذيف يبمغ عددىـ 
، وقػد تػـ 1..1عاًما، وانحراؼ معيػاري 17.61سنة، بمتوسط لمعمر الزمني 11 -11بيف 

صػائص السػيكومترية ألدوات الدراسػة وفػؽ عػدد مػف انتقاء المشاركوف بالدراسة لحسػاب الخ
 ( الخصائص الديموجرافية ألفراد الدراسة االستطبلعية.1الشروط، ويوضح جدوؿ )

 (2جد،ل )
 (  222)ن = لعيل  الدرا   اال  طةعي الخص ئص الديم،جرافي  

 الصف الدراسً م
إجمالً المشاركٌن  النوع االجتماعً

 إناث ذكور بالدراسة االستطالعٌة

 91 02 11 الصف األول الثانوي 1

 93 01 11 الصف الثانً الثانوي 0

 93 13 13 الصف الثالث الثانوي 9

إجمالً المشاركٌن بالدراسة لحساب 
 الخصائص السٌكومترٌة ألدوات الدراسة

45 41 119 

 المق رء،ن ب لدرا   األ   ي :  - ب
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السػػػػػيكومترية: مقيػػػػػاس حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت بعػػػػػد التحقػػػػػؽ مػػػػػف كفػػػػػاءة أدوات الدراسػػػػػة 
قػاـ الباحػث بتطبيقيػا عمػى ، ومقيػاس الػذكاء العممػي، مقياس اإلبداع الوجدانيالمستقبمية، و 

طالًبػػا وطالبػػة بالمرحمػػة الثانويػػة فػػي مركػػز  151أفػػراد العينػػة األساسػػية، والتػػي بمػػغ قواميػػا 
الثانويػػة فػػي الدولػػة وتػػـ  الموىػػوبيف بدولػػة االمػػارات العربيػػة المتحػػدة، مػػف مختمػػؼ المػػدارس

تصػػنيفيـ كطمبػػة موىػػوبيف وفقًػػا لممعػػايير المعمػػوؿ بيػػا فػػي المركػػز ووفػػؽ مقيػػاس الموىبػػػة 
سػػنة، بمتوسػػط لمعمػػر  11 -11، حيػػث تراوحػػت أعمػػارىـ بػػيف المعتمػػد تطبيقػػو فػػي المركػػز

( الخصػػػػػػػائص .، ويوضػػػػػػػح جػػػػػػػدوؿ )1..1عاًمػػػػػػػا، وانحػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػاري  17.61الزمنػػػػػػػي 
 ألفراد الدراسة األساسية. الديموجرافية

 (2جد،ل )
 (  222لدرا   األ   ي  )ن = لعيل  االخص ئص الديم،جرافي  

 الصف الدراسً  م
إجمالً المشاركٌن  النوع االجتماعً

 إناث ذكور بالدراسة األساسٌة

 51 00 01 الصف األول الثانوي 1

 93 01 14 الصف الثانً الثانوي 0

 33 91 01 الثانويالصف الثالث  9

 141 32 11 إجمالً المشاركٌن بالدراسة األساسٌة   

 أد،ات الدرا  : -2

 :Future Problem Solving Scale م ي س الل المقءةت الم   بلي  - أ
 ،صف الم ي س ،هدفه : (2)

ب( إلػػى 115.ييػػدؼ مقيػػاس إلػػى حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية الػػذي أعػػده )أيػػوب، 
( مفػػردة موزعػػة عمػػى 11المسػػتقبمية. ويتكػػوف المقيػػاس مػػف )قيػػاس ميػػارات حػػؿ المشػػكبلت 

( 1( مفػػردات، وبعػػد التصػػور ويتكػػوف مػػف )1أربعػػة أبعػػاد ىػػي: بعػػد التوقػػت ويتكػػوف مػػف )
( مفػردات. 7( مفػردات، وبعػد التنبػؤ ويتكػوف مػف )6مفردات، وبعػد التخطػيط ويتكػوف مػف )

 ومترية جيدة.تمتت المقياس بخصائص سيك أ( إلى115.وأشارت دراسة أيوب )
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تحػػػدد اسػػػتجابة الطالػػػب عمػػػى مفػػػردات المقيػػػاس باسػػػتخداـ أسػػػموب ليكػػػارت، وذلػػػؾ 
درجػات(، إلػى  1درجػات(، تنطبػؽ ) 5باختيار أحػد البػدائؿ الخمسػة التاليػة: تنطبػؽ تماًمػا )

درجات(، ال تنطبؽ )درجتاف(، ال تنطبؽ عمى اإلطبلؽ )درجة واحدة(، وتعطػي  1حد ما )
 ( لممفردات الموجبة، وجميت مفردات المقياس موجبة.1، .، 1، 1، 5الدرجات )
 
 
 

 الخص ئص ال يء،م ري  لم ي س الل المقءةت الم   بلي : (2)

 :Validityالصدق  -
  الصدق البل ئإل Construct Validity:  

لمتحقؽ مف تشبت المفػردات المفترضػة لكػؿ بعػد بالبعػد الػذي يقػيس ىػذه المفػردات، 
ميػارات حػؿ عمػى مفػردات مقيػاس ( 111)ف=اسػتجابات عينػة الدراسػة  بتحميؿقاـ الباحث 

 Confirmatory Factorالتوكيػػدي  لتحميػػؿ العػػامميباسػػتخداـ ا المشػػكبلت المسػػتقبمية

Analysis  القصػوى  االحتماليػةطريقػة وMaximum likelihood Method  باسػتخداـ
 ()التوقػت: األربعػة امػؿعو الوجػود التحميػؿ وقػد أكػد ، LISREL (Version, 8.8)برنػامج 

وتكػػوف مػػف  (التخطػػيط)( مفػػردات، و1وتكػػوف مػػف )( ( مفػػردات، و)التصػػور1وتكػػوف مػػف )
نتػائج التحميػؿ العػاممي  . جػدوؿويوضح ( مفردات، 7وتكوف مف ) (التنبؤ)( مفردات، و6)

  ميارات حؿ المشكبلت المستقبمية:التوكيدي لمقياس 
 (2)جد،ل

 ال ،ءيدي لم ي س مه رات الل المقءةت الم   بلي ل  ئج ال الليل الع ملإل 
 SE T التشبع المفردات م

    أواًل: التوقع

1 
 على المترتبة النتائج من ممكن عدد أكبر تحدٌد
 مستقباًل  المشكلة حدوث

0.86 0.059 14.61** 
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0 
 المشكلة حدوث أسباب من ممكن عدد أكبر تحلٌل

 المستقبلٌة
0.88 0.058 15.18** 

 **14.05 0.060 0.84 للمشكلة المستقبلٌة للصورة ذكً تخمٌن وضع 9

5 
 للمشكلة والسلبٌة اإلٌجابٌة باألبعاد قائمة تسجٌل

 المستقبلٌة
0.84 0.060 13.99** 

 **10.93 0.065 0.71 المستقبلٌة المشكلة حدوث مخاطر تحدٌد 4

3 
 المستقبلً المشهد فً المتضمنة التحدٌات تحدٌد

 للمشكلة
0.87 0.059 14.88** 

 
 

 (2)جد،ل  بع : 
 ل  ئج ال الليل الع ملإل ال ،ءيدي لم ي س مه رات الل المقءةت الم   بلي 

