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 مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها دور

 طنش سليمان غسان

 *د.عبد السالم فهد العوامرة

 ملخص:
لطلبة الموهوبين في األردن في تنمية الكشف عن دور مدارس اهدفت الّدراسة الحالية الى 

من  ( ُمعلًم وُمعلمةً 033مكونة من )وقد تّم اختيار عّينة  مهارات التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها.
اختيار العينة من خالل الطريقة العشوائية البسيطة.  وتممدارس الملك عبداهلل الثاني للتمّيز التربوي، 

تبين  وقد( مجاالت، 9( فقرة، وتعمل على تغطية )03مكونة من )قام الباحثان بتصميم استبانة  وقد
، دورا ايجابيًا في تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها تؤديمدارس الطلبة الموهوبين بأن 

ما بين تقديرات المعلمين في جميع المجاالت مجتمعة، ُتعزى ذات داللة إحصائية  فروقوتبين وجود 
ذات داللة  فروقلصالح حملة البكالوريوس وحملة الدبلوم. ولكن، تبين عدم وجود للمؤهل األكاديمي، 

ما بين تقديرات المعلمين في جميع المجاالت مجتمعة، ُتعزى للجنس او سنوات الخبرة، إحصائية 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى تحسين دور مدارس الطلبة الموهوبين في بن: اويوصي الباحث

 .طلبتها
  .مدارس الطلبة الموهوبين، التفكير االبداعي لكلمات المفتاحية:ا
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The Role of the Gifted Students' Schools in Jordan in Developing 

Students’ Creative Thinking Skills 
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Abstract:  

The present study aimed at exploring the role of the gifted students’ 

schools in developing students’ creative thinking skills. The study’s sample 

consisted of 300 female and male teachers. They were selected from King 

Abdullah II for Excellence Schools through using the simple random 

sampling method. A questionnaire was developed; it consisted of 60 items 

and covers nine areas. It was found that the gifted students’ schools play a 

positive role in developing students’ creative thinking skills. It was found 

that there were statistically significant differences between the respondents’ 

estimations in all the areas jointly which can be attributed to the academic 

qualification. The latter differences were favor of the ones holding BA and 

the ones holding diploma.   It was found that were not any statistically 

significant differences between the respondents’ estimations in all the areas 

jointly which can be attributed to gender or years of experience. 

Keywords: Gifted students’ schools, creative thinking. 
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 خلفية الدراسة 
لقدددد ازداد االهتمدددام العدددالمي بمويدددوك التفكيدددر بشدددكل ملحدددوا فدددي النصدددف الثددداني مدددن القدددرن 

عقددد الثمانينّيددات منددث، وتمثددل ذلددك االهتمددام فددي طددرا عدددد  مددن نمدداذ  التفكيددر فددي العشددرين، ال سدديما 
ذا المجدال وتطدوير ، والبرامج التدريبية والبحدوث والدراسدات واتفداق وجهدات النادر الداعيدة للنهدو  بهد

عمددال بمبددادت التربيددة الهادفددة بكددل ىبعادهددا إلددى تنادديم التفكيددر عنددد المتعلمددين وتمكيددنهم مددن اسددتثمار 
 وطاقاتهم اإلبداعية. هممقدراتىقصى حد ممكن من م

حلددول  جيددل مفكددر مبدددك قددادر  علددى ابتكددار إلعددداد، وذلددك اً ويعددد االهتمددام بددالتعليم امددرًا يددروري
المجدداالت. فتقدددم األمددم يعتمددد علددى مدددى اهتمامهددا بددالتعليم وابددداعها. ان االهتمددام  فددي جميددعخالفددة 

بدداك لددى افرادهدا. فدي زيدادة حدس االو بتعليم اجيال المستقبل سيعمل على اثراء موارد االمة البشدرية، 
قدددد ىصدددبح االهتمدددام بالموهبدددة والموهدددوبين وتهيئدددة سدددبل رعدددايتهم والعمدددل علدددى اسدددتثمار فيدددوء ذلدددك، 

 .(Al-Khateeb, 2011) الحياةاقاتهم وامكاناتهم من متطلبات تحقيق التقدم في مختلف مناحي ط
مددددن  عديدددددإن رعايددددة الموهددددوبين ومهددددارات التفكيددددر اإلبددددداعي للطبددددة يعددددد هدددددفًا مهمددددًا تسددددعى 

وتنميددة مددن الدراسددات التددي سددلطت اليددوء علددى الموهددوبين  كثيددر هندداكلتحقيقددث. لددذلك،  المجتمعددات
( Bokai,2017دراسدددة البقددداعي )علدددى سدددبيل المثدددال، لقدددد قامدددت  لدددديهم،تفكيدددر اإلبدددداعي ال مهدددارات

بتسليط اليدوء علدى مراكدز الشدباط للطلبدة الموهدوبين فدي األردن، واشدارت هدذ  الدراسدة الدى يدرورة 
 تطوير هذ  المراكز.

التدددي الدددى ان التفكيدددر اإلبدددداعي مدددن مهدددارات التفكيدددر العليدددا،  Hong,2006)هونددد  )اشدددار و  
نسددعى إلددى إكسددابها للطلبددة مددن خددالل المندداهج المدرسددية، ألن ممارسددة الطلبددة ألنمدداط التفكيددر يددؤدي 
إلدى فهددم ىعمدق للمويددوعات الدراسدية، كمددا يدؤدي إلددى ربدط هددذ  المويدوعات بعيددها بدبع  بشددكل 

 ذي معنى ليساعد على التعلم الفعال.  
 على مقدرةوثيقًا بالم اتصاالً  لذي يتصلالتفكير المركط ا ىنواك من والتفكير اإلبداعي نوك

 المتنوعة األنشطة وذهنيًا في جسمياً  يشارك من اإلبداك األعلى المستوى ذو فالشخص التخيل؛
 يتطلط كما للمسائل، حلث المعتادة في ىو المألوفة الطرق عن االبتعاد ويستطيع بطريقة ناجحة،

 (.Ciltas,2012جديدة وتطوير طرق وىفكار جديدة ) ىدوات استخدام
نشاط عقلي مركط وهادف توجهث رغبة في البحث عن حلول ىو  يعّرف التفكير اإلبداعي بأنثو 

 (Jarwan,2008)التوصل إلى نواتج ىصيلة لم تكن معروفة سابقا وهو يتميز بالشمولية والتعقيد 
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  مجموعة من األفكار الدراسة الحالية التفكير اإلبداعي بأنث عملية عقلية لتوليد ىو إنتا اويعرف باحث
 ىو الحلول الجديدة لحل مشكلة ما.

الى ان  (Al-Otoom, Al-Jarrah and Bishara,2011) والجراا وبشارةاشار العتوم و 
 مهارات التفكير اإلبداعي تتمثل بما يأتي:

على توليد عدد كبير من البدائل ىو المترادفات ىو األفكار ىو  مقدرةالطالقة وتعني الم .1
  .ت عند االستجابة لمثير معيناالستعماال

على توليد ىفكار متنوعة ليست من نوك األفكار المتوقعة، وتعتمد على  مقدرةالمرونة وهي الم .2
  .نوعية األفكار وليس عددها

الخصائص ارتباطًا بالتفكير  ىكثرعلى إنتا  ىفكار غير عادية، وتعد من  مقدرةوهي الم األصالة .0
 .لحكم على مستوى الناتج اإلبداعيبموجبها يتم ااإلبداعي، وهي الخاصية التي 

على إيافة تفاصيل جديدة إلى ىفكار ىساسية تم إنتاجها من شأنها ىن  مقدرةوتعني الم فايةاإل .4
بها الوعي بوجود  ويقصد للمشكالتتساعد على تطويرها ىو إثرائها وتنفيذها، والحساسية 

الفرد على رؤية  مقدرةيئة وهي ممشكالت ىو حاجات ىو عناصر يعف في الموقف ىو الب
المشكالت في األشياء والعادات ورؤية جوانط النقص والعيط فيها، وتوقع ما يمكن ىن يترتط 

 . (Al-Otoom, Al-Jarrah and Bishara, 2011)على ممارستها 
مجتمعات، ويرى إن تنمية مهارات التفكير االبداعي يعد هدفًا مهمًا تسعى إليث كثير من ال

من الدراسات التي تناولت تنمية مهارات التفكير اإلبداعي اقتصرت  اً عديدالدراسة الحالية ىن  اباحث
على تنمية مهارات التفكير بطريقة غير مباشرة، وتكاد الدراسات التي تناولت مهارات التفكير لدى 

ر، وهو الذي يعمل المعلم الذي يعد المحور الرئيس والركيزة األساسية لنجاا العملية التعليمية ال تذك
طوال الوقت على إثارة دافعية المتعلم وتحسين تحصيلث بشتى الوسائل والتقنيات، لينتقل من دور 
المزود الوحيد بالعملية التربوية إلى دور المساعد والمشرف والناقل للمعرفة، والمقيم لها، ولتتحول 

نجاز األعمال على  المشروعاتى إنجاز البيئة الصفية التقليدية إلى بيئة تفاعلية وتعاونية تعمل عل وا 
 ىكمل وجث، تطبيقا للناريات الحديثة في التعليم التي تحقق ىسلوط التعلم.

