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فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء الناجح في تطوير التفكير 
الناقد وتحسين دافع اإلنجاز األكاديمي وتعزيز االتجاه نحو اإلبداع الجاد لدى 

التالميذ الموهوبين منخفضي التحصيل الدراسي 

الملخص: 
هدف��ت �لدر��ص��ة �حلالية �إىل تقدمي برنام��ج تدريبي قائم على نظرية �ل��ذكاء �لناجح لتطوير �لتفكري 
�لناقد، وحت�ص��ني د�فع �الإجناز �الأكادميي وتعزيز �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد لدى )9( من �لتالميذ �ملوهوبني 
منخف�ص��ي �لتح�صيل �لدر��صي مبنطقة جاز�ن باململكة �لعربية �ل�صعودية، ممن ترت�وح �أعمارهم �لزمنية بني 
)13-12( �صن��ة، مبتو�ص��ط ق��دره )12.33( �صن��ة، وبانحر�ف معي��اري قدره )1.22( درج��ة، �مللتحقني مبركز 
�الأم��ري نا�ص��ر بن عبد�لعزيز لرعاي��ة �ملوهوبني مبحافظة �صبي��ا. وقد ��صتعان �لباحث بالعدي��د من �ملقايي�س 
لقيا�س متغري�ت �لدر��صة �لتابعة، وتو�صلت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت داللة �إح�صائية بني �لقيا�صني �لقبلي 
 و�لبعدي، لكل من �لتفكري �لناقد ود�فع �الإجناز �الأكادميي، و�الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد، يف �جتاه �لقيا�س �لبعدي

 )�لقيا�س �الأف�صل(.

�لكلم��ات �ملفتاحية: �لذكاء �لناجح، �لتفكري �لناقد، د�فع �الإجن��از �الأكادميي، �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد، 
�ملوهوبون منخف�صو �لتح�صيل �لدر��صي.
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Effectiveness of a Training Program Based on the Theory of 
Successful Intelligence in Developing Critical Thinking and 
Improving Academic Achievement among Gifted Students 

of Low Academic Achievement

Abstract:

The study was designed to develop critical thinking, improve the academic 
achievement motivation, and promote the attitude towards serious creativity 
among a sample of gifted students with low academic achievement in Jazan, 
Saudi Arabia. The sample consisted of 18 gifted students enrolled in Prince 
Nasser bin Abdulaziz Center for the gifted, aged between (12- 13) years 
with an average of (12.33) years and with a standard deviation of (1.22) 
degrees. The researcher used a training program based on the theory of 
successful intelligence. The researcher used many scales to measure the 
dependent variables of the study. The results of the study indicated that there 
are statistically significant differences between the pre and post-test of critical 
thinking and motivation towards academic achievement and the attitude 
towards serious creativity in the post-test (the best measurement).

Keywords: Successful intelligence, Critical thinking, Trend towards serious 
creativity, Gifted students with low academic achievement, Academic 
achievement motivation.
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المقدمة:
�أ�صب��ح للموهب��ة �ليوم �أهمي��ة خا�ص��ة، فالتحديات كث��رية، ورغبات �الإن�ص��ان يف �زدياد م�صتم��ر، وتهدف 
�لبل��د�ن �ملتقدمة من ور�ء �هتمامها باملوهوبني �إىل توف��ري كافة �لظروف و�الإمكانات لتنمية �لقدر�ت �لعقلية 
�ملتوف��رة له��م، على نحو ي�صمح باإعط��اء �أف�صل ما عندهم ملجتمعاتهم، بحيث حتتفظ ه��ذه �ملجتمعات مبكانتها 
ب��ني دول �لع��امل )ب��در، 2013(. فاملوهوبون هم �ل��روة الأي جمتمع، وهم عمادها وذخريته��ا، وهم �ال�صتثمار 
�حلقيق��ي و�الأمث��ل �لذي يجب �أن ي�صتثمر لبناء �ملجتمعات )�لقرين، 2014(. فم�صتقبل �الأمة ونه�صتها يعتمد 
وب�ص��كل كب��ري على �ملوهوب��ني، فبدون �لعقل ال تتق��دم �الأمم، وال تبلغ تطلعاتها �ملن�ص��ودة، ولذلك فتعليم ذوي 
�ملو�ه��ب وتربيتهم �صرورة قومي��ة و�إن�صانية، ودر��صة كل ما يتعلق بنو�حي منوه��م �ملختلفة �صرورة �أ�صا�صية، 
الإر�ص��اء قو�ع��د ونظ��م �لرتبي��ة �لالزم��ة لهم، ذل��ك الأن �لتق��دم ال ميكن حتقيقه ب��دون تطوي��ر �ملو�هب عند 
�الإن�ص��ان )�خلطي��ب، 1998(. و�ملوهوب��ون يو�جه��ون �لعديد من �لتحدي��ات �لتي قد ت�صبب له��م �صوء �لتكيف 
�لنف�ص��ي و�الجتماع��ي، مم��ا قد ي�صبب له��م �لعديد من �مل�ص��كالت �لتكيفي��ة )Chan, 2005(. كم��ا �أن هناك 
�أ�صط��ورة مفاده��ا �أن �ملوهوب��ني �أف�ص��ل تو�فقًا و�أف�صل حظ��ًا و�أقل ��صطر�ب��ًا �نفعاليًا من �لعادي��ني، كما يتوقع 
�أن حت�صيله��م �لدر��ص��ي مرتفع، وكل ه��ذ� عك�س �حلقيقة، الأن بع���س �ملوهوبون يتعر�ص��ون لل�صغوط و�ل�صعور 
بالعزلة و�الإحباط و�لفر�غ �النفعايل، مما يوؤدي �إىل �نخفا�س حت�صيلهم �لدر��صي )بدر، 2013(. فالتح�صيل 
%( منهم متدين  �ملت��دين من �مل�ص��كالت �ل�صائعة لدى �ملوهوبني، فقد �أ�صارت بع�س �لدر��ص��ات �إىل �أن )15-50 
�لتح�صي��ل )Walker, Hafenstein, & Crow-Enslow, 1999(، وعل��ى ه��ذ� �الأ�صا���س يع��ّرف �ملوه��وب 
مت��دين �لتح�صي��ل باأن��ه �لفرد �لذي ميتل��ك ��صتع��د�دً� �أو قدرة عقلية عالي��ة )ذكاء مرتف��ع(، ولكن حت�صيله 
�لدر��ص��ي �أقل م��ن �مل�صتوى �ملتوقع ملن هم يف م�صتوى قدرته �لعقلية )�صليم��ان، 2004(، وهو من ينحرف درجة 

و�حدة حتت �لو�صط يف �ختبار�ت �لتح�صيل �أو �الأد�ء )�خلليفة وعطا �هلل، 2006(.
ه��ذ� وم��ن �ملوؤك��د �أن �لتفكري �أرقى �صمة يت�صم بها �الإن�صان �لذي كرمه �هلل ع��ز وجل، وميزه عن غريه من �صائر 
�لكائن��ات �حلي��ة، ولق��د ح��ث �هلل �صبحان��ه على �لتفك��ري يف �لكثري م��ن �الآيات �لقر�آني��ة، وكرم �لعق��ل و�لعلم 
و�لعلماء، فقد عد ديننا �حلنيف �لتفكري فري�صة �إ�صالمية، وفري�صة �لتفكري يف �لقر�آن ت�صمل �لعقل �الإن�صاين 
بكامل ما �حتو�ه من �لوظائف بخ�صائ�صها جميعًا )�أحمد، 2012(. وبناء عليه، يعترب �لتفكري �لناقد من �أهم 
جم��االت ��صتثمار �ملوهوبني )رزق، 2009(. ويعّرف باأنه "عملي��ة حتليل للم�صكلة، وفح�س مكوناتها وتقوميها، 
ال�صتنت��اج وتركي��ب �أف��كار جدي��دة ووظائف جدي��دة لالأ�صي��اء، متكن �لف��رد من �تخ��اذ قر�ر للعي���س و�لعمل 
د�خ��ل ه��ذ� �لع��امل �لتكنولوجي �ملعقد �ملتغ��ري" )بهجات، 2005، 20(. ه��ذ� وت�صري �لعديد م��ن �لدر��صات �إىل 
�أن��ه عل��ى �لرغم من متت��ع �ملوهوبني بعدد م��ن �خل�صائ�س يف جماالت �لتفك��ري بوجه عام كالتف�ص��ري و�لتحليل 
 و�ال�صتق��ر�ء ...�ل��خ. �إال �أنه��م يعان��ون م��ن بع�س �مل�ص��كالت وبع�س �أوج��ه �لق�ص��ور يف م�صتوى �لتفك��ري �لناقد
 )Dixon  et al., 2004(. فق��د �أك��دت نتائ��ج در��ص��ات عدة عل��ى �أن م�صتوى �لتفكري �لناق��د لديهم هو عادة 
دون �مل�صت��وى �ملاأم��ول، وهو �أم��ر ي�صرتك فيه �ملوهوبون و�لعاديون )�ل��زق، 2012(. فكثري من �ملوهوبني خا�صة 
منخف�ص��ي �لتح�صيل يعانون م�صكالت يف مهار�ت �لتفكري �لناقد، كالتعرف على �الفرت��صات، و�لتف�صري وتقومي 

�حلجج و�ال�صتنتاج )�حلد�بي و�الأ�صول، 2012(.
وتعد �لد�فعية يف �ل�صلوك �الإن�صاين من �أهم مقومات �ل�صخ�صية و�أكرها �رتباطًا بعو�مل �لتفوق، فهي ترتبط 
ب�صم��ات �لفرد �ل�صخ�صي��ة و�الجتماعية من ناحية، كما ترتبط باجلانب �لعقل��ي �ملعريف له من ناحية �أخرى، 
فقط �أثبتت �لدر��صات �لتي �أجريت على �ملوهوبني �أن هناك �صمات �نفعالية يتميزون بها عن غريهم، وهذ� ما 
يدفع بهم �إىل �لتميز و�ملوهبة، وهذ� ما يحقق حدوث �لتعلم و�لتح�صيل �الأكادميي و�لتفوق، كما تو�صل بع�س 
�لباحثني من خالل در��صاتهم �إىل وجود عالقة �إيجابية بني �جلو�نب �لد�فعية وخمتلف مظاهر �لتفوق �لعقلي، 
حيث �عترب "�لد�فع �إىل �الإجناز مبثابة �أحد �لعو�مل �لتي ت�صهم يف �لو�صول �إىل م�صتويات مرتفعة يف �الأد�ء 
يف جم��االت ترتب��ط بتكوينه �لعقلي" )�لزي��ات، 2002، 36(. ويف ه��ذ� �ل�صياق �أ�صارت نتائ��ج بع�س �لدر��صات 
�إىل وج��ود ف��رق د�ل �إح�صائًيا ل�صالح �ملوهوبني مرتفعي �لتح�صي��ل يف م�صتوى د�فع �الإجناز �الأكادميي مقارنة 
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مبنخف�ص��ي �لتح�صيل )Vlahovic-Stetic, Vidovic, & Arambasic, 1999(. فمنخف�صو �لتح�صيل من 
�ملوهوب��ني ه��م عادة يت�صمون بالك�صل و�لالمباالة و�الإهمال و�نخفا���س �لد�فع �إىل �الإجناز، وذلك ب�صبب عدم 
�إ�صب��اع دو�فعهم، ب�صبب �أنهم يحتاجون �إىل ما يتح��دى قدر�تهم �لعقلية، نظرً� لوجود �صحنات �نفعالية ز�ئدة 
لديه��م تتطل��ب �لتحدي. فحينم��ا تقدم �إليهم مهام �صهل��ة وب�صيطة تفتقر �ال�صتك�ص��اف و�ال�صتطالع و�لتق�صي 
ف��اإن �ملح�صلة تكون �نخفا�س يف �لد�ف��ع �إىل �الإجناز، �الأمر �لذي يعقبه تدين و�نخفا�س يف م�صتوى �لتح�صيل 

)معني وح�صني، 2010(.
وجدي��ر بالذك��ر �أن �الهتم��ام باملوهوب��ني �هتم��ام موج��ه �أ�صا�ًصا نح��و �مل�صتقبل، كذل��ك فاإن �الإب��د�ع هو �لذي 
ميي��ز ب��ني �أمة متقدمة و�أم��ة �أقل تقدًما، و�ملوهبة هي حجر �الأ�صا�س لالإب��د�ع، و�لطريق �ملمهد لبلوغ ما يعرف 
باالإب��د�ع �جل��اد )Serious Creativity(، و�لذي عّرف��ه "دي بونو" )De Bono( عل��ى �أنه نوع من �لتفكري 
�ل��ذي يتطل��ب حل �مل�ص��كالت بطر�ئق غري تقليدي��ة �أو بطر�ئق تبدو غري منطقية، فه��و– �أي �الإبد�ع �جلاد – 
�لطريق��ة �لت��ي ننظ��ر بها �إىل �الأ�صي��اء �أو �ملو�صوعات م��ن زو�يا خمتلف��ة ومتنوعة، حيث نف�ص��ل بني ما يدور 
يف �لذه��ن ط��و�ل �لوقت، وبني �لتفكري �لهادف، �ل��ذي هو �ملحور �الأ�صا�صي لالإبد�ع �جل��اد )عبده، 2010(. لكن 

�ملوهبة يف �لطفولة خمتلفة عن �الإبد�ع يف �لر�صد )عبد�حلميد، 2016(. 
فاملوهب��ة متث��ل فقط ��صتع��د�ًد� للن�صاط �لكبري �لذي ه��و �الإبد�ع، هكذ� يرى بع�س �لعلم��اء، �إنه ميكن تعريف 
�ملوهب��ة عل��ى �أنها "�إمكان �أن ي�صبح �ملرء �أو �لطفل مبدًعا"، و�ملغزى هنا هو �أن �الإبد�ع يرتقي، ومع ذلك فهناك 
�إ�صكالي��ة ال ت��ز�ل تفر�س نف�صها هنا، فاالأطف��ال �ملوهوبون ال يكونون بال�صرورة م��ن �ملبدعني عندما يكربون، 
كذل��ك ف��اإن بع�س �ملبدعني �لكبار مل يكون��و� بال�صرورة من �الأطفال �ملوهوب��ني يف طفولتهم، فلم يكن "هيجل" 
وال "�آين�صتاي��ن" م��ن �ملتميزي��ن خالل فرتة �ملدر�ص��ة، ومل يكن "توما���س �أدي�صون" كذلك، وم��ع ذلك فقد كانت 
هناك عالمات �أخرى على �ملوهبة يف �صلوك بع�صهم، مثال:  كان "�ين�صتاين" يق�صي �لكثري من �لوقت �ملخ�ص�س 
للدر��ص��ة يف �لق��ر�ء�ت �حلرة، وكذل��ك كان "�أدي�صون" يفع��ل )Gowan, 1980(، ومتا�صيًا م��ع ذلك، تو�صلت 
�لعدي��د من �لدر��ص��ات �إىل تدنى م�صتوى مهار�ت �الإبد�ع �جلاد لدى �ملوهوبني، و�أو�صت على �صرورة �لعمل على 
�لتدري��ب عل��ى �الإبد�ع و�لتفكري �الإبد�عي للموهوبني منذ مر�حل عمرية مبكرة، فقد تو�صلت در��صة عز�يزة 
وخليل )2010( ودر��صة �لعو�ملة )2012( �إىل وجود تدين يف �لقدر�ت �الإبد�عية لدى �ملوهوبني، عالوة على 
م��ا تو�صلت �إلي��ه در��صات �أخرى، كدر��صة حممود وحمم��د )2015( ودر��صة �أبو�صاق��ور )2013(، �لتي �تفقت 
جميعه��ا على وجود ق�صور يف �لقدر�ت �الإبد�عية �للغوية و�لعاطفية و�لتكنولوجية لدى قطاع عري�س منهم، 
كم��ا �أو�ص��ت �لعديد من �لدر��صات كدر��صة عب��ده )2010( على �صرورة تبني ��صرت�تيجي��ات �الإبد�ع �جلاد يف 
مو�قف �لتعامل مع �لتالميذ عموًما يف خمتلف �ملر�حل �لدر��صية، وتاأ�صي�صًا على ما �صبق، ميكن �لقول �إن هناك 
فئ��ة م��ن �ملوهوبني يعانون من ت��دين و�نخفا�س يف م�صتوى �لتح�صيل �لدر��ص��ي )O’connell, 2013(، وكثري 
منه��م يفتق��ر �إىل مهار�ت �لتفكري �لناقد )حمادنة وعا�صي، 2015(، ويعانون من �صعف يف د�فعهم �إىل �الإجناز 
�الأكادمي��ي )Albaili, 2003(، عالوة على �نخفا�س قدر�تهم �الإبد�عية وتدين مهار�ت �الإبد�ع �جلاد لديهم 