 SE T التشبع المفردات م

1 
 على المستقبلٌة المشكلة تأثٌر حجم( تقٌٌم) تقدٌر

 المجتمع
0.84 0.060 14.15** 

 **14.26 0.060 0.85 تتغٌر أن ٌمكن الظروف أن إدراك 3

1 
 والحالٌة الماضٌة والقضاٌا المشكالت بٌن الربط
 للمشكلة المتوقعة المستقبلٌة الصورة لفهم

0.40 0.072 5.54** 

ا: التصور ًٌ     ثان

1 
 المشكلة حول المعلومات من ممكن قدر أكبر جمع

 المستقبلٌة
0.84 0.060 14.05** 

0 
 وحل لفهم أفضلٌتها حسب المعلومات ترتٌب

 المستقبلٌة المشكلة
0.85 0.059 14.27** 

9 
 المشكلة لحل المتوافرة بالمعلومات قائمة عمل

 المستقبلٌة
0.85 0.059 14.24** 

 **13.82 0.060 0.83 المستقبلٌة المشكلة لحل احتٌاجاتً فً التأمل 5

 **15.88 0.057 0.90 المستقبلٌة المشكلة لحل األولوٌات تحدٌد 4

3 
 المشكلة حول األخرى النظر وجهات تجمٌع

 المستقبلٌة
0.80 0.061 12.97** 

تحدٌد نقاط القوة والضعف فً كل عنصر من  1
عناصر المشكلة المستقبلٌة للوصول إلى حل غٌر 

0.85 0.057 14.42** 
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 مألوف لها

بناء تصور عام للمشكلة المستقبلٌة )بناء الشجرة  3
 المعرفٌة للموضوع(

0.85 0.059 14.40** 

اقتراح حلول غٌر تقلٌدٌة لمواجهة المشكالت  1
 المستقبلٌة

0.82 0.060 13.61** 

    ثالثًا: التخطيط 

التركٌز على المعلومات ذات الصلة بالمشكلة  1
 المستقبلٌة

0.84 0.060 13.88** 

اختٌار أنسب المعلومات مالءمة من أجل الوصول  0
 إلى حل المشكلة المستقبلٌة

0.84 0.060 13.99** 

 **7.95 0.070 0.55 اختٌار أنسب المصادر للحصول على المعلومات 9

 (2)جد،ل  بع : 
 ل  ئج ال الليل الع ملإل ال ،ءيدي لم ي س مه رات الل المقءةت الم   بلي 

 SE T التشبع المفردات م

تخطٌط اإلجراءات التً ٌتعٌن القٌام بها لحل  5
 المشكلة المستقبلٌة

0.71 0.065 10.90** 

اختٌار اإلجراءات المالئمة لحل المشكلة  4
 المستقبلٌة

0.61 0.068 9.01** 

تحدٌد االستراتٌجٌات التً تبدو أكثر فاعلٌة  3
 فً حل المشكلة المستقبلٌة

0.77 0.063 12.26** 

تقدٌر الوقت المتاح الالزم لحل المشكلة  1
 المستقبلٌة

0.78 0.063 13.33** 

    رابًعا: التنبؤ

بدائل متعددة للحلول المتعلقة بالمشكلة طرح  1
 المستقبلٌة

0.82 0.061 13.39** 

االختٌار من بٌن البدائل األكثر إسهاًما فً  0
 حل المشكلة المستقبلٌة

0.78 0.062 12.50** 

اختٌار البدائل المناسبة لتفسٌر المشكلة  9
 المستقبلٌة وفق مبررات موضوعٌة

0.90 0.057 15.82** 

االفتراضات المالئمة والتً تقود إلى وضع  5
 حل المشكلة المستقبلٌة

0.90 0.058 15.61** 
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تحدٌد نقاط االتفاق فً تفسٌر المشكلة  4
 المستقبلٌة

0.91 0.057 15.89** 

استقراء األحداث التً تؤدي إلى حدوث  3
 المشكلة المستقبلٌة

0.81 0.061 13.23** 

 1327.44 (χ2)قٌمة مربع كاي  

 (2.22) الدالل  م  ،ى** 
أظيرت النتائج أف قيـ معػامبلت المسػار لمفػردات مقيػاس ميػارات حػؿ المشػكبلت 

 جميعيػػػػػػػا دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيًّا عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى(، و 11,1 – 11,1المسػػػػػػػتقبمية تراوحػػػػػػػت بػػػػػػػيف )
(P≤0.01). 

حريػػة ة ( بدرجػػ11,11.6بمغػػت ) (χ2) أظيػػرت النتػػائج أف قيمػػة مربػػت كػػايكمػػا 
، وتشػػير إلػػى مطابقػػة النمػػوذج (P≤0.05)وىػػي قيمػػة دالػػة إحصػػائيًّا عنػػد مسػػتوى ( 1.4)

(، 11,1بمغػػت ) (RMSEA)مؤشػػر جػذر مربعػات البػواقي  ، كمػا أف قيمػةالجيػدة لمبيانػات
مؤشػػػػػػر حسػػػػػػف المطابقػػػػػػة المصػػػػػػحح (، و 11,1بمغػػػػػػت ) (GFI)مؤشػػػػػػر حسػػػػػػف المطابقػػػػػػة و 

(AGFI) ( و 1,.1بمغت ،) مؤشر المطابقة المعياري(NFI) ( وتشػير تمػؾ 11,1بمغت ،)
وىػي  ،لكػؿ مؤشػر المثػاليوقعػت فػي المػدى  النتائج أف جميت قيـ مؤشػرات حسػف المطابقػة

 تؤكد أيًضا مطابقة النموذج المقترح لمبيانات، وأف المقياس صادؽ عامميًّا.
 

 : Reliability الثب ت -
 Alpha Cronbach Methodكرونبػاخ -تـ حساب الثبات باستخداـ طريقػة ألفػا

( طالًبػػػا وطالبػػػة مػػػف الطمبػػػة الموىػػػوبيف بالمرحمػػػة 111السػػػتجابات عينػػػة مػػػف الطمبػػػة )ف=
 ( قيـ معامبلت ألفا لمقياس ميارات حؿ المشكبلت المستقبمية.1الثانوية، ويوضح جدوؿ)

 (4) جد،ل
 ثب ت م ي س مه رات الل المقءةت الم   بلي 

 قٌم معامل ألفا األبعاد

 33,2 البعد األول: التوقع
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 39,2 البعد الثانً: التصور

 31,2 البعد الثالث: التخطٌط

 30,2 البعد الرابع: التنبؤ

 31,2 الدرجة الكلٌة على المقٌاس

كرونبػػاخ -يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف جميػػت قػػيـ معػػامبلت الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا 
 مرتفعة وموجبة وتشير إلى أف المقياس يتمتت بدرجة مرتفعة مف الثبات.

