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 التفكير تنمية في مقترحة إثرائية علمية أنشطة استخدام أثر
  االبتدائية المرحلة في الموهوبين التالميذ لدى اإلبداعي

  :ملخصال
التفكير في تنمية  أثر استخدام أنشطة علمية إثرائية مقترحةمعرفة  إلى البحث هدف      

المنهج شبه  ماستخدبا اإلبداعي لدى التالميذ الموهوبين في الصف السادس االبتدائي

أثر استخدام األنشطة  فيالتالميذ الموهوبين  رأيمعرفة آما هدف البحث إلى . التجريبي

تباع المنهج النوعي مهارات اإلبداع لديهم، من خالل االعلمية اإلثرائية في تنمية 

 ،من تالميذ الصف السادس االبتدائي اتلميًذ خمسين )50(شملت العينة و .)الكيفي(

نت تضّمو في مرآز الرياض لرعاية الموهوبين،برامج الرعاية المسائية الملتحقين في 

رعاية  وفق برنامج هاوبناؤتصميمها  تمَّ ،إثرائية مقترحةاألدوات أنشطة علمية 

على المحتوى  اوارتكاًزمن قبل وزارة التربية والتعليم،  الموهوبين المدرسي المعتمد

نت آما تضّم. العلمي لبعض الوحدات التعليمية في مقرر العلوم للصف السادس االبتدائي

 ، واستخدام اختبارات التفكير اإلبداعي فيميذ الموهوبينبطاقة مقابلة للتالدوات األ

. ثمانية أسابيع ثت تجربة البحاستمرَّو). Aurora Battery(بطارية مقاييس أرورا 

بين متوسطات درجات التالميذ في المجموعة  اوجود فروق دالة إحصائيًّوأظهرت النتائج 

التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية وذلك بالنسبة الختبار التفكير اإلبداعي 

 اختبار االستخدامات المتعددة(وأقسامه الخمسة المختلفة ) وع الكليالمجم(البعدي الكلي 

قة، ، واختبار أغلفة الكتب، واختبار المحادثات بين األشياء، واختبار اللغة المشّولألشياء

العلمية اإلثرائية المقترحة على  حجم تأثير آبير لألنشطةب، و)واختبار حوار األرقام

ألنشطة الدور الفّعال ل التالميذ على تأآيدأظهرت النتائج آما  .مهارات التفكير اإلبداعي

لمهارات هم لواآتساب .اآتسابهم لمهارات التفكير اإلبداعيفي  رائية المقترحةالعلمية اإلث

م العلوم من وتفضيلهم لتعّل .من خالل التطبيق العملي المباشر بنوعيها العقلية واألدائية

بأنفسهم سواًء داخل المختبر أو خارجه، وأن هذه  خالل التجارب العملية التي يجرونها

  .م العلوم واإلبداع فيهاالتجارب هي سبب رئيس في تحفيزهم على تعّل
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  .التفكير اإلبداعي، الموهوبين، األنشطة اإلثرائية، األنشطة العلمية: الكلمات المفتاحية
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The Effect of Using Proposed Scientific Enriching 

Activities on Creative Thinking for Elementary Schools 

Gifted Students. 

Abstract: 
 

     The main objective of this research is to investigate the effect of 
using proposed scientific enriching activities on creative thinking for 
gifted students in sixth grade at elementary schools. Semi-
experimental designs (pretest- posttest control group design), as well 
as qualitative research method were used, to investigate gifted 
students opinions about using proposed scientific enriching activities 
on creative thinking  based on using. Sample includes (50) students in 
sixth grade in elementary school as candidates for night care program 
in Riyadh center for gifted care. Tools include proposed enriching 
scientific activities designed according to scholastic program for gifted 
care certified by ministry of education which requires teacher of the 
gifted to apply enriching model based on scientific content in 
educational units in science curriculum for elementary sixth grade as 
well as interviews with  gifted students  and using creative thinking 
tests in Aurora Battery. Research experiment continued (8) weeks. The 
main findings show that there are significant statistical differences 
between means of experimental group marks  and control group marks 
in the interest of experimental group regarding dimensional total 
creative thinking test and its five sections (multiple uses test, book 
covers test, conversation between objects test, interesting language 
test, and number dialogue test), with large effect size. Also students 
emphasis on the effectiveness of the proposed enriching activities on 
creative thinking skills, mental and performance skills through direct 
practical application, preferring science through scientific experiments 
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done by them whether inside or outside the lab which play significant 
role on motivation to learn science and being creative. 
Key words: Creative thinking, Gifted students, Enrichment activities, 

Scientific activities.  

  

  :المقدمة

ه   –ُيعدُّ الموهوبون ثروة حقيقية أليِّ أمٍَّة من األمم، وهم  د عون اهللا وتوفيق وة   -بع الق

ق       د تحقِّ ة ق درات عظيم ن ق ه م ا يمتلكون ع؛ لم ي المجتم ة ف دُّم والتنمي ة التق ة لعجل الدَّافع

ام   كل ع انية بش كل خاص ولإلنس بالدهم بش رة ل ازات الكبي تمُّ  .االنج ة ته ة الحديث  والتربي

ث   اعي، حي ي واالجتم ي والنفسي والمعرف وِّهم الجسمي والعقل وبين وبنم الطالب الموه ب

تعمل جاهدة على إتاحة الفرص المناسبة أمامهم للتعبير عن قدراتهم وتلبية ميولهم، وبذلك 

ة     ة التربوي فإن اآتشاف ورعاية الموهوبين يعتبر من مجاالت التجديد والتطوير في العملي

ب، ( ادات  )م2005آل غائ ن القي تمرَّ م دَّعم المس دائم وال جيع ال تحقُّ التش ذلك تس ، وهي ل

ان د آ ي أي بل ة ف ية والتربوي وير . السياس وبين وتط ة الموه ون أن رعاي رى المرب وي

الم            ة في الع دراتهم من القضايا المهمَّ اتهم وق تثمار طاق اري واس مستواهم المعرفي والمه

ة     ،ين في آافة الدول بشكل عامالمعاصر التي تشغل الكثير من التربوي دول المتقدِّم ي ال وف

  .بشكل خاص

وى مختلف    لقد تعدَّدت برامج رعاية الموهوبين، وظهر الكثير منها بمضامين ومحت

الب            ب الط درات ومواه ة ق و تنمي يس وه د رئ دف واح ر به دٍّ آبي ى ح ت إل ا اتفق لكنه

وتشير بعض بحوث ). م2006السليمان، (الموهوبين والوصول بها إلى أقصى حدٍّ ممكن 

واع رئيسة،           ة أن وبين في ثالث يم الموه رامج تعل الموهبة والتفوق إلى أنه يمكن تصنيف ب

ي راء : وه رامج اإلث ريع )Enrichment(ب رامج التس رامج )Acceleration(، وب ، وب

ة     )م1999سليمان، ) (Grouping(التجميع  ى أهمي د عل ، إّلا أن العديد من الدراسات تؤّآ
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اليب        ) Counseling(اإلرشاد برامج  ع من األس رًة التجمي وبين، معتب يم الموه أو (في تعل

رامج            ) النظم ديم خدمات وب ة الموهوبين لتق ى رعاي ائمون عل ا الق أ إليه ي يلج ة الت اإلداري

وبين    ة للموه ة مالئم ة (تربوي ة متجانس كل    ) آمجموع ديمها بالش ّذر تق ل يتع كل أفض بش

  .)Colangelo, 2003(لعادي المأمول داخل الفصل الدراسي ا

 آونهفي تعليم الموهوبين  الناجعة األساليبمن يرى الكثير من التربويين أن اإلثراء 

ويين       ر من الترب له الكثي ا يفضِّ ذا م . يسمح للطالب الموهوب بالبقاء مع أقرانه العاديين وه

يم في مجتمعات    ) م2000(آما يشير التويجري ومنصور  ة والتعل رة   أن رجال التربي آثي

اديون       بها الع ي يكتس يفضلون اإلثراء؛ ألنه يساعد الموهوبين على اآتساب المعلومات الت

من خالل دراسة البرامج الدراسية العادية، ويوّفر لهم الرعاية الخاصة من خالل دراسة     

واهبهم  اءهم وتصقل م ي ذآ ا . موضوعات إضافية أو ممارسة أنشطة تنمِّ ك أيًض ى ذل إل

اهيم      ) م1999(طاوي ذآر الشخص والسر وبين دراسة نفس المف أن اإلثراء يسمح للموه

دمجوا في     ا لين والوحدات والموضوعات التي يدرسها بقية طالب الفصل ويوفِّر لهم فرًص

ة للطالب             ى أنشطة بديل ا عل ًدا شرط أن يشتمل أيًض ر تعقي المنهج الدراسي بمستوى أآث

  .آبرالموهوبين من شأنها أن تقدِّم لهم تحدًِّيا أ

الب       ة للط طة اإلثرائي ة األنش ى أهمي ة إل ات التربوي ن الدراس د م ير العدي وتش

ة   ) Tabitha, 1999(الموهوبين، حيث أآَّدت دراسة تابيثا  ة إثرائي على ضرورة إيجاد بيئ

األهداف التي يمكن  ) م2003(آما حدَّد زيتون . ة لهمللموهوبين تتضمن األنشطة المناسب

ه     أن تحقِّقها البرامج اإل ا يتعّلم ثرائية من خالل استخدام األنشطة اإلثرائية، حيث توسيع م

ة    ة واجتماعي الطالب من معلومات عن موضوع الدرس، وتعليمهم مهارات عقلية وحرآي

ة      درس، وتنمي ة بموضوع ال ارات ذات عالق ن مه ديهم م ا ل وير م ز وتط دة، وتعزي جدي

راء الجان   ديهم      المستويات العليا من عمليات التفكير، وإث ي ل ا ينّم ب الوجداني للطالب مم

  .الميول واالتجاهات والقيم المرغوبة
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د  تهدفتلق طة   اس ن األنش ة م ا متنوِّع رة أنماًط ة األخي ي اآلون ة ف ة العلمي التربي

ة الموهوبين          رتبط برعاي ي ت وم الت دريس العل اإلثرائية؛ وذلك لتحقيق العديد من أهداف ت

طة   تخدمت األنش ث ُاس وقين، حي ات  والمتف د المعلوم ة، وقواع افية المنزلي ة اإلض اإلثرائي

ة        ر المتنوِّع ارات التفكي ة مه مَّ تنمي ا ت وبين، آم ارف الموه ة مع أدوات لتنمي ة آ اإلثرائي

باستخدام األنشطة اإلثرائية الموّجهة نحو العمليات العقلية، وتمَّ استخدام األنشطة مفتوحة   

داع    ) Waxman, 1996(النهاية في تطوير التفكير لدى الموهوبين  ارات اإلب وتطوير مه

ة     اريع االجتماعي ة والمش اريع البحثي تخدام المش  ,Schulthes and Wolosky(باس

1998.(  

وبمراجعة الدراسات التربوية في مجال التربية العلمية يتضح أهمية تضمين اإلثراء 

دت دراسة درينجتون في المناهج الدراسية المختلفة، حيث أآَّ -تحديًدا–واألنشطة اإلثرائية 

)Derrington, 1993 (         تعّلم ة ال وم واستخدامها في تنمي ة في العل أهمية األنشطة اإلثرائي

