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 :وستخلصال

الذكاء اإلبداعي   لتنميةإلى التعرف عمى فعالية برنامج تدريبي  الحالي البحث فىد
من ف سمع ام وضعبين ص معيةإعاقة س لدييم ممن ( تمميذا05) وتكونت عينة الدراسة من

مجموعة  ،.مقسمين مجموعتين (41بمتوسط ) عام  (43-41) بين أعمارىناإلناث تمتد 
وقد قامت الباحثة بالتأكد من تجانس المجموعة تمميذة،  (05مجموعة ضابطة ) و( 05)تجريبية 

 3..3( بمتوسط 43-35بين)حيث تراوح  والذكاء العمر الزمنىكال من  فيالتجريبية والضابطة 
مقياس الذكاء  الدراسة، واستخدمت (25-5.)تقع بين  التيوعتبة السمع  ،2..وانحراف معياري 

وتوصمت  لمتالميذ المعاقين سمعيا  اإلبداعي الذكاءبرنامج لتنميو  الباحثة و إعداد ً  اإلبداعي
الذكاء درجات  متوسطي بين( 5.54)مستوى  إحصائية عندالباحثة إلى وجود فروق ذات داللة 

برنامج لصالح المجموعة ال) بعد تطبيق الضابطة والمجموعةالتجريبية  المجموعة لدى اإلبداعي
الذكاء درجات  متوسطيين ( ب5.54)عند مستوى  ووجود فروق ذات داللة إحصائية،التجريبية 
برنامج لصالح القبل وبعد تطبيق  (التجريبية المجموعة) لتالميذ المعاقين سمعيالدى ا اإلبداعي
التجريبيةً  لمجموعة درجات ا متوسطيوعدم جود فروق ذات داللة إحصائية بين البعدي، القياس 

 .  البرنامج  من تطبيقشيور   بعد مرور ثالثة والبعدي لقبميفي القياسين 
 الوعاقٍي سوعٍا-الذكاء اإلبذاعً الكلوات الوفتاحية: 
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Abstract: 
  Current search target to identify the effectiveness of a 

training program for the development of creative intelligence and 
the study sample of 50 students those with hearing impairment 

between deaf and low-hearing females aged between 14 and 18 

years old (16). Two groups, an experimental group (50) and a 

female officer group (50 students) The researcher ascertained the 

homogeneity of the experimental group and the officer in both age 

and IQ, ranging from 80 to 98, with an average of 83.8 the standard 

deviation of 307, the hearing threshold that lies between (30-70), the 

study used the creative intelligence scale of researcher preparation 

and the program for the development of Creative intelligence For 

hearing impaired students the researcher found statistically 

significant differences at (0.01) levels between the group's 
intermediate level of creative intelligence experimental and the 

commanding group (after application of the programme for the pilot 

group, and statistically significant differences at 0.01) between the 

Mediterranean The creative intelligence grades of pupils with 

auditory impairments (experimental group) before and after the 

application of the program In the interest of telemetric measurement 

and the absence of statistically significant differences between the 

intermediate grades of the experimental group in the tribal and the 

previous measurements after three months of application of the 

program. 
 Keywords: Creative intelligence-Hearing impaired                                       
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 هقذهة

باإلبداع والمبدعين من المعاقين والتعرف عمى عوامل  االىتمامبدأ  الحاليالوقت  في
واإلعاقة، وبعد  العمم والتأكد  لدييمبعد إن كان التركيز فقط عمى القصور والعجز  لدييماإلبداع 

 التيمن وجود اإلبداع لدى المعاقين سمعيا .وتعد مسألة تحديد المبدعين إحدى المشكالت 
 كونيمذوى االستثناءات المزدوجة  Dual exceptionalityنم تبرونيعـ ألنيم المـربون يواجييا