.)Guignard, Kermarrec, & Tordjman, 2016( يف �لعديد من �ملجاالت �ملختلفة
وم��ن ناحي��ة �أخرى، تع��د نظرية �لذكاء �لناج��ح للعامل �الأمريك��ي "�صترين��ربج" )Sternberg( من نظريات 
�لتعلم �حلديثة، �لتي �أظهرت �لنتائج دورها �لفعال يف �لعملية �لتعليمية، وتعد �فرت��صاتها وفحو�ها �متد�دً� 
لنظريته �لثالثية يف �لذكاء �الإن�صاين، و�مل�صاندة لنظرية �لذكاء�ت �ملتعددة، �إذ ر�أى "�صترينربج" �أن �لفرد �إذ� 
�أر�د �لنج��اح يف �حلي��اة عليه ��صتعمال ثالث قدر�ت )ذكاء�ت( هي: �لقدرة �لتحليلية، و�الإبد�عية، و�لعملية، 
و�ملو�زن��ة فيم��ا بينه��ا، �إذ �إن �لرتكيز على قدرة و�حدة فق��ط دون �إعطاء وزن �أو �أهمي��ة للذكاءين �الأخريني، 
ف��اإن ح�ص��اد �لذكاء لن يكون ناجًحا ب�صورة كافي��ة، و�أن �لنجاح �صيكون لالأ�صخا�س �لذي��ن ي�صتعملون �لقدر�ت 
�لث��الث جميعه��ا ),Sternberg, 1998a(. كما بينت هذه �لنظرية �أن "�الأفر�د ينجحون من خالل معرفتهم 
لنق��اط �لق��وة لديهم، لي�صتفيدو� منه��ا باأق�صى ما ميكن، وبنف���س �لوقت يدركون نقاط �صعفه��م، وي�صعون �إىل 
�إيج��اد �لطر�ئ��ق و�لبد�ئل �ملنا�صب��ة لت�صحيحه��ا وتعوي�صها. كما بين��ت �لنظرية �أن �الأف��ر�د �لذين يتمتعون 
ب��ذكاء ناج��ح، لهم �لق��درة على �لتكي��ف وت�صكي��ل و�ختيار بيئته��م، من خ��الل �ملو�زنة يف ��صتخ��د�م �لقدر�ت 
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�لتحليلي��ة و�الإبد�عية و�لعملية" )�جلا�صم، 2009، 150(. ومم��ا �صبق، فالذكاء �لناجح يعد طريقة مل�صاعدة 
�ملتعل��م يف حتقي��ق �لنج��اح على �ل�صعي��د �الأكادميي و�ملهني، بافرت��ص��ه ثالث قدر�ت موجودة ل��دى كل متعلم، 
وه��ي �لق��در�ت )�لتحليلي��ة و�الإبد�عية و�لعملية(، و�أن �لف��رد قد يكون متميزً� يف بع�صه��ا و�صعيًفا يف �الآخر، 
لذل��ك علي��ه معرفة مو�طن قوته يف هذه �لقدر�ت و�ال�صتفادة منه��ا، ومو�طن �صعفه لعالجها وتالفيها، وهكذ� 
يتحق��ق �لنج��اح يف �حلي��اة )عليم��ات، 2011(، وبالفح���س و�لتدقيق لو�قع �ل��رت�ث �لبحثي �ملتعل��ق بالرب�مج 
�لتدريبي��ة �لقائم��ة على نظرية �لذكاء �لناجح ميكن مالحظة وج��ود �لعديد من �لدر��صات �لتي تبنت بر�مج 
تدريبي��ة وتعليمي��ة، هدف��ت �إىل حت�صني �لعديد م��ن �جلو�نب لدى �لعادي��ني و�ملوهوبني، و�أثبت��ت كفاءتها يف 
ذل��ك، فبالن�صبة �لعادي��ني، ��صتخدم �لتدريب على مهار�ت �لذكاء �لناجح يف حت�صني مهار�ت �لتحدث و�لقر�ءة 
�لناق��دة )عليم��ات، 2011(، ويف تنمي��ة �إد�رة �ل��ذ�ت للتعل��م يف �ملو�ق��ف �حلياتي��ة )�أب��و حم��د�ن، 2008(، 
ويف تنمي��ة ��صرت�تيجي��ات مو�جه��ة �ل�صغ��وط )Boulet, 2007(، ويف تنمي��ة �لتح�صي��ل �ملع��ريف ومه��ار�ت 
�لتفك��ري �ملرك��ب و�الجت��اه نح��و �الإب��د�ع )�أحم��د، 2012(، ويف حت�صني �لتح�صي��ل وتنمية �لتفك��ري �الإبد�عي 
 )�لكنع��اين، 2016(، ويف تنمي��ة �لق��در�ت �الإبد�عي��ة )�ل�صلط��ان، 2012(، ويف حت�ص��ني �الإجن��از �لدر��ص��ي 
)Sternberg, Torff, & Grigorenko,1998(، وممار�ص��ة �لتفك��ري �لناقد )قطام��ي، 2016(، باالإ�صافة 
�إىل ��صتخد�م �لتدريب على �لذكاء �لناجح يف حت�صني م�صتوى �لتفكري بوجه عام لدى طالبات كلية �لتمري�س 
)Chularee, 2012(. �أم��ا بالن�صب��ة للموهوب��ني، فالتدري��ب على �ل��ذكاء �لناجح �صاه��م يف تنمية �لقدر�ت 
�الإبد�عي��ة )�أبوج��ادو و�لناطور، 2006(، ويف حت�صني م�صت��وى حت�صيلهم �لدر��ص��ي )رزق، 2009(، ويف تنمية 
قدر�ته��م �لتحليلي��ة و�لعملية و�الإبد�عية )�أبوج��ادو و�لناطور، 2016(، وتنمية مه��ارة حل �مل�صكالت لديهم 
)�ل�ص��ري، 2016(، وال �ص��ك �أن �ملجتم��ع يف حاج��ة ما�ص��ة ود�ئم��ة �إىل رعاي��ة �أ�صحاب �ملو�ه��ب، �لذين �صوف 
ي�صبح��ون زعم��اء ورو�د يف �مل�صتقب��ل، ف��اإذ� مل يقم �ملجتمع برعاي��ة تلك �ملو�هب �لعقلية �لف��ذة وتهيئة �جلو 
�ملنا�ص��ب لظهوره��ا وتبلورها، فاإن �خل�ص��ارة �صوف تقع على كاهل �ملجتمع نف�صه، وبالت��ايل ت�صيع فر�صة �رتقاء 
�الأم��ة يف �الأجي��ال �لقادمة، وه��و ما يجب �أن ت�صعى �إليه �ملجتمعات يف تربي��ة �جليل �جلديد، فلي�صت �لرتبية 
�حلقيقية هي تلك �لرتبية �لتي تاأخذ يف �عتبارها �جليل �لنا�صئ فقط، بل �إنها �أي�صًا �لرتبية �لتي تتطلع �إىل 
�مل�صتقب��ل �لبعي��د حيث تقبع �الإن�صانية يف �الأجي��ال �لقادمة، ولذلك ميكن �لتاأكيد عل��ى �أن �ملوهبة لي�صت هي 
�ملح��ك �ل��ذي من خالله حت��دد قيمة �لطفل، وقبل �لبحث ع��ن �ملوهبة يجب توفري بيئة �آمن��ة نف�صيًا وفكريًا، 
فبذل��ك ت�صبح هن��اك بيئة خ�صبة لنمو �ملوهبة ولبزوغه��ا، وعليه فاإن �لدر��صة �حلالي��ة هي حماولة بحثية 
ت�صته��دف �لتحق��ق من "فاعلية برنام��ج تدريبي قائم على نظرية �ل��ذكاء �لناجح يف تطوي��ر �لتفكري �لناقد، 
وحت�صني �لد�فع �إىل �الإجناز، وتعزيز �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد، لدى �لتالميذ �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل 

�لدر��صي".
مشكلة الدراسة:

بوج��ه ع��ام، تع��د مو�كب��ة �لرب�م��ج و�لنظري��ات �حلديث��ة يف تعلي��م �ملوهوب��ني م�صوؤولي��ة م�صرتكة بني 
�ملرب��ني و�لباحثني و�لد�ر�صني و�صانع��ي �لقر�ر، ملا لهذه �لرب�مج من �أهمية ال�صتثم��ار قدر�ت وطاقات �لتالميذ 
�ملوهوب��ني، ه��ذ� وقد ظهرت ق�صي��ة �ملوهوبني متدين �لتح�صي��ل �لدر��صي الأول مرة بجامع��ة "جونز هوبكنز" 
باأمري��كا ع��ام 1981م )�لزي��ات، 2002(، حي��ث يعترب �لتح�صيل �لدر��ص��ي �ملتدين من �مل�ص��كالت �ل�صائعة لدى 
%( من �ملوهوب��ني متدين �لتح�صيل  �ملوهوب��ني، فق��د �أ�ص��ارت نتائج �لعديد من �لدر��ص��ات �إىل �أن حو�يل )50 
�لدر��ص��ي، ب��ل و�إن ح��و�يل )20 %( م��ن �ملوهوب��ني قد يت�صرب م��ن �ملدر�صة )�خلليفة وعط��ا �هلل، 2006(، 
وال �صك �أن �نخفا�س م�صتوى �لتفكري �لناقد ود�فع �الإجناز �الأكادميي و�الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد كلها عو�مل 
ت�صه��م ب�ص��كل �أو باآخر يف تدين م�صتوى �لتح�صي��ل �لدر��صي لدى �لتالميذ �ملوهوب��ني، فانخفا�س د�فع �الإجناز 
�الأكادمي��ي ي��وؤدي �إىل �ل�صع��ور بالك�ص��ل و�الإحب��اط �الأمر �لذي يق��ود �إىل ت��دين م�صتوى �لتح�صي��ل �لدر��صي 
)�لطح��ان، 1982(، كما �أن هناك عالقة وثيقة بني �لتفكري �لناقد و�الإبد�ع و�لقدرة على �لتح�صيل �لدر��صي 
�ملرتفع، فالتمتع مب�صتوى متميز من �لتفكري �لناقد من �صاأنه �إك�صاب �لفرد �لعديد من �ملهار�ت �الإبد�عية، �الأمر 
�ل��ذي يزيد م��ن حت�صيله �لدر��صي ب�ص��ورة متمي��زة )Cotton, 1991(، ولذلك �أكدت نتائ��ج بع�س �لدر��صات 
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 عل��ى �أن كث��ري� م��ن �ملوهوبني يعانون من تدين يف م�صت��وى �لتفكري �لناقد، كدر��ص��ة Dixon �)2002(، ودر��صة 
. Dixon  et al� )2004(، ودر��ص��ة �حلد�ب��ي و�الأ�ص��ول )2012(، ودر��ص��ة �ل��زق )2012(، ودر��صة حمادنة 
وعا�ص��ي )2015( ... �ل��خ، باالإ�صاف��ة �إىل م��ا �أ�ص��ارت �إلي��ه نتائ��ج در��صات �أخ��رى �إىل �أن كثري� م��ن �ملوهوبني 
 يعانون من �نخفا�س يف م�صتوى د�فعيتهم لالإجناز، ومنها در��صة .Vlahovic-Stetic  et al�)1999(، ودر��صة
 Colorado � )2014(، وعالوة على ما �صبق، �أفادت نتائج در��صات �أخرى �إىل �نخفا�س م�صتوى مهار�ت �الإبد�ع �جلاد 
لدى �ملوهوبني، ومنها در��صة .Guignard   et al � )2016(، وملا كانت نظرية �لذكاء �لناجح من �أهم �لنظريات 
 �لتي ميكن �أن تزود �لقائمني على رعاية �ملوهوبني باأطر عامة لعمليات �لك�صف و�لتعرف ثم �لتدخل و�لتقييم 
)Sternberg, 1998b(، ويف �ص��وء �أن �لرب�م��ج �لتدريبي��ة �ملبني��ة على �لذكاء �لناجح ه��ي عبارة عن نظام 
متكام��ل ملجموع��ة من �لق��در�ت �لتي يحتاج �إليها �لفرد للنج��اح يف �حلياة كما يدركها �صم��ن �صياق �أو منظومة 
�جتماعي��ة معينة، فاالأفر�د ينجحون من خالل معرفتهم للنقاط �لتي متيزهم لي�صتفيدو� منها الأق�صى درجة 
ممكن��ة، ومعرف��ة نق��اط �صعفهم الإيج��اد �لبد�ئ��ل �ملنا�صبة لت�صحيحه��ا وتعوي�صه��ا، ونظًر� الأن ه��ذه �لرب�مج 
ت�صه��ل �لق��درة على �لتكي��ف وت�صكيل �لبيئة من خالل �ملو�زن��ة بني �لقدر�ت �لتحليلي��ة و�الإبد�عية و�لعملية 
)Sternberg, 2012(، وبن��اًء عل��ى �أن �ملوهب��ة وثيقة �ل�صلة ب��كل من �لتفكري �لناق��د و�لد�فع �إىل �الإجناز 
و�الإب��د�ع �جل��اد كما �أفادت �لعدي��د من �لدر��صات بذل��ك، فاإن م�صكل��ة �لدر��صة �حلالية تتلخ���س يف �لت�صاوؤل 
�لتايل: ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية �لذكاء �لناجح يف تطوير �لتفكري �لناقد، وحت�صني �لد�فع 

�إىل �الإجناز، وتعزيز �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد لدى �لتالميذ �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي؟.
فروض الدراسة:

حتاول �لدر��صة �حلالية �لتحقق من �صحة �لفرو�س �لتالية:
يوج��د ف��رق ذو دالل��ة �إح�صائي��ة عند م�صت��وى دالل��ة )α ≥ 0.01 ( ب��ني متو�صطي درج��ات �ملجموعتني   .1
�لتجريبي��ة و�ل�صابط��ة يف �لقيا���س �لبع��دي مل�صتوى كل م��ن: �لتفكري �لناق��د ود�فع �الإجن��از �الأكادميي 

و�الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد يف �جتاه )ل�صالح( متو�صط درجات �ملجموعة �لتجريبية.
يوج��د ف��رق ذو دالل��ة �إح�صائي��ة عن��د م�صت��وى دالل��ة )α ≥ 0.01( ب��ني متو�صط��ي درج��ات �ملجموع��ة   .2
�لتجريبية يف �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي مل�صتوى كل من �لتفكري �لناقد ود�فع �الإجناز �الأكادميي و�الجتاه 

نحو �الإبد�ع �جلاد يف �جتاه )ل�صالح( �لقيا�س �لبعدي.
ال يوج��د ف��رق ذو دالل��ة �إح�صائي��ة عند م�صت��وى دالل��ة )α ≥ 0.05(ب��ني متو�صطي درج��ات �ملجموعة   .3
�ل�صابطة يف �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي مل�صتوى كل من: �لتفكري �لناقد ود�فع �الإجناز �الأكادميي و�الجتاه 

نحو �الإبد�ع �جلاد.
ال يوج��د ف��رق ذو دالل��ة �إح�صائي��ة عن��د م�صتوى دالل��ة ) α ≥ 0.05(ب��ني متو�صطي درج��ات �ملجموعة   .4
�لتجريبي��ة يف �لقيا�ص��ني �لبع��دي و�لتتبع��ي مل�صت��وى كل م��ن: �لتفكري �لناق��د ود�فع �الإجن��از �الأكادميي 

و�الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد.
أهداف الدراسة:

تهدف �لدر��صة �حلالية �إىل: 
تق��دمي برنامج تدريب��ي قائم على نظرية �ل��ذكاء �لناجح موجه خ�صي�صًا للتالمي��ذ �ملوهوبني منخف�صي   )1

�لتح�صيل �لدر��صي.
بي��ان �أث��ر �لربنام��ج يف تطوير �لتفكري �لناق��د، وحت�صني د�فع �الإجن��از �الأكادميي، وتعزي��ز �الجتاه نحو   )2

�الإبد�ع �جلاد لدى �لعينة �مل�صتهدفة.
ت�صلي��ط �ل�صوء على نظرية �لذكاء �لناجح �لتي تعد �فرت��صاتها وفحو�ها �متد�د� لنظريته �لثالثية يف   )3

�لذكاء �الإن�صاين.
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تق��دمي جمموع��ة م��ن �الأدو�ت �ملقنن��ة ذ�ت �لعالقة مبتغ��ري�ت �لدر��صة �حلالية و تق��دمي جمموعة من   )4
�لتو�صيات �لرتبوية �ملبنية على نتائج �لدر��صة �حلالية.

أهمية الدراسة:
للدر��ص��ة �حلالي��ة �أهميت��ان، حيث تتجل��ى �أهميتها �لنظري��ة يف �ختيارها للتالمي��ذ �ملوهوبني منخف�صي 
�لتح�صي��ل �لدر��ص��ي، وكذل��ك يف �ختياره��ا ملتغري�ته��ا �لتابع��ة �ملتمثل��ة يف: �لتفك��ري �لناقد – د�ف��ع �الإجناز 
�الأكادمي��ي – �الجت��اه نحو �الإبد�ع �جلاد، بينما تتجلى �أهميتها �لتطبيقي��ة يف حماولتها تقدمي جمموعة من 
�لتو�صي��ات �لت��ي ميكن �أن تزود �لقائمني على رعاية �ملوهوب��ني باأطر عامة تهدف يف �لنهاية �إىل جتويد حياة 
�ملوهوب��ني بوج��ه عام و�ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي على وج��ه �خل�صو�س، و�لتي من �صاأنها �أن تعمل 
على توجيه �لقائمني على رعاية هذه �لفئة و�صناع قر�رها �إىل تبنى ��صرت�تيجيات و�أليات من �صاأنها �لنهو�س 

مب�صتو�هم و�حلفاظ على مو�هبهم �الأمر �لذي ينعك�س يف �لنهاية على رقي وتقدم �ملجتمع.
حدود الدراسة:

تتحدد �لدر��صة �حلالية يف �صوء: متغري�تها: متغري م�صتقل، وهو )�لربنامج �لتدريبي �لقائم على نظرية 
�ل��ذكاء �لناج��ح(، ومتغ��ري�ت تابعة وهي )�لتفكري �لناق��د – د�فع �الإجناز �الأكادمي��ي – �الجتاه نحو �الإبد�ع 
�جل��اد(. عينتها: عينة من �لتالميذ �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي. زمنها: �أجري �جلانب �لتجريبي 
للدر��ص��ة �حلالي��ة خالل �لف�ص��ل �لدر��صي �لث��اين للعام �جلامع��ي 2018م. �أدو�ته��ا: �ختب��ار كورنيل للتفكري 
�لناق��د، �مل�صت��وى )X( �ملعدل على �لبيئة �ل�صعودي��ة – مقيا�س د�فع �الإجناز �الأكادميي – مقيا�س �الجتاه نحو 

�الإبد�ع �جلاد. �أ�صاليبها �الإح�صائية: �ختبار "ت" T-test – �النحر�ف �ملعياري – �ملتو�صط �حل�صابي.
مصطلحات الدراسة:

تتبنى �لدر��صة �حلالية �مل�صطلحات �لتالية:
�لربنام��ج �لتدريب��ي ويعرفه �لباحث على �أنه: جمموعة من �خلدمات �لتي تت�صمن جمموعة متنوعة من   -
�الأن�صطة �لتدريبية �ملختلفة �لتي تهدف �إىل �إحد�ث تغري معني يف حالة �أو موقف ما للفرد �أو �جلماعة، 
وذل��ك م��ن خ��الل �كت�ص��اب �خل��رب�ت �جلدي��دة �لت��ي ت�صاعد بالت��ايل عل��ى �لنم��و �لعقل��ي و�الجتماعي 
و�لوج��د�ين. و�إجر�ئي��ًا: يعّرفه �لباحث على �أن��ه: جمموعة من �خلطو�ت �ملنظم��ة و�ملرتبة م�صبقًا من 
قبل �لباحث، �لقائمة على نظرية �لذكاء �لناجح، �لتي تهدف �إىل تطوير �لتفكري �لناقد، وحت�صني د�فع 
�الإجن��از �الأكادمي��ي، وتعزيز �الجتاه نحو �الإبد�ع لدى �لتالميذ �ملوهوب��ني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي 

�مللتحقني مبركز �الأمري نا�صر بن عبد�لعزيز لرعاية �ملوهوبني مبحافظة �صبيا بجاز�ن بال�صعودية.
نظري��ة �ل��ذكاء �لناج��ح: ويعّرفها �لباحث عل��ى �أنها: منظوم��ة متكاملة من عمليات �لك�ص��ف و�لتدري�س   -
و�لتقيي��م للق��در�ت �لعقلي��ة و�لعملي��ة �الإبد�عية �لت��ي ي�صتخدمه��ا �الأفر�د د�خ��ل �لف�ص��ول �لدر��صية 
وخارجه��ا، وب�ص��كل ف��ردي �أو جماع��ي تع��اوين، لتحقي��ق �أه��د�ف در��صية تعليمي��ة، و�أخ��رى �جتماعية 
حياتي��ة، و�إجر�ئي��ًا: يق�صد �لباح��ث بها �لنظرية �لتي قدمه��ا �لعامل �الأمريك��ي "�صترينبريج" �لتي تعد 

�فرت��صاتها وفحو�ها �متد�د� لنظريته �لثالثية يف �لذكاء �الإن�صاين.
�لتفكري �لناقد: ويعّرفه �لباحث على �أنه:  ذلك �لنوع من �لتفكري �ملبني على �لدقة و�لرتكيز و�خلطو�ت   -
�لعلمي��ة لتف�ص��ري �لظو�ه��ر �ملختلف��ة ونقدها بطريق��ة منطقية �صحيحة، وه��و �صكل من �أ�ص��كال �لتفكري 
�لتقومي��ي، �لذي يتطل��ب �إ�صد�ر حكم حمدد بعد حتليل �ملوقف ودر��صت��ه يف �صوء معايري حمددة م�صبًقا، 
��ا باأنه قدرة �لفرد على حتدي��د �ملو��صيع �لرئي�صية يف �لنقا�س وحتدي��د �لعالقات �ملهمة يف  ويع��ّرف �أي�صً
�ملو��صيع �ملطروحة، و��صتخال�س �لنتائج �ملتوقعة من �ملعلومات �ملتو�فرة، و�إجر�ئيًا: يعّرفه �لباحث على 
�أن��ه �لدرج��ة �لتي يح�صل عليها �ملفحو���س يف هذه �لدر��صة على �ختبار كورني��ل للتفكري �لناقد، �مل�صتوى 