 
 

 :Emotional Creativity Scaleم ي س اعبداد ال،جدالإل  -ب
 ،صف الم ي س ،هدفه: (2)

الصػػػػػورة  -الباحػػػػػث فػػػػػي الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة مقيػػػػػاس اإلبػػػػػداع الوجػػػػػداني تاسػػػػػتخدم
، وقػػػاـ بترجمتػػػو وتقنينػػػو عمػػػى البيئػػػة Soroa etal.,(2015) الػػػذي طػػػوره  -المختصػػػرة

( فقػػرة، وتيػػدؼ إلػػى 16اسػػتبانة تقريػػر ذاتػػي تتكػػوف مػػف ) يوىػػ(، 117.السػعودية )أيػػوب، 
، والكفاءة واألصالة Novelty، والجدة Preparednessقياس ثبلثة أبعاد ىي: االستعداد 

Effectiveness/Authenticity ،وتشػير دراسػة Soroa et al ., (2015)  إلػى أف ىػذا
العػػػاممي وعمػػػى مسػػػتوى  المقيػػػاس يتمتػػػت بمواصػػػفات سػػػيكومترية جيػػػدة عمػػػى مسػػػتوى البنػػػاء

: مقياس خماسػي التقػديرويحدد الطالب استجابتو عمى مفردات المقياس باستخداـ ، الفقرات
، وتاخػػذ موافػػؽ بدرجػػة كبيػػرة، موافػػؽ، إلػػى حػػد مػػا، غيػػر موافػػؽ، غيػػر موافػػؽ عمػػى اإلطػػبلؽ

 .( عمى التوالي1،.،1، 1، 5الدرجات )
 :الخص ئص ال يء،م ري  لم ي س اعبداد ال،جدالإل  (2)
 :Validityالصدق  -

 الصدق البنائي Construct Validity: 
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صدؽ العاممي وتشبت الفقرات المفترضػة لكػؿ بعػد بالبعػد الػذي يقػيس اللمتحقؽ مف 
( عمػػػى فقػػػرات مقيػػػاس اإلبػػػداع 111إخضػػػاع اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة )تػػػـ ىػػػذه الفقػػػرات، 

القصػػوى. وقػػد أكػػد التحميػػؿ الوجػػداني لمتحميػػؿ العػػاممي التوكيػػدي بواسػػطة طريقػػة االحتماليػػة 
( فقػرات، 1وتكوف مػف ) ،البنائي الثبلثي لممقياس، والذي تضمف عامؿ االستعداد الوجداني

( 7األصػػالة وتكػػوف مػػف ) ( فقػػرات، وعامػػؿ الكفػػاءة/4وعامػػؿ الجػػدة الوجدانيػػة وتكػػوف مػػف )
 فقػػرات مقيػػاسعػػدد فقػػرات، ولػػـ يػػتـ حػػذؼ أي فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػاس األصػػمي، ليصػػبح 

وكػػػذلؾ صػػػدؽ  ،( فقػػػرة، ممػػػا يعنػػػي صػػػدؽ البنػػػاء العػػػاممي لممقيػػػاس16اإلبػػػداع الوجػػػداني )
 .نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي لممقياس 1فقرات المقياس. ويوضح جدوؿ

 

 (2) جد،ل
 ل  ئج ال الليل الع ملإل ال ،ءيدي لم ي س اعبداد ال،جدالإل

 

 المفردات

 الكفاءة/ األصالة الوجدانٌة الجدة الوجدانٌة االستعداد الوجدانً

 التشبع
الخطأ 

 المعٌاري 
قٌمة 
 "ت"

 التشبع
الخطأ 

 المعٌاري 
 التشبع قٌمة "ت"

الخطأ 
 المعٌاري 

قٌمة 
 "ت"

1 31,2 211,2 12,3** 93,2 212,2 15,4** 31,2 219,2 13,1** 

0 45,2 214,2 02,1** 90,2 212,2 41,5** 53,2 211,2 11,4** 

9 59,2 214,2 19,4** 39,2 234,2 31,1** 59,2 215,2 31,4** 

5    41,2 233,2 15,3** 91,2 213,2 23,5** 

4    34,2 234,2 22,12** 54,2 215,2 23,3** 

3    59,2 231,2 09,3** 53,2 215,2 00,3** 

1    90,2 212,2 41,5**    

3    95,2 212,2 33,5**    

 032.13 (χ2)قٌمة مربع كاي  

 (2.22م  ،ى الدالل  )** 

( 1.66 – 1.11أشارت النتائج إلى أف قيـ التشبت لفقرات المقياس تراوحت بػيف )
(. كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج أف قيمػػػة مربػػػت كػػػاي 1.11وجميعيػػػا دالػػػة إحصػػػائيًّا عنػػػد مسػػػتوى )

(χ2) ( وىػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائيًّ 117( بػػػدرجات حريػػػة )71.,67بمغػػػت ) ا عنػػػد مسػػػتوى
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(P≤0.05) أي أف نسػػػػػبة مربػػػػػت كػػػػػاي ،(χ2/df) ( وتشػػػػػير إلػػػػػى مطابقػػػػػة .,5.تسػػػػػاوي )
بمغػػت  (RMSEA)النمػػوذج الجيػػدة لمبيانػػات. كمػػا أف قيمػػة مؤشػػر جػػذر مربعػػات البػػواقي 

(، ومؤشػػػػػػر حسػػػػػػف المطابقػػػػػػة 11,1بمغػػػػػػت ) (GFI)(، ومؤشػػػػػػر حسػػػػػػف المطابقػػػػػػة 17,1)
(، 11,1بمغػػت ) (NFI)(، ومؤشػػر المطابقػػة المعيػػاري 1,.1بمغػػت )(AGFI) المصػػحح 

وتشػػير تمػػؾ النتػػائج أف جميػػت قػػيـ مؤشػػرات حسػػف المطابقػػة وقعػػت فػػي المػػدى المثػػالي لكػػؿ 
 وىي تؤكد أيًضا مطابقة النموذج المقترح لمبيانات، وأف المقياس صادؽ عامميًّا.  ،مؤشر

 : Reliability الثب ت -

عمػػػى  كرونبػػػاخ-حسػػػاب ثبػػػات مقيػػػاس اإلبػػػداع الوجػػداني باسػػػتخداـ طريقػػػة ألفػػػاتػػـ 
( طالًبػػػا مػػػف طػػػبلب الصػػػفيف األوؿ والثػػػاني المتوسػػػط وقػػػد بمغػػػت قيمػػػة 111عينػػػة قواميػػػا )

( 1.61( لمجػػػػػػدة الوجدانيػػػػػػة، و)1.64( لبلسػػػػػػتعداد الوجػػػػػػداني، و)1.41معامػػػػػػؿ الثبػػػػػػات )
 ( لمدرجة الكمية، وىي قيـ مرتفعة ومقبولة إحصائيًّا.1.41لمكفاءة/األصالة الوجدانية، و)

  Inventive thinking Scaleق م ي س ال فءير الخة  - ج
 ،صف الم ي س ،هدفه : (2)

ييدؼ المقياس الحالي إلػى قيػاس ميػارات اسػتخداـ الطػبلب لؤلسػموب التكنولػوجي 
لموصػػػوؿ إلػػػى حمػػػوؿ واختراعػػػات جديػػػدة ومبتكػػػرة أو تطػػػوير  لفػػػي التفكيػػػر وحػػػؿ المشػػػكبلت

(، ويتكػػوف المقيػػػاس مػػػف 117.أشػػياء موجػػػودة بالفعػػؿ. وقػػػد أعػػػد المقيػػاس الحػػػالي أيػػػوب )
( فقرة. وتحديد استجابة الطالب عمى فقرات المقياس باستخداـ مقياس تقػدير خماسػي: 11)

مػػى اإلطػػبلؽ. وتحصػػؿ عمػػى تنطبػػؽ تماًمػػا، تنطبػػؽ، إلػػى حػػد مػػا، ال تنطبػػؽ، ال تنطبػػؽ ع
( عمػػػى التػػػوالي لممفػػػردات الموجبػػػة، وجميػػػت مفػػػردات المقيػػػاس 1، .، 1، 1، 5الػػػدرجات )