ة     ة االبتدائي ذ المرحل دى تالمي في  . التعاوني التي من شأنها تنمية قدرات التفكير المختلفة ل

ين ين   ح ة حس ائج دراس رت نت ين  ) م1996(أظه ي تحس ة ف طة اإلثرائي ة األنش أهمي

وم  الت ي العل ي ف يل الدراس ة      ،حص الب المرحل دى ط داعي ل ر اإلب ارات التفكي م مه ودع

ي    ) م2000(أما نتائج دراسة الضبيبان . اإلعدادية امج إثرائ ر لبرن فقد دّلت على وجود أث

ة   في مادة العلوم على اتجاهات الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة ف ة العربي ي المملك

ائج   . السعودية  ة في     ) Moore, 2001(راسة مور   دوأظهرت نت ة األنشطة اإلثرائي فاعلي

ي،           ر العلم ة، والتفكي ة العلمي ة المعرف ي تنمي اديمي، وف يل األآ توى التحص ين مس تحس

وم و العل ة نح ات اإليجابي ات . واالتجاه ة بهج ائج دراس ا نت وُّق ) م2002(أم أظهرت تف ف

دريس المغ      ة في ت ة التقليدي ى الطريق ة     األنشطة اإلثرائية عل ة في تنمي ية والكهربائي ناطيس

التحصيل العلمي للمتفوقين في الصف الخامس االبتدائي، والدور الفّعال لألنشطة اإلثرائية 

  . في تنمية مهارات التفكير الناقد لديهم
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اليب   ) م2003(وأآَّدت دراسة عبد الفتاح  ة واألس على أن استخدام األنشطة اإلثرائي

ى اآتساب     الحديثة في تدريس العلوم يساع ة عل ة اإلعدادي ارات   د الطالب في المرحل المه

ائج . العليا في التفكير ى ) م2003(سماعيل  دراسة إ  وأشارت نت ة بعض األنشطة     إل فعالي

دى  ) الطالقة، والمرونة، واألصالة (العلمية اإلثرائية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  ل

عدادية، في حين دّلت نتائج دراسة المرسى  مادة العلوم بالمرحلة اإل الطالب المتفوقين في

ر العلمي والتحصيل     ) م2003( ارات التفكي فعالية نموذج رينزولي اإلثرائي في تنمية مه

الب الم دى الط وم ل ي العل داديف ف األول اإلع وبين بالص ت. وه ار درا وبين ة مخت س

دا  ) م2004( ر اإلب عي والتحصيل  فاعلية برنامج إثرائي مقترح في العلوم في تنمية التفكي

 في حين أوضحت    في العلوم بالصف الثاني اإلعدادي،والدافعية لدى الطالب الموهوبين 

فاعلية برنامج إثرائي في الفيزياء يتضّمن مادة علمية إضافية ) م2004(دراسة أبو ناجي 

انوي      وقين بالصف األول الث دى الطالب المتف . على تنمية التفكير االستداللي والتحصيل ل

ى      ) م2004(نتائج دراسة أبو دهب وأآدت  وم المبسطة عل ي في العل فعالية برنامج إثرائ

دى       ة ل ارات االجتماعي ة والمه ة العلمي ة   تنمية بعض عناصر الثقاف ة االبتدائي ذ الحلق . تالمي

تخدام األنشطة      ) هـ 1425(اتضح من خالل دراسة الراجحي     و دريس باس ر للت وجود أث

وم  اإلثرائية في رفع التحصيل الدراس ي للمفاهيم العلمية لدى التلميذات الموهوبات في العل

واد         ية بم اهج المدرس راء المن ة بضرورة إث بالصف السادس االبتدائي، وقد أوصت الباحث

رحيم   . إضافية إلشباع حاجات الموهوبات د ال د أظهرت   ) م2006(أما نتائج دراسة عب فق

ى     فعالية برنامج إثرائي في الفيزياء في تنمية مهارات ا ارة عل ة آل مه لتفكير آكل، وتنمي

تنباط   : (حدة تقراء، واالس ارة     ) المقارنة، والتصنيف، واالس ية، ومه ر أساس ارات تفكي آمه

ة     ر المرّآب ارات التفكي ي في       . اتخاذ القرار آإحدى مه امج اإلثرائ ة البرن ى فعالي إضافة إل

  .تنمية االتجاه نحو مادة الفيزياء
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ة،    يتميز العصر الحالي بتغيرات سر روع المعرف يعة وتطورات مذهلة في مختلف ف

رة        اء الشخصية المفكِّ ام ببن ة واالهتم ب العناي وال ريب أن هذه التغيرات والتطورات تتطّل

رد        يم الف ى بتعل ام بالدرجة األول ي االهتم تعلِّم (القادرة على التميُّز واإلبداع، وهذا يعن ) الم

ة متن  ا       . وِّعة آيف يفكِّر فيما يعتريه من مواقف حياتي دًفا رئيًس ر ه ة التفكي ذا أصبح تنمي له

آما ُيعدُّ أحد أهداف تدريس العلوم في المراحل . من أهداف التربية في أي مجتمع معاصر

ة       ي المملك وم ف دريس العل ة لت داف العام ة األه ذا بمراجع ة، ويتضح ه ة المختلف التعليمي

مهارات : هارات العقلية المناسبة مثلالعربية السعودية التي أآَّدت على اآتساب المتعلِّم الم

ل     ي ح تخدامها ف م، واس ات العل داعي، وعملي ر اإلب ارات التفكي ي، ومه ر العلم التفكي

  ).هـ، ب1423وزارة المعارف، (المشكالت 

ذ توفير فرص متعددة إن  ة أمر       للتالمي اراتهم اإلبداعي دراتهم ومه ة ق ة   لتنمي في غاي

ارات       من تعزيزوا األهمية من أجل أن يتمكن م واآتساب مه ر عن ذاته استقالليتهم والتعبي

اة     تعلم مدى الحي ل أن     .(Davis, 2005; Sternberg and Grigorenko, 2000) ال ب

رن الواحد         ة تحديات الق م أدوات النجاح في مواجه بعض الباحثين صنف اإلبداع بأنه أه

  .  (Jackson, Crandell, and Menhennett, 1997) والعشرين

ائج       ويرى  ى نت تنادًا إل ك اس ا وذل الباحثون أن مهارات التفكير اإلبداعي يمكن تنميته

ذا المجال       دة في ه  ,Aljughaiman and Rynolds؛ 2012السلطان،  (دراسات عدي

2005; Annarella, 1999; Robinson, 2001; Torrance, 1981 .(   ة ويمكن تنمي

وع واالختالف     القدرات اإلبداعية من خالل ممارسات تربوية إيجابي ل التن ل تقب ة عامة مث

ق الواحد   خ  ...في األفكار، واحترام الرأي اآلخر، والعمل بروح الفري ّزة،  (ال ). 2002الع

ذهني        لوب العصف ال ل أس ة مث ة موجه اليب تربوي الل أس ن خ داع م ة اإلب ن تنمي ويمك

)(Osborn, 1953   كامبر لوب س ة   ) SCAMPER(، وأس ار اإلبداعي اج األفك إلنت

(Eberle, 1996)   ار المتضادة آلف األشتات   ) Synectics(، وأسلوب ترآيب األفك أو ت
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(Gordon, 1968; Karnes and Bean, 2001) وقد يتم استخدام منهجية أوسع وأآثر ،

شموًال باعتماد برنامج شمولي يتضمن استراتيجيات وأساليب متنوعة تسير وفق خطوات  

ل بر  ة مث رق إبداعي كالت بط ل المش ددة لح ة  مح رق إبداعي كالت بط ل المش امج ح ن

)Creative Problem Solving Program (CPSP) (  ة ي البداي ه ف ذي أسس ال

)Osborn, 1953 (     ى تطويره م عمل عل  ,Isaksen, Dorval, and Treffinger(ث

ة  )2000 رق إبداعي تقبلية بط كالت المس ل المش امج ح  Future Problem(، وبرن

Solving Program (FPSP) ( تم تأسيسه وتطويره على يد تورانس الذي)Torrance, 

ر     )1987 يم التفكي امج الكورت لتعل ذي  ) The CoRT Thinking Program(، وبرن ال

 Talents Unlimited(، وبرنامج مواهب بال حدود ) de Bono, 1990(أسسه دي بونو 

Model ( الذي أسسته شلختر(Schlichter, 1986) . 

داعي  ر اإلب دُّ التفكي اج  وُيع ى إنت تعلِّم عل اعد الم و يس ة، وه ر المهمِّ اط التفكي ن أنم م

ر، وتظهر            وُّع لمشكلة أو موقف مثي ّدة والتن ة والج ز بالحداث ي تتمّي ار الت األشياء أو األفك

ون          ي يسعى المختصُّ وم الت دريس العل م أهداف ت أهميته في الدراسة الحالية؛ آونه من أه

داف م األه ن أه ه م ا أن ا، آم ى تحقيقه وبين  إل رامج الموه ي تسعى ب دارس (الت داخل الم

  ).م2006السليمان، (إلى تحقيقها ) العادية أو خارجها

ام      ة، هو اهتم ه المختلف لعل من مظاهر االهتمام والعناية بالتفكير اإلبداعي وبمهارات

ة األخرى   –العاملين في مجال التربية العلمية   -آما هو الحال في بعض المجاالت التربوي

البحوث والدراسات التي تتناول األساليب التدريسيَّة والبرامج التعليميَّة التي تساهم  بإجراء

ر      ال ال الحص بيل المث ى س داعي، فعل ر اإلب ة التفكي ي تنمي ون   : ف ي وسمبس ة نانس دراس

)Nancy and Simpson, 1999(   د ، ودراسة سعيد وحسن    )م1999(، ودراسة أحم

ة ويكس )م1999( دي )Weeks, 2000(، ودراس ة المهن ة )م2002(، ودراس ، ودراس

ماعيل  ار )م2003(إس ة مخت ة  )م2004(، ودراس ى فاعلي ا إل لت نتائجه ي توصَّ ، الت
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وبين أو     داعي للطالب الموه البرامج أو األنشطة اإلثرائية في العلوم في تنمية التفكير اإلب

د أو       ام، وق يم الع ل التعل ي مراح ة أو ف ل المدرس ا قب ة م ي مرحل وقين ف ذه  المتف صت ه

ة    ة وإيجابي الدراسات بضرورة تبنِّي األساليب التدريسية التي تجعل من المتعلِّم أآثر فاعلي

  .  وأآثر ممارسة للسلوك اإلبداعي

  : مشكلة البحث

ام، ُيالحظ         يم الع دارس التعل وم في م دريس العل بنظرة لواقع الممارسات الميدانية لت

ة في      . للتدريسأنها ما زالت ترآِّز على المعلومات آغاية  وم أن السعي للمعرف ومن المعل

وهذا السعي يستحق ) هـ، ب1423وزارة المعارف، (ذاتها هو أحد أهداف تدريس العلوم 

تخدامها            ا واس دف توظيفه ون به ة يك عي للمعرف ا، فالس يس آافًي ه ل دير لكن د والتق الجه

دراتهم العقل   ة ق ة من خالل     واالستفادة منها في توسيع خبرات المتعلِّمين وتنمي ة والمهاري ي