)X(، �لذي قام �لباحث بتعريبه وتقنينه الأغر��س هذه �لدر��صة.
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د�فع �الإجناز �الأكادميي: ويعرفه �لباحث على �أنه: رغبة �لتلميذ يف �إجناز مهامه �لدر��صية، على �لرغم   -
م��ن �لعو�ئ��ق �لتي تو�جهه، من �أجل �لو�صول �إىل هدف مع��ني ويف وقت حمدد، و هو حافر نحو �ل�صعي �إىل 
�لنج��اح وحتقي��ق �لنهاية �ملرغوب��ة و�ملاأمولة، كما �أنه د�ف��ع للتغلب على �ل�صع��اب، و�النتهاء ب�صرعة من 
�أد�ء �الأعمال على خري وجه. و�إجر�ئيًا: يعّرفه �لباحث على �أنه �لدرجة �لتي يح�صل عليها �ملفحو�س يف 

هذه �لدر��صة على مقيا�س د�فع �الإجناز �الأكادميي و�لذي �أعده �لباحث لهذ� �لغر�س.
�الجت��اه نح��و �الإبد�ع �جل��اد: ويعّرفه �لباح��ث على �أن��ه: �ال�صتع��د�د �الإيجابي و�ال�صتجاب��ة �ل�صادرة   -
ع��ن �لف��رد �لتي تعك�س مدى �إدر�كه الأهمي��ة �الإبد�ع �جلاد يف عملية �لتعل��م ومتطلبات حتقيقه وبلوغه 
بال�صورة �ملطلوبة، وهو �لقدرة على �لتفكري بطريقة �إبد�عية يف مو�د �لتعلم �ملختلفة، و�إجر�ئيًا: يعّرفه 
�لباحث على �أنه �لدرجة �لتي يح�صل عليها �ملفحو�س يف هذه �لدر��صة على "مقيا�س �الجتاه نحو �الإبد�ع 

�جلاد �لذي �أعده �لباحث لهذ� �لغر�س.
�ملوهوب��ون ذوو �لتح�صي��ل �لدر��ص��ي �ملنخف���س: ويعّرفه��م �لباحث على �أنه��م: �لتالميذ �لذي��ن ميتلكون   -
��صتعد�دً� �أو قدرًة عقلية عالية )ذكاًء مرتفعًا(، ولكن حت�صيلهم �لدر��صي �أقل من �مل�صتوى �ملتوقع ملن هم 
يف م�صت��وى قدر�تهم �لعقلي��ة، و�إجر�ئيًا: يق�صد بهم �لباحث يف ه��ذه �لدر��صة جمموعة تالميذ �ملرحلة 
�لثانوية �لذين ترت�وح �أعمارهم من )13-12( �صنة مبنطقة جاز�ن، �لذي مت ت�صنيفهم على �أنهم تالميذ 
موهوب��ني، ومت �إحلاقه��م مبركز �الأمري نا�صر ب��ن عبد�لعزيز لرعاية �ملوهوب��ني مبحافظة �صبيا مبنطقة 
جاز�ن باململكة �لعربية �ل�صعودية، ويعانون من تدين يف �لتح�صيل �لدر��صي وفق معدالتهم �الأكادميية. 

اإلطار نظري والدراسات السابقة: 
عل��ى �لرغ��م من �التفاق بني معظم �ملعاج��م �للغوية على تعريف �ملوهب��ة باعتبارها �ال�صتعد�د �لفطري 
لدى �ملرء للرب�عة يف فٍن �أو نحوه )�لفا�صي، 1983؛ جممع �للغة �لعربية، 2004( �إال �أن هناك �ختالفا وخلطا 
ب��ني �لباحث��ني يف تناوله��م مل�صطلح �ملوهبة وبع���س �مل�صطلحات �الأخ��رى، ومنها "�لتف��وق" )Talent( لدرجة 
و�ص��ف ه��ذه �حلالة بحال��ة "�خللط �لهالمية" )ج��رو�ن، 2008(، ورمبا يعزى ذلك �إىل تع��دد مكونات �ملوهبة 
)Levy, 2001(، فالبع���س نظ��ر �إىل �ملوهوب��ني �أنه��م �أولئك �لبارزون ب�صب��ب ما يوؤدونه م��ن و�جبات مدر�صية 
بتف��وق، وب�صبب �لتز�مه��م بتنفيذ �لتعليمات باملدر�ص��ة، وب�صبب م�صاركتهم �جل��ادة يف �ملناق�صات �لتي تدور يف 
�حل�ص��ة �لدر��صي��ة، وقيامه��م مبا يناط بهم من م�صوؤولي��ات على خري وجه )حج��ر، 1985(، بينما ر�أى �أخرون 
�أن م�صطل��ح �ملوهب��ة ي�صتخدم للداللة على �الأ�صخا�س �لذين ي�صلون يف �أد�ئهم �إىل م�صتوى مرتفع يف جمال من 
�ملج��االت غري �الأكادميي��ة، كالفنون و�الألعاب �لريا�صية، و�ملهار�ت �مليكانيكي��ة، و�لقيادة �جلماعية، .... �لخ، 
عل��ى �عتب��ار �أن هذه �ملجاالت لي�س لها عالقة بالذكاء، فاملو�هب هي ق��در�ت خا�صة ال �صلة لها بالذكاء، الأنها 

.)Shenfilld, 2014( قد توجد عند ذوي �الإعاقة �لفكرية
وب��ني هذ� وذ�ك، ف�صل �آخرون �الأخذ مبفهوم �ملوهبة على جانب �أكرب من �لعمومية، فا�صتخدمو� لفظ �ملوهبة 
للدالل��ة عل��ى �أولئك �لذين يبدون وب�صكل ظاهر ملمو�س قدرة و��صحة يف جانب من جو�نب �لن�صاط �الإن�صاين 
)Jolly & Bruno, 2010(، ورمب��ا كان ه��ذ� �الخت��الف يف �صياغ��ة تعري��ف دقي��ق وو��صح ومتف��ق عليه بني 
�لباحث��ني للموهب��ة م��رده �إىل �ختالف وجه��ات �لنظر وتباين �لروؤى ب��ني �لعديد من �لنظري��ات �لتي حاولت 
تف�ص��ري �ملوهب��ة، فاملوهب��ة عن��د "جاني��ه" )Gagne( هي �متالك �لف��رد و��صتخد�م��ه لقدر�ت��ه �لطبيعية، 
�لت��ي يت��م �لتعب��ري عنها ع��ادة ب�ص��ورة تلقائية �أ�صماه��ا يف كتاباته ب��� "�ال�صتع��د�د�ت"، ف��ر�أى �أن �ملوهبة هي 
ق��در�ت طبيعي��ة )Natural Abilities( ميتلكه��ا �الإن�ص��ان يف �ملج��االت �لعقلي��ة / �الإبد�عي��ة / �النفعالية 
– �الجتماعي��ة / �لنف���س – �حلركي��ة، ه��ذه �لقدر�ت حينما تخ�صع للمعاجل��ة )عمليات �لنمو( تتجلى يف 
�ص��ورة تف��وق يك��ون عادًة يف �ملج��ال �الأكادمي��ي / �لفن��ي / �إد�رة �الأعم��ال / �لريا�صي / �لتقن��ي، وكان د�ئًما 
 م��ا يق��ول عبارته �ل�صه��رية "�لفنان �أو �لر�صام ال �ص��يء بدون موهبة، و�ملوهوب ال تتجل��ى موهبته بدون عمل" 
�أن �ملوهب��ة ه��ي   )Renzulli( "رين��زويل" ر�أى  Gange, 2003 :28 ; Heller, et al.,2000 ( بينم��ا   (
حم�صل��ة �لتفاع��ل ب��ني �لق��در�ت �لعام��ة ف��وق �ملتو�صط��ة للف��رد )�لتفكري �ملج��رد، �لتفك��ري �للفظ��ي، �لتفكري 
�لعددي، �لعالقات �ملكانية، �لذ�كرة، معاجلة �ملعلومات، �لتكيف مع �لبيئة(، وم�صتوى عاًل من �اللتز�م باملهمة 
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)�الهتم��ام، �حلما���س، �مل�صارك��ة بفاعلية، �ملثابرة، �لتحم��ل، �لعمل �جلاد، �ملمار�صة �ملتفاني��ة، �لثقة بالنف�س، 
ق��وة �الأن��ا(، و�أخ��رًي� م�صتوى ع��اٍل من �الإب��د�ع )�لطالق��ة، �ملرون��ة، �الأ�صال��ة(، فاملوهوبون عن��د "رينزويل" 
 ه��م �الأف��ر�د �لذين لديهم ق��درة على تطوير ه��ذه �لرتكيبة و��صتخد�مه��ا يف �أي جمال قيم ل��الأد�ء �الإن�صاين 
)نافع للب�صري��ة( )Renzulli, 1986; Renzulli, 1988(، وبنظرة فاح�صة لنموذجي "جانيه" و"رينزويل" 
ميك��ن �لتاأكي��د على �أن �الأول �فرت���س �أن �ملوهبة )فطرية(، حيث �أ�صار يف منوذج��ه �إىل )�ال�صتعد�د�ت(، ومن 
�ملعلوم �أن �لطبيعة �لفطرية لالإن�صان تقت�صي �أن يولد مزودً� ببع�س �ال�صتعد�د�ت �لفطرية �لتي تدفعه للقيام 

ب�صلوك ما حينما يدرك نف�صه يف موقف ما.
كم��ا ي�صري نف�س �لنم��وذج �إىل �أن �لتفوق هو نتاج "معاجلة موجهة" لهذه �ال�صتعد�د�ت، ولذلك ت�صمن منوذجه 
)�لفر�ص��ة( و)�ملحف��ز�ت �لبيئي��ة(، وه��ذه نقط��ة �إيجابية، ذل��ك �أن �لنم��و عملي��ة دينامية يتخلله��ا �إحالة 
متبادل��ة بني كافة جو�نب �لنمو �لنف�صية و�الجتماعية و�جل�صمي��ة و�ملعرفية، ولكن لي�س بال�صرورة �أن ي�صري 
�لنم��و ب�ص��ورة �صوية د�ئًما، الأن �لنمو �الإن�صاين يت�صمن تغ��ري�ت كمية وتغري�ت كيفية �أي تغيري�ت يف �ل�صلوك 
و�مله��ار�ت، وهن��ا ميكن �لقول �إن "جانيه" �عت��رب �أن كل متفوق هو �صخ�س موهوب مت توجيهه وفق ��صتعد�د�ته 
�لفطري��ة وقدر�ت��ه �خلا�صة، ذل��ك الأنه خالل �لنم��و تتفتح �إمكانات �لف��رد �لكامنة، وتظه��ر يف �صكل قدر�ت 
ومه��ار�ت و�صف��ات وخ�صائ�س �صخ�صي��ة، �أي �لنتاج �لكيفي و�لكم��ي، ولكن يظل �لتوجي��ه و�لرعاية و�لتدريب 
ا من خالل هذ� �لنموذج �أن �لف��رد قد ميتلك �ملوهبة –  ه��و �أ�صا���س ب��زوغ �ملوهبة و�صقلها، كما ميكن �لفه��م �أي�صً
باعتباره��ا فطرية – ولكن يف ظل �حلرمان �لبيئي و�لثقايف و�الجتماعي �أي �ملعاجلات �خلاطئة وغري �ل�صوية 
ملر�ح��ل �لنم��و �ملختلف��ة، ال ي�ص��ل �إىل مرحلة �لتفوق، مبعن��ى �أن "جانيه" �عترب �أن كل متف��وق موهوبا، بينما 
لي���س بال�ص��رورة �أن ي�صبح كل موهوب  متفوق ، فالتفوق عند "جاني��ه" �أكرب من �ملوهبة، بينما �لنموذج �لثاين 
وه��و من��وذج "رينزويل" فيمكن مالحظة �أنه فتح �لباب نحو ما يعرف ب�صناعة �ملوهوبني، وهذه نقلة نوعية يف 
�ملفه��وم، حيث �عت��رب �أن �ملوهبة )ناجت( بعك�س "جانيه" �لذي �عتربها )فطري��ة(، فطبًقا لنموذج "رينزويل" 
فاملوهب��ة ه��ي ��صتثم��ار بعناي��ة فائقة للق��در�ت �لعامة للف��رد، �أي �أن �متالك �لق��در�ت �لعالية ج��ًد� ال يكفي 
للتمي��ز، ولك��ن �لتميز �أو �ملوهبة يظل م�صروًط��ا بخ�صوع �صاحب �لقدر�ت �إىل �صناع��ة، و�أق�صد بال�صناعة هنا 
��ا �أن "رينزويل" مل يح��اول �لتعر�س ملفه��وم �لتفوق، بينما  بر�م��ج تنمي��ة �لتفكري و�الإب��د�ع، كما يالحظ �أي�صً
�لباحث  – حدود علم  �الإمكان، ويف  بقدر  �مل�صطلحني  �لتمييز بني  كتاباته حماواًل  و��صًحا يف  "جانيه" كان 
– فال �صدفة وال ع�صو�ئية يف �أي مظهر �صلوكي للفرد، ولذلك فاملوهبة هي �لتميز و�لرقي �ل�صلوكي و�ملهارى 
يف �أي جم��ال يخ��دم �الإن�صاني��ة، هذ� �لتميز له �أ�ص��ول تكوينية مت �صقلها بالرتبي��ة �ل�صمولية، وال ي�صرتط يف 
�ملوهبة �رتفاع درجة �لذكاء �ملقا�صة مبقايي�س �لذكاء �ل�صيكومرتية، وكنتيجة طبيعة لالختالف يف �لتحديد 
ا يف تعريف فئة �ملوهوبني منخف�ص��ي �لتح�صيل �لدر��صي،  �لدقي��ق لتعري��ف �ملوهبة، �متد هذ� �الخت��الف �أي�صً
فعل��ى �لرغ��م من �أن بع���س �لباحثني ر�أى �أنهم هم �لتالمي��ذ �لذين يظهرون تبايًنا و��صًحا ب��ني ما ميتلكونه من 
ق��در�ت عقلي��ة  وب��ني �أد�ئهم �الأكادمي��ي �لتح�صيل��ي يف �ملدر�ص��ة )Rafidi, 2008(. �إال �أن �لق��ر�ءة �ملتعمقة  
و�لفاح�ص��ة الأدبي��ات �لبح��ث �لعلمي �لرتب��وي تتيح مالحظة وج��ود �أربعة تيار�ت خمتلفة �أث��رت يف �صياغة 
تعري��ف متفق عليه لفئ��ة �لتالميذ �ملوهوبني منخف�ص��ي �لتح�صيل �لدر��صي، �الأول �عتم��د على فكرة �لتباين 
و�الختالف �لو��صح بني �الإمكانات �لعقلية وم�صتوى �الأد�ء )McCoach & Rwis, 2000(. ومن �أن�صار هذ� 
�لتي��ار عل��ى �صبي��ل �ملث��ال Baum، Renzulli و1995(، Emerick( Hebertا )1992(، و�صي�صامل )2002(، 
ا بني �إمكانياته��م �لعقلية وم�صتوى  ولذل��ك ع��ّرف �أفر�د هذه �لفئة عل��ى �أنهم �لتالميذ �لذين يظه��رون تناق�صً
�إجنازه��م )Hayes, Norris, & Flaitz, 1998(، �أو ه��م �لذي��ن يعان��ون من فجوة عميق��ة و�صرخ غائر بني 
م��ا ميتلكونه من �إمكانيات �أو ��صتعد�د�ت وب��ني م�صتوى �أد�ئهم �لفعلي �لو�قعي يف �ختبار�ت �لتح�صيل �لدر��صي 

 .)Bennett-Rappell & Northcote, 2016(
فاالإمكان��ات ه��ي �لو�ص��ع و�ال�صتطاعة وه��ي �لو�صائل �لتي حت��ت �لت�ص��رف، �أو �لطاقات �لتي ميك��ن �ال�صتفادة 
منه��ا )جمم��ع �للغ��ة �لعربي��ة، 2004(. ولذل��ك مت تعريف هذه �لفئ��ة على �أنه��م �لتالميذ �لذي��ن يف�صلون يف 
��صتخ��د�م �أو توظي��ف �الإمكانات �لعقلية �ململوكة لهم يف �لو�ص��ول �إىل �مل�صتوى �لتح�صيلي �أو �الأكادميي �ملالئم 
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لقدر�ته��م )�لزي��ات، 2002(. �أم��ا �لثاين فقد �عتمد على فك��رة �لفجوة �لعميقة بني درج��ة �لذكاء وم�صتوى 
�ملعدل �لرت�كمي �أو �لتقدير �لدر��صي )GRA( )Green, Fine, & Tollefson, 1988(. ولذلك مت تعريف 
�ملوهوب��ني منخف�ص��ي �لتح�صي��ل �لدر��صي على �أنهم �لتالميذ �ل��ذي ميتلكون ن�صبة ذكاء �أعل��ى من )130( على 
مقايي���س �ل��ذكاء �ملقنن��ة، وتقديره��م �لدر��ص��ي ي�ص��اوي )2.25( �أو �أق��ل يف مقرر�تهم �لدر��صي��ة يف �ملدر�صة 
)Colangelo, Kerr, Christensen, & Maxey, 1993; Supplee, 1990(. بينم��ا ر�أى �أن�ص��ار �لتيار 
�لثال��ث �أن �لفك��رة �لرئي�صية �ملعتم��د عليها يف �لو�صول للتالمي��ذ �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صي��ل �لدر��صي هي 
�لفج��وة بني �الإجن��از �ملتوقع و�الإجناز �لفعل��ي )Redding, 1990(، ولذلك �تفق �لعدي��د من �لباحثني على 
�أنه��م �لتالمي��ذ �لذين يعانون تبايًنا بني �لتقدير �لدر��صي �ملتوق��ع و�لتقدير �لدر��صي �ملتح�صل عليه، وذلك يف 
�ص��وء حتلي��ل �النحد�ر �ملتعدد لدرجاته��م على مقيا�س وك�صل��ر لل��ذكاء )Lupart & Pyryt, 1996(. و�أخرًي� 
ج��اء �لتيار �لر�بع ليحدد �ملوهبة على �أنها حم�صلة تفاع��ل جو�نب رئي�صة هي: �لقدرة و�الإبد�ع، و�الإنتاجية 
و�الأد�ء �ملتمي��ز، و�لد�فعي��ة للتعل��م، و�لتعبري ع��ن �النفعاالت، و�لتمت��ع بالقيم �الإيجابي��ة، وحينما ينخف�س 
�الأد�ء يف �أحد هذه �جلو�نب وتتجلى �ملظاهر �ل�صلوكية �لد�لة على هذ� �النخفا�س ميكن �أن يطلق على �لفرد 