 موجبة.
 ( الخص ئص ال يء،م ري  لم ي س اعبداد ال،جدالإل :2)
 :Validityالصدق  -
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لمتوصؿ إلى أنسب تكويف عاممي لممقياس، قاـ الباحث بدراسة استطبلعية لتعرؼ 
صػػػػدؽ البنػػػػاء العػػػػاممي لممقيػػػػاس باسػػػػتخداـ التحميػػػػؿ العػػػػاممي االستكشػػػػاؼ ي عمػػػػى فقػػػػرات 

لػػػ  Principal Components(، واسػػتخداـ طريقػػة المكونػػات األساسػػية 11المقيػػاس الػػػ )
Hotling يقة ، حيث تـ التدوير المتعامد بطرVarimax  مف أجؿ الحصوؿ عمػى العوامػؿ

مف خبلؿ اختيار الفقرات األكثر تشػبًعا لكػؿ عامػؿ بعػد تػدويره. وقػد تػـ انتقػاء الفقػرات ذات 
( وفقًػػا لمحػػؾ جيمفػػورد. وقػػد أظيػػر التحميػػؿ الػػذي تػػـ إجػػراؤه 1,1التشػػبعات التػػي تزيػػد عمػػى )

تة عوامػؿ فقػط تشػبعت عمييػا ( طالًبا بالصفيف األوؿ والثاني المتوسط وجود سػ117عمى )
 ( فقرات عمى أكثر مف عامؿ. 1( فقرة، في حيف تشبعت )4.)

وقػػد قػػػاـ الباحػػػث بػػػهجراء بعػػض التعػػػديبلت عمػػػى ىػػػذه الفقػػرات األربعػػػة، ثػػػـ أجػػػرى 
( 111عمػػى اسػػتجابات ) LISREL (8.8)التحميػػؿ العػػاممي التوكيػػدي باسػػتخداـ برنػػامج 

ف صػػدؽ البنػػاء العػػاممي لممقيػػاس وتشػػبت الفقػػرات لمتحقػػؽ مػػ لطالًبػػا فػػي المرحمػػة المتوسػػطة
المفترضػػة لكػػؿ عامػػؿ بالعامػػؿ الػػذي يقػػيس ىػػذا البعػػد، وذلػػؾ باسػػتخداـ طريقػػة االحتماليػػة 

( نتائج التحميؿ العاممي التوكيدي 1. ويوضح جدوؿ )Maximum likelihoodالقصوى 
 لممقياس.

 (6) د،لج
 ال فءير الخةقل  ئج ال الليل الع ملإل ال ،ءيدي لم ي س 

 المفردات
 الفضول المعرفً اإلبداع التنظٌم الذاتً

 التشبع
الخطأ 
 المعٌاري

 التشبع قٌمة "ت"
الخطأ 
 المعٌاري

قٌمة 
 "ت"

 التشبع
الخطأ 
 المعٌاري

 قٌمة "ت"

1 11,2 212,2 43,3** 11,2 211,2 33,3** 14,2 231,2 10,12** 

0 31,2 233,2 31,1** 11,2 211,2 53,3** 31,2 231,2 13,1** 

9 10,2 231,2 41,12** 39,2 212,2 00,1** 19,2 210,2 19,1** 

5 11,2 231,2 53,12** 30,2 212,2 11,1** 33,2 231,2 33,1** 

4 11,2 231,2 23,1** 33,2 231,2 33,1** 33,2 231,2 31,1** 

3 39,2 212,2 00,1** 32,2 211,2 11,3**    

1 11,2 231,2 33,3**       

 مهارات التفكٌر العلٌا التكٌف وإدارة التعقٌد الرغبة فً المخاطرة المفردات
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 التشبع
الخطأ 
 المعٌاري

 التشبع قٌمة "ت"
الخطأ 
 المعٌاري

قٌمة 
 "ت"

 التشبع
الخطأ 
 المعٌاري

 قٌمة "ت"

1 34,2 214,2 35,3** 31,2 213,2 13,3** 13,2 214,2 01,3** 

0 11,2 215,2 11,3** 51,2 210,2 53,5** 33,2 219,2 04,1** 

9 39,2 214,2 39,3** 35,2 213,2 31,3** 35,2 213,2 31,3** 

5 33,2 214,2 13,1** 41,2 215,2 59,4** 11,2 213,2 52,1** 

4 91,2 211,2 31,9**       

 001.33 (χ2)قٌمة مربع كاي  

  χ2/df = 0) ،)0 < RMSEA < 1أفضل مطابقة   χ2/df < 5 > 0مؤشرات المطابقة: 
 > GFI = 1)  ،)0أفضل مطابقة   RMSEA = 0) ،)0 < GFI < 1أفضل مطابقة 

AGFI < 1   أفضل مطابقةAGFI = 1) ،)0 < NFI < 1   أفضل مطابقةNFI = 1)) 

 (2.22** م  ،ى الدالل  ) 

التحميػػػؿ البنػػػاء السداسػػػي لممقيػػػاس مػػػت تشػػػبت كػػػؿ عامػػػؿ بػػػالفقرات نفسػػػيا وقػػػد أكػػػد 
وتكػوف مػف  Self regulationوالػذي تضػمف: العامػؿ األوؿ: التنظػيـ الػذاتي المحػددة لػو، 

( فقػرات. والعامػؿ الثالػث: 7وتكػوف مػف ) Creativity( فقرات. والعامؿ الثاني: اإلبداع 6)
( فقػرات. والعامػؿ الرابػت: الرغبػة 5وتكػوف مػف ) Cognitive curiosityالفضػوؿ المعرفػي 

( فقػرات. والعامػؿ الخػامس: التكيػؼ 5وتكػوف مػف ) Willingness to riskفػي المخػاطرة 
دارة التعقيػد  ( فقػرات. 1وتكػوف مػف ) Adaptability and managing complexityوا 

( 1وتكػػوف مػػف ) Higher order thinkingوالعامػػؿ السػػادس: ميػػارات التفكيػػر العميػػا 
( 1.15 – 1.16يف )فقرات. وأشارت النتائج إلى أف قيـ التشبت لفقرات المقياس تراوحػت بػ

 (. كمػا أظيػرت النتػائج أف قيمػة مربػت كػاي 1.11وجميعيػا دالػة إحصػائيًّا عنػد مسػتوى )
(χ2)( ل أي أف قيمػػػػػة 111( بػػػػػدرجات حريػػػػػة تسػػػػػاوي )1.44..بمغػػػػػت)(χ2/df)  تسػػػػػاوي

( وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات. وقد بمغت قيمة مؤشر جػذر مربعػات 1.47)
(، 1.17) (GFI)(، وبمغػػػػت قيمػػػػة مؤشػػػػر حسػػػػف المطابقػػػػة 1.115) (RMSEA)البػػػػواقي 

(، وقيمػػػػة مؤشػػػػر المطابقػػػػة المعيػػػػاري .1.1)  (AGFI)وقيمػػػػة حسػػػػف المطابقػػػػة المصػػػػحح 
(NFI) (1.11 وىػػذه القػػػيـ تظيػػػر أف المقيػػػاس بمػػػا يتضػػػمنو مػػػف أبعػػػاد متفػػػؽ تماًمػػػا مػػػت ،)
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نػاء العػاممي لمقيػاس التفكيػر ( يوضػح الب.البيانات، وأف المقياس صادؽ عامميًّػا. والشػكؿ )
 الخبلؽ.
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 البل ا الع ملإل لم ي س ال فءير الخةق   (2قءل)
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 : Reliability الثب ت -
-تـ حساب ثبات مقياس التفكير الخبلؽ في الدراسة الحاليػة باسػتخداـ طريقػة ألفػا

( طالبة مف طبلب الصػفيف األوؿ والثػاني المتوسػط، وقػد 111عمى عينة قواميا ) كرونباخ
( لبعػػد اإلبػػداع، 1.61( بالنسػػبة لبعػػد التنظػػيـ الػػذاتي، و)1.61بمغػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات )

( لبعػػػد 1.64( لبعػػد الرغبػػة فػػػي المخػػاطرة، و)1.41( لبعػػد الفضػػوؿ المعرفػػػي، و)1.41و)
دارة التعقيػػػػد، و) ( لمدرجػػػػة الكميػػػػة 1.41( لبعػػػػد ميػػػػارات التفكيػػػػر العميػػػػا، و)1.65التكيػػػػؼ وا 

 لممقياس، وىي قيـ مرتفعة ومقبولة إحصائيًّا.