 صقميا يجب إبداعات ناكھمعاقين ناحية ومبدعين من ناحية أخرى ومن ثم يجب أن ندرك أن 
المتنوعة وبطريقة  ورعايتياباستخدام مجموعة من األنشطة ،  اإلبداعي بالذكاء االرتقاءويمكن 
المدرسة عن طريق  في األطفال تشجيع ويتم اھل قبوليم عمى وتحصل األطفال تمامھتجذب إ
عن  اإلبداعي الذكاء ويتطور ينمو الذى الوسيط ىھأنشطة متعددة ومختمفة فاألنشطة  تييئة
 5(٧552:011، قطامييوسف )طريقو

  :هشكلة البحج
برنامج لتنمية  اسة الحالية في التساؤل التالي: ما فعاليةويمكن صياغة مشكمة الدر 

 لمتالميذ ذوى اإلعاقة السمعية ؟  اإلبداعيالذكاء 
 :  البحج اھذاف 

 . تدريبي من خالل برنامج اإلبداعيالذكاء  تنمية إلى: الحاليالبحث  ييدف
 :البحج أھوٍة  

لفئة المعاقين سمعيا المبدعين حيث ان المعاقين غالبا ما  تناولو  النظرية األىمية 
  . اإلبداعييتمقون مزيدا من االىتمام بسبب اعاقتيم اكثر من ابداعيم وتفكيرىم 

 : التطبٍقٍة األھوٍة
 اإلبداعيالذكاء حالة جدوى نتائجو مع الفئة الحالية لتنمية  فيمن برنامج  االستفادة

 .لمتالميذ ذوى اإلعاقة السمعية
 :يتحدد البحث الحالي كاالتي 

 :  ادوات الذراسة
 مقياس الذكاء اإلبداعي )إعداد الباحثة(. - 4
 البرنامج التدريبي لتنمية الذكاء اإلبداعي )إعداد الباحثة(. -٧

 الحذود البشزٌة :
من  )عام 43الى41)وتتراوح أعمارىم من المعاقين سمعيا لتالميذا عينة عشوائية من

 مدرسة االمل لمصم وضعاف السمع.
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 الحذود الوكاًٍة :

مدارس االمل لمصم وضعاف السمع بمدينة قنا. الحدود الزمانية : تم تطبيق اداة   
 م.  ٧.43الدراسة عمى التالميذ في الصف الدراسي الثاني لعام 

 :هٌهجٍة البحج واجزاءاته
المنيج شبو التجريبي القائم عمى التصميم التجريبي اتبعت الباحثة في الدراسة الحالية 

 .المتابعة -البعدي –المتضمن لمقياس القبمي 
 Sample of study البحجعٌٍة 

( تمميذة من تالميذ الحمقة الثانية من مرحمة التعميم 05تكونت عينة الدراسة الكمية من ) 
المل لمصم وضعاف السمع بإدارة االساسي بالصف االول، والثاني، والثالث اإلعدادي بمدرسة ا

م( والذين يتراوح اعمارىم ٧543ه، 41.4قنا التعميمية بمدينة قنا والمسجمين في العام الدراسي )
( عام، وقد تم اختيار ىذه المرحمة الدراسية تحديدا وىى الحمقة الثانية من مرحمة 43-41ما بين )

    .التعميم االساسي
 : البحجهصطلحات 

 Creative intelligenceالذكاء اإلبذاعً   -0

يعرف بانو طريقة إليجاد حمول وأجوبة جديدة لمعديد من المشكالت و األسئمة كما يعد 
ويرى إن الذكاء اإلبداعي ىو القدرة عمى الذىاب  طريقة لمعثور عمى أجوبة لم يتم العثور عمييا

 (.٧541 ،ابراىيم عبد الياديو  الفيل ) حممىإلى ابعد ما ىو موجود لخمق أفكار جديدة وجذابة 
 للذكاء اإلبذاعًالتعزٌف اإلجزائً 

 الذكاء اإلبذاعً :

ىو القدرة عمى توليد أفكار جديدة وحل المشكالت بصور جذرية والتعامل مع المواقف 
والمثيرات الجديدة بشكل توافقي والتعامل مع األوضاع الجديدة باستخدام الخبرات السابقة 