 .)Richert, 1991( حينها باأنه موهوب منخف�س �لتح�صيل �لدر��صي
وعل��ى �أي��ة ح��ال، فاملوه��وب مت��دين �لتح�صي��ل ه��و �لتلمي��ذ �ل��ذي ميتل��ك ��صتع��د�ًد� �أو ق��درًة عقلي��ًة عاليًة 
)ذكاًء مرتفًع��ا(، ولك��ن حت�صيل��ه �لدر��ص��ي �أق��ل م��ن �مل�صت��وى �ملتوق��ع مل��ن ه��م يف م�صت��وى قدرت��ه �لعقلي��ة 
)�صليم��ان، 2004(، وه��و م��ن تتناق�س �إنتاجيت��ه �لفعلية و�إمكانيات��ه وقدر�ته �لعقلية وهو �ل��ذي يبدى �أد�ًء 
 �أكادميًي��ا ال يت��الءم م��ع �مل�صت��وى �ملاأمول منه وهو �ل��ذي يظهر عدم �ت�صاق ب��ني قدرته وم�صت��وى �أد�ئه �لفعلي 

.)Bennett-Rappell & Northcote, 2016(
ويرى �لباحث – يف حدود علمه – �أن �ملوهوب متدين �لتح�صيل �لدر��صي هو ذلك �لفرد �لذي مل يتح لقدر�ته 
�ال�صتثنائي��ة �لفطري��ة )�ملوهب��ة( �أن تتح��ول الأد�ء ��صتثنائ��ي )�لتف��وق( ب�صبب عو�مل متع��ددة ترجع �إىل 
�ل�صي��اق �الجتماع��ي و�لعائلي و�لرتبوي .... �لخ، وهذه �لروؤي��ة تتما�صى مع منوذج "جانيه" يف تف�صري �ملوهبة 
�ملوهوبني  �لتالميذ  %( من   50 - �ل�صابق ذكره، هذ� وت�صري �لعديد من �الإح�صائيات �إىل �أن هناك ما بني )15 
يف �ملد�ر���س يعان��ون من �نخفا�س يف م�صتوى حت�صيلهم �لدر��ص��ي )Davis & Rimm, 2004(، وباالطالع على 
بع���س �الأطر �لنظرية �لت��ي حاولت تف�صري تدين �لتح�صيل �لدر��صي لدى �لتالمي��ذ �ملوهوبني، ميكن �لقول �إن 
هناك وجهتي نظر يف هذ� �الأمر، �الأوىل ترى �أن �ملوهبة فطرية، وهي موجودة لدى جميع �لتالميذ بوجه عام، 
وبالت��ايل فالتح�صي��ل �لدر��ص��ي �ملرتفع �أو �ملنخف�س هو �أم��ر يرتبط باجلهد �ملبذول فق��ط، فارتفاع �لتح�صيل 
�لدر��ص��ي يعن��ي بذل جمه��ود عاٍل، و�نخفا���س �لتح�صيل �لدر��صي يفي��د بغياب �أو �صعف �ملجه��ود �ملبذول. �أما 
وجه��ة �لنظر �لثانية فرتى �أن �ملوهبة �صلوك متعل��م �صاأنها �صاأن باقي �ل�صلوكيات �الأخرى �لتي تنمو بالتدريب 
و�ملكافاأة، وبالتايل ترى هذه �لوجهة �أنه ال يوجد تلميذ منخف�س �لتح�صيل يطلق عليه موهوب، بل �ملتفوقون 
 .)Davis, 2006; O’Connell, 2013( ه��م فقط �ملوهوب��ون �لذين تعر�صو� لتعلم �لتف��وق و�ملكافاأة علي��ه
ويف �ل�صدد نف�صه، �أرجعت كثري من �الأدبيات و�لدر��صات �نخفا�س �لتح�صيل �لدر��صي لدى �ملوهوبني �إىل نق�س 
�لد�فعي��ة لدى �لتالميذ و�نخفا���س تقديرهم لذو�تهم، عالوة على �صعف حتكمهم يف �نفعاالتهم، وما يعانونه 
م��ن قلق �الختبار و�ل�صغ��وط �ملتعلقة بالزمالء وكمالية �لو�لدين غري �ل�صوي��ة، باالإ�صافة �إىل عو�مل �أ�صرية 

وجمتمعية ومدر�صية �أخرى )بدر، 2013(. 
كم��ا ي�ص��ري �لبع���س �إىل �أن �لتالمي��ذ �ملوهوب��ني يت�صم��ون باأنه��م يتعلم��ون ب�ص��كل �أ�صرع م��ن �الآخري��ن، وب�صكل 
خمتل��ف، وكث��رًي� م��ا يوجد ه��وؤالء يف ف�صول در��صي��ة عادية ال يتو�ف��ق �أ�صل��وب �لتدري�س فيها م��ع ��صتيعابهم 
�ل�صري��ع يف �لتعل��م، وم��ن هنا تنب��ع م�صكلة تدين �لتح�صي��ل، الأنهم ي�صع��رون بامللل من بطء عملي��ة �لتدري�س، 
وم��ن ع��دم منا�صب��ة �ملناه��ج �لدر��صي��ة لهم، كونه��ا �أع��دت يف �الأ�صا���س للعادي��ني )�ل�صربيني و�ص��ادق، 2002؛ 
عط��ا�هلل، 2008؛ عب��د�هلل،2004(. ه��ذ� ولق��د تو�صل��ت �لدر��صة �مل�صحية �لت��ي �أجر�ها )عط��ا�هلل، 2008( 
 Figg، در��ص��ة  تو�صل��ت  كم��ا  �لدر��ص��ي.  �لتح�صي��ل  ت��دين يف  م��ن  يعان��ون  �ملوهوب��ني  م��ن   )% �إىل �أن )15 
Rogers، McCormick وLowا )2012( �إىل �أن �نخفا���س م�صت��وى �لتفك��ري بوج��ه ع��ام و�صع��ف �الإدر�ك 
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 �لذ�ت��ي �الأكادمي��ي عو�م��ل رئي�صية النخفا���س �لتح�صيل �لدر��ص��ي لدى �لتالمي��ذ �ملوهوبني. و�أف��ادت در��س
 Bennett-Rappell وNorthcote �)2016( �إىل �أن ��صرت�تيجي��ات �لتدري���س تلع��ب دوًر� بالًغ��ا يف ت��دين 
�لتح�صي��ل �لدر��صي لدى �لتالميذ �ملوهوبني، كما �أن �مل�ص��كالت �ل�صلوكية و�النفعالية لدى �ملوهوبني تعد منبئ 

لتدين �لتح�صيل �لدر��صي لديهم.
وم��ن ناحي��ة �أخرى، ُيعّرف �لتفكري �لناقد باأن��ه �ملحاولة �مل�صتمرة الختبار �حلقائ��ق �أو �الآر�ء يف �صوء �الأدلة 
�لت��ي ت�صنده��ا بداًل من �لقفز �إىل �لنتائج، وبالتايل فهو يت�صمن معرفة طر�ئق �لبحث �ملنطقي �لتي ت�صاعد يف 
حتدي��د قيمة خمتلف �الأدلة و�لو�صول �إىل نتائج �صليم��ة، و�ختبار �صحة �لنتائج وتقومي �ملناق�صات بطريقة 
مو�صوعي��ة )�حلد�بي و�الأ�صول، 2012(. و�لتفكري �لناقد م��ن �ملفاهيم �لرتبوية �ملركبة، وله �رتباطات لعدد 
غري حمدود من �ل�صلوكيات، يف عدد غري حمدود من �ملو�قف �ملختلفة، وهو متد�خل مع مفاهيم �أخرى كاملنطق 
وحل �مل�صكالت، فينظر �إليه تارًة على �أنه مو�ٍز للتفكري �ملجرد عند "بياجيه"، �أو م�صتوى �لتقومي عند "بلوم"، 
وت��ارًة �أخ��رى على �أنه مت�صابه م��ع ��صرت�تيجية حل �مل�صكالت )جرو�ن، 2002(، ورغ��م ذلك ُعرف يف كثري من 
�الأط��ر �لنظري��ة عل��ى �أنه جهود �لفرد يف �تخ��اذ �لقر�ر مبا يجب �لقي��ام به �أو �العتقاد ب��ه من خالل تركيز 
�لفرد �لتفكري عليه )Daud & Husin, 2004(. ومع ذلك مت �التفاق على �أن �لتفكري �لناقد يت�صمن خم�س 
مهار�ت �أ�صا�صية هي: �ال�صتنتاج: ويق�صد به قدرة �لفرد على حتديد �صحة �أو خطاأ �لنتيجة �لتي مت �لو�صول 
�إليها من �حلقائق. �لتعرف على �الفرت��صات: ويعني �إدر�ك �لفرد للم�صلمات �ل�صمنية غري �ملعلنة �أو �لظاهرة 
�لتي تت�صمنها م�صكلة ما. �ال�صتنباط: ويعني �نتقال �لفرد من ق�صية �أو عدة ق�صايا ت�صمى �ملقدمات �إىل ق�صية 
�أخ��رى وف��ق قو�عد �ملنطق. �لتف�ص��ري: وهو �أن يتمعن �لفرد يف �الأدلة �ملقدمة، ويح��دد ما �إذ� كانت �لتعميمات 
�لت��ي مت �لتو�ص��ل �إليها م��ربرة �أم ال. و�أخرًي� تقومي �حلجج: وهي �أن مييز �لفرد ب��ني �حلجج �أو �الأدلة �لقوية 
ذ�ت �ل�صل��ة بق�صية ما و�حلجج �ل�صعيفة غري ذ�ت �ل�صل��ة )Watson, 2010, 23(. ويف �صبيل فح�س م�صتوى 
�لتفك��ري �لناق��د لدى �ملوهوب��ني، تو�صلت در��صة �حلد�ب��ي و�الأ�صول )2012( �إىل �أن درج��ة �متالك �ملوهوبني 
مله��ار�ت �لتفك��ري �لناق��د مل ت�صل �إىل �حل��د �ملقبول تربوًيا، كم��ا ال توجد فروق د�لة �إح�صائًي��ا بني �ملوهوبني 
يف مه��ار�ت �لتفك��ري �لناقد تعزى ملتغري �لنوع، ولكن توجد فروق يف مهارة �ال�صتنباط ل�صالح �لذكور، ويف مهارة 
%( فقط من �ملوهوبني ذوي  �الفرت��ص��ات ل�صال��ح �الإناث. كما تو�صلت در��صة �ل��زق )2012( �إىل �أن )10.95 
ق��درة مرتفع��ة يف �لتفك��ري �لناقد، و�أن )64.7 %( ذوو قدرة متو�صط��ة، و�أن نحو )25 %( منهم ذوي قدرة 
متدني��ة، باالإ�صاف��ة �إىل �أن �ملوهوب��ني يتفوق��ون يف مه��ار�ت �ال�صتنت��اج وحتديد �مل�صلمات وتق��ومي �حلجج، يف 
ح��ني ال يوج��د بينهم وبني �لعاديني ف��روق يف مهارة �لتف�صري. و�أكدت �لدر��صة عل��ى �أن م�صتوى �لتفكري �لناقد 
لدى �ملوهوبني و�لعاديني لي�س مرتفعًا، وهو دون �مل�صتوى �ملاأمول. كما تو�صلت در��صة حمادنة وعا�صي )2015( 
�إىل �أن م�صت��وى �لتفك��ري �لناقد لدى �ملوهوب��ني كان مب�صتوى متو�صط ودون �مل�صتوى �ملاأم��ول، �إ�صافة �إىل وجود 
ف��روق يف مه��ار�ت �لتفكري �لناقد )�لتحليل، �ال�صتدالل، و�ال�صتنت��اج(، و�لتفكري �لناقد ككل تعزى ملتغري �لنوع 

ول�صالح �الإناث.
ويعت��رب د�ف��ع �الإجن��از �الأكادمي��ي من �أه��م �ملو�صوع��ات �لتي �صغل��ت �هتمام علم��اء �لنف�س، نظ��ًر� الأهميته يف 
بن��اء �لف��رد و�ملجتم��ع، فهو يلع��ب دوًر� مهًما يف رف��ع م�صت��وى �الإنتاجية يف خمتل��ف �ملج��االت و�الأن�صطة �لتي 
يو�جهه��ا �لف��رد، فالد�ف��ع �إىل �الإجن��از عمومًا يف �أي جمتم��ع هو ح�صيلة �لطريق��ة �لتي ين�صاأ به��ا �الأفر�د يف 
ه��ذ� �ملجتم��ع )�ل�صاك��ر، 2015(. ويعّرف باأن��ه �حلافز لل�صع��ي �إىل �لنجاح وحتقيق نهاية مرغوب��ة، �أو �لد�فع 
للتغل��ب عل��ى �لعو�ئ��ق �أو لالنته��اء ب�صرع��ة م��ن �أد�ء �الأعم��ال عل��ى خ��ري وج��ه )Colorado, 2014(. ويف 
�ملج��ال �لدر��ص��ي يع��ّرف باأنه �لرغب��ة �لذ�تي��ة يف �لدر��ص��ة و�لتح�صيل و�حلر�س عل��ى �ملو�ق��ف �لتناف�صية، 
و�حلر���س عل��ى مو�قف �الإجن��از �خلارجي��ة )جممم��ي، 2006(. و�لد�فع �إىل �الإجن��از يتبلور عن��د �لفرد من 
خ��الل �إجن��از �ملهمات �ل�صعب��ة، وقد يندرج يف د�ف��ع �أ�صمل و�أعم وه��و �لد�فع �إىل �لتفوق )�ملج��دوب، 2010(، 
فه��و مفه��وم ينح�ص��ر عند �لبع�س يف �أن��ه �ل�صعي جتاه �لو�ص��ول �إىل م�صتوى من �لتف��وق و�المتياز، حيث تعترب 
 �لرغب��ة يف �لتف��وق و�المتي��از خا�صية مميزة ل�صخ�صية �الأف��ر�د ذوي �مل�صتوى �ملرتف��ع يف �لد�فع �إىل �الإجناز 
)Vlahovic-Stetic et al., 1999(، ولذل��ك مت تعريف��ه عل��ى �أن��ه �حلاج��ة �لفعلي��ة و�ل�صيط��رة وحتقي��ق 
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�الأعم��ال �ل�صعب��ة، حيث تتو�ف��ر هذه �حلاجة بدرج��ة مرتفعة لدى م��ن يكافحون د�ئًما ليكون��و� يف �ملقدمة 
)عبد�خلال��ق، 2004(. فمرتفع��و د�ف��ع �الإجن��از �الأكادمي��ي يت�صرف��ون بطر�ئ��ق تختلف عن �الأف��ر�د �لذين 
لديه��م م�صت��وى منخف�س منه، كم��ا �أنهم يعزون جناحه��م �إىل �لعو�م��ل �لد�خلية �أي �إىل جهوده��م وقدر�تهم 
و��صتعد�ده��م، يف ح��ني يع��زو ذوو �لد�فع �ملنخف���س جناحهم �إىل �لعو�م��ل �خلارجية، ومنها �لق��در و�لن�صيب 
و�حل��ظ و�ل�صدف��ة )بال�صي��خ، 2002(. فعلماء �لنف�س يوؤكدون عل��ى �أن �لدو�فع عامل ه��ام يف �لتعلم، و�أنه من 
�مل�صتحيل تقدمي تعلم ذي معنى بدون دو�فع كافية للتعلم، فالتالميذ مرتفعو �لدو�فع �أكر مذ�كرة لدرو�صهم، 
ولديه��م ت�صمي��م �أكر للتغلب عل��ى �ملعوقات و�ل�صعوبات، وي�صع��رون بالر�صا عند �إمتام مهم��ة تعليمية بنجاح 
)Laing, 2011, 55(، ويف ذل��ك تو�صل��ت در��ص��ة .Vlahovic-Stetic et al�)1999( �إىل وج��ود فروق د�لة 
�إح�صائًي��ا يف م�صت��وى �لد�ف��ع �إىل �الإجناز ب��ني �ملوهوبني يف م��ادة �لريا�صي��ات مرتفعي �لتح�صي��ل �لدر��صي و 
�ملوهوب��ني يف م��ادة �لريا�صي��ات منخف�ص��ي �لتح�صي��ل �لدر��ص��ي وذل��ك ل�صالح �ملوهوب��ني يف م��ادة �لريا�صيات 
مرتفع��ي �لتح�صي��ل �لدر��صي، باالإ�صاف��ة �إىل �أن �ملوهوبني مرتفعي �لتح�صيل �لدر��ص��ي لديهم م�صتوى �أقل من 
�الإغ��ر�ء�ت �ل�صببية للنجاح و�الإخف��اق مقارنة باملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي وبغري �ملوهوبني. كما 
�أف��ادت در��ص��ة �لفح��ل )1999( بعدم وج��ود فروق ذ�ت دالل��ة �إح�صائية بني �لطلبة �ملوهوب��ني و�لعاديني يف 
�لتح�صي��ل �لدر��ص��ي على مقيا�س د�فعية �الإجن��از. كما تو�صلت در��ص��ة Albaili�)2003( �إىل وجود فرق د�ل 
�إح�صائًي��ا يف م�صتوى �لد�ف��ع �إىل �الإجناز بني �ملوهوبني مرتفعي �لتح�صي��ل ونظر�ئهم من منخف�صي �لتح�صيل 
ل�صال��ح مرتفع��ي �لتح�صيل. كما تو�صلت در��ص��ة Phillips وLindsay� )2006( من خ��الل �ملقابالت �لفردية 
�ملقننة للطالب ومعلميهم �إىل �أن �لد�فع �إىل �الإجناز له دور هام يف فهم و�إدر�ك �لطالب �ملوهوبني ويف حتقيق 
ا. ويف �ل�صدد نف�صه �أفادت در��صة معني وح�صني )2010( بوجود تقارب بني �ملوهوبني  �الأهد�ف �ل�صخ�صية �أي�صً
وغري �ملوهوبني يف م�صتوى �لد�فع �إىل �الإجناز. كما �أفادت در��صة Colorado� )2014( �أن �لتالميذ �ملوهوبني 
يف م��ادة �لريا�صي��ات كان حت�صيله��م �لدر��صي يف �لريا�صيات مرتفعا جًد�، و�أنه��م يتمتعون بدرجة مرتفعة من 

م�صتوى �لد�فع �إىل �الإجناز.
وجدي��ر بالذك��ر �أن �الإبد�ع ال ب��د �أن يعتمد على �ملوهبة، �صو�ء �أكانت موهبة والدي��ة فطرية �أم كانت موهبة 
مكت�صب��ة، فالطف��ل �ملوه��وب ه��و �لذي يظه��ر �أد�ء مت�صًقا متمي��ًز� على نح��و ملحوظ يف �أي جم��ال من جماالت 
�ل�صل��وك �ملهم��ة، وتلعب �ملمار�صة و�لتدريب دورهما يف جعل �ملوهبة تكتمل، كما �أنه باملثابرة ميكن �لتغلب على 
جو�ن��ب �لعج��ز �أو �لنق�س �الأولية )عبد�حلميد، 2016(. هذ� وقد �ختلفت روؤى �لباحثني يف تعريف �الإبد�ع، 
فبع�صه��م ر�أى يف �الإب��د�ع مظه��ًر� من مظاهر خ�صوب��ة �لتفكري و�صيولته، فعقل �ملب��دع يف نظرهم ال يتوقف عن 
�الإنت��اج لفي���س غزي��ر م��ن �ل�صور �الإبد�عي��ة، وبع�صهم �الأخ��ر ر�أى �أن قيم��ة �لعمل �الإبد�ع��ي تكمن يف قيمة 
ه��ذ� �لعمل بالن�صب��ة للمبدع وبالن�صبة الأعم��ال �الأخرين )فتح �هلل، 2003(. ولذلك ظه��ر ما يعرف بالتفكري 
�الإبد�ع��ي، ومت تعريف��ه على �أنه عملية ذهنية يتفاعل فيها �ملتعلم مع �خلرب�ت �لعديدة �لتي يو�جهها، و�لتي 
ته��دف �إىل ��صتيعاب عنا�صر �ملوقف م��ن �أجل �لو�صول �إىل فهم جديد �أو �إنتاج جديد يحقق حاًل �أ�صياًل مل�صكلة 