يعمل التفكير االبداعي  إذ لتطوير التفكير اإلبداعي وان يسعا طلبةويتوجط على المعلم وال
لعقل الحرية لإلنطالق، على تمكين االفراد من انتا  معلومات جديدة للمشكلة المطروحة، وتمنح ا

نتا  األفكار بغزارة.  ويمكن االفراد من البحث وا 
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 مشكلة الدراسة 
كن المعلم من ان االهتمام بمهارات التفكير االبداعي سيمّ  Hong,2006)هون  )اشار  كما

ان نقص االهتمام بهذ   الباحثان، ويرى فاعليةتحسين جودة التعليم وسيمكن الطلبة من التعلم ب
تطور الدولة  فيات ونقص االهتمام بالطلبة المبدعين والموهوبين والمتفوقين سيؤثر سلبا المهار 

وتقدمها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، وسينعكس سلبا على الموارد البشرية 
الى تسليط اليوء على دور مدارس الطلبة  الباحثانالخاصة بالدولة. في يوء ذلك، فقد هدف 

موهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها، وذلك من وجهة نار ال
 المعلمين العاملين في مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز

 اسئلة الدراسة:
 :اآلتيةهدفت الدراسة الحالية لالجابة عن االسئلة 

التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها، ما دور مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات  .1
 وذلك من وجهة نار المعلمين العاملين في مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز؟

بين اتجاهات افراد  ما-( α =0.05مستوى الداللة ) عند-احصائيةذات داللة  فروق هناكهل  .2
 ؟األكاديميللجنس او سنوات الخبرة او المؤهل  ىن تعزىالعينة يمكن 

 :دراسةأهداف ال
 :هدفت الدراسة الحالية الى

معرفة دور مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها،  .1
 وذلك من وجهة نار المعلمين العاملين في مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز

بين  ما-( α =0.05لة )مستوى الدال عند-احصائيةذات داللة  فروق هناك كانتمعرفة فيما اذ  .2
 .األكاديميللجنس او سنوات الخبرة او المؤهل  ىن تعزىاتجاهات افراد العينة يمكن 

 :أهمية الدراسة
 :تعد الدراسة الحالية ذات اهمية ألن نتائجها ستفيد الجهات االتية

التعليم من ويع ستمكن نتائج الدراسة الحالية وزارة التربية و  ذإوزارة التربية والتعليم االردنية:  .1
البرامج والمناهج التعليمية التي تيمن تطوير مهارات التفكير االبداعي لدى الطالط في 

 مدارس الطلبة الموهوبين في االردن، وهذا سيعمل على تحسين جودة التعليم في االردن.
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موهوبين كن نتائج الدراسة الحالية مدارس الطلبة الستمّ  إذمدارس الطلبة الموهوبين في االردن:  .2
في االردن من تطوير معلميها واساليط تدريسهم بشكل  ييمن تطوير مهارات التفكير 

 الطلبة.االبداعي لدى 
 اإلطارالباحثون: ستعمل نتائج الدراسة الحالية على تزويد الباحثين بمرجع  يعمل على اثراء   .0

 .الناري لدراساتهم في حال ارادوا اجراء دراسات مشابهة
 ظريةالتعريفات الن

 ,Duff)المرء على انتا  افكار  او اجابات  خالقة  مقدرة: يتمثل بالتفكير اإلبداعي

Kurczek,Rubin, Cohen, Tranel, 2013). 

(، تتمثل هذ  المدارس 2312تبعًا لوزارة التربية والتعليم االردتية )الموهوبين: مدارس الطلبة 
هدف هذ  المدارس الستثمار طاقات وامكانيات بالمدارس المخصصة للطلبة المتفوقين اكاديميًا، وت

 الطلبة.هؤالء 
 التعريفات االجرائية:

: لقد هدفت الدراسة الحالية الى قياس مدى اهتمام مدارس الطالط الموهوبين التفكير االبداعي
 بتطوير مهارات التفكير االبداعي لدى طالبها، وذلك من وجهة نار المعلمين

مثل بمدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز في االردن، وتعد تابعة : تتمدارس الطلبة لموهوبين
 لوزارة التربية والتعليم 

 حدود الدراسة
 (2312/2319الحدود الزمانية: تتمثل بالعام الدراسي ) -
 الحدود المكانية: تتمثل بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتمّيز في األردن   -
الموهوبين العاملين في مدارس الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  الحدود البشرية: تتمثل بمعلمي الطلبة -

 في األردن
 محددات الدراسة:

معلم  033يمكن تعميم نتائج الدارسة الحالية، القتصار الدراسة على عينة مكونة من  ال
 .الزمانية التي تم ذكرها سابقاو ومعلمة، والقتصارها على الحدود المكانية 
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 الدراسات السابقة:
( بإجراء دراسة للتعرف الى الصفات التي تعيق تطور اإلبداك في ,Fleith (2000م فليث قا

( طالًبا وطالبة في 01( معلمين من المدارس الحكومية، و)7البيئة الصفية، وتم اجراء مقابالت مع )
حفز الصف الثالث والصف الرابع. وتبين ان الطلبة والمعلمين يعتقدون ىن البيئة الصفية هي التي ت

من مفهوم  ععلى الدافعية، وهي التي تقدم للطلبة فرصة االختيار، وقبول األفكار المختلفة والتي ترف
الذات لديهم، وتركز على نقاط القوة واهتمامات الطلبة، كما ىاهرت النتائج ىن البيئة التي تعيق 

 ارم من قبل اإلدارة.اإلبداك هي التي تتصف باهمال األفكار، وسيطرة المعلمين ووجود الناام الص
( بدارسة للبحث في إتجاهات المعلمين ,Bright & Phillipa 2002وقام برايت وفيليبا )

 االبريطانيين نحو مفهومهم لإلبداك، وتم اختيار عينة عشوائية من المدارس اإلعدادية البريطانية وقام
والعوامل التي تساعد في تنمية  بتوزيع االستبانة على المعلمين تتيمن ىسئلة متعلقة بتعريف اإلبداك

( من %93اإلبداك والعوامل التي تعيق اإلبداك لدى الطلبة، وىشارت نتائج الدراسة إلى ىن )
المعلمين الذين طبقت عليهم اإلستبانة يعتقدون بإمكانية تطوير اإلبداك ورعايتث عن طريق عدد من 

طلبة من الحصول على بع  الخيارات فيما النقاط مثل: بناء الثقة بين المعلم والطالط، وتمكين ال
 يتعلق بتعليمهم ووسائلث.