 الحالية وممارسة األعمال بطريقة جديدة.والميارات 
 الوعاقٍي سوعٍا وٌٌقسن ھذا الوفهىم الى: -8

 Deaf:االصن -أ 

يبمغ من العمر ما " ذلك الطفل الذى االصم بأنو (11:٧551)ويعرف جمال السيد تفاحة
ال يستطيع  ( ديسبل، مما يجعمو25ن فقدان سمعي اكثر من)سنوات ويعانى م(45-3بين )

الحصول عمى المعرفة باستخدام عضو السمع وال باستخدام الوسائل المعينة ولكن باستخدام 
  5خاصةوسائل 
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 :Hard of hearingضعٍف السوع  -ب

ان ضعيف السمع ىو " الشخص الذى ال  (٧3:٧551ابراىيم امين القريوتى )ويرى 
مى القيام بمعالجات ناجحة لممعمومات تفقد حاسة السمع لديو وظيفتيا بالكامل ، مما يساعده ع

المغوية ، من خالل حاسة السمع سواء باستخدام المعينات السمعية او بدونيا ، بغض النظر عما 
 اذا كان الضعف منذ الوالدة او في المراحل العمرية الالحقة . 

 التعزٌف اإلجزائً للوعاقٍي سوعٍا

اولئك التالميذ المعاقين سمعيا في المرحمة وتعرف الباحثة المعاقين سمعيا اجرائيا بانيم 
 ( ديسبل.25-5.االعدادية في مدينة قنا، الذين تتراوح مدى الخسارة السمعية لدييم بين )

 االطار الٌظزي :

 Creative intelligenceالذكاء اإلبذاعً 

ل عمميات االبداع واالبتكار واالكتشاف والتخي فيويعنى قدرة الفرد عمى تسخير مياراتو 
واقامة االفتراضات ، وبناء الفروض ، وذلك عندما تواجو الفرد مشكمة ما ، او عندما يواجو موقفا 
يتطمب حال ، ويرى ستيرنبرج ان عممية االبداع  تضمن كال من التفكير التقاربى والتفكير 

قاربى تواجو الفرد وتتطمب حموال تحتوى عمى نوعى التفكير الت التيوذلك الن المشاكل  التباعدي
 (Strenburg,2004,187). وليس نوعا واحدا فقط . والتباعدي
 كمكون لنظرية ستيرنبرج اإلبداعيالذكاء 

 الثالثيلنظرية الذكاء  الثانيالمكون   Creative Intelligence اإلبداعييعد الذكاء 
 فيطرحيا ستيرنبرج برؤية خاصة حول نظريتو ذكاء النجاح حول كيفية استثمار االبداع  التي

عمى  4405عام  فيمؤتمر جمعية عمم النفس االمريكية  فيالحياة برغم ان االبداع كمفيوم برز 
الدراسات والبحوث  فيشانو من الدراسة والبحث  يأخذ، اال انو لم  Guilfordيد جيمفورد 
لعمم النفس ) ستيرنبرج  العمميالتراث  فيالكتب العممية فظل وضعو متذبذبا والمقاالت و 

 ( .٧550،ولوبرت
  -وههارات حل الوشكالت الوستقبلٍة : اإلبذاعًالعالقة بٍي الذكاء 

( ان المشكالت المستقبمية ٧541) الياديكل من حممى الفيل و ابراىيم عبد  ويرى
حين ان بعضيا  فيمتنوعة ومتعددة وبعض ىذه المشكالت يتطمب ميارات التفكير التقاربى 

ويتطمب البعض االخر مزيج من ميارات التفكير التقاربى  التباعدييتطمب ميارات التفكير 
بين  – النظريلمستوى عمى ا – المنطقييتضح مدى الترابط  وعميو؛  التباعديوميارات التفكير 
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وميارات حل المشكالت  تباعديوبما يتضمنو من قدرات تقاربية وقدرات  اإلبداعيالذكاء 
 المستقبمية .