�أو �كت�صاف �صيء جديد ذي قيمة بالن�صبة له وللمجتمع �لذي يعي�س فيه )�جلاجي، 2013(. 
و�الإب��د�ع ه��و جمموع��ة من �لتوجه��ات و�ملي��ول �لوجد�ني��ة و�لق��در�ت �لعقلية �لت��ي ميتلكها �ل�صخ���س، �لتي 
متكن��ه م��ن �إنت��اج �أف��كار �أ�صيلة، مبعن��ى �أن �الإبد�ع هو �بت��كار �صيء غري موج��ود م�صبًقا، �أو ��صتح��د�ث طريقة 
جدي��دة لعم��ل �ص��يء م��ا، �أو طريقة جدي��دة يف �لنظر �إىل �الأ�صي��اء، �أو ��صتبد�له��ا بطريقة �أخ��رى، و�الإبد�ع 
 ه��و نتيج��ة لعملية ب��د�أت من ن�صاأة �لفك��ر �الإبد�عي، م��روًر� مبر�حل منوها حت��ى ت�صل �إىل �لن��اجت �الإبد�عي 

)دروي�س وماهر، 2014(. 
وعل��ى �لرغم من �ختالف �لباحث��ني و�لد�ر�صني يف جمال �الإبد�ع و�لتفكري �الإبد�ع��ي �إال �أن غالبيتهم يتفقون 
ا يت�صمن  على �أنه ي�صمل عدة مهار�ت �أ�صا�صية، منها �لطالقة، و�ملرونة، و�الأ�صالة، و�حل�صا�صية للم�صكالت، و�أي�صً
مه��ار�ت �أخ��رى �أطل��ق عليها "دي بون��و" م�صمى "مهار�ت �الإب��د�ع �جلاد"، مث��ل توليد �إدر�كات جدي��دة، توليد 
مفاهي��م جديدة، تولي��د �أفكار جديدة، و�أخرًي� تولي��د بد�ئل و�إبد�عات جديدة )عب��ده، 2010(. وبالقر�ءة 
�ملتعمق��ة و�لدقيق��ة لبع�س �الأطر �لنظرية يف علم �لنف�س �ملعريف ميكن �لتحق��ق من �أن م�صطلح �الإبد�ع �جلاد 
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مت ��صتخد�مه كمرت�دف مل�صطلح �لتفكري �جلانبي )Lateral thinking(. ومت تعريفه على �أنه تغيري �الأفكار 
و�ملفاهي��م و�مل��دركات لتوليد مفاهيم ومدركات جديدة قابل��ة للتطبيق يف �ملجاالت �لتي حتتاج �إىل تفكري غري 
منط��ي، و�الأعم��ال �لتي ال ميك��ن �أن تتم ب�صكل تقلي��دي �أو روتيني، فاالإبد�ع �جلاد عن��د "دي بونو" هو �لبحث 
عن بد�ئل وطر�ئق و�قرت�حات و�آر�ء كثرية قبل �تخاذ قر�ر ما، وميكن ت�صبيه ذلك مبن يحفر حفًر� يف مو�قع 
عدي��دة خمتلف��ة، فه��و ال يكتف��ي بحفرة و�ح��دة، �إذ �إن �لفك��رة �الإبد�عية ق��دد تنبع من �إح��دى هذه �حلفر 
)De Bono, 2003(، فه��و جمموع��ة من �لتكتيكات �خلا�صة �أو �لطر�ئق �خلا�صة �لتي تو�صع مو�صع �لتنفيذ، 
كطريق��ة نظامي��ة للح�ص��ول على �أف��كار جديدة ومفاهيم جدي��دة، ويق�صد بذل��ك ��صتخ��د�م �أدو�ت و�أ�صاليب 
و��صرت�تيجي��ات حم��ددة للو�ص��ول �إىل نتائج خالق��ة �غري تقليدي��ة )De Bono, 2010(، وبذل��ك فاالإبد�ع 
�جل��اد ه��و �خلروج ع��ن �ملاألوف يف �لتفكري ويتطل��ب جمموعة و��صعة م��ن �ال�صرت�تيجيات حدده��ا "دي بونو" 
يف: ��صرت�تيجي��ة �لرتكي��ز، ��صرت�تيجي��ة �لدخول �لع�صو�ئ��ي، ��صرت�تيجية �لبد�ئ��ل، ��صرت�تيجية �لتحدي، 
و��صرت�تيجية �حل�صاد )De Bono, 1995(، �لتي تعمل على توفري مو�قف تعليمية ومهام تدريبية يف �صورة 
م�ص��كالت ميك��ن من خاللها �أن يولد �ملتعلم مفاهيم و�إدر�كات و�أف��كار�  وبد�ئل جديدة (مهار�ت �الإبد�ع �جلاد( 
تتف��ق م��ع �أ�صالي��ب تعلمه �ملف�صلة مما يوؤثر عل��ى معدل �كت�صاب �لف��رد للمادة �لعلمية �ملقدم��ة له، مما يقوده 
�إىل �النط��الق �إىل ع��امل �الإبد�ع �جل��اد، ومن ثم فاإن هذه �ال�صرت�تيجيات تتيح للمتعل��م �لتعامل مع �ملعلومات 
بالطريق��ة �لت��ي تتفق و�أ�صلوب �لتعل��م �خلا�س به و�مليز له من خالل جمموعة م��ن �العتبار�ت �لتي ينبغي �أن 
نر�عيه��ا عن��د ��صتخد�م هذه �ال�صرت�تيجيات مع��ه )De Bono, 2010(. و��صتناًد� على ما �صبق، ميكن �لقول 
�إن هن��اك فرًقا بني ��صرت�تيجيات �الإبد�ع �جلاد ومه��ار�ت �الإبد�ع �جلاد، فاالأوىل تعني جمموعة �الإجر�ء�ت 
و�الأفع��ال �لت��ي يقوم بها �ملتعلم الإحد�ث �الإب��د�ع، �أما �لثانية فيق�صد بها �لقدرة على �إنت��اج �أو توليد �إدر�كات 
و�أف��كار وبد�ئ��ل جديدة مل�صكلة ما )عب��ده، 2010(. هذ� ولق��د تو�صلت در��صة �لعو�مل��ة )2012( �إىل �أن بعد 
�لطالقة كاأحد �أبعاد �لقدر�ت �الإبد�عية كان بدرجة متو�صطة لدى �ملوهوبني من تالميذ �ملرحلة �البتد�ئية، 
بينم��ا كان��ت �أبعاد �الأ�صالة و�ملرون��ة مب�صتويات متدنية للغاي��ة. كما �أفادت در��صة حمم��ود وحممد )2015( 
بوجود تدٍن و��صح يف م�صتوى مهار�ت �الأد�ء �للغوي �الإبد�عي �ملطلوبة، وخا�صة يف جماالت �لطالقة، و�ملرونة، 
و�الأ�صال��ة، و�لتفا�صي��ل، وذلك لدى �ملوهوبني من تالميذ �ملرحلة �ملتو�صطة. ومن ناحية �أخرى، يعّرف �الجتاه 
نح��و �الإب��د�ع �جلاد على �أنه ��صتجابة �لفرد و��صتعد�د�ت��ه �الإيجابية �لتي تبني مدى �إدر�كه الأهمية �الإبد�ع 

يف �لتعلم ومتطلبات حتقيقه، ومدى قدرته على �لتفكري بطريقة �إبد�عية يف مادة �لتعلم )�أحمد، 2012(. 
و�الجتاه��ات عموم��ًا ه��ي "��صتعد�د نف�ص��ي، �أو تهيوؤ عقلي ع�صبي متعل��م لال�صتجابة �ل�صالب��ة �أو �ملوجبة، نحو 
�أ�صخا���س، �أو مو�صوع��ات، �أو مو�قف، �أو رم��وز يف �لبيئة �لتي ت�صتثري هذه �ال�صتجاب��ة" )زهر�ن، 1977، 98(. 
وه��ي "حال��ة من �ال�صتع��د�د و�لتاأه��ب �لع�صبي �لنف�ص��ي تنتظم من خالل خ��ربة �ل�صخ�س، وتك��ون ذ�ت تاأثري 
توجيهي �أو دينامي على ��صتجابة �لفرد جلميع �ملو�صوعات و�ملو�قف �لتي ت�صتثريها هذه �ال�صتجابة" )مرعي 
وبلقي���س، 1982، 15(. فاالجتاه��ات م��ا ه��ي �إال مفه��وم يعرب عن ن�ص��ق �أو تنظي��م مل�صاعر �ل�صخ���س ول�صلوكه، 
فه��ي ��صتع��د�د للقي��ام باأعم��ال معينة، وتتمث��ل يف درجات من �لقب��ول و�لرف���س ملو�صوعات �الجت��اه )�ل�صيد، 
"1979(، وه��ي تقييم��ات معرفي��ة لدى �ل�صخ���س، وم�صاع��ر �نفعالية وميول للفع��ل جتاه �صيء م��ا �أو بيانات ما 

 .)Boone & Kurtz, 2002, 281(
وم��ن �له��ام �لتاأكيد على �أن �صياغة �الجتاه نحو مو�صوع م��ا �إمنا يتاأثر بالعديد من �لعو�مل و�ملتغري�ت، وال�صك 
�أن �آر�ء �الأ�صخا���س و�جتاهاته��م تتك��ون بناًء عل��ى �لتفاعل بني �خل��ربة �ملا�صية و�لبيئة �لت��ي يعي�صون فيها، 
فخرب�ت �ملا�صي ومو�جهات و�صر�عات �حلا�صر ت�صكل ب�صورة كبرية �الجتاهات �مل�صتقبلية. هذ� وقد ��صتهدفت 
در��ص��ة �أحمد )2012( �لتع��رف �إ طبيعة �الجتاه نحو �الإبد�ع لدى عينة من تلميذ�ت �ل�صف �لثاين �ملتو�صط، 
وتو�صلت �لدر��صة �إىل وجود تدٍن  ملحوظ يف م�صتوى �الجتاه نحو �الإبد�ع لدى �لعينة �مل�صتهدفة. كما حاولت 
در��ص��ة مقد�د و�ملناع��ي )2010( تنمية �الجتاه نحو �الإبد�ع لدى )75( تلميًذ� وتلميذًة بدولة �لبحرين، من 
خالل تدريبهم على ��صرت�تيجيات �لتعلم �لتباعدي، و�لع�صف �لذهني وحل �مل�صكالت، وجاءت �لنتائج موؤكدًة 
الإمكاني��ة تنمي��ة �الجت��اه نحو �الإبد�ع من خ��الل �لرب�مج �لتدريبي��ة �ل�صلوكية، و�أن ه��ذه �الإمكانية تتعاظم 
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ل��دى �لتالميذ �ملوهوبني. ويف �ل�صدد ��صتهدفت در��ص��ة عبده )2010( تنمية �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد لدى 
تالمي��ذ �ملرحل��ة �البتد�ئية، وتو�صل��ت نتائج �لدر��صة �إىل �أن تنمية �الجتاه نح��و �الإبد�ع �جلاد وما يت�صمنه 
م��ن ��صرت�تيجي��ات متع��ددة كا�صرت�تيجيات �لرتكيز و�لدخ��ول �لع�صو�ئي و�لبد�ئل و�لتح��دي و�حل�صاد تتيح 
�لفر�س �أمام �ملتعلم الأن يتعلم وفق �أ�صاليب و�أمناط تعلمه �خلا�صة و�ملف�صلة لديه، ومل تختلف در��صة �جلاجي 
)2013( يف حماولتها تنمية �الجتاه نحو �الإبد�ع لدى تلميذ�ت �ل�صف �لثالث �الأ�صا�صي، حيث تو�صلت �إىل �أن 

ذلك من �صاأنه �مل�صاعدة على حت�صني م�صتوى �لتعلم وتنمية تقدير �لذ�ت لدى �ملوهوبني.
وم��ن ناحي��ة �أخرى، بد�أ �الهتم��ام مبو�صوع �لذكاء �لناجح عل��ى يد �لعامل �الأمريكي "روب��رت �صترينبريج" من 
خ��الل بحوث��ه يف حتديد �لذكاء �لذي يعد متنبئًا دقيقًا بالنج��اح )Sternberg, 1997، (، و�لذكاء �لناجح 
م��ن وجهة نظ��ر "�صترينبريج" هو ذلك �لنوع من �ل��ذكاء �مل�صتخدم لتحقيق �أهد�ف قّيم��ة، و�لذين جنحو� وفق 
معايريه��م �خلا�ص��ة �أو معايري �الآخرين، هم �أولئ��ك �لذين متكنو� من �كت�صاب مدى و��ص��ع من �ملهار�ت �لذهنية 
وتطويره��ا و��صتخد�مه��ا، ولي�س فقط �عتم��ادً� على �لذكاء �لذي ترفع من �صاأن��ه �ملد�ر�س، و�صو�ء جنح هوؤالء 
�الأف��ر�د �أو مل ينجحو� يف �الختب��ار�ت �لتقليدية، فاإن لديهم ما هو �أهم بكثري من �لعالمات �ملرتفعة على هذه 
�الختب��ار�ت، فهم يعرفون نقاط قوتهم، وي�صتطيع��ون حتديد نقاط �صعفهم، ويعملون على تعظيم �الإفادة من 

 .)Sternberg, 2005( نقاط �لقوة، وي�صححون جو�نب �ل�صعف �أو ي�صعون �إىل تعوي�صها بال�صورة �الأمثل
ونظري��ة �ل��ذكاء �لناج��ح ه��ي جمموع��ة م��ن �ملب��ادئ يف �لتدري�س �لت��ي ت�صاع��د يف ترجمة وحتوي��ل �الأفكار 
و�ملمار�صات على �أر�س �لو�قع، وتقدمي جمموعة من �لتطبيقات �لعملية مبنظومة متكاملة من عمليات �لك�صف 
 .)Sternberg, 1998a,i( و�لتدري���س و�لتقيي��م باالعتماد عل��ى �لقدر�ت �لتحليلي��ة و�الإبد�عية و�لعملي��ة
وتع��د �فرت��صاته��ا وفحو�ها �متد�ًد� لنظرية "�صترينب��ريج" �لثالثية يف �لذكاء �الإن�ص��اين، و�مل�صاندة لنظرية 
�ل��ذكاء�ت �ملتع��ددة، �إذ ر�أى "�صترينب��ريج" �أن �لف��رد �إذ� �أر�د �لنج��اح يف �حلي��اة علي��ه ��صتعم��ال ثالث قدر�ت 

)ذكاء�ت( وهي: �لقدرة �لتحليلية: و�الإبد�عية: و�لعملية، وعليه �ملو�زنة فيما بينها )�لكنعاين، 2016(. 
ولذل��ك فال��ذكاء �لناجح ل��ه ثالثة جو�نب ه��ي: )1( �لذكاء �لتحليل��ي: وي�صري �إىل قدرة �لف��رد على �إجر�ء 
عمليات �لتحليل و�لتقومي و�حلكم على �الأمور. )2( �لذكاء �الإبد�عي: وي�صري �إىل قدرة �لفرد على �ال�صتفادة 
م��ن مهار�ت��ه يف عملي��ات �الخرت�ع و�لك�ص��ف و�لتخيل وبناء �الفرت��ص��ات عند مو�جهة موق��ف جديد يتطلب 
تق��دمي حل��ول. )3( �ل��ذكاء �لعملي: ويق�صد ب��ه مقدرة �لفرد عل��ى توظيف مهار�ته ب�ص��ورة عملية يف �صياق 
�لع��امل �لو�قع��ي )قطامي، 2016(. وي�صري �ل��ذكاء ��صتناًد� �إىل نظرية �لذكاء �لناج��ح �إىل: )1( قدرة �لفرد 
عل��ى حتقي��ق �أهد�فه يف �حلي��اة. )2( تعظيم جو�نب �لقوة لديه وت�صحيح جو�ن��ب �ل�صعف �أو تعوي�صها. )3( 
�لتكي��ف م��ع �لبيئة من خالل تغي��ري �لفرد لنف�صه من �أجل �لت��و�وؤم مع �لبيئة، �أو �إع��ادة ت�صكيلها لت�صبح �أكر 
مالئمة له �أو �ختيار بيئة �أخرى تتنا�صب و�حتياجاته )Sternberg, 2005(. هذ� وقد الحظ "�صترينبريج" 
يف در��صات��ه �ملتع��ددة �أنَّ �ملناه��ج �لدر��صية تركز على جانب و�ح��د من جو�نب �لذكاء وهو �ل��ذكاء �لتحليلي، 
و�عت��ربه خل��ال كبري� ينبغ��ي معاجلته باإي��الء بقية �جلو�ن��ب �الأهمية نف�صها �ملعط��اة للجان��ب �لتحليلي. كما 
الح��ظ �أنَّ �لتح�صي��ل �لدر��ص��ي يتح�ص��ن م��ن خ��الل تفعيل �ل��ذكاء �لتحليل��ي و�الإبد�ع��ي و�لعمل��ي يف �ملناهج 

�لدر��صية )طه، 2006(. 
ولذل��ك ب��رزت �أهمية نظرية �لذكاء �لناجح يف �ل�صاحة �لرتبوي��ة، عندما �صمم �لباحثون �لرتبويون �لرب�مج 
�لتدريبي��ة و�ال�صرت�تيجيات �لتدري�صية، وفق �فرت��صاتها �لتي �أثمرت نتائج �إيجابية منها: �أن �لتدري�س وفق 
نظرية �لذكاء �لناجح يعمل على م�صاعدة �لتالميذ على ترميز �ملعلومات و�الحتفاظ بها يف �لذ�كرة بطريقة 
متقن��ة ومعمق��ة، �صهول��ة ��صرتج��اع �مل��ادة من قب��ل �لتالميذ وقت �حلاج��ة �إليه��ا، ومنه��ا يف �أد�ء �المتحانات، 
�أنه��ا ت�صاع��د �لتالميذ على �كت�صاف نق��اط �لقوة يف �أد�ئهم ونق��اط �ل�صعف لديهم، ومعاجلته��ا وتعوي�صها مما 
يزي��د ذلك من قدر�تهم �لتحليلية و�الإبد�عية و�لعملية، حتفي��ز �لتالميذ على �لتعلم ب�صكل �أكرب �الأمر �لذي 
ين�صح��ب ب�ص��كل �إيجابي وفاع��ل على حياتهم �مل�صتقبلي��ة )�لكنعاين، 2016(. وعلى �لرغ��م من تعدد �لرب�مج 
�الإثر�ئي��ة �ملقدم��ة للموهوب��ني، �إال �أن �لرب�مج �لتي تعنى  بتنمي��ة �لقدر�ت �الإبد�عية تتخ��ذ مكاًنا بني تلك 
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�لرب�م��ج )Sternberg, 2012(، وذل��ك مل��ا لها من دور فاع��ل يف توجيه �صلوكات �لتالمي��ذ، و��صتثارة دو�فعهم 
�لد�خلية ملتابعة �لق�صايا و�مل�صكالت، و�لتعامل مع �لتحديات للو�صول �إىل حلول ت�صهم يف تكيفهم مع متطلبات 
�حلي��اة بفاعلي��ة وجناح، وهذ� يتما�صى م��ع �لع�صر �حلايل �لذي نعي�س فيه، �لذي غ��دى �لتغري �ملعريف �ل�صريع 
Jarvin و � ،Grigorenko �،Stemler ل�صم��ة �الأ�صا�صي��ة ل��ه )�ل�صلطان، 2012(، ولذل��ك ��صتهدف��ت در��ص��ة�
Sternberg�)2006( �لتع��رف �إىل �أث��ر ��صتخ��د�م نظرية �ل��ذكاء �لناجح يف زيادة د�ف��ع �الإجناز �الأكادميي 
ل��دى )1895( طالب��ًا باملرحلة �لثانوية يف �أمري��كا. وخل�صت نتائج �لدر��ص��ة �إىل �أن ��صتخد�م نظرية �لذكاء 
�لناج��ح يدع��م مهار�ت �لذ�كرة  و�ملهار�ت �لتحليلية و�الإبد�عية و�لعملي��ة يف �صياق �ملحتوى �الأمر �لذي يزيد 
م��ن ق��درة �لطالب عل��ى �لتعلم و�الإجن��از �الأكادمي��ي. كما ��صتهدف��ت در��ص��ة رزق )2009( ��صتخ��د�م �لذكاء 
�لناج��ح يف تنمي��ة م�صتوى �لتح�صي��ل �لدر��صي و�لتفكري �الإبد�ع��ي لدى )60( من �ملتفوق��ات در��صيًا باملرحلة 
�لثانوي��ة، وقد خل�صت �لنتائج �إىل �أن ��صتخد�م �ل��ذكاء �لناجح يزيد من �لتح�صيل �لدر��صي ومهار�ت �لتفكري 