 ل  ئج الدرا   ، ف يره   
 :ل  ئج الفرض األ،ل ، ف يره  -2

ي م يز أداا الطلب  الم،ه،بين ب لمراللذ  الث ل،يذ  »: ينص الفرض األوؿ عمى أنػو
،ال فءيذذذر الخذذذةق ،اعبذذذداد ال،جذذذدالإل طبً ذذذ  ألبعذذذ د الذذذل علذذذت م ايذذذرات الذذذاء ا العملذذذإل 

 .«المقءةت الم   بلي 

ولمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة ىػػػػذا الفػػػػرض قػػػػاـ الباحػػػػث بحسػػػػاب المتوسػػػػطات الحسػػػػابية 
طالًبػػػػا مػػػػف الطمبػػػػة  151لػػػػدرجات العينػػػػة األساسػػػػية البػػػػالغ عػػػػددىا  واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة

الموىػػوبيف بالمرحمػػة الثانويػػة عمػػى مقيػػاس حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبميةل إليجػػاد درجػػة القطػػت 
لكػػؿ ُبعػػد مػػف أبعػػاده لتحديػػد ذوي كػػؿ ُبعػػد مػػف أبعػػاد حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية، ويوضػػح 

 .حؿ المشكبلت المستقبمية  الوصؼ اإلحصائي ودرجة القطت ألبعاد( 4)جدوؿ 
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 (2) جد،ل
 (222ال طع ألبع د الل المقءةت الم   بلي  )ن= ،درج  اعالص ئإل ال،صف

أبعاد مقٌاس حل  م
 المشكالت المستقبلٌة

 درجة القطع الوصف اإلحصائً
 االنحراف المعٌاري )ع( المتوسط الحسابً )م( م + ع

 93.13 0.11 94.91 التوقع 1

 91.31 0.10 95.14 التصور 0

 01.11 0.55 01.01 التخطٌط 9

 04.15 0.51 09.04 التنبؤ 5

فػي كػؿ ُبعػد مػف أبعػاد مقيػاس حػؿ  الطمبة الموىوبيف بالمرحمػة الثانويػةوبعد تحديد 
المشػػكبلت المسػػتقبمية بنػػاًء عمػػى درجػػة القطػػت لكػػؿ ُبعػػد مػػف أبعػػاد مقيػػاس حػػؿ المشػػكبلت 

الموزونػػػػة لكػػػػؿ أبعػػػػاد المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة  المتوسػػػػطاتالمسػػػػتقبمية، قػػػػاـ الباحػػػػث بحسػػػػاب 
أبعػػػػػاد حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت  ىعمػػػػػ)التفكيػػػػػر الخػػػػػبلؽ، واإلبػػػػػداع الوجػػػػػداني، والػػػػػذكاء العممػػػػػي( 

المسػػػػتقبميةل لموقػػػػوؼ عمػػػػى مػػػػدى تمػػػػايز أبعػػػػاد ىػػػػذه المتغيػػػػرات عمػػػػى أبعػػػػاد مقيػػػػاس حػػػػؿ 
( ترتيػب أبعػاد 1المشكبلت المستقبمية لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية، ويوضح جػدوؿ )
 أبعػاد حػؿ ىعمػالمتغيػرات المسػتقمة )التفكيػر الخػبلؽ، واإلبػداع الوجػداني، والػذكاء العممػي( 

 المشكبلت المستقبمية لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية.
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 (2جد،ل )
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( تحقؽ صػحة الفػرض األوؿ، حيػث تبػايف الطمبػة الموىػوبيف 4يتضح مف جدوؿ )
العممػػػي طبقًػػػا ألبعػػػاد حػػػؿ المشػػػكبلت  والػػػذكاءبالمرحمػػة الثانويػػػة فػػػي أبعػػػاد التفكيػػػر الخػػػبلؽ 

المستقبمية، وقد اتضح ذلؾ مف خػبلؿ تفػاوت المتوسػطات الموزونػة ألبعػاد التفكيػر الخػبلؽ 
والدرجة الكمية لمذكاء العممي لكػؿ بعػد مػف أبعػاد حػؿ المشػكبلت المسػتقبمية، وقػد جػاء ذلػؾ 

 التمايز كما يمي : 
  المعرفػي، الرغبػة العميا، اإلبداع، الفضوؿ يرالتفك الذاتي، ميارات ـ: التنظي التوقتُبعد 

دارة المخاطرة، التكيؼ في  التعقيد بالترتيب.  وا 

 دارة الػػذاتي، اإلبػػداع، التكيػػؼ ـالعميػػا، التنظػػي التفكيػػر ُبعػػد التصػػور: ميػػارات التعقيػػد،  وا 
 المخاطرة بالترتيب. في المعرفي، الرغبة الفضوؿ

  دارة الػذاتي، التكيػؼ ـ: التنظػيالتخطػيطُبعد  العميػا، الفضػوؿ التفكيػر التعقيػد، ميػارات وا 
 بالترتيب.المخاطرة، اإلبداع  في المعرفي، الرغبة

  دارة العميػػا، التكيػػؼ التفكيػػر الػػذاتي، ميػػارات ـ: التنظػػيالتنبػػؤُبعػػد  فػػي التعقيػػد، الرغبػػة وا 
 بالترتيب.المعرفي  ، الفضوؿ المخاطرة، اإلبداع

الخػػبلؽ لمطمبػػة الموىػػوبيف بالمرحمػػة الثانويػػة  وُيعػػزي الباحػػث تمػػايز أبعػػاد التفكيػػر
طبقًػػا ألبعػػاد حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية، والتػػي جػػاء فػػي مقػػدمتيا التنظػػيـ الػػذاتي، واختمػػؼ 

مرحمػة المراىقػة »األبعاد في جخر ذلؾ الترتيب إلى طبيعة وخصائص المرحمة العمرية ليػـ 
ئيـ لتحمػػؿ المسػػئولية، وتحديػػد ل إضػػافة إلػػى طبيعػػة المرحمػػة الثانويػػة التػػي تييػػ«المتوسػػطة

أىػػػػدافيـ وترتيبيػػػػا حسػػػػب أولوياتيػػػػا، والواقعيػػػػة فػػػػي تنػػػػاوؿ المشػػػػكبلت، والتعػػػػايش مػػػػت تمػػػػؾ 
المشػػػكبلت بشػػػكؿ يجنػػػبيـ الفشػػػؿ، حتػػػى يمكػػػنيـ التغمػػػب عمػػػى مشػػػاعر تػػػدني الػػػذات التػػػي 
يوصموف بيػا إذا افتقػروا لمظػاىر القػدرة عمػى حػؿ المشػكبلت فػي المسػتقبؿل ممػا يسػتوجب 