  .ممارستهم للعمليات العقلية واألنشطة العلمية التي تستثير التفكير بأنواعه المختلفة

في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية يلحظ    ب العلومإن المتفحِّص لكت

يم في    ز ع    تطوير جهود المختصين في وزارة التربية والتعل ى  الجانب المعرفي والترآي ل

ي    ئلة الت األهم من الموضوعات، والحرص على تضمين هذه الكتب بعض األنشطة واألس

لم تصل لمستوى االهتمام  ، إّلا أن هذه الجهودمهارات التفكير اإلبداعيتنمِّي لدى التالميذ 

ذه    المأمول ي تستهدف ه ارات ، حيث ما زالت األنشطة واألسئلة الت ر   المه ّل بكثي د  . أق ولق

ة       بعض الد أوضحت ة االبتدائي وم في المرحل ل آتب العل ل  -راسات التي اهتمت بتحلي : مث

د   )م2003(، ودراسة الغّياض )هـ1421(دراسة الراشد  ، )م2004(، ودراسة عبدالمجي

ل   )م2005(ودراسة الجبر  ايع والعقّي وى الكتب يرآز     -)م2006(، ودراسة الش أن محت

ى الجوانب   ة   بشكل آبير عل م  (المعرفيِّ ة العل ى طرق       ، في حين  )ُبني ل عل ز بشكل أق يرآِّ

  .وأساليب التفكير
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وحظ  مما سبق، ومن خبرة  ة ل ة        الباحثين التربوي وم في المرحل ز آتب العل ة ترآي قل

وبين ف   وم للموه رامج العل ي ب ة ف دات التعليمي ة، والوح ة االبتدائي ر ي تنمي ارات التفكي مه

إن مشكلة الب      ه ف وبين، وعلي ذ الموه حث تتحدَّد بشكل أساس في أن      اإلبداعي لدى التالمي

وبين       ة الموه اض لرعاي ز الري ي مرآ وبين ف وم للموه يم العل دات   ( تعل الل الوح ن خ م

أمول في التر   )مية اإلثرائيةيعلتال ز  لم يصل للمستوى الم ى آي داعي،     عل ر اإلب ة التفكي تنمي

ا   ة واالهتم ة، وأ  يعلتم بتصميم الوحدات ال  وهذا يستدعي ضرورة العناي ة اإلثرائي اليب  مي س

ي       تعليم العلوم للموهوبين، الي تقصِّ اول البحث الح تخدام أنشطة    ولهذا الغرض ح ر اس أث

ة مقترحة ف   ة إثرائي ة  علمي دى  ي تنمي داعي ل ر اإلب ذ التفكي وبين التالمي ة   الموه في المرحل

  .االبتدائية

  : أهداف البحث

  :هدف البحث إلى تحقيق اآلتي

دى    ي تنمية لمقترحة فمعرفة أثر األنشطة العلمية اإلثرائية ا .1 داعي ل ر اإلب التفكي

 .التالميذ الموهوبين بالمرحلة االبتدائية

ة رأي .2 ذ معرف وبين التالمي ي الموه ر ف طة أث ة األنش ة العلمي ي اإلثرائي ة ف  تنمي

  .لديهم اإلبداع مهارات

  : أسئلة البحث

   :األسئلة اآلتية عن اإلجابة إلى البحث هدف

ر  .1 ا أث ة إثم طة علمي تخدام أنش ةاس ة مقترح ة رائي ي تنمي داعي ف ر اإلب دى  التفكي ل

  في المرحلة االبتدائية؟ الموهوبين التالميذ

ر  في  الموهوبين التالميذ رأي ما .2 ة  األنشطة  أث ة  العلمي ة  في  اإلثرائي ارات  تنمي  مه

   ؟لديهم اإلبداع

  : أهمية البحث
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  :انطلقت أهمية البحث مما يلي

اد بها في تطوير مناهج العلوم تقديم أنشطة علمية إثرائية يمكن االسترش .1

ة   ز رعاي ة بمرآ ة العلمي دات التعليمي ة، والوح ة االبتدائي ي المرحل ف

 .الموهوبين

تقديم فرصة للقائمين على رعاية الموهوبين في وزارة التربية والتعليم   .2

د        وبين، والتأآي ة الموه ة في رعاي ة اإلثرائي لمعرفة دور األنشطة العلمي

اهج    -حد أساليب رعاية الموهوبينآأ-على أهمية اإلثراء  في تطوير من

 .العلوم في المرحلة االبتدائية

توجيه نظر مشرفي ومعلمي العلوم في التعليم العام ومراآز الموهوبين   .3

ة    ذ المرحل وم لتالمي يم العل م وتعل ي تعلُّ ة ف طة اإلثرائي ة األنش ى أهمي إل

 .االبتدائية

ام بحوث أخرى مما     .4 ة في مجال األنشطة     يفتح هذا البحث المجال أم ثل

  .اإلثرائية في العلوم للطالب الموهوبين على المستوى المحلي والعربي

  : حدود البحث

  :التزم البحث بالحدود اآلتية

اب   : الحدود الموضوعية .1 اقتصر البحث على بعض الوحدات التعليمية في آت

دائي    ادس االبت وم للصف الس دة     : (العل ة، وح ات الحي اثر المخلوق دة تك وح

ا    ال واد حولن دة الم اطيس، وح اء والمغن ة ) (كهرب ـ1429طبع ـ 1430/ه ه

ق  طة     ) م2009/م2008المواف ي لألنش وى العلم ية للمحت زة أساس آرآي

ة المقترحة   ة      . اإلثرائي ر األنشطة اإلثرائي ة أث ى معرف ا اقتصر البحث عل آم

 .على متغير مهارات التفكير اإلبداعي
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ذ   تمَّ تطبيق األنشطة ا: الحدود الزمانية .2 ى التالمي لعلمية اإلثرائية المقترحة عل

ام  ن ع اني م ي الث ل الدراس الل الفص وبين خ ـ1430الموه ـ 1431-ه ه

، )يوم/ ثالث ساعات(يومين في األسبوع م، بواقع 2010-م 2009الموافق 

 .ولمدة ثمانية أسابيع

ة  .3 دود المكاني ي        : الح وبين ف ذ الموه ن التالمي ة م ى عين ث عل ر البح اقتص

وبين       المرحلة االب ة الموه رامج مرآز الرياض لرعاي ين في ب  ،تدائية الملتحق

ة        ة لرعاي دها اإلدارة العام ات تعتم ق محك ارهم وف والذين تمَّ ترشيحهم واختي

ين     ارهم ب غ أعم ذين تبل يم، وال ة والتعل وزارة التربي وبين ب ) 11-10(الموه

ر مرآز الرياض لرعا       . سنة ة داخل مق ة  بحيث تّم تطبيق األنشطة اإلثرائي ي

 .الموهوبين خالل الفترة المسائية

  : مصطلحات البحث

  اإلغناء(اإلثراء (Enrichment: 

ه   )Ward, 1995, 65(عّرف وارد   راء بأن ادة     : "اإلث مِّمت لزي اإلجراءات التي ُص

ات خاصة، أو دراسة            د تشمل تعيين وبين، وق ذ الموه م التالمي رات تعّل عمق أو اتساع خب

ات    مستقلة، أو مشروعات فردية،  أو مجموعة عمل صغيرة، أو تعديالت أخرى في عملي

  ".الدراسة المعتادة

ارف  ه وزارة المع ا تعّرف ـ، أ، ص1423(آم ه) 1ه د الطالب الموهوب : "بأن تزوي

ه          ه وقدرات م ميول ا يالئ اديون بم ه زمالؤه الع ا يتعّلم بوحدات تعليمية ونشاطات إضافية لم

  ".خبراته الخاصة؛ وذلك بهدف توسيع معلوماته وتعميق

 األنشطة العلمية اإلثرائية The Enrichment Scientific Activities : 

ّدة  مجموعة األنشطة العلمية : تعّرف إجرائًيا في هذا البحث على أنها ة المع ، اإلثرائي

التي تتضمن خبرات ومواقف تعليمية ال تتوافر في آتاب العلوم للصف السادس االبتدائي، 
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ام      ولكنها ترتبط به، وتعم وبين القي يح للموه م لموضوعاته، وتت ل على تعميق وتوسيع الفه

ديهم         ة ل ة والمهاري درات العقلي ة والق ي الحصيلة المعرفي ببعض التجارب العلمية التي تنمِّ

  .من خالل دراستهم للعلوم

  الموهوبونGifted :  

ارف وأوردت  ـ، أ، ص1423(زارة المع من    ) 1ه وبين ض الب الموه ا للط تعريًف

ذين يوجد     : "د التنظيمية لرعاية الموهوبين ينّص على أنالقواع م ال ون ه الطالب الموهوب

ر        رانهم في مجال أو أآث ة أق لديهم استعدادات وقدرات فوق العادية أو أداء متمّيز عن بقي

وافر في          ة خاصة ال تت ة تعليمي ى رعاي اجون إل ع، ويحت من المجاالت التي يقّدرها المجتم

  ."منهج الدراسة العادية

رامج  مجموعة التالميذ : الموهوبين إجرائًيا بأنهم عّرف البحث الحاليو ين بب  الملتحق

ات    ق محكَّ ة، وف دارس االبتدائي ن الم حين م وبين، والمرش ة الموه اض لرعاي ز الري مرآ

ة        ة تعليمي اجون لرعاي م يحت يم، وه ة والتعل اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربي

  .م بشكل متكامل في مدارسهمخاصة ال تتوافر له

  التفكير اإلبداعيCreative Thinking  : 

ه  ذا البحث بأن ي ه ا ف داعي إجرائيًّ ر اإلب ّرف التفكي ار فرعي : يع ل اختب ات آ درج

ار    ي اختب ة ف ة االبتدائي ي المرحل وب ف ذ الموه ا التلمي ي يحصل عليه ة الت ة الكليَّ والدرج

المقنن على البيئة السعودية من قبل المرآز   Auroraالتفكير اإلبداعي في بطارية مقاييس 

  .الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل باألحساء

  : منهج البحث

أفراد العينة على مجموعتي حيث تم توزيع التجريبي شبه اّتبع البحث الحالي المنهج 

ي واختب         -البحث ار قبل ع اختب ى تصميم المجموعة الضابطة م  The( ار بعدي  القائم عل

Pretest-Posttest Control Group Design(     ددات الصدق ، مما ساعد في ضبط مه
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ة   (ويعتمد هذا التصميم على دراسة أثر متغير مستقل  . الداخلي والخارجي األنشطة العلمي

ابع  ) اإلثرائية المقترحة ارات  (بعد تنفيذها مع أفراد المجموعة التجريبية، على متغير ت مه

  ).إلبداعيالتفكير ا

ث    ع البح ا اّتب وجرافي آم نهج اإلثن  Ethnographical Research( الم

Methodology) (وبين في    يساعد ) آمنهج نوعي ذ الموه في تقصِّي ومعرفة رأي التالمي

ديهم   داعي ل ر اإلب ة التفكي ي تنمي ة ف ة اإلثرائي طة العلمي ر األنش و . أث نهج (وه أي الم

اذج البحو  ) اإلثنوجرافي رات       نموذج من نم ات من المتغي ة، ويتضمن جمع البيان ث الكيفي

ات وتفسيرها            ذه البيان ل ه م تحلي ابالت، ث زمن باستخدام المالحظة أو المق في فترة من ال

   ).م2006 عالم، أبو(والوصول من خاللها إلى النتائج 

وعي  نهج الن ره، أن الم دير ذآ ي(الج ع ) أو البحث الكيف ي استكشاف الواق اعد ف يس

يره وت دودة وتفس ة المح راد العين رات أف ى خب د بشكل أساس عل نهج يعتم طويره، وهو م

دد  ع     ، )Creswell, 2007(الع أدوات لجم ابالت آ ة أو المق تخدام المالحظ ب اس ويتطل

ل       وعي هو تحلي نهج الن المعلومات والبيانات، آما أن تحليل المعلومات أو البيانات في الم

ا إحصائيًّ   نهج    ).Gay and Airasian, 2000(ا ذو طبيعة تفسيرية وليس تحليًل ه م ا أن  آم

ه       ر من اهتمام ى أآث ة والمعن يرّآز على وصف الظواهر والفهم العميق لها، ويهتم بالعملي

ة  بب والنتيج وعي بالبحث  )Bogdan and Biklen, 1998(بالس مى البحث الن ، ويس

ي مجال    التفسيري؛ ألنه ال يكتفي بالوصف فقط بل يتجاوز ذلك إلى التحليل والت فسير، وف

 Ethnographical Research(دراسات علم اإلنسان يسمى أحياًنا بالمنهج اإلثنوجرافي 

Methodology(.   