 اھوٍة الذكاء اإلبذاعً:

تتمثل قيمة معرفة ذكائنا اإلبداعي في انو يساعدنا عمى التعامل مع العالم المتغير الذى  -4
نعيشو .فالغموض ىو الذى يحكم عالم اليوم . ولم يعد ما حسبناه مسممات عبر السنين 
اشياء غير قابمة لمتساؤل. ولمجاراة بيئتنا الجديدة ، نحتاج الى ان نكون اكثر مرونة ، 

موقع افضل لمتغمب عمى المشاكل التي  فيا كنا اكثر ابداعا ، فسوف نكون وتكيفا .واذا م
 تواجينا . 

يعكس الذكاء إلبداعي حماسا داخميا لدينا يؤثر عمى قدرتنا عمى تحقيق االىداف المرغوبة  -٧
.فحب االستطالع موروث لدى البشر ، وىم يسعون دوما الى اجوبة عن تساؤالتيم . ومن 

رد في معرفة كيفية عمل االشياء ، وكيف يمكن خمق اشياء جديدة ، الطبيعي ان يرغب الف
 كبيرة عمى الذكاء اإلبداعي لمفرد. –بدرجة  –واخرى افضل . فالتقصي يعتمد 

يساعد الذكاء اإلبداعي عمى تفسير تفضيالت الفرد استنادا الى الطريقة التي نستخدميا في  -.
الناجمة عن ذلك في المواقف الجديدة .فذكاء تفسير المعمومات ، والى كيفية تطبيق المعرفة 

الشخص اإلبداعي فريد ، ويعتمد عمى خصائصو المستديمة والمستقرة عبر فترات زمنية 
 طويمة 

ا ، وذلك من خالل اكتشاف يساعد الذكاء اإلبداعي عمى تحقيق مستوى عاليا من الرض -1
اكبر ، وتفاعل اعظم في  ، والنظريات ، والطرق الجديدة وذلك يأتي بإتاحة حريةاالفكار

 بيئة العمل 
االدراك الذى ىو جزء من  ذكائنا اإلبداعي يساعدنا عمى رؤية بيئتنا بشكل اوضح وفيميا  -0

فيو يعيد بطريقة نشطة ىيكمة المعمومات المطموبة لتكوين صورة عن العالم فالتفسير ليس 
تي يتم تذكرىا ،وقد محض انعكاس سمبى لمشيء المرئي ؛ بل يتأثر االدراك باألشياء ال

تحدث معوقات االدراك عندما يقفز الشخص الى االستنتاجات بدال من اثارة التساؤالت حول 
 موقف معين.

يصف الذكاء اإلبداعي كيف تستخدم عقولنا الشيفرات الذىنية ، التي ليس لنا سيطرة عمييا  -1
 .(٧553، )عادل محمود الرشيد ، من اجل ان تحدد كيف يتم النظر الى المعمومات

 اوال: اعذاد هىاد وادوات البحج وضبطها:
اعداد البرنامج التدريبي لتنمية الذكاء اإلبداعي لتالميذ المرحمة االعدادية من التعميم  -4
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االساسي المعاقين سمعيا يستند الى : الدراسات والبحوث التي تناولت الذكاء اإلبداعي 
 النفس.واالتجاىات العالمية الحديثة في التربية وعمم 

عرض البرنامج التدريبي بعد االنتياء من اعداده في صورتو االولية عمى السادة الخبراء  -٧
 والمتخصصين وتعديميا في ضوء توجيياتيم وآرائيم.

 حاًٍا: اعذاد ادوات البحج :
 مقياس الذكاء اإلبداعي لممعاقين سمعيا. -4
صورتو االولية  فيعرض مقياس الذكاء اإلبداعي لممعاقين سمعيا بعد االنتياء من اعداده  -٧

 تعديميا ف ضوء توجيياتيم وآرائيمعمى السادة الخبراء والمتخصصين و 
 حالخا الذراسة التجزٌبٍة للبحج: 

اجراء التجربة االستطالعية لمواد وادوات البحث وىى )مقياس الذكاء اإلبداعي لممعاقين  -4
المعاقين سمعيا بالمرحمة  التالميذالبرنامج التدريبي المقترح( عمى مجموعة من  -سمعيا