 ييـ تنظيـ الذات في مواجية كافة المشكبلت لمتغمب عمييا.عم

بػاف تنميػة  Southern, Jones& Fiscus (1989)ويتسؽ ذلؾ مت ما أوضحو  
حؿ المشكبلت المستقبمية يحتاج إلى بيئة تعمـ متمركزة حوؿ المشكمة، وتشجت الطمبة عمى 

والتنظػيـ الػذاتي ليػذه العمميػات الوعي بعممياتيـ المعرفية، واالستخداـ الفعاؿ لمػوعي الػذاتي 
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المعرفية والتامؿ فيما لدييـ مف أفكار، والمقارنة بيف ا راء، وتقديـ حمػوؿ بديمػة ومسػتقبمية، 
 Aljughaiman& Ayoub (2013)دراسػة  إليػو توصػمت مػا وكتابػة نتػائج مختمفػة، ومػت

 وحػػػػػؿ الناقػػػػػد، يػػػػػروالتفك اإلبداعيػػػػػة، القػػػػػدرات فػػػػػي إيجابيػػػػػة تػػػػػاثيرات اإلثرائيػػػػػة لمبػػػػػرامج بػػػػػاف
 .المشكبلت

ويػػػػدعـ ذلػػػػػؾ مػػػػا جػػػػػاء بػػػػػاأُلطر التنظيريػػػػة واألدبيػػػػػات البحثيػػػػة حػػػػػوؿ الخصػػػػػائص 
الموىوبيف الذيف يتعرضوف لمبرامج اإلثرائية، والتي تتمثؿ في  الوجدانية االجتماعية لمطبلب

مػاًدا يميمػوف إلػى أف يكونػوا أكثػر سػيطرة، وأكثػر اعتأنيـ نفعالي، و االتوافؽ ارتفاع مستوى ال
إلػى أف يتقػبميـ ا خػروف قبػواًل حسػًنا، وفػي  وفنيـ، يميمػاعمى النفس، وأقؿ عصػبية مػف أقػر 

أكثػػر ، وأنيػػـ الفصػوؿ يميمػػوف إلػػى أف يكونػػوا قػادة، وغالًبػػا مػػا يػػتـ انتخػابيـ لمجػػاف المدرسػػية
تشػػابًيا مػػف الناحيػػة الوجدانيػػة واالجتماعيػػة مػػف الطػػبلب ا خػػريف عػػف كػػونيـ أكثػػر اختبلفًػػا 

باالنتمػػػاء،  ابالقيمػػػة الذاتيػػػة، وشػػػعورً  اعمػػػى الػػػنفس، وشػػػعورً  اعتمػػػادً ا ، كمػػػا أنيػػػـ أكثػػػرنيـمػػػ
مػػدى واسػػًعا مػػف  ، إضػػافة إلػػى امػػتبلكيـوالخمػػو مػػف األعػػراض العصػػبية، والتكيػػؼ النفسػػي

حيث الميوؿ واالىتمامات التي تتصؿ بعدد كبير مف النشاطات العقمية، كما يبلحظ عمييـ 
اإلحبػػاط نتيجػػة نقػػص الفػػرص المتاحػػة فػػي المدرسػػة العاديػػة لمتابعػػة بعػػض أشػػكاؿ السػػاـ و 
 (..11.صادؽ، و )الشربيني،  اىتماماتيـ الخاصة

 :ل  ئج الفرض  الث لإل  ، ف يره   -2
  ،جد فر،ق اات دالل  إالصذ ئي  بذين م ، ذط ت ال»: عمػى الثانيينص الفرض 

الاء ا العملإل ،ال فءير الخذةق ،اعبذداد  فإل  الطلب  الم،ه،بين ب لمرالل  الث ل،ي درج ت 
 .(«إل ث -لل،د االج م عإل )اء،رُ عزى لال،جدالإل ،الل المقءةت الم   بلي  

بػػػيف متوسػػػطي  «ت»لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب قيمػػػة 
لػذكاء )الػذكور، اإلنػاث( عمػى مقػاييس الدراسػة ا الطمبة الموىوبيف بالمرحمػة الثانويػةدرجات 

، ويوضػػػح جػػػدوؿ العممػػي والتفكيػػػر الخػػػبلؽ واإلبػػػداع الوجػػػداني وحػػؿ المشػػػكبلت المسػػػتقبمية
الطمبػة الموىػوبيف بالمرحمػة داللة الفرؽ بيف متوسػطي درجػات أفػراد العينػة األساسػية  (11)
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لػػذكاء العممػػي والتفكيػػر الخػػبلؽ واإلبػػداع )الػػذكور، اإلنػػاث( عمػػى مقػػاييس الدراسػػة ا الثانويػػة
 .المشكبلت المستقبميةالوجداني وحؿ 

 (2) د،لج
  الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانويةداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات أفراد العينة األساسية 

 لذكاء العممي والتفكير الخبلؽ )الذكور، اإلناث( عمى مقاييس الدراسة ا
 (151)ف= واإلبداع الوجداني وحؿ المشكبلت المستقبمية

 المقٌاس م
 أبعاد مقاٌٌس

 الدراسة

 المزاج وراء ما لحالة اإلحصائً الوصف

 (32)ن=  اإلناث (11)ن= الذكور قٌمة ت

 ع م ع م

1 

التفكٌر 
 الخالق

 NS 2.31 0.19 03.95 0.11 03.12 التنظٌم الذاتً

 NS 2.91 0.13 09.91 0.13 09.54 اإلبداع 

 NS 2.53 0.21 11.53 0.25 11.30 الفضول المعرفً

الرغبة فً 
 المخاطرة

11.53 1.11 11.52 1.33 2.04 NS 

التكٌف وإدارة 
 التعقٌد

14.10 1.33 14.12 1.31 2.21 NS 

مهارات التفكٌر 
 العلٌا

14.31 1.41 14.12 1.35 2.31 NS 

 NS 2.91 1.03 101.11 3.50 100.04 التفكٌر الخالق

0 

اإلبداع 
 الوجدانً

االستعداد 
 الوجدانً

10.43 1.10 10.52 1.13 2.31 NS 

 NS 2.95 0.51 91.93 0.50 91.09 الجدة الوجدانٌة

 NS 2.02 0.55 09.03 0.03 09.11 الكفاءة الوجدانٌة

 NS 2.23 5.91 31.25 5.21 33.11 اإلبداع الوجدانً

9 
حل 

المشكالت 
 المستقبلٌة

 NS 2.34 0.19 94.45 0.35 94.05 التوقع

 NS 1.11 0.13 95.42 0.31 94.29 التصور

 NS 2.29 0.11 01.03 0.51 01.01 التخطٌط

 NS 2.39 0.51 09.19 0.41 09.93 التنبؤ

 NS 2.55 3.30 102.55 3.33 102.10 حل المشكالت المستقبلٌة

 NS 1.01 1.13 111.91 1.01 101.51 الذكاء العملً  5

Ns   ًّغير دال إالص ئي 
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( عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة 1يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
لذكاء )الذكور، اإلناث( عمى مقاييس الدراسة ا الثانويةالطمبة الموىوبيف بالمرحمة األساسية 

ل ممػػػا يعنػػػي أف العممػػػي والتفكيػػػر الخػػػبلؽ واإلبػػػداع الوجػػػداني وحػػػؿ المشػػػكبلت المسػػػتقبمية
مساواة فػي تمػؾ المتغيػرات بغػض النظػر عػف الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية عمى قدـ ال