�الإبد�عي ب�صورة د�لة �إح�صائيًا. 
وم��ن ناحية �أخرى، ��صتهدفت در��ص��ة. Jeltova  et al�)2011( ��صتخد�م نظرية �لذكاء �لناجح يف م�صاعدة 
�ملتعري��ن در��صي��ًا على �لتح�صي��ل �لدر��صي. و�أ�ص��ارت �لنتائج �إىل �أهمي��ة نظرية �لذكاء �لناج��ح يف م�صاعدة 
�ملتعري��ن در��صي��ًا عل��ى �لتقدم و�لتح�صي��ل ورفع م�صت��وى �الإجناز لديه��م. وحاولت در��صة عليم��ات )2011( 
حت�صني مهار�ت �لتحدث و�لقر�ءة لدى طالب �ل�صف �ل�صاد�س �البتد�ئي، من خالل تنفيذ برنامج تعليمي قائم 
عل��ى نظرية �لذكاء �لناجح، وتو�صلت نتائجها �إىل �أن ��صتخد�م نظرية �لذكاء �لناجح من �صاأنه زيادة م�صتوى 
�لتفك��ري �لناق��د، وخا�صة فيما يتعل��ق بالقر�ءة و�لتحدث. كم��ا هدفت در��ص��ة Chularee�)2012( �لتعرف 
�إىل فاعلي��ة �لتدريب على مهار�ت �لذكاء �لناج��ح يف تنمية مهار�ت �لتفكري لدى طالبات كلية �لتمري�س، وقد 
�أف��ادت نتائ��ج �لدر��ص��ة �إىل �أن �لتدري��ب على �ل��ذكاء �لناجح مبهار�ته �ملختلف��ة �صاعد �لطالب��ات على �إجناز 
�أف�ص��ل خلط��ط �لرعاية �لتمري�صية و�لقي��ام باأدو�رهم �ملنوطة بهم. بينما حاول��ت در��صة �ل�صلطان )2012( 
�لتحقق من �أثر برنامج �إثر�ئي على نظرية �لذكاء �لناجح يف تنمية �لقدر�ت �الإبد�عية لدى طالبات �ملرحلة 
�ملتو�صط��ة و�جتاهاته��ن نحوه، وتو�صل��ت نتائجها �إىل �أن �لتدريب �لقائم على مه��ار�ت �لذكاء �لناجح من �صاأنه 

زيادة مهار�ت �الإبد�ع، كما �أنه ي�صاعد على تكوين �جتاه �إيجابي نحو �الإبد�ع و�الإنتاج ذي �الأ�صالة. 
كم��ا ��صتهدف��ت در��صة �أحمد عل��ي )2012( �لتعرف �إىل فاعلي��ة برنامج قائم على نظرية �ل��ذكاء �لناجح يف 
تنمي��ة �لتح�صي��ل �لدر��ص��ي و�لتفكري �ملرك��ب، و�الجتاه نح��و �الإبد�ع لدى تلمي��ذ�ت �ل�صف �لث��اين �ملتو�صط، 
وتو�صل��ت �لنتائ��ج �إىل �أن �لتدري��ب عل��ى مهار�ت �ل��ذكاء �لناجح يزي��د من ق��درة �ملتعلم على �لتذك��ر و�لفهم 
و�لتطبي��ق، ويع��زز م��ن �جتاهاته نح��و �الإبد�ع. وكذل��ك ��صتهدفت در��ص��ة قطامي )2016( �لتع��رف �إىل �أثر 
برنام��ج تدريب��ي للذكاء �لناجح يف درجة ممار�ص��ة �لتفكري �لناقد لدى 30 طالبًا وطالب��ًة من �ل�صف �ل�صاد�س 
�الأ�صا�ص��ي يف �الأردن، و�أظه��رت �لنتائج وجود فروق بني متو�صطي درج��ات �أفر�د �ملجموعتني يف درجة ممار�صة 
�لتفك��ري �لناقد تعزى للربنامج �لتدريب��ي ل�صالح �ملجموعة �لتجريبية، بينما ال توجد فروق تعزى للجن�س �أو 

م�صتوى �لتح�صيل �لدر��صي. 
كم��ا حر�ص��ت در��ص��ة �أبوجادو و�لناط��ور )2016( �إىل �لتحقق م��ن فاعلية برنامج تعليمي قائ��م على نظرية 
�ل��ذكاء �لناج��ح يف تنمي��ة �لق��در�ت �لتحليلي��ة و�الإبد�عي��ة و�لعلمي��ة ل��دى 98 طالًبا م��ن �ملتفوق��ني عقلًيا، 
وتو�صل��ت �لنتائ��ج �إىل وجود �أثر د�ل �إح�صائًي��ا للربنامج يف تنمية �لقدر�ت �لتحليلي��ة و�الإبد�عية و�لعلمية 
ل��دى �ملتفوق��ني عقلًي��ا، كم��ا حاولت در��ص��ة �لكنع��اين )2016( �لتع��رف على فاعلي��ة �لتدري�س وف��ق نظرية 
�ل��ذكاء �لناجح يف تنمية �لتح�صيل �لدر��ص��ي و�لتفكري �الإبد�عي لدى طالب �ل�صف �لر�بع �البتد�ئي وتنمية 
تفكريه��م �الإبد�ع��ي، وتكونت عينة �لدر��صة من 63 طالب��ًا، وتو�صلت نتائج �لدر��ص��ة �إىل �أن �إك�صاب �ملتعلمني 
مه��ار�ت �لذكاء �لناجح ي�صاعد ب�صورة د�لة �إح�صائية على حت�صيلهم �لدر��صي، وينمي من قدر�تهم �لتحليلية 

و�الإبد�عية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج �لدر��صة: 

��صتخدم �لباحث �ملنهج �صبه �لتجريبي ملالءمته لطبيعة هذه �لدر��صة ونوعيتها، حيث يعّرف باأنه �ملنهج 
�ل��ذي يق��وم يف �الأ�صا�س على در��ص��ة �لظو�هر �الإن�صانية كما ه��ي دون تغيري، وعلى ه��ذ� �الأ�صا�س قام �لباحث 
بتق�صي��م عين��ة �لدر��ص��ة �حلالي��ة �إىل جمموعت��ني مت�صاويت��ني ومتجان�صت��ني ومتكافئت��ني، �الأوىل جتريبية 

و�لثانية �صابطة.
جمتمع وعينة �لدر��صة: 

يتمثل جمتمع �لدر��صة يف جميع �لتالميذ �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي �مللتحقني مبركز �الأمري 
نا�ص��ر ب��ن عبد�لعزيز لرعاية �ملوهوبني. �أما عينة �لدر��صة فقد تكونت م��ن 18 تلميًذ� من �لتالميذ �ملوهوبني 
�مللتحق��ني باملرك��ز ممن ت��رت�وح �أعمارهم �لزمنية ب��ني 12 و13 �صنة، مبتو�صط ق��دره 12.33 �صنة، وبانحر�ف 
معي��اري قدره 1.22 درج��ة، وجميعهم مت ت�صنيفهم ب�صكل م�صبق على �أنه��م تالميذ موهوبني من خالل مقيا�س 
"موهبة"، �لتابع للمركز �لوطني للقيا�س باململكة �لعربية �ل�صعودية، هذ� وقد حتقق �لباحث من �نخفا�س 
حت�صيلهم �الأكادميي من خالل �صجالتهم �ملدر�صية ومالحظات معلميهم يف �ملدر�صة، وكذلك من خالل تقدير�ت 
�أولي��اء �أموره��م له��م ور�أي �خل��رب�ء �لعامل��ني يف �ملركز. وم��ن �جلدير بالذك��ر �أن �ختيار ه��ذه �لعينة مت وفق 
�لطريق��ة �ملق�ص��ودة يف �ختيار �لعينات، حيث �ختار �لباحث هذه �لعينة وفق درجاتهم �ملتدنية على �ملقايي�س 
�مل�صتخدم��ة يف �لدر��صة �حلالي��ة، عقب ذلك قام �لباحث بتق�صيم عينة �لتطبي��ق �إىل جمموعتني مت�صاويتني 
ومتكافئت��ني، بلغ قو�م كل جمموعة 9 تالميذ، �إحد�ها جتريبية و�لثانية �صابطة. و�جلدول)1(يو�صح قيمة 
Z لدالل��ة �لفروق بني �ملجموعة �لتجريبي��ة و�ملجموعة �ل�صابطة يف �ملتغري�ت �خلا�صة باملجان�صة و�ملتغري�ت 

�مل�صتهدفة يف هذه �لدر��صة كما يلي:
جدول )1(: قيم Z لداللة الفروق بني املجموعتني التجريبية ال�سابطة يف املتغريات اخلا�سة باملجان�سة

 جمموعات�ملتغري�ت
 متو�صط�لرتب�لدر��صة

�لرتب
 جمموع
 م�صتوىZ�لرتب

�لداللة
غري دالة1.001.000.317ال�سالبةجتريبيةامل�ستوى االجتماعي والثقايف واالقت�سادي

0.000.00املوجبة�سابطة
غري دالة0.000.000.317ال�سالبةجتريبيةالعمر الزمني

1.001.00املوجبة�سابطة
غري دالة2.507.500.217ال�سالبةجتريبيةالتفكري الناقد

2.502.50املوجبة�سابطة
غري دالة1.503.000.157ال�سالبةجتريبيةدافع االإجناز االأكادميي

0.000.00املوجبة�سابطة
غري دالة0.000.000.317ال�سالبةجتريبيةاالجتاه نحو االإبداع اجلاد

1.001.00املوجبة�سابطة

يت�صح من �جلدول )1( عدم وجود فروق ذ�ت داللة �إح�صائية بني �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة �ل�صابطة 
يف �ملتغري�ت �لتي قد توؤثر على �لدر��صة مما يعني تكافوؤ جمموعتي �لدر��صة �حلالية.
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�أدو�ت �لدر��صة وخ�صائ�صها �ل�صيكومرتية:
 ��صتخدم �لباحث يف هذه �لدر��صة �الأدو�ت �لتالية: 

)�أ( �أد�ة �صب��ط: ومتثل��ت يف مقيا���س �مل�صتوى �الجتماعي و�لثق��ايف و�القت�صادي لالأ�ص��رة �ل�صعودية، �إعد�د 
�لباح��ث )2017(، وه��و مقيا�س �صبق للباحث �إعد�ده وتقنينه عل��ى عينة من �الأ�صر �ل�صعودية يف در��صة 

�صابقة له، ويتمتع مبعامالت �صدق وثبات عالية. 
)ب( �أدو�ت قيا�س: ومتثلت يف: 

 :)X( ختبار كورنيل للتفكري �لناقد، �مل�صتوى� )1

ُو�ص��ع ه��ذ� �ملقيا���س من قبل "�أني���س وميلم��ان وتومكو" ع��ام 1985م، ليقي�س مه��ار�ت �لتفكري �لعلي��ا، و�لقدرة 
عل��ى �لتقيي��م، و�تخ��اذ �لق��ر�ر ل��دى �ملوهوب��ني، ويتاألف ه��ذ� �ملقيا�س م��ن �صورت��ني �أو م�صتويني هم��ا �مل�صتوى 
)X(، وه��و ينا�ص��ب �لتالمي��ذ من �ل�صف �لر�ب��ع وحتى �ملرحلة �لثانوي��ة، ويتكون من 71 �ص��وؤ�اًل مو�صوعًيا، من 
ن��وع �الختي��ار من متعدد، و�مل�صتوى )Z(، وهو خم�ص�س لطالب �جلامعة �ملوهوب��ني ذوي �لقدر�ت �لعالية جًد�، 
وكذلك �لر��صدين وفق ما ورد يف دليل �الختبار، وعموًما يطبق هذ� �الختبار ب�صكل جمعي، وي�صتغرق تطبيقه 
� �أدن��ى، و�أربع و�صتني دقيقة كحد �أعلى، ويتاألف �الختب��ار من �صتة و�صبعني �صوؤ�اًل  ح��و�يل خم�صني دقيقة حًدّ
ا، ومطلوب من �ملفحو�س �ختيار �الإجابة �ل�صحيحة من �صلم بد�ئل �الإجابة (�أ، ب، ج)، وتدور فقر�ت  مو�صوعيًّ
ه��ذ� �الختب��ار حول و�قع��ة ��صتك�صاف كوكب نيكوم��ا، حيث يطلب من �ملفحو���س �أن يتخيل نف�ص��ه �أحد �أفر�د 
�ملجموعة �لثانية �لتي تذهب من �الأر�س �إىل كوكب نيكوما، �لذي �كُت�صف جمدًد�، لعمل تقرير حول ما حدث 
للمجموع��ة �الأوىل �لتي هبطت قبل �صنتني ف��وق كوكب نيكوما، ومل ترد �أية �أخبار عنها، ويتاألف هذ� �ملقيا�س 
م��ن �أربع��ة �أق�صام هي: )1( م��ا �لذي حدث للمجموع��ة �الأوىل )�ال�صتقر�ء). )2( تفح���س �لقرية �ملوجودة 
ف��وق كوكب نيكوم��ا )�مل�صد�قية(. )3( ما �لذي ميكن فعله؟ )�ال�صتنب��اط(. )4( جتميع �لتقارير وحتديد ما 
ينبغي عمله  )تعرف �الفرت��صات(. ويتاألف م�صتوى )X( من �أربعة �أق�صام هي:  �ال�صتنباط من فقرة )3( �إىل 
)25( وي�صتغرق تطبيقه )20( دقيقة، �مل�صد�قية من فقرة )27( �إىل )50( ومدته )20( دقيقة، �ال�صتقر�ء 
م��ن فق��رة )52( �إىل )65(، ومدت��ه )12( دقيق��ة، و�أخ��رًي� �الفرت��ص��ات م��ن فق��رة )67( �إىل )76( ومدت��ه 
)20( دقيق��ة، كما �أن �لفق��ر�ت )1، 2( �إجاباتها موّثقة يف �الختبار الأغر��س �لتدريب وبخا�صة حول كيفية 
�الإجاب��ة، وكذل��ك �لفقر�ت )26، 51، 66(، ولتعريب هذ� �الختبار وتقنينه، ��صتعان �لباحث بال�صور �لعربية 
لالختب��ار �لت��ي ��صتطاع �حل�صول عليه��ا ب�صكل مكتمل وهي: �ل�ص��ورة �لعربية للمق��رن )2015( و�ملقننة على 
تلمي��ذ�ت �ملرحلة �ملتو�صط��ة بال�صعودية، �ل�صورة �لعربي��ة للزهر�ين )2015( و�ملقنن��ة على تالميذ �ملرحلة 
�ملتو�صط��ة بال�صعودية، �ل�صورة �لعربية للعنزي )2008( و�ملقننة عل��ى �لتالميذ �ملوهوبني و�ملتفوقني در��صًيا 
بدول��ة �لكوي��ت باملرحل��ة �ملتو�صطة و�لثانوي��ة، و�أخريً� �ل�ص��ورة �لعربي��ة لالأحم��دي )2011( و�ملقننة على 
ط��الب �جلامع��ة بال�صعودية. وعل��ى �لرغم من معامالت �ل�ص��دق و�لثبات �ملرتفعة �ل��و�ردة يف دليل �الختبار، 
وتل��ك �ملح�صوبة على �ل�صور �لعربي��ة لالختبار، �إال �أن �لباحث عمد �إىل �إعادة تقنينه مرة �أخرى على �لبيئة 
�ل�صعودي��ة وعلى عين��ة �ملوهوبني حتديًد�، فبالن�صب��ة ل�صدق �الختبار، ��صتخدم �لباح��ث �صدق �ملحكمني عن 
طريق عر�س �الختبار على )4( من �أ�صاتذة علم �لنف�س و�ل�صحة �لنف�صية و�لرتبية �خلا�صة بجامعة جاز�ن 
�أو �الإبقاء على �لعبارة،  �أو تعديل  %( حل��ذف  بال�صعودي��ة، ولق��د مت �ختيار معيار لالتفاق من �خلرب�ء )85 
وبناًء على هذ� �الإجر�ء مت �الإبقاء على جميع عبار�ت �الختبار كما هي مع تعديالت ب�صيطة يف بع�س �لكلمات،  
�صدق �ملقارنة �لطرفية حيث كانت قيمة "t-Test" �لتجريبية ت�صاوي )9.32( على عينة �لتقنني، وهي د�لة 
�إح�صائيًا عند م�صتوى )0.01(، �صدق �الت�صاق �لد�خلي حيث تبني �أن جميع �لعبار�ت �مل�صتخدمة يف �الختبار 
كان معام��ل �رتباطه��ا قوي��ا وال يقل ع��ن �لقيمة )0.02( فت��م �الإبقاء على جمي��ع �لعبار�ت، �ص��دق �ملحك من 
خ��الل ح�ص��اب معامل �الرتباط بني درجات عينة �لتقنني على هذه �لن�صخ��ة ودرجاتهم على �ل�صورة �لعربية 
للزه��ر�ين )2015( وكان��ت قيمة معامل �الرتباط = )0.854( وهي د�ل��ة �إح�صائًيا عند م�صتوى )0.01(، �أما 
بالن�صب��ة لثب��ات �الختبار، فقد ��صتخ��دم �لباحث: �إعادة تطبيق �الختبار بفا�صل زمن��ي قدره 15 يومًا، وكان 
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ا عند م�صت��وى )0.01(، �لتجزئ��ة �لن�صفية حيث كان  معام��ل ثب��ات �الختبار هو )0.709( وه��و د�ّل �إح�صائيًّ
ا عند م�صتوى )0.01(، تال ذلك  معام��ل �الرتباط بني درجات ن�صفي �الختب��ار = )0.6251( وهو د�ّل �إح�صائيًّ
ح�صاب معامل ثبات �ملقيا�س باملعادلة )2 × معامل �الرتباط( / )1 + معامل �الرتباط( وكانت قيمة �لناجت = 
)0.769( وهي د�لة �إح�صائيا عند م�صتوى )0.01(، معامل �ألفا كرونباخ: حيث بلغ معامل �رتباط �ألفا لعينة 
�لتقن��ني )0.895(، مم��ا يعك�س متتع �الختبار بدرج��ة عالية من �لثبات. ولت�صحي��ح �الختبار �عتمد �لباحث 
عل��ى �لطريقة �ل��و�ردة يف �لدليل �الأ�صلي لالختب��ار )�لن�صخة �الإجنليزية( وفق �ملعادل��ة �لتالية: )�لدرجة 
�لكلي��ة لالختب��ار = �الإجاب��ات �ل�صحيح��ة – �الإجاب��ات �خلاطئ��ة معاجل��ة باإ�صاف��ة ½ عالم��ة ل��كل خطاأ(، 
ونظ��ًر� الأن �الختب��ار )71( مف��ردة، فالدرجة �لعظم��ى هي )71( و�لدني��ا )�صفر(، وبالت��ايل �عتمد �لباحث 
 لت�صني��ف �الأف��ر�د على هذ� �الختبار وف��ق �مل�صتويات �لتالية: )0 - 23.6 مت��دين(، )23.7 - 47.3 متو�صط(، 