  :وعينته مجتمع البحث

شمل مجتمع البحث الحالي جميع التالميذ الموهوبين في المرحلة االبتدائية الملتحقين 

ام الد  ي الع وبين ف ة الموه اض لرعاي ز الري رامج مرآ ي ب ـ1430راسي ف ـ 1431 -ه ه
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راوح  ) 50(واقتصرت عينة البحث على عدد يبلغ . تلميًذا )118(والبالغ عددهم  تلميًذا تت

ين  ارهم ب ا )11-10(أعم ون م نة، يمثل بته س مَّ تقريًب%) 42(نس ث، ت ع البح ن مجتم ا م

ع األصلي،  وائية البسيطة من المجتم ة العش ارهم بالطريق ل اختي م لك م إعطاء رق حيث ت

م تلمي ن رق داء م ة)1(ذ ابت ام الفردي ار األرق م اختي م ت م . ، ث ن ث وائيًّا وم وزيعهم عش مَّ ت ت

ذً ) 25(تشمل إحداها تجريبية : على مجموعتينبالطريقة نفسها  ع     ،اتلمي ا م يتعامل أفراده

ة  ة المقترح ة اإلثرائي طة العلمي تقل للبحث–األنش ر مس مل واألخرى ضابطة  -آمتغي تش

ادة بمرآز الموهوبين        ا، يتعامتلميًذ) 25( ة المعت ة العلمي ع الوحدات التعليمي ا م . ل أفراده

ارين بشكل             ة مخت ذ في المجموعة التجريبي ى عشرة تالمي ة البحث عل آما اقتصرت عين

ى معلومات تساعد      )بشكل فردي(عشوائي، إلجراء المقابالت معهم  ؛ ألجل الحصول عل

ة       ر األنشطة العلمي م في أث ة رأيه داعي       في تقصِّي ومعرف ر اإلب ة التفكي ة في تنمي اإلثرائي

  .   لديهم

ر ذ األنش  واختي ة خاصة لتنفي ة االبتدائي وبين بالمرحل ذ الموه ة التالمي ة فئ طة العلمي

در المستطاع         اإلثرائية؛ لما يعتقد رة ق ة للموهوبين في سن مبك من ضرورة تقديم الرعاي

ا ي   ديهم بم ى مسيرتهم      والعمل على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ل ر عل النفع الكبي ود ب ع

تقبل  ة المس اء اهللالعلمي ر . ية إن ش ا اختي وبين     آم ة الموه اض لرعاي ز الري ة –مرآ آبيئ

؛ لما يتوافر فيه من إمكانات جيدة، حيث معامل العلوم بفروعها المختلفة، ومعامل -تعليمية

من نظام تعليمي     الحاسوب، ومرآز مصادر التعّلم والمكتبة، إضافة لما يتمتع به المرآز 

تتمّيز بمرونة عالية خاص يميِّزه عن النظام المدرسي المعتاد، حيث الرعاية المسائية التي 

  .في تطبيق تجربة البحث تساعد

ازهم           د اجتي تّم بع وبين ي رامج مرآز الموه ذ ضمن ب الجدير ذآره أن التحاق التالمي

ب تحصيًلا    جميع محكَّات الترشيح المعمول بها من ِقبل وزارة التربي ي تتطّل ة والتعليم، الت

تمارة   ) 1بمستوى (دراسيًّا عامًّا  ق االس ذلك،   ) أ(في الصف الخامس االبتدائي وف دَّة ل المع
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يم الصفات    )ب(وتقديرات المعلِّمين وفق استمارة  اس تقي ، ومستوى فوق المتوسط في مقي

وبين  ة الموه لوآية للطلب ي (الس داد رينزول رحمن وآخرون، تعر Renzulliإع د ال يب عب

فأعلى في اختبار القدرات العقلية المقنن على  )125(اء ، والحصول على درجة أد)آلنتن

نن       فأعلى) 125(أداء البيئة السعودية، ودرجة  داعي المق ر اإلب ورانس للتفكي ار ت في اختب

 .على البيئة السعودية

  :أدوات البحث 

 :في إجراءاته على األدوات اآلتية اعتمد البحث

 ترحة في العلومطة إثرائية مقأنش:  

ي لأل   وى العلم ز المحت ة  يرتك ة المقترح طة اإلثرائي دات     نش ن الوح الث م ى ث عل

اء  (التعليمية في آتاب العلوم للصف السادس  وحدة تكاثر المخلوقات الحية، ووحدة الكهرب

امج   ). والمغناطيس، ووحدة المواد حولنا وى برن وتستمد هذه األنشطة خصائصها من محت

يرع وبين المدرس ة الموه ة   -اي ة لرعاي ل اإلدارة العام ن قب د م امج المعتم و البرن وه

في المدرسة  (الذي يتطلَّب من معلِّم رعاية الموهوبين  -الموهوبين بوزارة التربية والتعليم

ى عدد       ) أو في مرآز الموهوبين تناًدا عل اؤه اس مَّ بن ذي ت تنفيذ األنموذج اإلثرائي الفاعل ال

العالمية، وتمَّ تطويره ومواءمته في الميدان التربوي بمساعدة عدد من الخبراء من النماذج 

ة       . في مجال الموهوبين والمشرفين المتمرِّسين ات علمي ذا األنموذج ثالث نظري ه ه ويوّج

ي     اليبه، ه ه وأس فته وأهداف وغ فلس ة، تص ة  : رئيس ة البنائي  Constructivism(النظري

Theory (   ثالث ات ال ة الحلق ة    ) Three Rings Theory( ونظري ي، والنظري ـ رينزول ل

 ).هـ1425الجغيمان، (لـ ستيرنبرغ ) Triarchic Theory(الثالثية 

ية هي    وى  : هذه األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة رّآزت على جوانب أساس المحت

ي العلمي المتعّم ائية ف ة مس وفير أنشطة إثرائي ن خالل ت ك م داعي، وذل ر اإلب ق، والتفكي
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ّد وم، متع ةدة والعل ّرمتنّوع ي    ، يم ة ه ل متدرج الث مراح ر ث وب عب ذ الموه ا التلمي  :به

 .مرحلة التمّيزمرحلة االستكشاف، ومرحلة اإلتقان، و

ن     ذ م ّددة، يّتخ ة ومح ة منّظم ة تعليمي رة تربوي ي خب ي إثرائ اط علم ل نش ر آ ويعتب

ة وأد        ارات تفكيري ق ومه وى علمي متعّم يلة الآتساب محت ة متنّوعة، يمكن    المنتج وس ائي

ة قصيرة المدى      رة زمني ي اإلجراءات       . تحقيقها في فت اء النشاط العلمي اإلثرائ ويأخذ بن

  :اآلتية

  .يد موضوع النشاط العلمي اإلثرائيتحد .1

  .بناء الشجرة المعرفية .2

ي      .3 ام للنشاط العلمي اإلثرائ ذي يتضمن   بناء اإلطار الع ئلة الرئيسة، و    وال د األس  تحدي

د مصادر       تحديد األهداف  رة، وتحدي ل في اآتساب الخب العامة، وتحديد مستويات التنق

د    رى، وتحدي العلوم األخ ي ب اط اإلثرائ اط النش االت ارتب د مج تعّلم، وتحدي ع ال ومراج

 .مجاالت الرعاية للنشاط اإلثرائي

ي    .4 اط اإلثرائ ذ للنش ة التنفي وذج آلي اء أنم راءات   : بن وات أو اإلج من الخط ذي تض وال

افية،  اال: (تّمت مع التالميذ على أرض الواقع خالل المراحل الثالثالفعلية التي  ستكش

ويم      . )واإلتقان، والتميُّز تهدفة والتق ارات المس ذ والمه ان التنفي آما تضمن األنموذج مك

ة  ) سبب إجراء( مَّ       . آل خطوة من الخطوات اإلجرائي ذ ت ة التنفي وذج آلي ي أسفل أنم وف

 لنتائج أو المنتجات بشكل تفصيلي؟عرض ا أين ومتى سيتّم: اإلجابة عن سؤال

اءات    .5 ومي للق وان النشاط العلمي       : بناء أنموذج التخطيط الي اريخ وعن ذي تضمن ت وال

تهدفها،  ي يس ارات الت ي، والمه واه العلم اء، ومحت م اللق ذ، ورق ع التنفي ي، وموق اإلثرائ

اء   ا اللق ي يتبعه ة الت افية(والمرحل ان -استكش ز -اإلتق ال)التمي دقيق  ، والمج ي ال العلم

ة    للنشاط  ة الذهني ي، وسؤال التهيئ ومي وصًفا       . اإلثرائ ا شمل أنموذج التخطيط الي آم

ذ      ة للتالمي اليف الخارجي ة التك إن (دقيًقا لدور المعلم والتالميذ خالل اللقاء، وبيان نوعي
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اليب  ) يدوية -بحثية -آتابية -حوار(، وأنماط مشارآة التالميذ داخل اللقاء )وجدت وأس

ومي     ا اء الي داف المنشودة من اللق دى تحقق األه م؛ لتقّصي م ا المعل ي يتبعه ويم الت لتق

 .    وبالتالي من النشاط العلمي اإلثرائي آكل

 طارية مقاييس أرورا اختبار التفكير اإلبداعي في بAurora Battery:  

م بقيادة الدآتور روبرت 2007في عام ) Aurora Project(انطلق مشروع أرورا 

األمريكية، حيث يهدف  Yaleمن جامعة ييل  Robert J. Sternbergيرنبرغ ست

وُتعدُّ بطارية أرورا . المشروع إلى تطوير أساليب وعمليات تقييم الموهبة لدى األطفال

)Aurora Battery ( من أبرز نواتج المشروع، وإضافة جديدة وحديثة الختبارات

آاء لدى األطفال مثل مقياس ستانفورد بينيه ومقاييس مماثلة ومعروفة تهدف إلى قياس الذ