 النوع االجتماعي ذكور أو إناث.
إليػػػو األدبيػػػات البحثيػػػة واألطُػػػر التنظيريػػػة والدراسػػػات  ذىبػػػتويتسػػػؽ ذلػػػؾ مػػػت مػػػا 

بػػيف الػػذكور واإلنػػاث عمػػى أبعػػاد متغيػػرات  البحثيػػة بعػػدـ وجػػود وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًّا
(، ومػػا أشػػارت 1.1.، الحمػػاديع الوجػػداني )ميػػارات حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية، واإلبػػدا

 يميمػوف واإلنػاث الػذكور الموىػوبيف كبل مػف الطػبلب باف Shan (2005)إليو نتائج دراسة 
العػػالـ، ومػػا  فػػي السػػريعة التغيػػرات مػػت ليتعػػامموا المشػػكبلتل حػػؿ اسػػتراتيجية اسػػتخداـ إلػػى

بعػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث   Saygili (2014) توصػػمت إليػػو نتػػائج دراسػػة
 عػػف والكشػػؼ الموىػػوبيف والمتفػػوقيف عقمي ػػا عمػػى كػػؿ مػػف ميػػارة حػػؿ المشػػكبلت المسػػتقبمية،

  والتجنب. الذاتي والتحكـ الثقة خبلؿ مف الذاتية المشاعر
( 2011) والربابعػة مت نتائج دراسػة كػؿ مػف الجػراحل النتيجةفي حيف تختمؼ ىذه 

وأشػػارت نتائجيػػا إلػػى أنػػو  المتميػػزيف، الطػػبلب لػػدى المشػػكبلت وب حػػؿوالتػػي تناولػػت أسػػم
المشػػكبلت لػػدى الجنسػػيف بشػػكؿ عػػاـ، إال أنػػو  حػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف ارتفػػاع مسػػتوى ميػػارة

 اإلناث. لصالح ككؿ المشكبلت حؿ ميارة في الجنسيف بيف إحصائيًّا دالة فروؽ وجدت
وُيعػػزي الباحػػث عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الطمبػػة الموىػػوبيف بالمرحمػػة الثانويػػة الػػذكور 
واإلناث في التفكير الخبلؽ واإلبداع الوجداني والذكاء العممػي إلػى طبيعػة وأسػاليب الرعايػة 

تمكنػػت مػػف تطػػوير قػػدرات وميػػارات الجوانػػب  اإلثرائيػػةالتػػي تقػػدـ ليػػـ دوف تمييػػز، فػػالبرامج 
ة والوجدانيػػػة لػػػدى الػػػذكور واإلنػػػاث بشػػػكؿ متػػػوازفل نظػػػًرا ألف طبيعػػػة تمػػػؾ العقميػػػة والمعرفيػػػ

البػػرامج لػػـ تختمػػؼ فػػي محتواىػػا أو مػػدتيا أو طبيعتيػػا مػػف الػػذكور لئلنػػاث، كمػػا أنيػػا تقػػدـ 
البػػرامج اإلثرائيػػػة تقػػػدـ لكػػؿ مػػػف الػػذكور واإلنػػػاث بػػػنفس  بػػنفس الكػػػـ لكػػبل الجنسػػػيف، أي أف

بالتػػالي ال يوجػػد فػػي محتواىػػا أو مػػدتيا مػػا ىػػو خػػاص الكيفيػػة مػػف حيػػث الكػػـ أو الكيػػؼ، و 
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ألحػد الجنسػيف دوًنػا عػف ا خػػر، وبالتػالي أدى ذلػؾ إلػى عػدـ وجػػود بػيف الجنسػيف فػي تمػػؾ 
 المتغيرات.

 Mills ويدعـ ذلؾ ما توصمت إليو نتائج عدد مف الدراسات ذات الصمة كدراسة 

 الموىػػوبيف لػػدى العقمػػي الجانػػب تنميػػة يقتصػػر عمػػى لػػـ بػػاف دور البػػرامج اإلثرائيػػة (2003)
 المختمفػة، الشخصػية جوانػب عمى المتكامؿ تاثيرىا إلى الدراسات مف عدد أشارت بؿ فقط،
 عمػى يعتمػد اإلثرائيػة األنشػطة خػبلؿ مػف الفػرد شخصية مف مختمفة جوانب تنمية أف وذلؾ

ثػػػػارة األنشػػػػطة، لممارسػػػػة الطمبػػػػة إعطػػػػاء  وبمراجعػػػػة ذاتيًّػػػػا، لمػػػػتعمـ وممارسػػػػتيـ دافعيػػػػتيـ، وا 
 األكاديميػػػػة الجوانػػػػب عمػػػػى اإلثرائيػػػػة البػػػػرامج تركيػػػػز يتضػػػػح العربيػػػػة، البيئػػػػة فػػػػي الدراسػػػػات
 اإلثرائيػػة البػػرامج تػػاثير أف كمػػا الموىػػوبيف، الطمبػػة لػػدى واالجتماعيػػة واالنفعاليػػة والمياريػػة
 أنثى. أـ ذكرٌ  الموىوب أف عف النظر بغض جميًعا الموىوبيف لدى يتحقؽ
 :الفرض  الثالث  وتفسٌرهانتائج  -5

 لطلب  الم،ه،بينقدرة  لبؤي  دال  إالص ئيًّ  ل  ،جد: »الفرض الثالث عمى ينص 
لاء ا العملإل ،ال فءير امن  الل المقءةت الم   بلي علت م ي س  ب لمرالل  الث ل،ي 

 «. الخةق ،اعبداد ال،جدالإل

لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض، قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب تحميػػػؿ االنحػػػدار الخطػػػي 
لمطمبػػػة  حػػػؿ المشػػػكبلت المسػػػتقبميةالمسػػػتقمة عمػػػى  المتغيػػػراتالبسػػػيطل لمعرفػػػة مػػػدى تػػػاثير 

حػػؿ الموىػػوبيف بالمرحمػػة الثانويػػة، بيػػدؼ تحديػػد المتغيػػرات التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا التنبػػؤ ب
( نمػػػوذج 15يف بالمرحمػػػة الثانويػػػة، ويوضػػح جػػػدوؿ )لمطمبػػػة الموىػػوب المشػػكبلت المسػػػتقبمية

لمطمبة الموىػوبيف بالمرحمػة الثانويػة  حؿ المشكبلت المستقبميةاالنحدار الخطي البسيط بيف 
 ومتغيرات الدراسة.
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 (22) د،لج
للطلب  الم،ه،بين  الل المقءةت الم   بلي لم،اج االلالدار الخطإل الب يط بين 

 (222ب لمرالل  الث ل،ي  ،م ايرات الدرا   )ن= 

مستوى 
 الداللة 

قٌمة ف 
 للنموذج

(F) 

قٌمة ت 
لمعامل 
 االنحدار

معامل 
 التحدٌد 

R2 

معامل 
 االنحدار 

(B) 