)47.4 - 71.00 مرتفع(.
2( مقيا�س د�فع �الإجناز �الأكادميي:

الإعد�د هذ� �ملقيا�س قام �لباحث باالطالع على �لعديد من �ملقايي�س �ل�صابقة ذ�ت �لعالقة، ومنها مقيا�س معني 
وح�ص��ني )2010(، ومقيا���س علي جممم��ي )2006(، وبع�س �ملقايي�س �الأجنبية، وكذل��ك �الطالع على �لعديد 
م��ن �الأطر �لنظرية، وبذلك تكونت �ل�صورة �لنهائية للمقيا�س من )45( عبارة موزعة على ثالثة حماور على 
�لنح��و �لت��ايل: �الأول: �ل�صع��ي �إىل حتقيق �لتميز: وعرف��ه �لباحث على �أنه "حتديد معاي��ري ذ�تية و�أهد�ف 
عالية و�قعية وحماولة بلوغها و�لبحث عن حتقيقها"، ويتكون هذ� �ملحور من )20( عبارة )�لعبار�ت من 1 �إىل 
20(. �لث��اين: �لرغب��ة يف �لتعلم: وعرفه �لباحث على �أنه "�حلاج��ة �إىل �الطالع و�لبحث و�لتق�صي ومعرفة 
كل ما هو جديد ومفيد"، ويتكون هذ� �ملحور من )15( عبارة )�لعبار�ت من 21 �إىل 35(. �أما �لثالث: �حلر�س 
عل��ى �حل�ص��ول على �جلو�ئ��ز: فقد عرفه �لباحث على �أن��ه "�ل�صعي �لد�ئم نحو �مل�صارك��ة يف �مل�صابقات و�لفوز 
به��ا"، ويتكون هذ� �ملحور م��ن )15( عبارة )�لعبار�ت من 36 �إىل 45(. وللتحقق من �لكفاءة �ل�صيكومرتية قام 
�لباح��ث بح�ص��اب معامالت �ل�ص��دق و�لثبات، فبالن�صبة ل�ص��دق �ملقيا�س، ��صتخدم �لباح��ث �صدق �ملحكمني عن 
طري��ق عر���س �ملقيا�س على )4( من �أ�صاتذة علم �لنف�س و�ل�صح��ة �لنف�صية و�لرتبية �خلا�صة بجامعة جاز�ن 
�أو �الإبقاء على �لعبارة،  �أو تعديل  %( حل��ذف  بال�صعودي��ة، ولق��د مت �ختيار معيار لالتفاق من �خلرب�ء )85 
وبناًء على هذ� �الإجر�ء مت �الإبقاء على جميع عبار�ت �ملقيا�س كما هي مع تعديالت ب�صيطة يف بع�س �لكلمات. 
�صدق �ملقارنة �لطرفية حيث كانت قيمة "t-Test" �لتجريبية ت�صاوي )6.05( على عينة �لتقنني، وهي د�لة 
�إح�صائًي��ا عن��د م�صتوى )0.01(. �صدق �الت�صاق �لد�خلي حيث تبني �أن جميع �لعبار�ت �مل�صتخدمة يف �ملقيا�س 
كان معام��ل �رتباطه��ا قويا وال يقل عن �لقيمة )0.131( فتم �الإبقاء عل��ى جميع �لعبار�ت. �ل�صدق �لظاهري 
حيث �أو�صحت عينة �لتقنني �أن عبار�ت �ملقيا�س و��صحة  ومفهومة، و�أن تعليمات �ملقيا�س ميكن فهمها ب�صهولة. 
�أم��ا بالن�صب��ة لثبات �ملقيا�س، فقد ��صتخدم �لباح��ث �إعادة تطبيق �ملقيا�س بفا�صل زمني ق��دره 15 يومًا، وكان 
ا عند م�صت��وى )0.01(. �لتجزئ��ة �لن�صفية حيث كان  معام��ل ثب��ات �ملقيا���س هو )0.698(، وه��و د�ّل �إح�صائيًّ
ا عند م�صتوى )0.01(، تال ذلك  معام��ل �الرتب��اط بني درجات ن�صفي �ملقيا�س = )0.7221(، وه��و د�ّل �إح�صائيًّ
ح�ص��اب معام��ل ثبات �ملقيا�س باملعادلة )2 × معامل �الرتباط( / )1 + معامل �الرتباط(، وكانت قيمة �لناجت 
ت�صاوي )0.836( وهي د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى )0.01(. معامل �ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل �رتباط �ألفا 
لعينة �لتقنني )0.647(، مما يعك�س متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات. ولت�صحيح �ملقيا�س �ختار �لباحث 
طريق��ة "ليك��رت" د�ئمًا وتاأخذ )3( درج��ات، �أحياًنا وتاأخ��ذ )2( درجة، ونادًر� وتاأخ��ذ )1( درجة. وبذلك 

ت�صبح �لدرجة �لعظمى للمقيا�س هي )135( درجة و�لدرجة �لدنيا هي )45( درجة.
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3( مقيا�س �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد:

�إع��د�د ه��ذ� �ملقيا�س ق��ام �لباح��ث باالطالع على �لعدي��د من �ملقايي���س �ل�صابق��ة ذ�ت �لعالقة ومنه��ا مقيا�س 
�لدج��اين )1989( و�ملكونة من )38( عب��ارة، ومقيا�س �صفاء �أحمد )2012( و�ملكون من )25( عبارة، وكذلك 
�الط��الع عل��ى �لعديد من �الأطر �لنظري��ة �لتي تناولت �الإبد�ع �جلاد و�الجتاه نح��وه، وبذلك تكونت �ل�صورة 
�لنهائي��ة ملقيا���س �الجتاه نحو �الإبد�ع م��ن )40( عبارة، تدور جميعها حول متطلب��ات �الإبد�ع �جلاد و�أهميته 
يف عملي��ة �لتعل��م، ومدى �لتمتع بالتفكري �الإبد�عي. وللتحقق من �لكف��اءة �ل�صيكومرتية قام �لباحث بح�صاب 
معام��الت �ل�ص��دق و�لثب��ات، فبالن�صب��ة ل�ص��دق �ملقيا�س، ��صتخ��دم �لباحث �ص��دق �ملحكمني ع��ن طريق عر�س 
�ملقيا���س عل��ى )4( من �أ�صاتذة علم �لنف���س و�ل�صحة �لنف�صية و�لرتبية �خلا�صة بجامع��ة جاز�ن بال�صعودية، 
ولقد مت �ختيار معيار لالتفاق من �خلرب�ء )85 %( حلذف �أو تعديل �أو �الإبقاء على �لعبارة، وبناًء على هذ� 
�الإجر�ء مت �الإبقاء على جميع عبار�ت �ملقيا�س كما هي مع تعديالت ب�صيطة يف بع�س �لكلمات. و�صدق �ملقارنة 
�لطرفي��ة حيث كانت قيم��ة "t-Test" �لتجريبية ت�صاوي )8.421( على عين��ة �لتقنني، وهي د�لة �إح�صائًيا 
عن��د م�صت��وى )0.01(. و�ص��دق �الت�صاق �لد�خلي حي��ث تبني �أن جميع �لعب��ار�ت �مل�صتخدم��ة يف �ملقيا�س كان 
معامل �رتباطها قويا وال يقل عن �لقيمة )0.332( فتم �الإبقاء على جميع �لعبار�ت. و�ل�صدق �لظاهري حيث 
�أو�صح��ت عين��ة �لتقنني �أن عبار�ت �ملقيا�س و��صح��ة ومفهومة و�أن تعليمات �ملقيا�س ميك��ن فهمها ب�صهولة. �أما 
بالن�صبة لثبات �ملقيا�س، فقد ��صتخدم �لباحث �إعادة تطبيق �ملقيا�س بفا�صل زمني قدره 15 يومًا، وكان معامل 
ا عن��د م�صتوى )0.01(. و�لتجزئة �لن�صفية حيث كان معامل  ثب��ات �ملقيا�س هو )0.9852(، وهو د�ّل �إح�صائيًّ
��ا عند م�صتوى 0.01، ت��ال ذلك ح�صاب  �الرتب��اط ب��ني درجات ن�صف��ي �ملقيا���س = )0.6941( وهو د�ّل �إح�صائيًّ
معام��ل ثبات �ملقيا�س باملعادل��ة )2 × معامل �الرتباط( / )1 + معامل �الرتباط( وكانت قيمة �لناجت ت�صاوي 
ا عند م�صتوى )0.01(. ومعامل �ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل �رتباط �ألفا  )0.829( وه��ي قيمة د�ّلة �إح�صائيًّ
لعينة �لتقنني )0.885(، مما يعك�س متتع �ملقيا�س بدرجة عالية من �لثبات، ولت�صحيح �ملقيا�س �ختار �لباحث 
طريق��ة "ليك��رت" د�ئم��ًا وتاأخذ )3( درج��ات، �أحياًنا وتاأخذ )2( درج��ة، ونادًر� وتاأخ��ذ )1( درجة و�حدة، 

وبذلك ت�صبح �لدرجة �لعظمى للمقيا�س هي )120( درجة و�لدرجة �لدنيا هي )40( درجة.
 �إجر�ء�ت �لتطبيق:

 �تب��ع �لباح��ث يف �إجر�ء در��صت��ه �خلطو�ت �الإجر�ئية �لتالي��ة: جمع �ملادة �لعلمية، ومن ث��م �إعد�د وكتابة 
�الإط��ار �لنظ��ري �خلا�س بالدر��ص��ة، و�إع��د�د �أدو�ت �لدر��ص��ة �حلالية وتقنينه��ا �صيكومرتي��ًا، و�نتقاء عينة 
�لدر��ص��ة كم��ا مت تو�صيح��ه �صابق��ًا، �إج��ر�ء �جلانب �لتطبيق��ي للدر��صة خ��الل �لف�صل �لدر��ص��ي �لثاين للعام 
�جلامع��ي 2018م، ث��م معاجلة �لبيانات و�لدرجات من خالل �لربنامج �الإح�صائي SPSS v16، وعر�س �لنتائج 

و�صياغتها ومن ثم مناق�صتها وتف�صريها، و��صتخال�س جمموعة من �لتو�صيات �لرتبوية.
�الأ�صاليب �الإح�صائية:

 للو�ص��ول �إىل نتائ��ج �لدر��ص��ة ��صتخ��دم �لباح��ث �أ�صالي��ب �الإح�ص��اء �لو�صف��ي، يف �حل�ص��ول عل��ى �ملتو�صطات 
.)d( وكذلك ح�صاب حجم �الأثر ،t-Test "حل�صابية و�النحر�فات �ملعيارية، و�إجر�ء �ختبار "ت�

�لربنامج �لتدريبي �مل�صتخدم يف �لدر��صة �حلالية:
لتحقي��ق غر���س �لدر��ص��ة �حلالية مت ت�صمي��م وتنفيذ برنامج تدريب��ي �عتماًد� على نظرية �ل��ذكاء �لناجح، 
وق��د تناول �لربنامج تدريبات خمتلفة، تت�صمن �لعديد من �ملو�قف �حلياتية، حيث تكون �لربنامج يف �صورته 
�لنهائية من )35( جل�صة )32 جل�صة تدريبية و3 جل�صات قيا�س( تتنا�صب مع �أهد�ف �لربنامج و�لفئة �لعمرية 
�مل�صتهدف��ة، ��صته��دف �لربنامج تدريب �الأفر�د �مل�صاركني يف ��صتغالل ذكائهم بال�صورة �ل�صليمة، وتطبيق �أ�ص�س 
�ملو�صوعي��ة يف �لتفك��ري يف حلول �مل�صكالت �حلياتي��ة �ملختلفة، وكذلك تعليمهم �لتفك��ري �لتحليلي و�الإبد�عي 
و�لعملي يف �أي مادة در��صية ويف �أي م�صتوى، وكذلك تدريبهم على �لتعرف على قدر�تهم وكيفية �لتعوي�س عن 

نقاط �ل�صعف، عالوة على تدريبهم على �لتكيف وت�صكيل �ختيار �لبيئة �ملحيطة بهم.
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م�ص��ادر �لربنام��ج: �عتم��د �لباحث يف بن��اء حمتوى �لربنام��ج على م�ص��ادر عديدة منها �الإط��ار �لنظري   -
للدر��ص��ة وبع�س �لدر��ص��ات �ل�صابقة، وكذلك بع�س �لرب�مج �لتي مت ت�صميمه��ا �صابًقا، وكانت قائمة على 
.)2012(�Chularee وبرنامج ،)نظرية �لذكاء �لناجح، منها برنامج �أحمد )2012(، �لكنعاين )2016
�الأ�ص���س �لنف�صية و�لرتبوية �لتي يقوم عليها �لربنام��ج: يقوم �لربنامج �حلايل على: مر�عاة �خل�صائ�س   -
�لنمائي��ة و�لنف�صي��ة الأفر�د عينة �لدر��صة �حلالي��ة، ومر�عاة �أ�ص�س ومبادئ �لفني��ات و�ال�صرت�تيجيات 
�لت��ي تق��وم عليها �لفني��ات �مل�صتخدمة يف �لربنامج �لتدريب��ي، وتهيئة جّو من �حل��ب و�لثقة بني �لباحث 
و�ملتدرب��ني لف��رتة زمنية قبل َب��دء �لربنامج، و��صتخ��د�م �أ�صلوب �لتعزيز �الإيجاب��ي و�لت�صجيع من جانب 

�لباحث وذلك عندما ياأتي �ملتدرب يف هذه �لدر��صة باال�صتجابات �ل�صحيحة.
�أه��د�ف �لربنامج: يتمثل �لهدف �لرئي�صي للربنامج �لتدريب��ي �ملقرتح يف هذه �لدر��صة يف تطوير �لتفكري   -
�لناق��د، وحت�ص��ني د�فع �الإجناز �الأكادميي، وتعزي��ز �الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد ل��دى �لتالميذ �ملوهوبني 
منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي. ويتمثل �لتحقيق �الإجر�ئي لهذ� �لهدف يف �رتفاع درجات �أفر�د �ملجموعة 
�لتجريبية على �ملقايي�س �مل�صتخدمة يف هذه �لدر��صة، بعد تطبيق �لربنامج �لتدريبي عن درجاتهم �لتي 

ح�صلو� عليها قبل تطبيق �لربنامج.
�الأ�صالي��ب و�لفني��ات و�الأدو�ت �مل�صتخدم��ة يف �لربنام��ج: �عتم��د �لتدري��ب عل��ى �للق��اء�ت و�لتدريبات   -
�جلماعي��ة، وتخلله��ا عل��ى م��د�ر جل�ص��ات �لربنامج فني��ات �لتعزي��ز و�لنمذج��ة ولعب �ل��دور و�لو�جبات 
�ملنزلي��ة، كما �عتم��د �لباحث على ��صرت�تيجيات �لتعلم �لتعاوين و�لع�ص��ف �لذهني، باالإ�صافة �إىل ذلك 

�عتمد �لباحث على جمموعة من �الأدو�ت كعرو�س �لفيديو و�ل�صر�ئح �لتعليمية.
�إج��ر�ء�ت �صدق �لربنام��ج: للتاأكد من �صدق �لربنامج �ملقرتح وقدرته عل��ى حتقيق �الأهد�ف �ملحددة له،   -
ق��ام �لباحث بعر�س �لربنامج على �أ�صتاذين من �أ�صاتذة علم �لنف�س و�ل�صحة �لنف�صية و�لرتبية �خلا�صة 
بجامع��ة ج��از�ن بال�صعودية، حيث طلب منهما قر�ءة �لربنامج و�إب��د�ء �لر�أي حول حمتوياته و�صياغته 

�للغوية، ومدى منا�صبته للعينة �مل�صتهدفة.
�حل��دود �الإجر�ئية للربنامج: للربنام��ج �حلايل حدود زمنية، حيث مت تنفيذ �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح   -
على مد�ر �صهرين متتاليني، وحدود مكانية، مت تنفيذ �لربنامج يف حجرة خم�ص�صة لذلك يف مركز �الأمري 
نا�ص��ر بن عبد�لعزيز لرعاي��ة �ملوهوبني، وحدود ب�صرية، حيث مت تنفيذ �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح على 