  .ومقياس وآسلر

 Theory of Successful" (نظرية الذآاء الناجح"وترتكز بطارية أرورا على 

Intelligence ( التي تؤّآد أن رعاية الموهبة تبدأ باستثمار نقاط القوة لدى الطفل

نجاح أشكاًلا متنّوعة، فقد آما تؤّآد أن لل. الموهوب، ومعالجة وتعزيز نقاط الضعف لديه

يكون براعة متناهية في أداء عمل معين، أو تقديم أفكار أصيلة غير مألوفة أو مسبوقة، 

  .ألهداف نبيلة منشودة في مجال ماأو تحقيًقا 

: تحتوي بطارية أرورا على ثالثة أساليب رئيسة لتحديد مهارات الذآاء هي

شبه الموّجه مع اآلباء، والمالحظات اختبارات الورقة وقلم الرصاص، والمقابالت 

من الصف الرابع (وتستهدف بطارية أرورا تالميذ المرحلة االبتدائية والمتوسطة . الصفية

الذآاء العام، والقدرات التحليلية،  :وتتكون من أربعة أبعاد هي). إلى الصف الثامن

ات اإلبداعية لدى إلى تحديد المهار والقدرات العملية، والقدرات اإلبداعية التي تهدف

وهي ) تمّثل بمجملها أداة في البحث الحالي(التالميذ من خالل خمسة اختبارات فرعية 



21 
 

اختبار االستخدامات المتعددة لألشياء، واختبار أغلفة آتب األطفال،  :على النحو اآلتي

  .واختبار المحادثات، واختبار اللغة المشّوقة، واختبار حوار األرقام

طني ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل في األحساء وقام المرآز الو

بتزويد الباحثين بنسخ أصلية الختبار التفكير اإلبداعي المقنن على البيئة السعودية بعدد 

أفراد عينة البحث، وتعريفهم بأقسامه المختلفة وتدريبهم على التطبيق األمثل لها مع 

حوا عن تفصيالت االختبار الدقيقة، وأّلا يدرج نسخة التالميذ الموهوبين، شريطة أّلا يفص

آما . منه ضمن مالحق البحث الحالي، وتعهد الباحثون بذلك والتزموا بما تمَّ االتفاق عليه

قام المرآز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل بتزويد الباحثين بقيم 

والموضحة في لمقنن على البيئة السعودية، الصدق والثبات الختبار التفكير اإلبداعي ا

  ).1(الجدول 

المقنن على  Auroraيوضح قيم صدق وثبات اختبار التفكير اإلبداعي في بطارية مقاييس أرورا ): 1(جدول 
  .البيئة السعودية

  )باستخدام ألفا آرونباخ(ثبات األداة  )االتساق الداخلي(صدق األداة
اختبار االستخدامات المتعددة 

 لألشياء
0,72 

اختبار االستخدامات المتعددة 
  لألشياء

0,65 

 0,67  اختبار أغلفة الكتب 0,71  اختبار أغلفة الكتب
 0,64  اختبار المحادثات بين األشياء 0,63  اختبار المحادثات بين األشياء

 0,68  اختبار اللغة المشوقة 0,68  اختبار اللغة المشوقة
 0,70  ر حوار األرقاماختبا 0,62  اختبار حوار األرقام

  مقابلة التالميذ الموهوبينبطاقة: 

ض         منت بع ث، وتض ة البح ن عين ة م ات النوعي ع البيان تخدمت لجم ي أداة ُاس وه

ذي سيخضع للمقاب   ل  المعلومات المهمة للتلميذ ال ة مث احثين    : ل وان البحث، وأسماء الب ، عن

رئيس،      ة ال ؤال المقابل ة، وس دتها التقريبي ة، وم دف المقابل ة وه ئلة الفرعي ت . واألس وتم

ر األنشطة     ) آل تلميذ على حدة(مقابالت التالميذ الموهوبين  م في أث من أجل معرفة رأيه

العلمية اإلثرائية المقترحة في تنمية مهارات اإلبداع لديهم، حيث تكّونت بطاقة المقابلة من 

ة  األنشطة  أثر في الموهوبين التالميذ رأي ما: سؤال رئيس هو ة اإل العلمي ة  في  ثرائي  تنمي



22 
 

ارات داع؟ مه ّرع اإلب ه ، تف تة(من ئلة) س ى     أس ول عل تهدفت الحص ا اس ة، جميعه فرعي

  .معلومات من التالميذ الموهوبين تساعد في اإلجابة عن السؤال الرئيس للبطاقة

إجراء         ق ب وي المتعل ة األدب الترب الع ودراس د االط ة بع ئلة البطاق داد أس مَّ إع وت

ى مجموعة      المقابالت وأنواعها، ح م عرضها عل ة، ث يث تمَّ آتابة األسئلة بصورتها األولي

من المحكمين من ذوي الخبرة في مجال المناهج وطرق التدريس ومجال الموهوبين وعلم 

ئلة     النفس إلبداء الملحوظات والمقترحات، وفي ضوء ذلك تمَّ حذف أو إضافة بعض األس

ديالت   وتعديل بعضها اآلخر، ومحاولة تنسيقها وتنظيمها ، وبناًء عليه تمَّ إجراء بعض التع

  .ة المقابلة إلى صورتها النهائيةالالزمة والوصول ببطاق

مَّ       ث ت ة البح ق تجرب ن تطبي اء م د االنته ذ  وبع رة تالمي ار عش ن   اختي وبين م موه

ذ        ل تلمي ة لك راء المقابل مَّ إج وائي، وت كل عش ة بش ة التجريبي ردي (المجموع كل ف ، )بش

اء   دقيقة) 30(تلميذ لة لكل وتراوحت مدة المقاب تقريًبا، وآانت المقابالت تكتب مباشرة أثن

دوينها   إجرائها، مع تسجيلها وإعادة سماع التسجيل؛ للتأّآد من المعلومات المهمة التي تمَّ ت

 .    من استجابات التلميذ

  : إجراءات البحث

  :اتبع البحث الحالي اإلجراءات اآلتية

ت العالقة بتصميم واستخدام األنشطة اإلثرائية مع دراسة البحوث والدراسات ذا .1

 .التالميذ الموهوبين أو المتفوقين

ن بعض موضوعات     .2 ا م وبين انطالًق ة للموه ة اإلثرائي طة العلمي تصميم األنش

 .آتاب العلوم للصف السادس االبتدائي

ين    .3 ل المحكِّم ن ِقب ة م ة اإلثرائي طة العلمي ن األنش ة م ورة األولي يم الص تحك

صين في مجال العلوم الطبيعية، ومناهج وطرق تدريس العلوم، ومجال المتخصِّ

 .رعاية الموهوبين
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 .إعداد الصورة النهائية لألنشطة اإلثرائية في ضوء آراء المحكِّمين ومقترحاتهم .4

ى         .5 ا إل ا والوصول به م تحكيمه وبين، ث ذ الموه إعداد أسئلة بطاقة المقابلة للتالمي

 .صورتها النهائية

ار عين .6 ة اختي اض لرعاي ز الري وبين بمرآ ذ الموه ن التالمي وائيًّا م ة البحث عش

 .الموهوبين

داعي في    .7 ر اإلب ة؛      التطبيق القبلي الختبار التفكي راد العين ى أف ة أرورا عل بطاري

ر           ارات التفكي ي مه وعتين ف انس المجم افؤ وتج ن تك د م رض التأآُّ ك بغ وذل

داعي دول . اإلب ةيوضح ) 2(والج روق دالل ين الف طاتالم ب ات توس  واالنحراف

 :ختبارلال القبلي التطبيق في البحث لعينة المعيارية

 

قبلي في التطبيق ال البحثيوضح داللة الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعينة ): 2(جدول 
  .الختبار التفكير اإلبداعي

 نوع االختبار

المجموعة
ة الت

المجموعة 
طة  قيمةالضا

)ت(  

عند مستوىالداللة   

)0,05( المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دالة 0,413 0,69 2,33 8,86 2,67 8,54االستخدامات المتعددة لألشياء

 غير دالة 0,174 1,15 2,23 7,87 2,55 7,36 أغلفة الكتب

 غير دالة 0,276 0,95 12,863,04 13,392,97 المحادثات بين األشياء

 غير دالة 0,081 1,69 1,17 4,66 1,93 4,16 اللغة المشوقة

 غير دالة 0,657 0,33 11,093,10 11,272,79 حوار األرقام

الكلي المجموع  غير دالة 0,068 1,83 50,844,97 49,135,11 

         

ي    عدم) 2(الجدول ويتضح من         ة إحصائيًّا ب ن متوسطات  وجود فروق دال

داعي    ر اإلب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكي
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وعتين  أن على يدل مما، )الكلي، وآل اختبار فرعي على حدةالمجموع (  المجم

 .التفكير اإلبداعي مهارات في متكافئتين

ة  تطبيق األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة على أفراد المجموعة  .8 دة  التجريبي لم

ومين دراسيين في     ثمانية أسابيع بواقع ست ساعات في األسبوع موزعة على ي

 48= أسابيع  X 8يومين  Xساعات  3(مقر مرآز الرياض لرعاية الموهوبين 

الدارج (آما تّم تطبيق الوحدات التعليمية العلمية المعتادة ). إثرائية مسائية ساعة

وبين في السنو     ذ الموه وبين    تطبيقها على التالمي ) ات الماضية في مرآز الموه

 .على أفراد المجموعة الضابطة

 .تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي بعديًّا على أفراد العينة .9

ة      .10 ي المجموع وبين ف ذ الموه ع التالمي ابالت م راء المق ة إج د (التجريبي بع

ة       )انتهاء تجربة البحث ة في تنمي ة اإلثرائي ر األنشطة العلمي ؛ لبيان رأيهم في أث

 .تفكير اإلبداعي لديهمال

 .استخالص النتائج، ومعالجة البيانات .11

 .مناقشة النتائج وتفسيرها في ضوء الدراسات السابقة .12

 .تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج المتحّصل عليها .13

 :األساليب اإلحصائية 

 .للعينات المستقلة؛ لبيان الداللة اإلحصائية) ت(اختبار  .1

ر  ل؛ )Eta-Squared )η2 مربع إيتاحساب  .2 أثير (معرفة مقدار حجم األث ) الت

ة المقترحة    (للمتغير المستقل  ة اإلثرائي ابع    ) األنشطة العلمي ر الت ى المتغي عل

  ).المستقلة(للعينات ) ت(م اختبار عند استخدا) مهارات التفكير اإلبداعي(

   :نتائج البحث 
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 تنمية في مقترحة يةإثرائ علمية أنشطة استخدام أثر ما: األولإجابة السؤال 

  االبتدائية؟ المرحلة في الموهوبين التالميذ لدى اإلبداعي التفكير

وقيم ) ت(تمَّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار 

لدى أفراد عينة البحث في المجموعة التجريبية ) التأثير(مربع إيتا ومقدار حجم األثر 

اختبار التفكير اإلبداعي البعدي في بطارية مقاييس أرورا والمجموعة الضابطة على 

Aurora 4(، فكانت النتائج آما في الجدول.(  

وقيم مربع إيتا ومقدار  يوضح داللة الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعياريةجدول ): 4(جدول 
  .الختبار التفكير اإلبداعي في التطبيق البعدي البحثلعينة  حجم األثر