 الثابت 
 )أ(

 أبعادها 
المتغٌرات 

 التنبؤٌة
 م

 الذاتً مالتنظٌ 15.52 2.19 2.233 9.15 19.13 2.222

التفكٌر 
 1 الخالق 

  اإلبداع 121.20 2.42 2.204 1.11 9.33 2.24

2.24 9.34 1.11 2.205 2.41 112.30 
 الفضول
 المعرفً

2.21 3.09 0.42 2.252 2.12 121.21 
 فً الرغبة

 المخاطرة

2.24 4.13 0.03 2.295 2.11 121.54 
 وإدارة التكٌف
 التعقٌد

2.24 5.21 0.20 2.201 2.35 112.43 
 التفكٌر مهارات

 العلٌا

 التفكٌر الخالق  31.94 2.90 2.11 5.04 13.21 2.222

2.24 5.32 0.15 2.292 1.21 123.20 
 االستعداد
 الوجدانً

اإلبداع 
 0 الوجدانً

 الوجدانٌة الجدة 11.29 2.13 2.214 9.51 10.21 2.21

2.24 5.42 0.10 2.201 2.51 121.91 
 الكفاءة

 الوجدانٌة

 اإلبداع الوجدانً 33.23 2.51 2.21 9.33 14.23 2.222

 9 الذكاء العملً 31.91 2.99 2.135 4.15 01.01 2.222

( أف معامؿ التحديد لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية 11يتضح مف جدوؿ ) 
، 1.111وىي دالة عند مستوى  14.16، وقيمة ؼ لمنموذج 1.11لمتفكير الخبلؽ = 

مف القدرة المكونة لحؿ المشكبلت المستقبمية  1.11وبذلؾ فهف التفكير الخبلؽ يفسر 
لتبايف في حؿ المشكبلت مف ا 1.11لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية، بمعنى أف 

المستقبمية لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية يمكف تفسيره في ضوء التفكير الخبلؽ، في 
، 1.11حيف بمغ معامؿ التحديد لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية لئلبداع الوجداني = 
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وجداني ، وبذلؾ فهف اإلبداع ال1.111وىي دالة عند مستوى  15.17وقيمة ؼ لمنموذج 
مف القدرة المكونة لحؿ المشكبلت المستقبمية لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة  1.11يفسر 

مف التبايف في حؿ المشكبلت المستقبمية لمطمبة الموىوبيف  1.11الثانوية، بمعنى أف 
بالمرحمة الثانوية يمكف تفسيره في ضوء اإلبداع الوجداني، في حيف بمغ معامؿ التحديد 

 1..1.، وقيمة ؼ لمنموذج 1.17بيف بالمرحمة الثانوية لمذكاء العممي = لمطمبة الموىو 
مف القدرة المكونة  1.17، وبذلؾ فهف الذكاء العممي يفسر 1.111وىي دالة عند مستوى 

مف  1.17لحؿ المشكبلت المستقبمية لمطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية، بمعنى أف 
مطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية يمكف تفسيره في التبايف في حؿ المشكبلت المستقبمية ل

 ضوء الذكاء العممي لمطبلب.
ويمكف كتابة معادلة التنبؤ بالوجدانات والحاجات الشخصية لمتنظيـ األكثر قدرة  

 عمى التنبؤ بالتوجو الصحي لدى طبلب الحامعة كما يمي:  
 1ص = أ + أس التفكٌر الخالق               

 1( س 2.90+ )  31.94ص =  
 

 0ص = أ + أس اإلبداع الوجدانً               
 0( س 2.51+ ) 33.23ص =  

  

 9ص = أ + أس الذكاء العملً              
   9( س 2.99+ )  31.91ص =  

( الدور الفاعؿ لئلبداع الوجداني والذكاء العممي والتفكير 17يتضح مف جدوؿ ) 
الخبلؽ في تشكيؿ القدرة عمى حؿ المشكبلت المستقبمية لدى الطمبة الموىوبيف بالمرحمة 
الثانوية، ويتسؽ ذلؾ مت ما أسفرت عنو نتائج عدد مف الدراسات ذات الصمة لمعبلقة بيف 

الوجداني، والذكاء العممي بالقدرة عمى حؿ المشكبلت، حيث التفكير الخبلؽ واإلبداع 
تقدـ معظـ أنشطتيا في بيئة  أف البرامج اإلثرائية Lim (1995) أوضحت نتائج دراسة 

تعميمية غير مقيدة، ويعمؿ ذلؾ عمى تسييؿ اكتساب الخبرات المتجددة والتي تتضمف 
أف اعتبار عمى الخبرات االنفعالية والوجدانية أيًضا، وكذلؾ إنتاج مشاريت أصيمة، وذلؾ 

تعزز  اإلبداع الوجداني ىو القدرة عمى اإلحساس بمشاعر جديدة والتعبير عنيا بطريقة
التطور الشخصي والعبلقات مت ا خريف والتي تدفت الفرد إلى تحقيؽ مزيد مف اإلنجازات 
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قدرة الفرد في التعبير  ىواإلبداع الوجداني ( باف 111.، وما أشار إليو دسوقي )الوجدانية
عف االنفعاالت األصيمة والمتفردة وذات الفعالية والتي تدفعو إلى توجيو التفكير بطريقة 

ل ليكوف أقدر عمى توجيو طاقاتو، وأكثر ابية في التعامؿ مت المواقؼ المختمفة أو تدفعوإيج
 ميبًل لمتعبير عف الذات واإلبداع في السموؾ والتصرؼ.

وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية في سياؽ ما أوضحتو األُطر التنظيرية واألدبيات 
لئلبداع الوجداني والذكاء العممي والتفكير الخبلؽ في حؿ المشكبلت  البحثية لمقدرة التنبؤية

المستقبمية لدى الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية، وُيعزي الباحث القدرة التنبؤية لمتفكير 
الخبلؽ والذكاء العممي واإلبداع الوجداني بالقدرة عمى حؿ المشكبلت المستقبمية لمطمبة 

ثانوية إلى أف البرامج بصفة عامة والبرامج اإلثرائية بصفة خاصة الموىوبيف بالمرحمة ال
عمى ميارة حؿ  التي تقدـ لمطمبة الموىوبيف تحتوي أنشطة تتضمف عمى حوارات لمتدريب

 التي والموضوعات القضايا مف الكثير حؿ الطبلب يتعمـ المستقبمية، وسوؼ المشكبلت
 العبلقة ذات التفكير عممية أساسيات عمى بفعالية، والتي تعتمد مستقبميـ في ستؤثر

 المبدع كؿ مف الحؿ وعمى استراتيجيات المستقبمية، العممية حياتيـ في بنجاحيـ
 والرأي، ودقة الحقيقة بيف والفرؽ الدقيقة، التفكير وميارات القرار، واتخاذ لممشكبلت،

 وبناء المستقبؿ، عف واضح قوي تصور بناء وكيفية والمعرفة، الحقائؽ عف التحري
المصادر، وكميا استراتيجيات تساعد عمى تحسيف ميارة حؿ  لتوظيؼ فعالة سيناريوىات

 .(2005 السرور،) المشكبلت المستقبمية لدييـ
 لحؿ رئيساف إلى أنو يوجد ىدفاف Torrance(1987) وفي ىذا الصدد يشير

 مجاؿ في الطبلب مساعدة عمى تعمؿ لكي المدارس مساعدة: وىما المستقبمية المشكبلت
 التي المشكبلت عمى والتركيز الضوء إلقاء عمى الطبلب ومساعدة مواىبيـ، تطوير

 مف المرجوة الفائدة أف كما الحوارات خبلؿ ومف الشباب، لمرحمة يصموف عندما ستواجييـ
 الحموؿ أنسب واختيار باقتراح والمجتمت الفرد عمى تعـ قد المستقبمية المشكبلت حؿ

 لمواجيتيا.
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