إلى تعرف درجة ممارسة معلمي مدارس الملك عبد  (Al-Ata, 2011)وهدفت دراسة العطا 
( معلما ومعلمة، تم 03ااهلل الثاني للتمّيز لمهارات التدريس اإلبداعي. وقد تكونت عينة الدراسة من )

( من مجتمع الدراسة األصلي. ولقد تم تصميم بطاقة مالحاة %42اختيارهم عشوائيا بنسبة )
( فقرة، وقد تم التأكد من صدق األداة وثباتها، وقد توصلت الدراسة إلى ىن درجة 20اشتملت على )

ممارسة معلمي مدارس الملك عبد ااهلل الثاني للتمّيز لمهارات التدريس اإلبداعي كانت بدرجة 
الة احصائيا ما بين درجات ممارستهم لمهارات التدريس اإلبداعي، متوسطة وتبين وجود فروق د

 .التعليميةتعزى إلى المؤهل العلمي والخبرة 
دراسة هدفت تعّرف االحتياجات التدريبية الالزمة  (Al-Ali,2016)وىجرت يسرى العلي  

مي وخبرتث في لمعلمي الطلبة الموهوبين في األردن، وعالقة ذلك بكل من جنس المعلم، ومؤهلث العل
من معلمي الطلبة الموهوبين، وتم ويع ىداة  ين( معلم130)من التدريس. تكونت عينة الدراسة 

( فقرة مقسمة على 07لتقييم االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الطلبة الموهوبين، تكونت من )
ريس واإلدارة الصفية، االحتياجات التدريبية المتعلقة بثالثة ىبعاد، هي )التخطيط للتدريس، التد
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التقييم(. وقد ىشارت نتائج الدراسة إلى ىن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الطلبة 
الموهوبين كانت متوسطة، وجاء ُبعد التقييم في الرتبة األولى تال  بعد التدريس واإلدارة الصفية في 

ألخيرة. كما ىشارت النتائج إلى عدم وجود الرتبة الثانية، وجاء بعد التخطيط للتدريس في الرتبة ا
فروق دالة احصائيا تعزى للجنس والخبرة التدريسية في االحتياجات التدريبية المتعلقة باألبعاد الثالثة 
ألداة الدراسة، كما ىاهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمدى اختالف االحتياجات التدريبية الالزمة 

ف المؤهل العلمي للمعلم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح لمعلمي الطلبة الموهوبين باختال
 معلمي الطلبة الموهوبين من حملة البكالوريوس. 

( الى Al- Friehat, Alqda, & Salem, 2016) والقياة والسالمالفريحات  هدفت دراسةو 
لطلبة المتفوقين، دور معلمي مدارس الملك عبد اهلل للتمّيز في تنمية التفكير اإلبداعي لدى ا معرفة

 في وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس الملك عبد اهلل للتمّيز
على جميع ابناء المجتمع، ولكن، تم  إستبانةوتم توزيع  ،ومعلمة( اً معلم 124اقليم الشمال )اي 

 مهماً دورا ايجابيا و  يؤدونتمّيز استبانة، وتبين بأن معلمي مدارس الملك عبد اهلل لل 133استرجاك 
دالة احصائيا ما بين اتجاهات  فروقفي تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المتفوقين، وتبين وجود 
دالة احصائيا ما بين  فروقوجود و افراد العينة تعزى للمؤهل االكاديمي، لصالح حملة الماجستير، 

 .سنوات 13-0لمين الذين تتراوا خبرتهم ما بين اتجاهات افراد العينة تعزى للخبرة لصالح المع
( (Almomani, A’lemat and Alshormanالمومني وعليمات والشرمان هدفت دراسة و 

التعرف إلى درجة ممارسة إدارة المواهط في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نار ىعياء 
تدريس، وتم تطبيق ىداة الدراسة  ( عيو هيئة402هيئة التدريس فيها، وتكونت عينة الدراسة من )

ثالثة مجاالت )جذط المواهط، وتنمية المواهط، واالحتفاا  على( فقرة موزعة 03المكونة من )
وقد ىاهرت نتائج الدراسة ىن مستوى ممارسة إدارة المواهط في الجامعات األردنية  بالمواهط(.

 ،) مواهط بمستوى متوسط، ثم االحتفاا جاءت المجاالت على التوالي: )جذط ال إذالحكومية )متدن 
بالمواهط بمستوى منخف  ثم تنمية المواهط بمستوى منخف (. اذ ىاهرت نتائج الدراسة وجود 
فرقات دالة إحصائًيا بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات ىفراد عينة الدراسة على مجاالت )جذط 

واهط في الجامعات األردنية الحكومية، ممارسة إدارة الم مجاليالمواهط، واالحتفاا بالمواهط( من 
 .ُيعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
لم يتم إجراء دراسة في البيئة األردنية تناولت تطوير  السابقة ىنثمن خالل الدراسات  ُيالحا

ية مهارات التفكير دور مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنم ىسس تربوية مقترحة لتعزيز
 فقدباالداة،  السابقة الدراسة الحالية تشترك مع غيرها من الدراسات اإلبداعي لدى طلبتها. ان

استفادت الدراسة الحالّية من هذ  الدراسات و استخدمت الدراسة الحالية االسدتبانة لجمع البيانات، 
حجم العينة، ومقارنة نتائج الدراسة  السابقة في تحديد االهداف والمتغيرات، وبناء األداة، واختيار

  الحالّية بنتائجها.  
 الطريقة واالجراءات

 منهج الدراسة: 
 .من اجل تحقيق اهداف الدراسةالتطويري،  المسحي الباحثان المنهج الوصفي إستخدم

 وعينتها مجتمع الدراسة
 الثاني للتمّيزمجتمع الدراسة من معلمي الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبداهلل  تكون

 .( معلًما ومعلمة090التربوي في األردن والبال  عددهم )
داهلل وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من المعلمين من مدارس الملك عب

 ( معلم ومعلمة. 033العينة من ) تتكونالثاني للتمّيز التربوي، و 
 كل محافظة(  عدد أفراد عينة الدراسة تبعا ل1الجدول )

 عدد المعلمبن المحافظة - اسم المدرسة الرقم
 43 إربد –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  1
 –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  2

 41 عجلون
 00 المفرق –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  0
 02 السلط –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  4
 42 الزرقاء –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  2
 03 الكرك –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  7
 29 الطفيلة –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  2
 13 معان –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  9
 07 العقبة –الملك عبداهلل الثاني للتمّيز  13

 033 المجموك
 أداة الدراسة:

وتتمثل  دط السابق ذات الصلة بمويوك الدراسة،تم تطوير ىداة الدراسة بعد االطالك على األ
االستبانة  اداة الدارسة الحالية باستبانة تم ويعها من قبل باحثي الدراسة الحالية، ولقد تكونت
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 ( مجاالت.9( فقرة، وتعمل على تغطية )22بصورتها األولية من )
 صدق أداة الدراسة

( 12على مجموعة محكمين وعدددهم ) من صدق ىداة الدراسة، قام الباحثان بعريها للتحقق
محكمًا من ذوي االختصاص والخبرة من ىعياء هيئة التدريس في ىقسام كليات التربية في الجامعة 
األردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، وقد طلط إليهم الحكم على محتوى الفقرات، 

بداء الرىي في مدى مالءمة الفقرة للمجال الذي  ويعت يمنث، ودقة الصياغة اللغوية، وىي وا 
التعديل او اإليافة. وقد تم األخذ بتوجيهات ىعياء  اوتعديالت يرونها مناسبة سواء ىكان بالحذف 

وىصبحت لجنة التحكيم، حيث ُعّدلت الصياغة اللغوية لبع   من الفقرات، وحذفت فقرات اخرى، 
 ( مجاالت، على النحو اآلتي:9توزعت على ) ( فقرة03االستبانة بصورتها النهائية مكونة من )

 ( فقرات.   7مجال إدارة المدرسة: وتيمن ) .1
 ( فقرات.0مجال المعلم: وتيمن ) .2
 ( فقرات.   2المنها  المدرسي: وتيمن ) .0
 ( فقرات.0مجال الطلبة: وتيمن ) .4
 ( فقرات.   0العالقة بين المدرسة واألسرة: وتيمن ) .2
 ( فقرات.7مجال المرشد التربوّي: وتيمن ) .0
 ( فقرات.0مجال األنشطة المدرسّية: وتيمن ) .7
 ( فقرات.0مجال البيئة المدرسّية المادّية والمعنوّية: وتيمن ) .2
 ( فقرات.2مجال التقنيات والتكنولوجيا: وتيمن ) .9

مقياس ليكرت الخماسي، حسط التدريج اآلتي لتقدير دور مدارس الطلبة  استخداموتم 
ية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها: )بدرجة كبيرة جدا، بدرجة الموهوبين في األردن في تنم

 .كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة يعيفة، بدرجة يعيفة جدا(
 ثبات أداة الدراسة:

، بطريقتين: الطريقة م الباحثان بحساط معامالت الثباتمن ثبات ىداة الدراسة، قا للتحقق
قام الباحثان بتطبيقها على عينة استطالعية من خار   إذاألولى طريقة )االختبار اعادة االختبار(، 

