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 المستخلص
  
في حضارتنا الحالية في مجاالت العموم  اإلنسانعمى الرغم من النجاحات الباىرة التي حققيا  

عصيًا عمى الباحثين في مجاىمو وبقدراتو الكامنة وطاقاتو المتجددة والتكنولوجيا، فان العقل البشري ما يزال 
ومنذ وقت ليس بالبعيد ىدفو اكتشاف  ونالباحث بو موان ما يقو .دون تدرجات محسوبة من والمتنوعة التي تتنامى

وان اكتشاف مجاىل العقل البشري والوصول إلى مفاتيحو  ،اىذه القدرات ومكامنيا لدفع عجمة تنميتيا وتطويرى
تحت مفاىيم القدرات الخارقة يمثل جانبًا  ييمكن أن يحدث تغييرات ىائمة في الحياة البشرية، وان كل ما ينطو 

 تكون ىناك جوانب وقدرات أخرى ربما أكثر تعقيدًا. أنعقل البشري، لكن ليس من المستبعد من فعاليات ال
المشكالت التي يمكن ان تظير ىي تركيز  أولىمن  نأيتفق الكثير من عمماء التربية والتعميم عمى  

واسترجاعيا النظام التعميمي عمى الصياغة الصريحة لممعرفة التي تتضمن حفظ الصيغ والمعادالت الرقمية 
لذلك البد من استنباط طرائق تعميمية تتيح لمطمبة فرصًا لمتعمم تختصر  التي تم تعمميا وتسميعيا عن ظير قمب،و 

يكون المعمم والمعممة  أنالتدريب عمى التفكير الحدسي  ويقتضي نتائج خالقة، إلىالجيد والزمن والمال وتوصمنا 
ذلك يكمن في مشكمة استخدام التفكير الحدسي لدى  إال أندسيًا، يفكروا تفكيرًا ح أنوالمربية قادرين عمى 

 المعمم وتدريبو ليقوم بيذا النوع من التفكير. إعداد، لذا يتطمب أنفسيمالمعممين 
من رعاية ألبنائيا المبدعين والمتميزين ليمسكوا بخطوات التطور  وإن تقدم األمم يقاس بمدى ما تقدم 

الرعاية العممية يؤدي إلى تطوير القدرات والطاقات وحصد النتائج واستثمارىا في نحو األفضل، كما إن الدعم و 
 تطوير الفرد والمجتمع.

ومن ىنا بدأ التربويون بالتفكير جديًا برعاية ىذه الفئات من خالل إعداد البرامج الخاصة من اجل        
 اكتشافيم ومن ثم رعايتيم وتدريبيم ودفعيم في االتجاه السميم. 

 
البحث الحالي في دراسة القدرات فوق الحسية وعالقتيا بالتفكير الحدسي لدى  أىميةوبذلك تبرز  

العصري غير التقميدي والذي يعتمد عمى  اإلنسانالمبدعين من الطمبة المتميزين، لما ليا من دور في تنمية 
 قدراتو في بناء مجتمعو.

 : إلىىدف البحث الحالي  
في الصفين الخامس  فوق الحسي لدى المبدعين من الطمبة المتميزين دراكاإلالكشف عن درجة قدرات  .1

 .والسادس االعدادي

من الطمبة المتميزين في الصفين الخامس والسادس  الكشف عن درجة التفكير الحدسي لدى المبدعين .2
 اإلعدادي.

 

فوق الحسي ودرجات التفكير  اإلدراكبين درجات قدرات  إحصائيةتقصي وجود عالقة ذات داللة  .3
 .من الطمبة المتميزين في الصفين الخامس والسادس اإلعدادي الحدسي لدى المبدعين

 فوق الحسي في التفكير الحدسي.  اإلدراككل قدرة من قدرات  إسياممدى  .4

 ي



( 424وتمثل مدارس المتميزين والمتميزات مجتمع البحث الذي اختيرت العينة منو والتي بمغ حجميا )
 طالبًا وطالبة من الصفين الخامس والسادس اإلعدادي.

الباحثة الجزء المفظي من بطارية تورنس لمتفكير االبداعي  ستعممتالبحث الحالي ا ألىدافوتحقيقًا 
تم اختيارىم بشكل عشوائي لتعرف مدى  ن( باختباراتيا الفرعية كافة، وتم تطبيقيا عمى الطمبة الذيأ –)الصورة 

 ستجابة لمنشاطات التي تضمنتيا البطارية.قدراتيم عمى اال
وتم استخراج الثبات بطريقة التجزئة  وصدق البناء. وقد تحققت الباحثة من صدق االختبار الظاىري

 النصفية باستخدام معامل ارتباط بيرسون فضاًل عن استخراج ثبات التصحيح. 
بطريقة تحميل  وصدقو الظاىري وثبات تم التحقق من حسيةكما أعدت الباحثة مقياسًا لثالث قدرات فوق 

 التباين الثنائي )بدون تفاعل( واستخدام معادلة ىويت لكل قدرة من القدرات الثالث. 
( 33لكل منو فقرتان وبذلك تم تحديد ) اً ( مكون11الباحثة مقياسًا لمتفكير الحدسي بتحديد ) أعدتكما 

طريقة التجزئة النصفية  عمالب الثبات تم استولحسا .ئووصدق بنا فقرة، تم التحقق من صدقو الظاىري
 معادلة الفاكرونباخ. عمالفضاًل عن استخراج معامل االتساق الداخمي باست ،معامل ارتباط بيرسون عمالباست

 : يأتيوقد أسفرت نتائج البحث الحالي عما 
 .فوق الحسي )الجالء البصري، التخاطر، التنبؤ( اإلدراكالعينة قدرات  أفرادامتالك  .1

 العينة بدرجة عالية من التفكير الحدسي. أفراديتمتع  – .2

 فوق الحسي والتفكير الحدسي. اإلدراكبين قدرات  إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  .3

 األولىتسيم القدرات فوق الحسيو جميعيا في التفكير الحدسي، وقد جاءت قدرة الجالء البصري بالمرتبة  .4
 ءت قدرة التنبؤ في المرتبة الثالثة.ثم التخاطر في المرتبة الثانية، وجا

 والمقترحات. وفي ضوء نتائج البحث خرجت الباحثة ببعض االستنتاجات والتوصيات
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