  االختبارنوع 

المجموعة 
ة الت

المجموعة 
طة   قيمةالضا

  )ت(

الداللة عند 
  مستوى

)0,05(  

قيمة 
مربع 
إيتا 

)η2(  
المتوسط  مقدار حجم األثر

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  آبير  6,32  0,73 دالة 0,001 11,64  1,88  9,02  1,66 12,98 االستخدامات المتعددة لألشياء

  آبير 10,71  0,83 دالة 0,001 15,49  2,04  7,52  1,90 12,98  أغلفة الكتب

  آبير 15,63  0,88 دالة 0,001 19,47 12,03 13,86  2,73 26,40  المحادثات بين األشياء

  آبير 17,09  0,89 دالة 0,001 20,45  0,93  4,37  1,01  8,37  اللغة المشّوقة

  آبير 13,21  0,86 دالة 0,001 17,50  2,64 10,48  2,12  19  حوار األرقام

  آبير  7,60  0,77 دالة 0,001 12,82  5,77 52,70  7,80 68,20  الكلي المجموع

  
وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات درجات التالميذ ) 4(يتبين من جدول   

بار في المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية وذلك بالنسبة الخت

اختبار : (وأقسامه الخمسة المختلفة) المجموع الكلي(التفكير اإلبداعي البعدي الكلي 

االستخدامات المتعددة لألشياء، واختبار أغلفة الكتب، واختبار المحادثات بين األشياء، 

آما يتضح أيًضا أن متوسط درجات ). واختبار اللغة المشّوقة، واختبار حوار األرقام

التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار الكلي، وفي آل اختبار فرعي  أفراد المجموعة

على حدة، آان أعلى من متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة، وبفارق واضح دال 

إحصائيًّا، وحجم تأثير إيجابي آبير لألنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة على مهارات 
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بعض نتائج الدراسات السابقة، حيث أظهرت وهذه النتائج تتفق مع . التفكير اإلبداعي

وجود فروق دالة إحصائيًّا وتفوق تالميذ ) Penick, 1976(دراسة تجريبية قام بها بينك 

المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة في اآتساب مهارات التفكير 

التي هدفت ) م1981(آما تتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة قام بها األلوسي . اإلبداعي

إلى معرفة أثر استخدام بعض األنشطة العلمية في تدريس العلوم على تنمية قدرات 

التفكير اإلبداعي لتالميذ المرحلة االبتدائية، حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

إحصائيًّا بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي 

بعدي، ولصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على أن استخدام األنشطة العلمية ساهم ال

  .في تنمية التفكير اإلبداعي عند تالميذ المجموعة التجريبية

التي هدفت إلى تصميم ) م1997(وتتفق النتائج أيًضا مع نتائج دراسة سميسم   

على تنمية القدرة على أنشطة في مجال العلوم للصف األول المتوسط وقياس أثرها 

وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا في األنشطة . التفكير اإلبداعي في العلوم

آما . يبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيةاإلبداعية في العلوم بين المجموعة التجر

التي هدفت إلى قياس فعالية بعض ) م2003(تتفق النتائج أيًضا مع نتائج دراسة إسماعيل 

األنشطة العلمية اإلثرائية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ المتفوقين في مادة العلوم 

فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى  بالمرحلة اإلعدادية، حيث أظهرت النتائج وجود

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ) 0,01(

وفي المجموع الكلي في التطبيق البعدي ) الطالقة، والمرونة، واألصالة: (مهارات

آما أظهرت النتائج حجم . الختبار مهارات التفكير اإلبداعي في وحدة العلوم اإلثرائية

األثر الكبير لألنشطة العلمية اإلثرائية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أفراد 

  .العينة
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وعند التطرق لنتائج االختبارات الفرعية الختبار التفكير اإلبداعي في بطارية 

وجود فرق دال إحصائيًّا بين ) 4(فإنه يتضح من الجدول  Auroraمقاييس أرورا 

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار  متوسطات درجات المجموعة

االستخدامات المتعددة لألشياء لصالح المجموعة التجريبية، ووجود أثر إيجابي آبير 

مهارة المرونة (لألنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة في تنمية مهارات هذا االختبار 

، وهذه )6,32(وقيمة حجم األثر ) 0,73(، حيث بلغت قيمة مربع إيتا )ومهارة األصالة

النتيجة تظهر تفوق تالميذ المجموعة التجريبية في اآتساب مهارتي المرونة واألصالة 

، وقد ُيعزى ذلك في البداية إلى أن من خصائص )وهي من مهارات التفكير اإلبداعي(

صة إذا ما التالميذ الموهوبين المرونة في التفكير واألصالة والجدة في طرح األفكار خا

توافر لهم بيئة تعّلمية مثيرة وأنشطة محفزة على اإلبداع، وهو ما ُيعتقد تحقيقه بالفعل 

حيث أآَّدت هذه األنشطة على مثل هذه . بوجود األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة

أظهر تالميذ : فعلى سبيل المثال. المهارات اإلبداعية وممارستها بشكل فعلي مع التالميذ

موعة التجريبية دافعية عالية وحماًسا جيًدا عند تطبيق بعض المهام في األنشطة المج

اذآر (العلمية اإلثرائية التي تستهدف تنمية مهارتي المرونة واألصالة مثل مهمة 

استخدامات متنّوعة لألزهار والبذور، واذآر االستخدامات المتنّوعة لمغناطيس على شكل 

ولعل وجود مثل هذه المهام ). نّوعة لورق األلمونيومقرص، واذآر االستخدامات المت

ضمن األنشطة العلمية اإلثرائية ساهم في تنمية هذه المهارات لدى التالميذ، مما آان له 

  .األثر اإليجابي في النتائج المتحصِّل عليها

يتضح وجود فرق دال ) 4(وعند مالحظة نتائج اختبار أغلفة الكتب في الجدول 

أثر إيجابي آبير لألنشطة  لصالح المجموعة التجريبية، وبحجم المتوسطات إحصائيًّا بين

العلمية اإلثرائية المقترحة في تنمية مهارات هذا االختبار، حيث بلغت قيمة مربع إيتا 

، ويظهر فيها تفوق تالميذ المجموعة التجريبية في )10,71(وقيمة حجم األثر ) 0,83(
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وهذا . يث يهتم هذا االختبار بتنمية هاتين المهارتيناآتساب مهارتي الخيال واألصالة ح

أن األطفال ) Piaget, 1958(ما أآَّدته بعض المراجع التربوية، حيث ذآر بياجيه 

وقد ُيعزى هذا الفرق الدال . الموهوبين يظهرون قدًرا من التفكير المجرد والخيال الواسع

شطة العلمية اإلثرائية المقترحة بمهارة إحصائيًّا والتأثير اإليجابي الكبير إلى عناية األن

فعلى سبيل . األصالة وتنمية الخيال من خالل بعض المهام وأوراق العمل المتضمنة فيها

ُطلب من التالميذ في نشاط التكاثر آتابة فقرة قصيرة تحكي حواًرا بين الزهرة : المثال

ميم شعار هادف لمرآز والحاسب اآللي، أو آتابة محادثة قصيرة بين ثمرة وبذرة، أو تص

آما أن نشاط الكهرباء تضمن مهمة . الموهوبين شريطة أن يتضّمن محتواه شكل الزهرة

تأليف مشاهد تمثيلية قصيرة صامتة معبرة لها عالقة بموضوع الكهرباء، وآتابة مقاالت 

وفي نشاط المغناطيس تمَّ تكليف التالميذ بالمشارآة في تقديم . قصيرة بنفس الموضوع

للنشاط اإلثرائي تتعلق ) يتّم تنفيذها في مرحلة التميز(األفكار لمنتجات مقترحة  بعض

بموضوع المغناطيس، وتقديم تصميمات تفصيلية مبسَّطة لبوصلة علمية يقترحها التالميذ 

آما طلب منهم أن يتخيَّلوا أنفسهم بوصالت حديثة . أنفسهم تتخذ أشكاًلا أصيلة غير مألوفة

ديم أنفسهم لآلخرين، مع تصميم شعار بسيط وهادف للمجموعة التي وعليهم تعريف وتق

ينتمي إليها التلميذ شريطة أن يتضمن في محتواه أحد أشكال المغناطيس، وتأليف حوار 

وفي نشاط المواد حولنا طلب من . Uعلمي بين مغناطيس مستقيم وآخر على شكل حرف 

لقطات فوتوغرافية من إعداد التلميذ  التالميذ على سبيل المثال تصميم ألبوم صور يتضمن

  .نفسه؛ إليضاح أبرز األشياء والمواد المنزلية المصنوعة من المعادن أو الصخور

وهي على سبيل المثال ال –ولعل جميع ما ذآر سلًفا من مهام وأوراق عمل 

داخل األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة آان له دور فاعل في تنمية مهارتي  - الحصر

خيال واألصالة لدى أفراد المجموعة التجريبية، خاصة أن تنفيذ المهام منح الوقت ال

تمّيًزا آبيًرا لدى العديد من  حيث لوحظ. ية أو في المنزلالكافي داخل الجلسات اإلثرائ
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سعة خيالهم  م األفكار غير المألوفة، آما لوحظتالميذ المجموعة التجريبية في تقدي

ستخدام مفردات اللغة إلنجاز المهام التي تتطلب اقتراح تصميمات وقدرتهم على التعبير وا

آل ما سبق قد يفسِّر ظهور الداللة اإلحصائية ووجود األثر . أو تأليف لغوي معيَّن

اإليجابي الكبير في اختبار أغلفة الكتب والذي يستهدف تنمية مهارتي الخيال واألصالة 

  . ضمن مهارات التفكير اإلبداعي

وجود فرق دال إحصائيًّا بين متوسطات درجات ) 4(الجدول ويتضح من 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في اختبارّي المحادثات بين 

األشياء واللغة المشوِّقة لصالح المجموعة التجريبية، ووجود تأثير إيجابي آبير لألنشطة 

مربع إيتا ات هذين االختبارين، حيث بلغت قيم العلمية اإلثرائية المقترحة في تنمية مهار

على التوالي، ) 17,09(و ) 15,63(بلغت قيم حجم األثر  ، في حين)0,89(و ) 0,88(

مما يدل على أن تالميذ المجموعة التجريبية تفوَّقوا على أقرانهم في المجموعة الضابطة 

مهارة : بارات وهيفي اآتساب مهارات التفكير اإلبداعي التي تستهدفها هذه االخت

. المرونة، ومهارة األصالة، ومهارة التفاصيل، آذلك اآتساب وتوافر الفهم اللغوي الجيد

حيث يعتبر اختبار المحادثات بين األشياء واختبار اللغة المشوقة من االختبارات الفرعية 

 والتي تستهدف معرفة Auroraفي اختبار التفكير اإلبداعي في بطارية مقاييس أرورا 

  .المهارات اللغوية لدى التالميذ

وقد ُيعزى هذا الفرق الدال إحصائيًّا وحجم التأثير اإليجابي الكبير إلى أن األنشطة 

العلمية اإلثرائية المقترحة تضمَّنت بعض المهام في بعض الموضوعات التي ساعدت 

يد في التعبير التالميذ الموهوبين على إظهار ما لديهم من تعبيرات لفظية مكَّنتهم بشكل ج