، الملك عبداهلل الثاني للتمّيز في محافاة مأدبا من مدارس معلًما ومعلمة( 03عينة الدراسة وعددهم )
وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني اسبوعين بين التطبيق األول والتطبيق الثاني. وتم حساط 
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 – 3.20تراوحت معامالت الثبات للمجاالت بين )و نتائج التطبيقين، معامالت ارتباط بيرسون بين 
بتطبيق الثانية، فإنها تتمثل  (، ىما الطريقة3.94(، وبلغت قيمة معامل االرتباط الكلي )3.92
، فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت اليجاد معامل االتساق الداخلي لألداة كرونباخ ىلفامعادلة 
( 2، لالستبانة الكلية، وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذ  الدراسة. والجدول )(3.93–3.21بين )

 الداخلي.االتساق يويح قيم معامالت الثبات للمجاالت بطريقة اإلعادة، وبطريقة 
 ( قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت االستبانة2الجدول )

 م معامالت الثباتقي الفقراتعدد  المجاالت الرقم
 ألفا كرونباخ بيرسون

 3.27 3.29 7 ادارة المدرسة 1
 3.20 3.20 0 المعلم 2
 3.22 3.24 2 المنهاج المدرسي 3
 3.21 3.20 0 الطلبة 4
 3.23 3.22 0 العالقة بين األسرة والمدرسة 5
 3.24 3.22 7 المرشد التربوي 6
 3.20 3.22 0 االنشطة المدرسية 7
 3.22 3.93 0 يئة المدرسية المادية والمعنويةالب 8
 3.93 3.92 2 التقنيات والتكنولوجيا 9

  6.94 66 األداة مجتمعة
 التحليل االحصائي:

( ذي التدريج الخماسي لدرجات التطبيق، على النحو Likertتم استخدام مقياس ليكرت )
ن، ي( درجات، وغير موافق درجت0حايد )( درجات، وم4( درجات، وموافق )2اآلتي: موافق بشدة )

وغير موافق بشدة درجة واحدة، لتقدير دور مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات 
لتوزيع المتوسطات  اآلتيالتفكير اإلبداعي لدى طلبتها. وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي 

 (: 1992الحسابية، بناًء على مبدى الفترات )عودة، 
 ( درجة تطبيق قليلة جدًا.1.23 -1ىواًل: )
 ( درجة تطبيق قليلة.2.03 -1.21ثانيًا: )
 ( درجة تطبيق متوسطة.0.43 -2.01ثالثًا: )
 ( درجة تطبيق كبيرة.4.23 -0.41رابعًا: )

  ( درجة تطبيق كبيرة جدًا.2.33 -4.21خامسًا: )
المتوسدطات باحتسداط ا (، ولقدد قامد1992لقد استهل الباحثون هدذ  المعدايير مدن مرجدع عدودة )

اختبدار تحليدل  وتدم تطبيدقسدؤال الدراسدة االول،  عن اجل االجابةالحسابية واالنحرافات المعيارية من 
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(، Three -Way ANOVA) الثالثددي (، واختبددار تحليدددل التبددداينMANOVAالتبدداين المتعددددد )
 .لدراسة الثانيسؤال ا عنللمقارنات البعدية، من اجل االجابة   ('Scheffe)واختبار شيفيث

 :متغيرات الدراسة
 الدراسة على المتغيرات اآلتية: اشتملت
 الوسيطة المستقلة أواًل: المتغيرات

 ، ولث فئتان: ذكور واناثالجنس -
 بكالوريوس ودبلوم، دراسات عليا(. بكالوريوس،ولها ثالثة مستويات )المؤهل العلمي:  -
، سنوات 13ىقل من  – 2 سنوات، ومن 5 من ولها ثالثة مستويات )ىقلعدد سنوات الخبرة:  -

 (.سنوات 10 من وىكثر
 ثانيًا: المتغير التابع: 

، مدددارس الطلبددة الموهددوبين فددي األردن فددي تنميدددة مهددارات التفكيددر اإلبددداعي لدددى طلبتهدددا دور
 والتي يعبر عنها بالمتوسطات الحسابية لتقديرات ىفراد العينة على فقرات ىداة الدراسة ومجاالتها. 

 ئج الدراسة ومناقشتهانتا
ما دور مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في أواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها من وجهة نار معلميها؟
ول . والجدلإلجابث عن هذا السؤال، تّم حساط المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية

مدارس الطلبة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة، لدور ( ُيبّين 0)
 الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها )مرتبة تنازليًا(.

 النتائج المتعلقة بالمجاالت بشكل عام
لدور والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة،  المعيارية والرتبة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 3الجدول )
 الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها )مرتبة تنازليًا( مدارس

 مستويات المتغير التابع المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري الرتبة الدرجة
 المعلم 4.19 586. 1 كبيرة
 إدارة المدرسة 3.76 731. 2 كبيرة
 الطلبة 3.76 665. 2 كبيرة
 البيئة المدرسية 3.72 872. 4 كبيرة
 األنشطة المدرسية 3.67 834. 2 كبيرة
 المرشد التربوي 3.55 1.025 0 كبيرة
 التقنيات والتكنولوجيا 3.54 905. 7 كبيرة
 العالقة بين األسرة والمدرسة 3.48 928. 2 كبيرة
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 مستويات المتغير التابع المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري الرتبة الدرجة
 المنها  المدرسي 3.37 833. 9 متوسطة
 الكلي 3.674 620.  كبيرة

إلى  0.07( ىن المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمين قد تراوحت من 0يبّين الجدول )
(، وهذا يشير الى ان مدارس الطلبة الموهوبين 0.07، ان المتوسط االجمالي يعد مرتفعًا )4.19
 فقدطلبتها، من وجهة نار المعلمين،  االبداعي لدى دورًا ايجابيا في تطوير مهارات التفكير تؤدي

)المعلمين، وادارة المدرسة والطلبة والبيئة المدرسية واالنشطة المدرسية والمرشد  تحصلت مجاال
التربوي والتقنيات التكنولوجية والعالقة ما بين االسرة والمدرسة( على المتوسطات االتية على التوالي: 

( وتعد جميعها مرتفعة، وهذا يشير 0.42، 0.24، 0.22، 0.07، 0.72، 0.70، 0.70،  4.19
دورًا ايجابيا في تطوير مهارات التفكير  يؤدونن التربويين يالمرشدالى ان المعلمين وادارة المدرسة و 

   االبداعي لدى الطلبة الملتحقين بهذ  المدارس.
تربوييين في هذ  المدارس لى ان المعلمين والمرشدين الإان نتائج الدراسة الحالية تشير 

ومعايير  على اسسبناًء  المعلمينيتم اختيار  إذكفاءة عالية، وحاصلين على تعليم جيد،  يمتلكون
 Al-Friehat, etالفريحات واخرون )دراسة  اليثمحددة، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت 

 al, 2016 ،)دورًا  يؤدونارس الملك عبد اهلل للتمّيز اشارت الدراسة االخيرة الى ان معلمي مد فقد
مهارات التفكير اإلبداعي للطلبة. وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ايجابيًا في تنمية 

اشارت الدراسة االخيرة الى ان درجة ممارسة معلمي مدارس الملك  إذ(،  ,2311Al-Ataالعطا )
تختلف نتائج الدراسة و س اإلبداعي كانت بدرجة متوسطة. عبد ااهلل الثاني للتمّيز لمهارات التدري

 Almomani, A’lemat and)) وعليمات والشرمانالمومني الحالية مع نتائج دراسة 

Alshorman.,2018)، ىن مستوى ممارسة إدارة المواهط في اشارت الدراسة االخيرة الى  إذ
 الجامعات األردنية الحكومية يعد منخفيًا.