 االعدادية بيدف حساب الصدق والثبات وزمن التطبيق لألدوات.
 تين احداىما ضابطة واالخرى تجريبية.اختيار مجموعة البحث وتقسيميم الى مجموع -٧
 التطبيق القبمي لمقياس الذكاء اإلبداعي لممعاقين سمعيا عمى مجموعتي البحث. -.
تقديم البرنامج التدريبي لممجموعة التجريبية، بينما ال تتعرض المجموعة الضابطة لدراسة  -1

 البرنامج.
 التطبيق البعدي لمقياس الذكاء اإلبداعي لممعاقين سمعيا. -0
تطبيق التتبعى لمقياس الذكاء اإلبداعي لممعاقين سمعيا أي بعد مرور شيرين من انتياء ال -1

 البرنامج.
2-  
 ورق العول الوهارات التً تٌوٍها الجلسة ھذف الجلسة الجلسة م
 
4 

الجمسة 
 االولى

خمق جو من االلفة 
بين الباحثة 
 والتالميذ

 ان يتم التعارف بين الباحثة والتالميذ -4
 من الود والعطفخمق جو  -٧
خمق جو مفعم بالنشاط اإليجابي  -.

 وحب التعاون والطمأنينة
اتفاق الباحثة والتالميذ عمى القواعد  -1

والشروط التي ستتم مراعاتيا في جمسات 
 البرنامج

تقييم اداء التالميذ استخداميم   -0

 استمارة بيانات  -4
 التمميذ      

 اقرار ولى االمر -٧
 الذكاء اإلبداعي مقياس -.
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 ورق العول الوهارات التً تٌوٍها الجلسة ھذف الجلسة الجلسة م
بعض ميارات الذكاء اإلبداعي من خالل 

 القبميتطبيق ادوات الدراسة في التطبيق 
اتفاق الباحثة والتالميذ عمى المقاءات  -1

 التالية لمبرنامج
 ورق العول الوهارات التً تٌوٍها الجلسة ھذف الجلسة الجلسة م
 
 
٧ 

الجمسة 
 الثانية

تعريف الذكاء 
 اإلبداعي

التالميذ طبيعة البرنامج ان يعي  -4
 التدريبي ومحتواه وعدد جمساتو.

تعريف  ان يتعرف التالميذ عمى -٧
 الذكاء اإلبداعي وأىميتو.

ان يظير التالميذ اىتماما بالمشاركة  -.
في التدريب وااللتزام بجمساتو 

 والتكميفات واألنشطة

توجد مجموعة تعريفات 
لمذكاء اإلبداعي اختر منيم 

 واحدا  وحممو؟

 
 
. 

الجمسة 
 الثالثة

اكساب التالميذ 
ميارة اعادة تعريف 

 المشكمة

ان يتعرف التالميذ عمى المشكمة  -4
وتمييزىا. " المشكمة المعرفة جيدا ىي 

 مشكمة نصف محمولة .
ان يطبق التالميذ مراحل حل  -٧

 المشكمة

اكتب مشكمة تعرضت ليا 
من قبل مستخدما طرق حل 
المشكمة التي تعممتيا 

 بالجمسة

 
 
1 

الجمسة 
 الرابعة

اكساب التالميذ 
ميارة مواجية 

المشكالت والمواقف 
 الصعبة .

ان يتدرب التالميذ عمى مواجية  -4
المشكالت ومواجية المواقف 

 الصعبة
ان ييتمكن التالميذ من ايجاد بدائل  -٧

الحل ألى مشكمة حياتية او دراسية 
 تعترضيم

تخيل انك صاحب الحصان 
كيف يمكنك حل مشكمة 

) طبق خطوات    الحصان؟
 حل المشكالت(

 
 