عن أفكارهم والتوسُّع في مناقشاتهم من خالل طالقتهم اللغوية وهي بالطبع إحدى مهارات 

آما أن األنشطة العلمية اإلثرائية تضمَّنت العديد من المفردات اللفظية . التفكير اإلبداعي

مَّا التي ساهمت بدورها في زيادة مقدرتهم على التعبير ع -المفاهيم على سبيل المثال–
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. يمتلكونه من معلومات ومهارات حول موضوعات وعناصر النشاط العلمي اإلثرائي

عندما طلب من التالميذ الموهوبين آتابة فقرة قصيرة تمثل حواًرا بين : فعلى سبيل المثال

الزهرة والحاسب اآللي، أو آتابة محادثة قصيرة بين ثمرة وبذرة، أو تأليف حوار علمي 

المغناطيس، فإن هذا بدوره ساهم في تنمية مهارة األصالة وذلك  بين شكلين من أشكال

آما أنه عّود التالميذ على ترتيب األفكار واستخدام . بين األشياء وباختيار فكرة السيناري

أن بعض التالميذ الموهوبين قد أظهروا  وقد لوحظ. تابةالمفردات اللغوية السليمة عند الك

، مما يدل على امتالآهم طالقة لغوية )آمًّا ونوًعا(لتحريرية تمّيًزا ملحوًظا في آتاباتهم ا

  .تساعدهم في تقديم وعرض تفاصيل عديدة للمحادثات المطلوبة في المهام

والمالحظة نفسها تنطبق على العديد من المهام في األنشطة العلمية اإلثرائية 

الكهرباء، أو ذآر  المقترحة، فكتابة مقالة قصيرة، أو تأليف مشاهد تمثيلية صامتة عن

بعض االستخدامات المتنّوعة لألزهار والثمار والبذور، أو إعداد وتنفيذ محاضرة علمية 

من قبل (قصيرة عن األزهار والثمار وأهميتها بالنسبة للنباتات، أو رسم شجرة معرفية 

عن موضوع الكهرباء أو موضوع المواد حولنا، أو تصميم ألعاب مسلية ) التالميذ أنفسهم

آل هذا يعتقد أنه وفَّر . ومفيدة بأفكار أصيلة تعتمد بشكل عام على وجود المغناطيس

للتالميذ فرًصا عملية لممارسة مهارات التفكير اإلبداعي والشعور بأهميتها في تنمية 

اهتمام التالميذ الموهوبين المتكرر بمعرفة نوع المهارات التي  ة أنه لوحظالتفكير، خاص

اط العلمي اإلثرائي المقترح وذلك من خالل استفساراتهم الشفوية يمارسونها في النش

عنها، وتحسن أدائهم لها من خالل قراءة العديد من االستجابات في أوراق العمل، مما 

يوحي باآتساب التالميذ لتلك المهارات وبالتالي ظهور الداللة اإلحصائية، ووجود األثر 

. ختبارّي المحادثات بين األشياء واللغة المشوقةاإليجابي الكبير في النتيجة الحالية ال

ذآر أن الموهوبين يفضِّلون الموضوعات ) Terman, 1925(الجدير ذآره أن تيرمان 

التي تتطلب تفكيًرا مجرًدا ومعقًَّدا على الموضوعات العلمية المعتادة وبالتالي يصبح لديهم 
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المتنّوعة، ومن ثم يدرآون مفاهيم أآثر آمًّا هائًلا من الكلمات المتعددة من خالل قراءاتهم 

تعقيًدا وأآثر تجريًدا فيميلون إلى الطالقة الفكرية واللغوية ويتصف خيالهم بالنشاط 

  .والحيوية

وفيما يتعلق باختبار حوار األرقام ونتائجه الدالة إحصائيًّا، ووجود التأثير اإليجابي 

مية مهارات هذا االختبار، حيث بلغت الكبير لألنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة في تن

والتي ) 4(، والموضحة في الجدول )13,21(وقيمة حجم األثر ) 0,86(قيمة مربع إيتا 

تشير إلى امتالك التالميذ الموهوبين في المجموعة التجريبية للخيال الواسع والقدرة على 

ام بعضها ببعض، التعامل مع األرقام واألعداد وإجراء المسائل الحسابية، وربط األرق

وتضمنت األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة بعض المهام . واستخدام االستدالل الحسابي

اشتمل النشاط العلمي : فعلى سبيل المثال. واألعداد مالتي تتطلَّب التعامل مع األرقا

) 1000(اإلثرائي األول على سؤال تهيئة يطلب من التالميذ الحصول على العدد 

آما احتوى النشاط العلمي اإلثرائي الثاني على مهمة . ثماني مرات) 8(الرقم باستخدام 

تهدف إلى دراسة الخسائر المالية الناجمة عن اإلسراف في استخدام الكهرباء، آذلك 

قراءة وتحليل وتفسير أرقام فاتورة آهرباء إلكترونية وحساب االستهالك المتوقع لفترة 

نتيجة تحليل دم اإلنسان ومعرفة مكوناته آمثال على زمنية قادمة، آذلك فحص ودراسة 

المخاليط، آل هذا قد يكون من شأنه المساهمة في الحصول على هذه النتيجة الدالة 

  .إحصائيًّا وهذا األثر اإليجابي الكبير

الداللة اإلحصائية، وحجم (وبشكل عام، وبالنظر إلى النتائج المتحّصل عليها 

 Auroraالختبار التفكير اإلبداعي في بطارية مقاييس أرورا  من التطبيق البعدي) األثر

، يتضح تفوق تالميذ المجموعة التجريبية )المجموع الكلي، وآل اختبار فرعي على حدة(

على تالميذ المجموعة الضابطة في امتالك المهارات الثالث الرئيسة التي يستهدفها 

ال، والمهارات اللفظية، والمهارات مهارات التعامل مع األشك: االختبار بشكل عام وهي
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) آمتغير مستقل(مما يوحي بدور فّعال وآبير لألنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة . العددية

  ).أي مهارات التفكير اإلبداعي(في تنمية هذه المهارات الرئيسة والمهارات التابعة لها 

 العلمية األنشطة أثر في الموهوبين التالميذ رأي ما: الثانيإجابة عن السؤال 

  ؟لديهم اإلبداع مهارات تنمية في اإلثرائية

تمَّ عرض النتائج المتعلقة بهذا السؤال من خالل اإلجابة عن ستة أسئلة فرعية 

في جمع  )Qualitative Research(منبثقة من السؤال الرئيس، وُاستخدم المنهج النوعي 

وتعتبر المقابالت الشخصية من . وهوبينة مع التالميذ المالمعلومات باستخدام بطاقة مقابل

الطرائق الرئيسة لجمع المعلومات في المنهج النوعي، فعن طريقها تمَّ التعرف إلى آراء 

وأفكار ومشاعر ووجهات نظر بعض التالميذ الموهوبين في المجموعة التجريبية، وتمَّ 

سؤال آل تلميذ على حدة  استخدام نوع المقابلة المنّظمة مع أفراد عينة المقابلة، حيث تمَّ

بمعنى أن جميع التالميذ تلقُّوا جميع أسئلة المقابلة نفسها . ستة أسئلة معّدة ومحّكمة سلًفا

محايًدا مع جميع التالميذ الموهوبين في  ينوبنفس الترتيب والطريقة، وآان دور الباحث

المجموعة من أفراد  وعددهم عشرة تالميذ تمَّ اختيارهم عشوائيًّا(عينة المقابلة الشخصية 

بالتسجيل الصوتي لمقابالت التالميذ عبر برنامج حاسوبي، مع  وقام الباحثون). التجريبية

وساهم التسجيل الصوتي في التأمل وإعادة النظر . تدوين أبرز استجابات التالميذ آتابيًّا

ت في استجابات التالميذ، وفحصها بشكل أعمق، آذلك التأآد من صحة بعض االستجابا

وبهدف تجويد استجابات . التي تمَّ تحريرها آتابيًّا، مع تدوين بعضها اآلخر إذا لزم األمر

التالميذ الموهوبين وزيادة دقتها تمَّ تفريغ آافة نصوص المقابالت الشخصية بشكل آتابي 

آما . ، ومن ثم تمَّ تحليلها والتأمل فيها بشكل أعمق)من قبل التالميذ -آما ذآرت-حرفًيا (

إعطاء آل تلميذ من تالميذ عينة المقابلة النص الخاص به، ليعيد قراءته أآثر من مرة  تمَّ

. ويضيف ما يراه مناسًبا أو يوضح ما يحتاج األمر توضيحه أو يعّدل ما يحتاج إلى تعديل
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 ,Punch(وهذا مما يساهم في زيادة مستوى الثقة والموضوعية في المنهج النوعي 

2005.(  

في هذا البحث؛ فقد  الثانييم المنهج النوعي، ولإلجابة عن السؤال والتزاًما بتصم

تعدَّدت مصادر اإلجابة، حيث تضمنت بشكل رئيس المعلومات المتحصَّل عليها من 

استجابات التالميذ الموهوبين في المقابالت الشخصية، مدعومة بالمعلومات المتحصَّل 

التالميذ الموهوبين خالل بعض على أداء  ينعليها من مشاهدات ومالحظات الباحث

آما تضمنت المصادر استجابات . اللقاءات اليومية في األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة

التالميذ الموهوبين على أوراق العمل المتنّوعة، ومشاهدة بعض المقاطع المرئية 

ولعل . ثرائية، ومالحظة أداء التالميذ الموهوبين خالل بعض اللقاءات العلمية اإل)الفيديو(

التنّوع في مصادر اإلجابة عن هذا السؤال يضيف فهًما أعمق ومصداقية أآبر ال يمكن 

  .التوصل إليهما من خالل المقابالت الشخصية فقط

الواردة في إجابات ) المفتاحية(بدأ تحليل المعلومات بتحديد الكلمات األساسية 

هذه الكلمات ). حرفيًّا دون تغيير(آتابيًّا التالميذ الموهوبين، التي تمَّ سماعها وتفريغها 

األساسية التي اشترك غالبية التالميذ الموهوبين في ذآرها ُجمعت وُصّنفت إلى 

، التي من خاللها )Themes(موضوعات أعّم وأشمل مّثلت الحًقا الموضوعات الرئيسة 

ج المتحّصل عليها من تمَّ تقديم اإلجابة عن هذا السؤال، مع األخذ بعين االعتبار أن النتائ

على أداء التالميذ  مومالحظاته ينالمقابالت الشخصية تمَّ دعمها بمشاهدات الباحث

الستجاباتهم في أوراق  مالموهوبين خالل اللقاءات العلمية اإلثرائية، أو خالل قراءته

 للتالميذ) الفيديو(لبعض المقاطع المرئية  ينالعمل المتنّوعة، أو خالل مشاهدة الباحث

على تضمين نتائج هذا السؤال  ونوحرص الباحث. الموهوبين خالل اللقاءات العلمية

بعض االقتباسات الحرفية ألفراد العينة، والربط فيما بين ) المعّبر عنها آمواضيع رئيسة(