ان تؤديج الى ان البيئة المدرسية واالنشطة المدرسية في هذ  المدارس مالئمة، و اشارت النتائو 
دورا ايجابيا في عملية تطوير مهارات التفكير االبداعي لدى الطلبة الملتحقين بهذ  المدارس. ان هذا 

ية الطلبة الموهوبين باالنشطة المثر  إلعداديشير الى ان مدارس الطلبة الموهوبين في االردن تسعى 
التي تعمل على تطوير التفكير االبداعي لديهم، وهذا يشير اييا الى ان هذ  المدارس تسعى لتوفير 
بيئة مالئمة تمكن الطلبة من تطوير هذا التفكير، وتسعى الى تلبية متطلبات التنمية الخاصة 

 .بالطلبة



 السالم العوامرة د.عبدطنش،  غسان                              .......              دور مدارس الطلبة الموهوبين

631 

ر االبداعي لديهم في عملية تطوير مهارات التفكي اً يجابيإدورًا  يؤدونلقد تبين بأن الطلبة 
ويسهمون في ذلك، وهذا يشير الى ان الطلبة الموهوبين على وعي بأهمية تطوير مهارات التفكير 

 تؤديتبين بأن التقنيات والتكنولوجيا في هذ  المدارس و االبداعي، وعلى دراية بأهمية هذ  المهارات، 
، وهذا يشير الى وزارة التربية لطلبةافي عملية تطوير مهارات التفكير االبداعي لدى  إيجابياً دورًا 

والتعليم تولي اهتماما كبيرا بتوفير التقنيات واالدوات التكنولوجية للمدارس، ويشير الى ان الوزارة 
 والمعلمين مواكبين للتطورات التكنولوجية. الطلبةتسعى لجعل 

ا يشير الى ، وهذاً (، والذي يعد متوسط3.37لقد حصل مجال المنها  الدراسي على متوسط )
دورًا متوسطًا في عملية تطوير مهارات التفكير االبداعي لدى الطالط.  يؤديان المنها  الدراسي 

لذلك، يتوجط على وزارة التربية والتعليم ان تعمل على تطوير المناهج الدراسية المخصصة للطبة 
 الموهوبين، وذلك لتطوير مهارات التفكير االبداعي لديهم.

 قة بمجال ادارة المدرسةالنتائج المتعل
لدور والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة،  المعيارية والرتبة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 4) الجدول
الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال دور إدارة  مدارس

 المدرسة )مرتبة تنازليًا(
 الرتبة الدرجة

إلنحراف ا

 المعياري

 الوسط

 الحسابي
 الفقرة

رقم 

 الفقرة

 1 الّتدريسّية ىهمية رعاية الطلبة الموهوبين. تبين اإلدارة لهيئتيها 3.97 867. 1 كبيرة
للتّأكد من مواءمتها  تطلع اإلدارة على خطط معلمي المواد 3.90 932. 2 كبيرة

 2 .لحاجات الطلبة الموهوبين

المسابقات )العلمية والثقافية والزيارات من خّطة اإلدارة تتي 3.90 391. 2 كبيرة
 2 والرحالت والمعسكرات( بهدف تنفيذها ثم تقويم نتائجها.

تحرص اإلدارة على إقامة المعار  )العلمية والفنية  3.90 905. 2 كبيرة
 0 مختلف المواهط على مستوى المدرسة.لواألدبية( 

لّتفكير اإلبداعي يمن الخطط المقترحة من ُتدَر  مهارات ا 3.55 929. 0 كبيرة
 4 اإلدارة في تدريس الّطلبة الموهوبين.

تحرص اإلدارة على تدريط المعلمين على كيفية التعامل مع  3.58 1.000 2 كبيرة
 0 الطلبة الموهوبين.

تعمل اإلدارة على تهيئة مكتبة متخصصة غنية بالمصادر  3.53 1071. 7 كبيرة
 7 ألجهزة الحديثة.العلمية معززة با

 الدرجة الكلية 3.76 731.  كبيرة
وجاءت ( 0.97على متوسط مرتفع ) (1) (، لقد حصلت العبارة4) على نتائج بناء الجدول

االولى، وهذا يشير الى ان اإلدارة تعمل على بيان ىهمية رعاية الطلبة الموهوبين للهيئة  الرتبةفي 
الثانية،  الرتبةحصل على  ي( والذ0.93متوسط مرتفع )على  2 التدرسيسة، ولقد حصلت العبارة
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يشير الى ان اإلدارة تتطلع على خطط المعلمين للّتأكد من مواءمتها لحاجات الطلبة الموهوبين،  اوهذ
 وهذا يشير الى ان االدارة تسعى لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين  

 النتائج المتعلقة بمجال دور المعلم
والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة، لدور  المعيارية والرتبة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 5) الجدول

مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال دور المعلم 
 )مرتبة تنازليًا(

اإلنحراف  الرتبة الدرجة
 المعياري

 الوسط
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
ىساعد الطلبة على الربط بين ما يتعلمونث  4.31 7363. 1 كبيرة جداً 

 12 .وخبراتهم الحياتية

ىعزز سلوك الطلبة المبادرين بتقديم ىفكار  4.29 2733. 2 كبيرة جداً 
 2 ابتكاريث جديدة.

ىحرص على عدم إلزام الطلبة بأسلوط محدد في  4.19 7243. 0 كبيرة ً 
 9 لمشكالت التي تواجههم.التعامل مع ا

ىشجع الطلبة على تقديم إيافات مثرية لألفكار  4.18 8823. 4 كبيرة
 11 المطروحة.

ىشجع الطلبة على تدوين ىفكارهم اإلبداعية في  4.15 7853. 2 كبيرة
 13 .سجالتهم الخاصة

ىعمل على تطبيق برامج داعمة خاصة بالطلبة  4.01 8693. 6 كبيرة
 10 الموهوبين.

 الدرجة الكلية 4.19 5866.  كبيرة
(، 4.01على متوسط مرتفع ) 12العبارة  لقد حصلت(، 2الجدول )النتائج في بناء على 

االولى، وهذا يشير الى ان المعلمين يساعدون الطلبة على الربط بين ما يتعلمونث  الرتبة وجاءت في
اي، الثانية.  الرتبة وحصلت في( 4.29على متوسط مرتفع )2حصلت العبارة و ، وخبراتهم الحياتية

 ن على تعزيز سلوك المبادرة لدى الطلبة عندما يقدمون افكار ابتكارية جديدة و المعلم ليعم
 النتائج المتعلقة بمجال دور المناهج الدراسية

 والرتبة والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة، لدور الحسابية واإلنحرافات المعيارية ( المتوسطات 6الجدول )
مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال دور 

 المنهاج الدراسي )مرتبة تنازليًا(
اإلنحراف  الرتبة الدرجة

 المعياري
 الوسط

 رقم الفقرة الفقرة الحسابي

تدادًا يمّكن المنها  الطلبة من إيافة ىفكار ىخرى تكون ام 3.49 1.003 1 كبيرة
 12 لما ورد في الكتاط.

خراجث على إدراك  3.38 1.041 2 متوسطة شبكة تساعد طريقة إعداد الكتاط وا 
 21 بين مكونات مويوعاتث. العالقات
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اإلنحراف  الرتبة الدرجة
 المعياري

 الوسط
 رقم الفقرة الفقرة الحسابي

البحث والّتحّري والّتفكير الّناقد تقوم المناهج على ) 3.38 2010. 2 متوسطة
 12 .( بعيدًا عن التلقينواإلبداعي

تتوافر في المدرسة مناهج داعمة للطلبة الموهوبين لتنمية  3.37 3108. 4 متوسطة
 14 إبداعاتهم.

يشجع المنها  الطلبة على اقتراا نهايات متعددة  3.37 978. 4 متوسطة
 17 للنصوص األدبية.

الطلبة على )التخيل والتأمل  مقدرةينمي المنها  المدرسي  3.37 1.333 4 متوسطة
بداك األفكار(.  10 وا 

يحتوي المنها  المدرسي على ىسئلة ابتكاريث تنمي مهارات  3.37 2103. 4 متوسطة
 23 التفكير اإلبداعي.