0 

الجمسة 
 الخامسة

اكساب التالميذ 
ميارة طرح االسئمة 
 وتحميل االفتراضات

ان يتدرب التالميذ عمى النقد وتحميل  -4
افكارىم الخاصة  وطرح اسئمة 

 جديدة تثير التفكير
ان يتمكن التالميذ تقييم الفرد لذاتو  -٧

ومعرفة نقاط القوة والضعف الخاصة 
 بو

 استمارة تقييم ذاتي

لو كنت مخترعا لجياز جديد ان يتمكنوا التالميذ من معرفة مفيوم   -4اكساب التالميذ الجمسة  
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 ورق العول الوهارات التً تٌوٍها الجلسة ھذف الجلسة الجلسة م
ميارة  تسويق  السادسة 1

 االفكار االبداعية
 تسويق االفكار االبداعية

ان يتعرفوا عمى كيفية نسوق افكارنا  -٧
 االبداعية

 
 

ما الطرق المتبعة لتسويق 
 المنتج؟

 
 
 
2 

الجمسة 
 السابعة

اكساب التالميذ 
 ميارة توليد االفكار

ان يتعرفوا التالميذ عمى مفيوم توليد  -4
 االفكار و اىميتو

ان يتمكنوا من استخدام  طرق توليد  -٧
 االفكار

 

 تمرين التفكير بالمقموب -4
 تمرين الدمج  -٧

تمرين االبداع باألحالم فوق  -1
 البنفسجية

تمرين االبداع باألسئمة غير  -2
 المألوفة

تمرين االبداع بالعصف  -3
 الذىني

 
 
3 

الجمسة 
 الثامنة

اكساب التالميذ 
ميارة  فيم المعرفة 
 بأنيا ذات حدين

ان يتعرف  التالميذ عمى معنى  -4
 المعرفة ذات حدين

ان يتدربوا عمى كيفية جمع  -٧
معمومات عن المجال الخاص 

 بموضوع انا مبدع فيو

ما ىو المجال الذى ترى انك 
وما ىي المعمومات مبدع فيو 

التي تعرفيا عن تمك المجال 
وما الذى كنت تجيمو عن 

 ىذا المجال
 
 
4 

الجمسة 
 التاسعة

اكساب التالميذ 
ميارة  لبحث عن 

 المعمومات

ان يتعرف التالميذ باستراتيجية  -4
 البحث عن المعمومات

 ان يكتسب التالميذ ميارات استخدام -٧
ان يتعرفوا التالميذ عمى ميارات  -.

ة وجمع لمعمومات، ثم المبادر 
 الوصول الى النتائج

اذكر تعريفا الستراتيجية  -4
البحث عن المعمومات مع 
ذكر اىم مصادر الحصول 

 عمى معمومات؟
بمصادر  استعن -٧

الحصول عمى معمومات في 
كتابة ما ال يزيد عن صفحة 

 عن   )ورد النيل(؟
 
 
45 

الجمسة 
 العاشرة

اكساب التالميذ 
العقبات ميارة تحديد 

 والتغمب عمييا

التالميذ العقبات التي ان يحدد  -4
 تواجييم 

ان يتدرب  التالميذ عمى طرق  -٧

اكتب اىدافك محددا المنفعة 
التي تعود منو والعقبات التي 
تحول بيني لموصول ليدفي 

ات عن اليدف موضحا معموم
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 ورق العول الوهارات التً تٌوٍها الجلسة ھذف الجلسة الجلسة م
والزمن  ومن احتاجو لمساعدتي تحقيق االىداف

 الزم لتحقيق أىدافي لا
 

 
44 

الجمسة 
الحادية 
 عشر

اكساب التالميذ 
ميارة تحديد 
 االىداف

 ىان يدرك التالميذ اىمية تحديد االىداف ف -4
 تحقيق النجاح

ان يتدربوا عل كيفية التخطيط لوضع  -٧
 االىداف

 ان يعرفوا مواصفات اليدف الجيد -.