18 تلميًذ� من �لتالميذ �ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي.
�إج��ر�ء�ت �جلل�ص��ات �لتدريبي��ة: حر�س �لباح��ث يف �جلل�صات �لتدريبي��ة على تدريب �أف��ر�د �ملجموعة   -
�لتجريبي��ة عل��ى �لعدي��د من �ملهار�ت من خ��الل جمموعة من �ملو�ق��ف، حيث ��صتهدف تدري��ب �مل�صاركني 
عل��ى: �لتحلي��ل �للفظي م��ن خالل تقدمي جمموعة م��ن �لفق��ر�ت �لق�ص�صية، وبها بع���س �لكلمات �مللونة 
�لت��ي يطلب �لباحث من �الأف��ر�د �مل�صاركني معرفة معاين هذه �لكلمات، من خ��الل حتليل �ل�صياق وتقدمي 
بع���س �ملر�دف��ات له��ا، من خالل فهم �لفك��رة �ملطروحة يف �لفق��رة �ملقدمة )3 جل�ص��ات(. �لتحليل �لكمي 
م��ن خ��الل تدريبهم على �إيجاد �لرق��م �لت�صل�صلي من �صم��ن جمموعة من �الأرقام �ملتتالي��ة )3 جل�صات(. 
�ل�ص��كل �لتحليل��ي من خالل تدريبهم عل��ى �كت�صاف �حللقات �ملفق��ودة يف م�صفوفة م��ن �الأ�صكال �ملختلفة 
)3 جل�ص��ات(. �للف��ظ �لعملي و�لتفك��ري �ليومي من خالل عر�س جمموعة متنوع��ة من �ملو�قف �حلياتية 
�لتي تعرت�س حياة �ملر�هقني ب�صورة لفظية، و�لتدريب على حتديد �خليار �الأف�صل لكل م�صكلة معرو�صة 
)3 جل�ص��ات(. �لعملي��ات �لكمي��ة من خ��الل عر�س جمموعة متنوع��ة من �ملو�قف �لت��ي تتطلب �حل�صاب، 
و��صتخ��د�م �لريا�صيات وف��ق �ل�صيناريوهات �ملتاحة )3 جل�صات(. �ل�ص��كل �لعملي وتخطيط �لطريق ويف 
هذه �ملرحلة من �لتدريب يتم عر�س خريطة ملنطقة ما �أمام �مل�صاركني )حديقة على �صبيل �ملثال( وعليهم 
�أن يجيب��و� ع��ن �الأ�صئل��ة ح��ول كيفية �لتنق��ل بفعالية من خ��الل �ملنطقة �لتي تعرب عنه��ا �خلريطة )3 
جل�صات(. �للفظ �الإبد�عي و�لت�صبيهات �جلديدة ويف هذه �ملرحلة من �لتدريب يتم عر�س بع�س �لكلمات 
)�ملفه��وم �لغري��ب و�ملفهوم �ملاأل��وف على �صبيل �ملث��ال: �ملفكر �ملب��دع: �لنحلة، �ملفكر �لتقلي��دي: �لنملة( 
ويطل��ب م��ن �مل�صارك��ني �أن يعملو� على ذ�ت �ل�صياق يف كلم��ات �أخرى جديدة )3 جل�ص��ات(. �الإبد�ع �لكمي 
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م��ن خ��الل �صرد ق�صة حتوي عدي��د� من �لعمليات �لريا�صي��ة �حل�صابية، ومن ثم تق��دمي م�صائل ريا�صية 
كالمي��ة �أخرى، �صريطة ��صتخد�م نف�س ع��دد �لعمليات �حل�صابية �مل�صتخدمة يف �لق�صة �الأوىل، للو�صول 
�إىل حل م�صكلة �لق�صة �لثانية )3 جل�صات(. �لت�صور �الإبد�عي يف هذه �لتدريبات يتم تقدمي �صل�صلة من 
�الأ�ص��كال �لت��ي تنطوي على منط و�ح��د �أو �أكر، وعلى �ملتدربني تطبيق نف���س �لنمط )قاعدة �ل�صل�صلة( 
�إىل جمموع��ة �أخ��رى م��ن �الأمناط )3 جل�ص��ات(. �ملقال �لتحليلي حي��ث كان �لباحث يف ه��ذه �لتدريبات 
يعر���س عل��ى �ملتدربني بع�س �ملو�صوع��ات، ويطلب منهم كتاب��ة تقرير عنها وتو�صيات له��ا )مثال: وجود 
�حلر��ص��ات �الأمنية يف �ملد�ر���س! ماهية �ملز�يا و�لعيوب؟ �كتب تو�صيات لتح�صني و�صعهم؟( )3 جل�صات(. 
�ملق��ال �لعمل��ي حيث طلب �لباحث يف هذه �ملرحلة من �لتدريب �أن يقوم �ملتدربون بكتابة م�صكلة حقيقية 
يعانون منها فعاًل و�قرت�ح 3 حلول لها، وبعد ذلك قام �لباحث مبناق�صة ��صتجابات �ملتدربني معهم ونقدها 
)جل�ص��ة و�حدة(. �ملقال �الإبد�عي وهنا طلب �لباح��ث من �ملتدربني كتابة مقال عن �ملدر�صة �الإبد�عية، 
وم��ن ث��م مر�جعة كتاب��ات �ملتدربني ونقده��ا )جل�صة و�ح��دة(، كانت �جلل�ص��ات �لتدريبي��ة ت�صتغرق 45 

دقيقه لكل جل�صة تقريبًا، وكانت ت�صري بنف�س �لوترية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

بالن�صب��ة للفر���س �الأول: يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�صتوى داللة )α=0.01( بني متو�صطي درجات 
�ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة يف �لقيا�س �لبعدي مل�صتوى كل من: �لتفكري �لناقد ود�فع �الإجناز �الأكادميي 
و�الجت��اه نح��و �الإبد�ع �جلاد يف �جتاه )ل�صال��ح( متو�صط درجات �ملجموعة �لتجريبي��ة، يو�صح �جلدول )2( 

�لنتائج �لتي تو�صل �إليها �لباحث كما يلي:
جدول) 2(: نتائج اختبار "ت" T-test حل�ساب الفرق بني متو�سطي املجموعة التجريبية وال�سابطة يف القيا�س البعدي 

مل�ستوى كل من التفكري الناقد ودافع االإجناز االأكادميي واالجتاه نحو االإبداع اجلاد

 جمموعات�ملتغري�ت
�لدر��صة

 عدد
�الأفر�د

 �ملتو�صط
�حل�صابي

 �النحر�ف
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة
 "ت"

 م�صتوى
�لداللة

950.334.74818.7020.01جتريبيةالتفكري الناقد

926.773.12�سابطة
9101.335.15824.850.01جتريبيةدافع االإجناز االأكادميي

947.772.72�سابطة
997.446.55817.920.01جتريبيةاالجتاه نحو االإبداع اجلاد

951.446.09�سابطة

يت�ص��ح م��ن �جلدول رقم )2( وجود فرق د�ل �إح�صائًيا عن��د م�صتوى )0.01( بني متو�صطي درجات �ملجموعتني 
�لتجريبي��ة و�ل�صابط��ة يف �لقيا�س �لبعدي مل�صتوى �لتفكري �لناقد وم�صت��وى د�فع �الإجناز �الأكادميي و�الجتاه 
نح��و �الإب��د�ع �جلاد يف �جتاه )ل�صالح( متو�صط درجات �ملجموعة �لتجريبية، مما يفيد بتحقق �لفر�س �الأول 

من �لدر��صة.
بالن�صبة للفر�س �لثاين: يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�صتوى داللة )α=0.01( بني متو�صطي درجات 
�ملجموع��ة �لتجريبي��ة يف �لقيا�ص��ني �لقبلي و�لبعدي مل�صت��وى كل من �لتفكري �لناقد ود�ف��ع �الإجناز �الأكادميي 
و�الجت��اه نحو �الإبد�ع �جلاد يف �جتاه )ل�صالح( �لقيا�س �لبعدي، يو�صح �جلدول )3(�لنتائج �لتي تو�صل �إليها 

�لباحث كما يلي:
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جدول )3(: نتائج اختبار "ت" T-test حل�ساب الفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س القبلي والبعدي 
مل�ستوى كل من التفكري الناقد ودافع االإجناز االأكادميي واالجتاه نحو االإبداع اجلاد

 جمموعات�ملتغري�ت
�لدر��صة

 عدد
�الأفر�د

 �ملتو�صط
�حل�صابي

 �النحر�ف
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

 م�صتوى
�لداللة

19.4150.01 -927.002.878القبليالتفكري الناقد

950.004.74البعدي

24.470.01-948.002.548القبليدافع االإجناز االأكادميي

9101.335.15البعدي

18.1990.01-951.666.028القبلياالجتاه نحو االإبداع اجلاد

997.446.55البعدي

يت�ص��ح م��ن �جلدول رق��م )3( وجود فرق د�ل �إح�صائًي��ا عند م�صتوى )0.01( بني متو�صط��ي درجات �ملجموعة 
�لتجريبي��ة يف �لقيا���س �لقبل��ي و�لبعدي مل�صت��وى �لتفكري �لناقد وم�صت��وى د�فع �الإجن��از �الأكادميي و�الجتاه 
نح��و �الإب��د�ع �جلاد يف �جتاه ) ل�صالح( متو�صط درجات �لقيا�س �لبعدي )�الإ�صارة �ل�صالبة(، مما يفيد بتحقق 

�لفر�س �لثاين من �لدر��صة. 
بالن�صب��ة للفر���س �لثالث: ال يوجد ف��رق ذوو داللة �إح�صائي��ة عند م�صتوى دالل��ة )α=0.05( بني متو�صطي 
درج��ات �ملجموع��ة �ل�صابط��ة يف �لقيا�ص��ني �لقبل��ي و�لبعدي مل�صت��وى كل م��ن:  �لتفكري �لناقد ود�ف��ع �الإجناز 

�الأكادميي و�الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد، يو�صح �جلدول )4( �لنتائج �لتي تو�صل �إليها �لباحث كما يلي:
جدول )4(: نتائج اختبار "ت" T-test حل�ساب الفرق بني متو�سطي درجات املجموعة ال�سابطة يف القيا�س القبلي والبعدي 

مل�ستوى كل من التفكري الناقد ودافع االإجناز االأكادميي واالجتاه نحو االإبداع اجلاد

 جمموعات�ملتغري�ت
�لدر��صة

 عدد
�الأفر�د

 �ملتو�صط
�حل�صابي

 �النحر�ف
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

 م�صتوى
�لداللة

غري دالة926.773.1181.512القبليالتفكري الناقد
926.553.24البعدي

غري دالة947.772.7281.442القبليدافع االإجناز االأكادميي
947.112.58البعدي

غري دالة951.776.09881.00القبلياالجتاه نحو االإبداع اجلاد
951.666.144البعدي

يت�صح من �جلدول رقم )4( عدم وجود فرق د�ل �إح�صائًيا عند م�صتوى )0.05( بني متو�صطي درجات �ملجموعة 
�ل�صابط��ة يف �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي مل�صتوى �لتفكري �لناقد وم�صتوى د�فع �الإجناز �الأكادميي و�الجتاه نحو 

�الإبد�ع �جلاد، مما يفيد بتحقق �لفر�س �لثالث من �لدر��صة.
بالن�صب��ة للفر���س �لر�بع: ال يوجد ف��رق ذوو داللة �إح�صائي��ة عند م�صتوى دالل��ة )α=0.05( بني متو�صطي 
درج��ات �ملجموع��ة �لتجريبي��ة يف �لقيا�صني �لبعدي و�لتتبع��ي مل�صتوى كل من: �لتفكري �لناق��د ود�فع �الإجناز 

�الأكادميي و�الجتاه نحو �الإبد�ع �جلاد. يو�صح �جلدول )5( �لنتائج �لتي تو�صل �إليها �لباحث كما يلي:
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جدول)5(: نتائج اختبار "ت" T-test حل�ساب الفرق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي والتتبعي 
مل�ستوى كل من التفكري الناقد ودافع االإجناز االأكادميي واالجتاه نحو االإبداع اجلاد

 جمموعات�ملتغري�ت
�لدر��صة

 عدد
�الأفر�د

 �ملتو�صط
�حل�صابي

 �النحر�ف
�ملعياري

درجات 
�حلرية

قيمة 
"ت"

 م�صتوى
�لداللة

غري دالة0.555-950.334.748البعديالتفكري الناقد
950.444.47التتبعي

غري دالة9101.336.1581.411البعديدافع االإجناز االأكادميي
9101.116.00التتبعي

غري دالة997.446.5581.112البعدياالجتاه نحو االإبداع اجلاد
997.226.28التتبعي

يت�ص��ح م��ن �جلدول )5( عدم وجود ف��رق د�ل �إح�صائًيا عند م�صتوى )0.05( ب��ني متو�صطي درجات �ملجموعة 
�لتجريبي��ة يف �لقيا���س �لبع��دي و�لتتبعي مل�صتوى �لتفك��ري �لناقد وم�صتوى د�فع �الإجن��از �الأكادميي و�الجتاه 
نحو �الإبد�ع �جلاد مما يفيد بتحقق �لفر�س �لر�بع من �لدر��صة، ولقيا�س حجم �أثر �ملتغري �مل�صتقل )�لربنامج 
�لتدريب��ي( عل��ى �ملتغ��ري�ت �لتابع��ة )�لتفك��ري �لناق��د / د�فعية �الجن��از �الأكادمي��ي / �الجتاه نح��و �الإبد�ع 
�جل��اد( ��صتخ��دم �لباحث معادلة مربع )�آيتا( يف ��صتخر�ج حج��م �الأثر )d( للمتغري �مل�صتقل يف �ملتغري �لتابع 

)�أبوحطب و�صادق، 2010(، ويو�صح �جلدول )6( �لنتائج �لتي تو�صل �إليها �لباحث كما يلي:
جدول )6(: حجم االأثر )d( للمتغري امل�ستقل )الربنامج التدريبي القائم على نظرية الذكاء الناجح( على املتغريات التابعة 

)التفكري الناقد / دافعية االإجناز االأكادميي / االجتاه نحو االإبداع اجلاد(

مقد�ر حجم �الأثرµ2قيمة d حجم �الأثر�ملتغري�ت �لتابعة�ملتغري �مل�صتقل

الربنامج التدريبي القائم على
نظرية الذكاء الناجح 

كبري جدا1.1980.264ًالتفكري الناقد
كبري جدا1.0580.219ًدافعية االإجناز االأكادميي
كبري جدا1.4370.526ًاالجتاه نحو االإبداع اجلاد

يت�ص��ح م��ن �جل��دول )6( ومن خالل قي��م )d( وبالرجوع �إىل �لتدرج �ل��ذي و�صع��ه )Kiess، 1996( �أن تاأثري 
�لربنامج كان مرتفعًا بالن�صبة للمتغري�ت �لتابعة.

و�لنتائ��ج �ل�صابق��ة �لت��ي مت �لتو�ص��ل �إليها تعن��ي �أن هناك حت�صن��ًا طر�أ على �أف��ر�د �ملجموع��ة �لتجريبية يف 
�ملتغ��ري�ت �مل�صتهدف��ة �صالف��ة �لذكر، بع��د خ�صوعهم للربنام��ج �لتدريبي �ملق��رتح يف �لدر��صة �حلالي��ة �لقائم 
عل��ى نظرية �ل��ذكاء �لناجح، وهذه �لنتيج��ة تتفق مع نتائج در��ص��ات �أخرى عديدة، كدر��ص��ة رزق )2009(، 
ودر��ص��ة �أحم��د )2012(، ودر��ص��ة. Stemler  et al�)2009(، ويف�صر �لباحث ه��ذه �لنتائج يف �صوء طبيعة 
�لتدريب��ات �لت��ي خ�صع �إليها �أف��ر�د �ملجموعة �لتجريبي��ة يف �لدر��صة �حلالية �لتي تقوم عل��ى �أ�ص�س ومبادئ 
نظري��ة �ل��ذكاء �لناجح، فهذه �لتدريبات �صاعدت �ملتدربني على توليد �أفكار جديدة، وحتديد �الأفكار �جليدة 
منه��ا، كم��ا �صاعدتهم عل��ى تنفيذ �الأف��كار و�إقناع �الآخري��ن بقيمتها، لقد �صاهم��ت �لتدريب��ات �ملنتقاة يف هذه 
�لدر��ص��ة على تطوير قدرة �ملتدربني على تطوير ممار�صتهم �لتحليلية وقدر�تهم �لعملية، كما �صاعدتهم على 
جتزئ��ة �مل�صكل��ة وحتليل �ملهمة، باالإ�صاف��ة �إىل تعليمهم كيفية تنظيم �ملعلومات و�ملفاهي��م، وي�صرت لهم �صبل 
تطبيقه��ا وتعميمه��ا وتوظيفه��ا يف مو�قف �أخ��رى جديدة، وعالوة على م��ا �صبق، �صاهمت �جلل�ص��ات �ملنتقاة يف 
ه��ذه �لدر��ص��ة يف تدري��ب �أفر�د �ملجموع��ة �لتجريبية على �أن يح��ددو� �حتياجاتهم �لفعلية ث��م �لعمل على 
تنفيذها بنجاح، فقد ��صتهدفت تدريبهم على �إدر�ك �لعو�مل �لتي توؤثر يف �لنجاح و�لعو�مل �لتي ت�صاعد على 
ت�صكي��ل �لبيئ��ة و�لتكيف معها، وبالتايل بلوغ �الأهد�ف �ملن�ص��ودة وحتقيقها، كما يف�صر �لباحث هذه �لنتائج يف 
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�ص��وء �عتم��اد حمتوى �لربنامج على حتفيز �ملتدربني على �لتفكري وتقدمي �أكر من حل للم�صكلة �لو�حدة، كل 
تل��ك �لعو�م��ل وغريها �لتي حر�س �لباحث على ت�صمينها يف �ملو�قف �لتدريبية يف �لربنامج �حلايل �صاهمت يف 
تطوي��ر �لتفك��ري �لناقد،  وحت�صني د�فع �الإجناز �الأكادميي، وتعزيز �الجتاه نح��و �الإبد�ع �جلاد لدى �لتالميذ 

�ملوهوبني منخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي �مل�صاركني يف �لدر��صة �حلالية كمجموعة جتريبية.
التوصيات:

تو�صي �لدر��صة �حلالية مبا يلي: 
عل��ى �إد�ر�ت �لتعلي��م تبني دور�ت تدريبية موجهة ملعلمي �ملد�ر���س يف �لتعليم �لعام لتدريبهم على كيفية   -
تطبيق مبادئ و�أ�ص�س نظريات �لذكاء �لناجح خالل مو�قف تدري�صهم للطالب يف خمتلف �ملو�د �لدر��صية.
عل��ى �أق�ص��ام �ملناهج وطر�ئق �لتدري�س بكليات �لرتبية بتبني نظرية �لذكاء �لناجح يف مقرر�تها �ملقدمة   -
للط��الب �ملعلم��ني )مقرر�ت مناهج وطرق �لتدري�س( وتدريبهم على كيفي��ة ت�صميم وتنفيذ �لدرو�س وفق 

�أطر وفل�صفة هذه �لنظرية.
على �أق�صام علم �لنف�س بكليات �لرتبية ت�صمني نظرية �لذكاء �لناجح وفل�صفتها و�أ�ص�صها ومبادئها ودورها   -

يف عملية �لتعلم يف مقرر�ت علم �لنف�س �ملقدمة للطالب خالل �ملرحلة �جلامعية.
عل��ى وح��د�ت �الإر�ص��اد �الأكادمي��ي �ملوج��ودة يف �ملد�ر�س و�جلامع��ات تبنى بر�م��ج تدريبي��ة قائمة على   -

مفاهيم نظرية �لذكاء �لناجح موجهة للطالب �ملتعرين در��صيًا ومنخف�صي �لتح�صيل �لدر��صي.
عل��ى �ملر�ك��ز و�جلهات �لد�عم��ة للموهوبني مر�ع��اة مفاهيم نظرية �ل��ذكاء �لناج��ح يف تعاملها مع هذه   -

�لفئة من �لطالب من �أجل �إعد�دهم للم�صتقبل.
المراجع: 

�أب��و حمد�ن، علي عبد �جلليل )2008(. �أثر برنام��ج تدريبي يف تنمية مهار�ت �لذكاء �لناجح و�إد�رة �لذ�ت 
للتعلم يف مو�قف حياتية لدى طلبة �ل�صف �لعا�صر )ر�صالة دكتور�ه غري من�صورة(، كلية �لدر��صات �لعليا، 

�جلامعة �الأردنية، �الأردن.
�أبوج��ادو، حمم��ود حمم��د علي، و�لناط��ور، ميادة حمم��د )2016(. �أثر برنام��ج تعليمي م�صتن��د �إىل نظرية 
�ل��ذكاء �لناج��ح يف تنمية �لقدر�ت �لتحليلية و�الإبد�عية و�لعملية ل��دى �لطلبة �ملتفوقني عقليًا. جملة 

.17 - �حتاد �جلامعات �لعربية للرتبية وعلم �لنف�س، �صوريا، 14)1(، 13 
�أبو�صاق��ور، نعيم��ة �مله��دي )2013(. دور �ملناهج يف تنمية �لتفك��ري �الإبد�عي و�الهتم��ام باملوهوبني. جملد 
�ملوؤمت��ر �لعلم��ي �لعرب��ي �لعا�صر لرعاية �ملوهوب��ني و�ملتفوقني حول معاي��ري وموؤ�صر�ت �لتمي��ز: �الإ�صالح 
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