 19 يتيمن المنها  ىساليط تقويم مبتكرة. 3.23 1.054 2 متوسطة
 الدرجة الكلية 3.37 833.  متوسطة

(، 0.49على متوسط مرتفع ) 12حصلت العبارة  فقد(، 0الجدول ) ما جاء في بناء على
االولى، وهذا يشير الى ان المناهج الدراسية تمكن الطلبة من ايافة افكار اخرى  الرتبة وجاءت في

وجاءت ( يعد متوسطًا، 0.02على متوسط ) 21ذات صلة لما ورد بالمنها ، ولقد حصلت العبارة 
خراجها يجط ان يت الرتبة في م تطويرها الثانية، وهذا يشير الى ان طريقة إعداد المناهج الدراسية وا 

 المنها .  مويوعاتالعالقات ما بين  إدراكبشكل  يمكن الطلبة من 
 النتائج المتعلقة بمجال دور الطلبة

لدور والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة،  المعيارية والرتبة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 7)الجدول 
ير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال دور الطلبة الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفك مدارس

 )مرتبة تنازليًا(

اإلنحراف  الرتبة الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  الفقرة
 الفقرة

 20 يشترك الطلبة في إنجاز بع  األعمال الجماعية. 3.89 784. 1 كبيرة

 3.81 901. 2 كبيرة
دير يحرص الطلبة على التجاوط مع حاجات بعيهم )كالتق

 واالنتماء والتعاطف(.
27 

 3.78 538. 0 كبيرة
هم في مشروعات زمالئهم، مبّينين جوانط ءيبدي الّطلبة آرا

 القّوة والّيعف بأسلوط علمي.
22 

 20 يقّوم الّطلبة إجابات زمالئهم. 3.76 638. 4 كبيرة

 3.68 958. 2 كبيرة
يتبادل الطلبة الخبرات في كيفية قياء وقت الفراغ لتعرف 

 الهوايات المفيدة.
24 
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اإلنحراف  الرتبة الدرجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  الفقرة
 الفقرة

 22 مهما بدت غرابتها.بعيًا يحترم الطلبة ىفكار بعيهم  3.62 922. 0 كبيرة
 الدرجة الكلية 3.76 665.  كبيرة

(، 0.70على متوسط مرتفع ) 20حصلت العبارة  فقد(، 7الجدول )ما ورد في بناء على 
في إنجاز بع  األعمال الجماعية، االولى، وهذا يشير الى ان الطلبة يشتركون  الرتبة فجاءت في

الثانية، وهذا يشير الى ان  الرتبة وجاءت في( 0.21على متوسط مرتفع ) 27وحصلت العبارة 
 بعياً والتعاطف مع بعيهم  بعياً  الطلبة يحرصون على تقدير بعيهم

 النتائج المتعلقة بمجال دور العالقة ما بين االسرة والمدرسة
لدور والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة،  المعيارية والرتبةابية واإلنحرافات ( المتوسطات الحس8)الجدول 

الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال العالقة بين  مدارس
 األسرة والمدرسة )مرتبة تنازليًا(

 الرتبة الدرجة
اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 رقم الفقرة ةالفقر

اآلباء والمعلمين لالرتقاء برعاية  مجالس تفعل المدرسة 3.67 1.06 1 كبيرة
 03 الطلبة الموهوبين.

توفر المدرسة قنوات التواصل مع األسرة الكتشاف  3.60 1.02 2 كبيرة
 22 الطلبة الموهوبين.

ل توفر المدرسة مدونة سلوك مشتركة مع األسرة للتعام 3.45 1.06 0 كبيرة
 29 مع الطلبة الموهوبين.

تعقد المدرسة ندوات علمية متخصصة بالتعاون مع  3.43 1.13 4 كبيرة
 02 مؤسسات المجتمع المدني للطلبة الموهوبين وىسرهم.

تقوم المدرسة بعقد ورش عمل متخصصة لزيادة وعي  3.38 1.11 2 كبيرة
 01 األسر بالمراحل النمائية للطلبة الموهوبين.

 00 تعمل المدرسة على االلتقاء باسر الطلبة الموهوبين 3.37 1.10 0 متوسطة
 الدرجة الكلية 3.48 6.92  كبيرة

وجاءت (، 0.07على متوسط مرتفع ) 03حصلت العبارة  فقد(، 2الجدول ) نتائج بناًء على
اية الطلبة اآلباء والمعلمين لالرتقاء برع مجالس االولى، وهذا يشير الى ان تفعل المدرسة الرتبة في

الثانية. ىي ان  الرتبة وجاءت في، 0.03على متوسط مرتفع  22الموهوبين. لقد حصلت العبارة 
 المدرسة تعمل على توفير قنوات التواصل مع األسرة الكتشاف الطلبة الموهوبين
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 النتائج المتعلقة بمجال دور المشرف التربوي
 ، لتقديرات عينة الدراسة، لدورعيارية والرتبة والدرجةالم( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 9)الجدول 

مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال دور 
 المشرف التربوي )مرتبة تنازليًا(

اإلنحراف  الرتبة الدرجة
 المعياري

المتوسط 
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
يقدم المرشد االستشارات )التربوية والنفسية واالجتماعية  3.70 093. 1 كبيرة

 ىمورهم. للمعلمين وللطلبة الموهوبين وىولياء
04 

 3.59 1.11 2 كبيرة
يساعد المرشد الموهوبين على إدراك حاجاتهم )النفسية 
والمعرفية واالجتماعية( وفهمها، ويعمل على توعيتهم بالسبل 

 خل المدرسة وخارجهاوالمصادر المتاحة إلشباعها دا

00 

يساعد المرشد الطلبة الموهوبين على تعزيز ثقتهم بأنفسهم  3.59 1.073 2 كبيرة
 لتحقيق التوازن المؤدي للتوافق االجتماعي.

07 

 هممقدراتيساعد المرشد الطلبة الموهوبين على اكتشاف  3.56 1.106 4 كبيرة
مكاناتهم.  وا 

02 

بتوعية )الهيئات اإلدارية والتعليمية وىولياء  يقوم المرشد 3.52 1.149 2 كبيرة
 األمور( بأهمية رعاية الطلبة الموهوبين )نفسيًا واجتماعيًا(.

02 

 43 موهوط. طالط لكل (profileُيِعد المرشد ملفًا خاصًا ) 3.44 1.23 0 كبيرة
يعقد المرشد لقاءات دورية منتامة بالطلبة الموهوبين لتعرف  3.44 1.17 0 كبيرة

 حتياجاتهم لإلسهام في حل مشكالتهم.ا
09 

 الدرجة الكلية 3.551 1.02  كبيرة
وجاءت ، 0.73على متوسط مرتفع  04حصلت العبارة  فقد(، 9الجدول ) ما جاء في بناء على

االولى، وهذا يشير الى ان المرشد التربوي يقدم االستشارات )التربوية والنفسية واالجتماعية  الرتبة في
 (0.29على متوسط مرتفع ) 00حصلت العبارة و ىمورهم،  وللطلبة الموهوبين وىولياءللمعلمين 
الثانية، وهذا يشير الى ان المرشد التربوي يساعد الطلبة الموهوبين على إدراك  الرتبة وجاءت في

حاجاتهم )النفسية والمعرفية واالجتماعية( وفهمها، ويعمل على توعيتهم بالسبل والمصادر المتاحة 
 شباعها داخل المدرسة وخارجها.إل

   النتائج المتعلقة بمجال دور االنشطة المدرسية
لدور والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة،  المعيارية والرتبة( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات 16)الجدول 
ال األنشطة الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مج مدارس

 المدرسية )مرتبة تنازليًا(
درجة 
 التطبيق

 الرتبة
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

 41 (.هممقدراتتساعد األنشطة على )اكتشاف الموهوبين وتنمية  3.890 857. 1 كبيرة
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درجة 
 التطبيق

اإلنحراف  الرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  الفقرة
 الفقرة

 3.723 1.05 2 كبيرة
تعمل األنشطة المدرسية على رفع الدافعية عند الطلبة 

 الموهوبين لزرك الثقة بأنفسهم.
42 

 3.653 1.02 0 كبيرة
تتيمن األنشطة المدرسية مشروعات للدراسة الحرة من ىجل 

 توسيع دائرة معارفهم إلكسابهم مهارات بحثية.
40 

 3.62 1.005 4 كبيرة
التفكير  لدعمُتوِاف األنشطة المدرسية العمليات العقلية العليا 

 واألداء اإلبداعيين.
40 

تركز األنشطة المدرسية على تنمية المتغيرات اإلدراكية لدى الطلبة  3.603 1.034 2 كبيرة
 44 التفكير المتباعد والجانبي، والتحصيل الدراسي(. مقدرات)ك

 3.563 1.04 0 كبيرة
توفر المدرسة نشرات إرشادية شاملة للبيئة المدرسية عن )مرافق 

نها، والبرنامج الزمني ومكوناتها، وكيفية اإلفادة م ،المدرسة
جراءات السالمة عند التعامل معها(.  الستخدامها، وا 

42 

 الدرجة الكلية 3.67 834.  كبيرة
وفي ، 0.29على متوسط مرتفع 41لعبارة حصلت ا فقد(، 13) الجدول ما ورد في بناء على

ن وتنمية رتبة اولى، وهذا يشير الى ان األنشطة المدرسية تساعد على )اكتشاف الموهوبيال
رتبة ثانية، وهذا يشير وجاءت في ال، 0.72على متوسط مرتفع  42عبارة (، ولقد حصلت الهممقدرات

 الى ان األنشطة المدرسية ترفع الدافعية عند الطلبة الموهوبين لزرك الثقة بأنفسهم
 النتائج المتعلقة بمجال دور البيئة المدرسية

لدور والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة،  المعيارية والرتبةفات ( المتوسطات الحسابية واإلنحرا11)الجدول 
الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال البيئة  مدارس

 المدرسية )مرتبة تنازليًا(
درجة 
اإلنحراف  الرتبة التطبيق

 المعياري
المتوسط 
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
تشجع المدرسة الطلبة على استخدام المرافق )كالمسرا والمختبر  4.05 3.27 1 كبيرة

 47 والمالعط الريايية(.