 نموذج تخطيط االىداف

 
 
4٧ 

الجمسة 
الثانية 
 عشر

اكساب التالميذ 
ميارة  تحمل 

 الغموض

ان يعرف المتدربون معنى الغموض   -4
ان يتعرفوا عمى خصائص االفراد  -٧

 ذوى اسموب تحمل الغموض

اذكر موقف  غامض قد 
تعرضت لو في الماضي 
وتصرفت فيو بصورة خاطئة مع 
توضيح اذا عرض عميك نفس 
 الموقف االن ماذا انت فاعل ؟

 
 
 
4. 

الجمسة 
الثالثة 
 عشر

التالميذ اكساب 
ميارة  بناء الكفاءة 

 الذاتية

ان يتمكن الفرد من معرفة المقصود  -4
 بالكفاءة الذاتية

ان يتمكن الفرد من معرفة انواع  -٧
ان يتعرف التالميذ -.الكفاء الذاتية

 عمى ميارات الكفاءة الذاتية

تدريبات عمى الطالقة 
 والمرونة واالصالة

 
 
41 

الجمسة 
الرابعة 
 عشر

اكساب التالميذ 
ميارة  تمييز 

 االىتمامات الحقيقة

ان يشارك التالميذ في عمل قائمة  -4
 لتحديد 
 االىتمامات الخاصة      

اكتب قائمة باىتماماتك وأي 
 مجال تفضل؟

 
 
 
 
40 

الجمسة 
الخامسة 
 عشر

تعريف التالميذ 
بأىمية ما يمتمكون 
مكانات  من قدرات وا 

ان يتعرف التالميذ انيم يمتمكون قدرات  -4
 وامكانات وميارات تكمن في داخميم

ان يتمكنوا من استغالل ما لدييم من  -٧
 ميارات وقدرات في تحقيق اىدافيم

ان يتمكن التالميذ من تفعيل مياراتيم ،  -.
 وقدراتيم التي وىبيا اهلل ليم

 

 ماذا تعممتم من قصة الحمم؟

 
 
41 

الجمسة 
السادسة 
 عشر

اكساب التالميذ 
ميارة  تأجيل 

 عاالشبا

ان يتعرف التالميذ عمى معنى  -4
 االشباع تأجيل 

ان يتعرفوا عمى االجراءات التي  -٧
تضبط السموك وتتحكم بو ومعنى 

من الفيديو الذى تم عرضو وىو 
 يوضح معنى تأجيل االشباع؟

اكتب ما فيمتو من الفيديو مع 
ذكر مثال قد تعرضت لو في 

 الحقيقة؟
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 ورق العول الوهارات التً تٌوٍها الجلسة ھذف الجلسة الجلسة م
 )التحكم الذاتي(
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الجمسة 
السابعة 
 عشر

اكساب التالميذ 
 ميارة  مكافاة الذات

ان يتعرف التالميذ عمى  -4
 استراتيجيات مكافاة الذات

تسبوا التالميذ ميارات استخدام ان يك -٧
 استراتيجيات مكافاة الذات

اذكر الوسائل التي  -4
تكافئ بيا نفسك اذا انجزت 

 ما وراءك من ميام؟ 
اذكر تعريفا  -٧

 الذاتالستراتيجيات مكافاة 
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الجمسة 
الثامنة 
 عشر

اكساب التالميذ 
 ميارة نمذجة االبداع

ان يتعرف التالميذ عمى مفيوم  -4
 نمذجة االبداع

 ان يتمكنوا من معرفة كيفية نقل -٧
 من المبدع الى غير المبدع ةالميار 

اذكر كيفية نقل الميارة من 
مع  المبدع الى غير المبدع

 ذكر مثال؟
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الجمسة 
التاسعة 
 عشر

اكساب التالميذ 
ميارة النمذجة 
 )الخبرات البديمة(

ان يتعرف التالميذ عمى تعريف  -4
 النمذجة

ان يتدربوا عمى طرق التعمم  -٧
 بالمالحظة

اذكر تعريفا النمذجة ، طرق 
 التعمم بالمالحظة؟

 
٧5 

الجمسة 
 العشرون

االستفادة من البرنامج  التعرف عمى مدى تقييم البرنامج
 التدريبي

استبيان لمتعرف عمى مدى 
االستفادة من البرنامج 

 التدريبي
 فزوض الذراسة:

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ  -4
 المجموعة الضابطة في الذكاء اإلبداعي في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

المجموعة التجريبية عمى مقياس  تالميذتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات  -٧
 ياسين القبمي و البعدي ، لصالح القياس البعدي الذكاء اإلبداعي في الق

المجموعة التجريبية في القياسين تالميذ ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  -.
 البعدي و التتبعى عمى مقياس الذكاء اإلبداعي.