لمختبرات توفر المدرسة للطلبة فرص إجراء التجارط في ا 3.93 96. 2 كبيرة
 42 العلمّية ومختبرات الحاسوط.

يئة البيئة تعمل المدرسة على )توفير المواد والمعدات، وته 3.68 1.05 0 كبيرة
 49 المناسبة( إلنتا  ىعمال جديدة من قبل الطلبة.

توفر المدرسة األدوات والتجهيزات في ىماكن ممارسة األنشطة  3.59 1.12 4 كبيرة
 21 لمعرفة المواهط بهدف تنميتها.

األغرا  إلشباك المواهط  المرافق متعددةتوفر المدرسة  3.54 1.13 2 كبيرة 22 
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درجة 
اإلنحراف  الرتبة التطبيق

 المعياري
المتوسط 
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
 المتنوعة لدى الطلبة.

 3.53 3.27 0 كبيرة
بمقاييس فنية عالية المستوى من حيث تمتاز الغرف الصفية 

لتتالءم مع المواقف التعليمية  )المساحة والمواد المتاحة(
 التعلمية للطلبة الموهوبين.

23 

 الدرجة الكلية 3.72 870.  كبيرة
جاء  4.32مرتفع على متوسط  47حصلت العبارة فقد  ،(11)الجدول النتائج في بناء على 
ولى، وهذا يشير الى ان المدرسة تشجع الطلبة على استخدام المرافق )كالمسرا في الرتبة األ

ثانية، وهذا يشير الى الرتبة وجاءت في ال 0.90على متوسط مرتفع  42والمختبر(، وحصلت العبارة 
 رات الحاسوط.ان المدرسة توفر للطبة فرصًا الجراء التجارط في المختبرات العلمية ومختب

 النتائج المتعلقة بمجال دور التقنيات والتكنولوجيا 
( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  والرتبة والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة، لدور  12الجدول )

ت مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها  في مجال التقنيا
 والتكنولوجيا )مرتبة تنازليًا(

درجة 
اإلنحراف  الرتبة التطبيق

 المعياري
المتوسط 
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
تشجع المدرسة على استخدام التقنيات الحديثة في العملية  3.82 1.01 1 كبيرة

 20 التعليمية التعلمية.

في التعلم بشكل  الذكّيةتواف المدرسة اللوا التفاعلي واألجهزة  3.63 1.135 2 كبيرة
 27 علمي.

 3.58 1.03 0 كبيرة
توفر المدرسة )نصوصًا وصورًا ولقطات فيديو ومؤثرات 
صوتية وحركية( إلكساط العملية التعليمية السمة الواقعية، 
 بحيث يصبح النشاط التفكيري اإلبداعي ىكثر جدية ومتعًة.

24 

ية عبر اإلنترنت لتحقيق ىهداف توفر المدرسة وسائط إلكترون 3.57 1.07 4 كبيرة
 20 التعلم.

 3.56 1.106 2 كبيرة
توفر المدرسة قاعدة معلومات متنوعة من خالل )اإلنترنت 
وقواعد البيانات( بحيث تيسر على الطالط انتقاء البيانات 
 لمعالجتها، بهدف توايفها لخدمة مويوعات المنها .

22 

الوسائط اإللكترونية عبر وسائل  تشجع المدرسة استخدام 3.53 1.081 0 كبيرة
 03 التواصل االجتماعي بين الطالط والمعلم.

توفر المدرسة برامج تدريبية على ىحدث ما يصدر من برامج  3.33 1.180 7 متوسطة
 29 حاسوبية مرتبطة بالمواد الدراسية.

 22 تواف المدرسة التعليم المقلوط باستخدام موقع اليوتيوط 3.30 1.15 2 متوسطة
 الدرجة الكلية 3.543 905.  كبيرة



 .0202، الثاني األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  611 

جاء في الرتبة ( 0.22على متوسط مرتفع ) 20حصلت العبارة  فقد(، 12بناءعلى الجدول )
على استخدام التقنيات الحديثة في العملية  الطلبة، وهذا يشير الى ان المدرسة تشجع األولى

ثانية، اي ان جاء في الرتبة ال 0.00على متوسط مرتفع  27حصلت العبارة و التعليمية التعلمية، 
 المدرسة تعمل على توايف اللوا التفاعلي واألجهزة الذكّية في التعلم بشكل علمي.

  :ثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
بين اتجاهات افراد  ما-( α =0.05مستوى الداللة ) عند-احصائيةذات داللة  فروق هناكهل 

 ؟األكاديميللجنس او سنوات الخبرة او المؤهل  زىىن تعالعينة يمكن 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات، لتقديرات عينة الدراسة، استخرجت  لإلجابة عن هذا السؤال

مدارس الطلبة الموهوبين في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها، وفقًا لمتغيرات لدور 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات، ( يبّين 10رة. والجدول )الجنس، والمؤهل األكاديمي، وسنوات الخب

مدارس الطلبة الموهوبين في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى لتقديرات عينة الدراسة، لدور 
 الطلبة.

مدارس الطلبة ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات والدرجة، لتقديرات عينة الدراسة، لدور 13)الجدول 
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها، وفقًا لمتغّير الجنس، والمؤهل األكاديمي،  الموهوبين في

 وسنوات الخبرة.
 الدرجة اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستويات المتغّير المستقل المتغّير المستقل

 الجنس
 كبيرة 67. 3.62 111 ذكور
 كبيرة 59. 3.69 189 إناث
 كبيرة 62. 3.67 300 الكلي

 المؤهل األكاديمي

 كبيرة 60. 3.66 134 بكالوريوس
 كبيرة 55. 3.84 62 بكالوريوس+دبلوم
 كبيرة 03. 3.58 101 دراسات عليا

 كبيرة 62. 3.67 033 الكلي

 سنوات الخبرة

 كبيرة 69. 3.47 34 سنوات 2ىقل من 
 13سنوات إلى  2من 

 سنوات
 كبيرة 66. 3.65 65

 كبيرة 59. 3.72 201 سنوات 13من ىكثر 
 كبيرة 62. 3.67 300 الكلي
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ىعلى ااهريًا من  (3.69)(، ان المتوسط الحسابي لتقديرات اإلناث 10يتبّين من الجدول )
وفيما يتعلق بالمؤهل األكاديمي، ُيالحا ىن المتوسط الحسابي   (3.65).للذكورالمتوسط الحسابي 

، يليث المتوسط (3.84)بكالوريوس والدبلوم هو األعلى ااهريا لتقديرات المعلمين من حملة ال
بسنوات الخبرة، كان  فيما يتعلق. ىّما  (3.66)الحسابي لتقديرات المعلمين من حملة البكالوريوس

المتوسط الحسابي لتقديرات المعلمين األكثر خبرة )ىكثر من عشر سنوات( هو األعلى 
لتقديرات المعلمين ذوي الخبرة من خمس سنوات إلى عشر  ، يليث المتوسط الحسابي(3.72)ااهريا
مدارس الطلبة الموهوبين في تنمية . كما يّتيح درجة تقديرات عينة الدراسة، لدور (3.65)سنوات 

مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبتها، وفقًا لمتغّير الجنس، والمؤهل األكاديمي، وسنوات الخبرة، 
 كانت كبيرة.

جنس، والمؤهل األكاديمي، والخبرة بمستوياتها المختلفة في تقدير ىدوار مدارس ولدراسة ىثر ال
الموهوبين مجتمعة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، تّم استخدام تحليل التباين الثالثي للمقارنة 

 رهاألدوا بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمين حول درجة ممارسة مدارس الطلبة الموهوبين
( يبّين نتائج تحليل التباين الثالثي للمقارنة بين 14في تنمية التفكير اإلبداعي للطلبة. والجدول )

المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمين حول درجة ممارسة مدارس الطلبة الموهوبين في األردن 
ًا لمتغيرات الجنس، ألدوارها مجتمعة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نار معلميها تبع

 المؤهل العلمي، والخبرة.

( نتائج تحليل التباين الثالثي للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمين حول 14الجدول )
درجة ممارسة مدارس الطلبة الموهوبين ألدوارها مجتمعة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من وجهة 

 الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة.نظر معلميها تبعًا لمتغيرات 
 الداللة اإلحصائية (F)اإلحصائي ف  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 3.30 2.91 42. 1 42. الجنس
 01. 4.50 1.67 2 3.34 المؤهل العلمي
 3.03 1.21 45. 2 90. سنوات الخبرة

   37. 282 104.65 الخطأ
    299 4147.90 المجموك
المجموك 
    298 114.87 المعّدل

 فروقالى عدم وجود  (،14ىشارت نتائج تحليل التباين الثالثي، كما هو مبّين في الجدول )
ما بين تقديرات المعلمين في جميع المجاالت مجتمعة، ُتعزى للجنس او سنوات ذات داللة إحصائية 
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بين تقديرات المعلمين في جميع المجاالت  ماذات داللة إحصائية  فروقوجود  وتبينالخبرة، 
قد تم اجراء اختبار الفئة التي يعد الفرق لصالحها، ف مجتمعة، ُتعزى للمؤهل األكاديمي. للكشف عن

( يبّين نتائج اختبار شيفيث للمقارنات البعدية بين 12للمقارنات البعدية. والجدول ) (Scheffe)شيفيث 
في تنمية ألدوارها درجة ممارسة مدارس الموهوبين علمين حول المتوسطات الحسابية لتقديرات الم

 .التفكير اإلبداعي للطلبة، وفقًا للمؤهل األكاديمي
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمين حول  (15) الجدول

 لبة، وفقًا للمؤهل األكاديمي. درجة ممارسة مدارس الموهوبين في تنمية التفكير اإلبداعي للط
 دراسات عليا بكالوريوس ودبلوم مستويات المتغير المستقل المتغير المستقل
 0.08 0.18- بكالوريوس المؤهل األكاديمي

 *0.25  بكالوريوس ودبلوم
 (p˂0.05).( α=65ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*

(، وجود فروق 12بعدية، كما هو مَوّيح في الجدول )ىاهرت نتائج اختبار شيفيث للمقارنات ال
ذي داللة إحصائية بين تقديرات المبحوثين من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم وتقديرات المبحوثين 
من حملة الشهادات العليا، وذلك بما يتعلق بدور المنها  الدراسي، لصالح حملة درجة البكالوريوس 

 والدبلوم.
الطلبة في مدارس الطلبة ذلك إلى ىن تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى  انوقد يعزو الباحث

من المستجدات التربوية الحديثة في التعليم ويحتا  ذلك إلى معرفة ومهارات، وهذا الموهوبين يعد 
عداًدا خاًصا للقائمين على تلك المدارس، كما ان تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي  يتطلط تدريًبا وا 

يتطلط امتالك خبرة في مجال تدريس الموهوبين، وخبرة في مجال توايف  الطلبةهؤالء  لدى
 إستراتيجيات تدريسية حديثة وتطبيق مقاييس واختبارات بحاجة إلى معرفة ومهارة.

وقد يعزو الباحثان عدم وجود فروق دالة إحصائّيًا تعزى للجنس إلى عدة عوامل، منها ىن 
ن الخبرة في هذا المجال. لذا يمكن للباحثين ىن يتوقعا اهور مزيد من للجنسين قدرًا متساوًيا م

الفروق بين الجنسين في تقديراتهم لدور مدارس الطلبة الموهوبين في األردن في تنمية مهارات 
 من المعرفة والمهارة والخبرة، اً مناسب اً منهما قدر  داعّي لدى طلبتها عندما يتاا كلالتفكير اإلب

ذي داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين  فروق هناكق بالمؤهل األكاديمي، فىما فيما يتعل
حملة درجة البكالوريوس والدبلوم ونارائهم حملة المؤهالت العليا فيما يتعلق بدور مدارس الطلبة 
الموهوبين في األردن في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة، ولصالح حملة درجة البكالوريوس 
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معًا. ويرى الباحثان ىن هذ  النتيجة متوقعة، فاألصل ىن دبلوم التربية، هو لرفع مستوى والدبلوم 
المعلمين من الناحيتين المسلكّية والعلمّية وتزويدهم بكفايات التعليم الالزمة لممارسة مهنة التعليم. 

ايا النارية ىكثر إلى برامج الدراسات العليا التي غالبا ما تركز على القي تعزىوىن هذ  النتيجة قد 
من األمور التطبيقية وقد يتعزز ذلك بافتقار الخطط الدراسّية التي يدرسها المعلمون لمفردات التفكير 

من قيايا، فيال عن ىن برامج الدراسات العليا التي  والطلبة الموهوبين وما يتعلق بهماإلبداعي 
 بالطلبة الموهوبين ورعايتهم. يلتحق بها المعلمون غالبا ما تكون برامج تربوية ال تتعلق 

تعزى  فروقعدم وجود ب(،  ,2310Al-Aliالعلي ) وتتفق هذ  النتيجة مع ما ىاهرتث دراسة 
للجنس والخبرة التدريسية في االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي الطلبة الموهوبين، ووجود فروق 

لطلبة الموهوبين من حملة دالة إحصائيا باختالف المؤهل العلمي للمعلم لصالح معلمي ا
التي ، (Al- Friehat, et  al, 2016)مع نتائج دراسة الفريحات واخرون وتتفق ىيًيا البكالوريوس. 

ما بين اتجاهات المبحوثين حول دور معلمي مدارس الملك عبد اهلل للتمّيز  فروقشارت الى وجود ى
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة المتفوقين، والتي 

 حملة ماجستير فأعلى. 
 ,Almomani) وعليمدات والشدرمانوتختلدف هدذ  النتيجدة مدع مدا توصدلت لدث دراسددة المدومني 

A’lemat and Alshorman,2018) ، لددى وجددود فددروق دالددة إحصددائًيا لتقددديرات إاشددارت  التددي
واالحتفدداا بالمواهددط( فددي الجامعددات األردنيددة ىعيدداء هيئددة التدددريس علددى مجددالي )جددذط المواهددط، 

 الحكومية، ُيعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور. 
 الخالصة:

دورا ايجابيدًا فدي تنميدة مهدارات التفكيدر  تدؤديمدارس الطلبة الموهوبين في االردن لقد تبين بأن 
لمعلمددين فددي جميددع مددا بددين تقدديرات اذات داللددة إحصدائية  فددروق، وتبدين وجددود اإلبدداعّي لدددى طلبتهددا

ولكن، تبين   ولصالح حملة درجة البكالوريوس والدبلوم.المجاالت مجتمعة، ُتعزى للمؤهل األكاديمي، 
ما بين تقدديرات المعلمدين فدي جميدع المجداالت مجتمعدة، ُتعدزى ذات داللة إحصائية  فروقعدم وجود 

تنميددددة ة الموهددددوبين فددددي تحسددددين دور مدددددارس الطلبددددبن: اويوصددددي الباحثددددللجددددنس او سددددنوات الخبددددرة، 
 .مهارات التفكير اإلبداعّي لدى طلبتها
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 التوصيات:
 التوصيات اآلتية:م يالتوّصل إليها، فإن ث يمكن تقد في يوء النتائج التي تم  

للدور المقترا لمدارس الطلبة الموهوبين في تنمية مهارات الدعوة إلى تبني وزارة التربية والتعليم  -
 لدى طلبتها. التفكير اإلبداعّي 

 الطلبةالمعلمين العاملين في مدارس  مقدراتعقد ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير  -
 الموهوبين في االردن 

وتطوير  الطلبةالموهوبين، تعمل على صقل مواهط هؤالء  الطلبةتطبيق برامج في مدارس  -
 تفكيرهم االبداعي
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