 ًتائج البحج وتفسٍزھا.
 الذاللة قٍوة ت اًحزاف هتىسطات الوقٍاس ككل الفزوض

 41٧.02 41.22 441.٧1 المجموعة التجريبية الفرض االول
 

 دالة
 40.22 10.13 المجموعة الضابطة (5.54)
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 دالة 400.34 4٧.34 11.13 قياس قبمي الفرض الثاني
 41.3٧ 11..44 قياس بعدى (5.54)

 دالة 0.21 41.3٧ 11..44 قياس بعدى الفرض الثالث
 ٧4.٧2 445.٧1 قياس تتبعي (5.54)

لتنمية الذكاء إلى ان استخدام برنامج الذكاء اإلبداعي لممعاقين سمعيا أشارت نتائج مقياس 
أدى إلى ارتفاع مستوى ميارات التالميذ مجموعة البحث بعد  اإلبداعي لدى عينة البحث

وىذا ما دلت عميو  5.54التطبيق، مقارنة بدرجاتيم قبل التطبيق، عند مستوى داللة 
 كما ىو موضح بالجدول السابق: ة لمفروضالمعالجة اإلحصائي

وىذا يعنى تفوق المجموعة التجريبية عمي المجموعة الضابطة في مستوى استيعابيم  -4
الستراتيجيات الذكاء االبداعي في التطبيق البعدي لممقياس ككل وذلك بعد تطبيق البرنامج 

 التدريبي المقترح.
التدريبي في تنمية استراتيجيات الذكاء  نجاح البرنامج المستخدم يؤكد فعالية االسموب-٧ -٧

اإلبداعي لممعاقين سمعيا وان ىذه النتيجة طبيعية في ضوء ما تضمنو البرنامج من 
استراتيجيات وفنيات وانشطة وفى ضوء ما ابداه تالميذ المجموعة التجريبية التي تمقت 

يبية، مما التدريب عمى البرنامج من تفاعل وتعاون وحرص عمى حضور الجمسات التدر 
انعكس اثره عمى استخداميم الستراتيجيات الذكاء اإلبداعي المستخدمة في البرنامج وحتى 
فترة المتابعة والتي بمغت )شيرين( والتي اكدت فعالية البرنامج واستمرار تأثيره لما بعد 

 .االنتياء من البرنامج
 تىصٍات وبحىث هقتزحة

 تىصٍات الذراسة  -أ
 :.باالتيوالبحوث السابقة يوصى البحث  النظريضوء نتائج البحث واالطار  في
 .اعادة النظر في محتوى المناىج، وذلك بتضمينيا انشطة تنمى الذكاء اإلبداعي 
 .تطبيق مبادئ النظرية الثالثية في ابحاث اخرى 
  في  ير لممناىج، وتوظيفياتبنى ميارات الذكاء اإلبداعي في مشاريع التخطيط والتطو

 التعميمي. المحتوى
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  اجراء دراسات مقارنة بين العاديين وذوى القدرات الخاصة تتناول تطبيقات نظرية الذكاء
 الناجح.

 .تدريب المعممين عمى تدريس نظرية الذكاء الناجح 
  دراسة العالقة بين الذكاء اإلبداعي وبعض سمات الشخصية لدى تالميذ الحمقة الثانية من

 التعميم االساسي.
 جراء الدراسة عمى عينات القدرات الخاصة االخرى.ا 
 اإلبداعي خاصة بكل مرحمة عمرية. اجراء دراسات ألعداد مقاييس تقيس الذكاء 
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