مناسبة للطرح والتقديم،  ونهذه االقتباسات، ومن ثم بعض التفسيرات التي يراها الباحث
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 وتلّخصت). النتائج الكمية( ث اآلخرالبح لسؤال مع نتائج سؤالنتائج هذا ا مع ربط

نمية المهارات، والتجارب ت: همافي موضوعين ) Themes(الموضوعات الرئيسة 

  :على النحو اآلتيوتّم تناولهما  .العملية

  :تنمية المهارات

 تعتبر العلوم من المواد الدراسية األساسية التي لها أهميتها وتطبيقاتها في آل

ويؤّآد . مجاالت الحياة، ودراستها تساهم بشكل أساس في تنمية مهارات التالميذ المختلفة

المختصُّون على أهمية األنشطة العلمية اإلثرائية ودورها الفّعال في تعّلم العلوم وتعليمها، 

عقلية (إذ عن طريقها يكتسب التالميذ خبرات تربوية تتضمن بدورها مهارات متنّوعة 

  .وهي بذلك تساهم في تحقيق بعض أهداف تدريس العلوم ،)وأدائية

أظهرت نتائج تحليل مقابالت التالميذ الموهوبين إجماعهم على أن األنشطة 

أن : "العلمية اإلثرائية آان لها دور آبير في تنمية المهارات، حيث ذآر أحد التالميذ

". تنمِّي مهاراتنا وتطورها األنشطة العلمية اإلثرائية تقّدم لنا المهارات المتنّوعة، وهي

نعم، األنشطة العلمية اإلثرائية تنمِّي مهاراتنا وتقدِّم لنا : "أشار لذلك تلميذ آخر بقوله آما

إن : "ويذآر تلميٌذ آخر تفصيًلا أآثر للمهارات حيث قال". مهارات جديدة ال نعرفها

بذلك يشير إلى المهارات  ، وهو"األنشطة العلمية اإلثرائية تفيد التلميذ عقليًّا ويدويًّا

  .المكتسبة بنوعيها العقلية واألدائية التي تتطلب تطبيًقا عمليًّا مباشًرا

إن التأّمل في إجابات التالميذ الموهوبين خالل المقابالت الشخصية أظهر جليًّا 

بشكل آبير، مما يوحي بدور " تنمية المهارات"أو عبارة " المهارات"تكرار آلمة 

وال غرابة في ذلك، فقد أظهرت . ية اإلثرائية اإليجابي في هذا الجانباألنشطة العلم

العديد من الدراسات التربوية الدور الفّعال لألنشطة العلمية اإلثرائية في تنمية مهارات 

مهارات التفكير اإلبداعي، ومهارات التفكير الناقد، ومهارات : المتعّلمين المتنّوعة مثل

: التفكير العلمي، والعديد من العمليات العقلية األساسية، مثل التفكير المنطقي، ومهارات

وتأتي نتائج البحث الحالي الكمية لتؤّآد . المالحظة، والتصنيف، والقياس، والتنبؤ وغيرها

ذلك، حيث أظهرت النتائج وجود داللة إحصائية عالية وحجٍم ذي تأثير إيجابي آبير 
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ارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ الموهوبين في لألنشطة العلمية اإلثرائية في تنمية مه

  .المجموعة التجريبية

يختلف تعّلم العلوم وتعليمها عن بقية المجاالت األخرى، فقلما نجد موضوًعا علميًّا 

ال يحتوى على نشاط علمي أو تجربة عملية يقوم بها التالميذ تحت إشراف معلمهم؛ من 

برز األهداف المنشودة هي تنمية وإآساب التالميذ ولعل من أ. أجل تحقيق أهداف محددة

والمالحظ من استجابات . المهارات المختلفة، ومن أهمها مهارات التفكير اإلبداعي

التالميذ الموهوبين في المقابالت الشخصية تأآيدهم على اآتسابهم بعض المهارات من 

: شار أحد التالميذ في قولهخالل ممارستهم لألنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة، فمثًلا أ

إلى بعض مهارات التفكير اإلبداعي، ووافقه في ذلك " اآتسبت مهارة التفاصيل والطالقة"

  ".تعّلمت آيف الطالقة في التفكير وزيادة التفاصيل: "تلميذ آخر بقوله

وبدراسة استجابات التالميذ الموهوبين في أوراق العمل والتأّمل فيها بشكل أعمق 

في استجابات التالميذ الموهوبين، حيث تظهر ) الكمي والنوعي(طّور الملموس اّتضح الت

االستجابات األولى ألوراق العمل مع بداية تطبيق األنشطة العلمية اإلثرائية ضعف 

التالميذ الموهوبين في أداء المهام بالشكل المأمول والتعبير عنها آتابيًّا، ولكن مع مرور 

لمهام المتنّوعة ظهر تحسُّن آبير وملحوظ في استجابات الوقت وممارسة األنشطة وا

التالميذ، حيث أصبحت العديد من االستجابات تحمل فكًرا أصيًلا ُيعّبر عنه بطالقة فكرية 

هذا التحسُّن والتطوُّر في مهارات  ونوالحظ الباحث. ولغوية عالية وبتفاصيل آثيرة

اء آخر، فبعض التالميذ اآتسب المهارات التالميذ الموهوبين من لقاء علمي إثرائي إلى لق

وبدأ يمارسها آليًّا دون توجيه أو إيضاح من المعّلم آما آان يحدث في بداية تطبيق 

  .األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة

إن اآتساب التالميذ الموهوبين للمهارات لم يقتصر على المهارات العقلية فقط، بل 

ات األدائية من خالل التجريب والتطبيق العملي المباشر، تجاوز ذلك إلى اآتسابهم المهار

، "اآتسبت مهارة التجريب: "حيث عّبر التالميذ عن ذلك بالعديد من الكلمات، فذآر أحدهم

، بل تجاوز "اآتسبت مهارات العمل باليدين، ومهارات الفك والترآيب: "واآلخر ذآر

وإن آانت ليست (واالجتماعية األمر ذلك إلى اآتساب بعض مهارات السمات الشخصية 

وبعد فترة من ممارسة التالميذ لمهام  ون، حيث الحظ الباحث)من متغيرات البحث الحالي
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األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة تطور التالميذ في جانب التحدث والتعبير عن أفكارهم 

ابة للمهام أمام زمالئهم، وتطور حسن استماعهم وإنصاتهم لبعضهم بعًضا خالل االستج

تكون خير دليل على هذا التطور ) الفيديو(ولعل بعض المقاطع المرئية . المتنّوعة

تعّلمنا آيف نتحدث أمام زمالئنا : "والتحسن، والذي عّبر عنه العديد من التالميذ بقولهم

آما أظهر العديد من التالميذ الموهوبين قدرتهم على العمل ". وآيف نستمع لهم بشكل جيد

وعات والتواصل العلمي البناء فيما بينهم، واألجمل من ذلك واألآثر مالحظة من في مجم

هو ارتفاع مستوى قبولهم للنقد واستعدادهم الكبير لتقبل وجهات النظر  ينقبل الباحث

بأهمية وقدرة األنشطة العلمية اإلثرائية في  يناألخرى، مما يعطي شعوًرا لدى الباحث

الجدير . شخصية واالجتماعية لدى التالميذ الموهوبينتنمية بعض مهارات السمات ال

ذآره أن العديد من التالميذ أآَّدوا على العمل الجماعي التعاوني وأنه من أهم مكاسبهم 

  .خالل تنفيذهم لألنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة

إن تنّوع المهارات المستهدفة آان من أبرز اإليجابيات في األنشطة العلمية 

ئية المقترحة حسب أراء التالميذ الموهوبين خالل المقابالت الشخصية، إضافة إلى اإلثرا

وآان لمهارات التفكير اإلبداعي . تنّوع المحتوى العلمي وأساليب العرض والتقديم

ومهارات العمل الجماعي النصيب األآبر في زيادة إعجاب التالميذ الموهوبين باألنشطة 

أآثر شيء أحببته هو العمل الجماعي : "حيث ذآر أحدهم أن العلمية اإلثرائية المقترحة،

وهو بهذا يشير إلى أهمية العمل " مع زمالئي في المجموعة، ومهارات التفكير اإلبداعي

الجماعي ومهارات التفكير اإلبداعي ودورها في ترغيب وتحفيز التالميذ الموهوبين؛ 

  .مية اإلثرائيةل األنشطة العلللعمل واالستمرار في التعّلم من خال

  :التجارب العملية
ما نشهده في العصر الحديث من تقدُّم علمي ومخترعات متعّددة في شتى 

المجاالت العلمية لم يأت بمحض الصدفة بل جاء نتيجة طبيعية للتجارب العملية واألبحاث 

بي إلى وعلى هذا فإن تعّلم العلوم وتعليمها يجب أن ينقل التالميذ من الدور السل. المستمرة

الدور اإليجابي في التعّلم، وذلك بتفعيل التجارب العملية التي يجريها التالميذ بأنفسهم 

ويتوصلون من خاللها إلى حلول للمشكالت العلمية وفًقا لتخطيطهم الخاص القائم على 

  .خطوات التفكير العلمي السليم
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العلمية اإلثرائية  لقد تعدَّدت أساليب الطرح والتقديم للمحتوى العلمي في األنشطة

المقترحة، فمن استخدام المحاضرات العلمية التفاعلية، إلى المناقشات الجماعية وأسلوب 

لكن ما آان ملفًتا . العصف الذهني، مروًرا بالمشاريع والمهام الفردية والثنائية والجماعية

اإلثرائية للنظر ومحطَّ اهتمام آبير من قبل التالميذ الموهوبين في األنشطة العلمية 

المقترحة هو تقديم ومناقشة واستقصاء محتوى تلك األنشطة من خالل التجارب العملية 

حيث أظهرت نتائج المقابالت . التي يجريها التالميذ بأنفسهم وبإشراف المعّلم وتوجيهاته

الشخصية إجماع التالميذ الموهوبين على أهمية التجريب والعمل اليدوي أثناء تعّلمهم 

وأن من أبرز اإليجابيات في األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة وجود التجارب العلوم، 

العملية التي وفَّرت لهم محتوى علميًّا إثرائيًّا، وزادت من دافعيتهم للتعّلم وأآسبتهم العديد 

األنشطة العلمية اإلثرائية تمتاز : "فقد ذآر أحد التالميذ أن. من المهارات اليدوية المختلفة

: ، وذآر آخر سبب تفضيله لنشاطّي التكاثر والكهرباء بقوله"ود التجارب العمليةبوج

: ابه بنشاط المغناطيس بقولهذآر تلميذ ثالث إعجو، "فيهما أفكار جديدة وعملي آثيًرا"

  ".نذهب للمختبر بكثرة ونعمل التجارب بأنفسنا"

هوبين للتجارب على أداء التالميذ المو مومالحظاته ينووفًقا لمشاهدات الباحث

دور هذه األنشطة الفاعل في  مالعملية في األنشطة العلمية اإلثرائية المقترحة تأآَّد له

: فعلى سبيل المثال. إآساب التالميذ الموهوبين قدًرا من المهارات العملّية بصورة وظيفية

خالل العمل التطّور والتحسُّن الكبير للمهارات اليدوية للتالميذ الموهوبين  ونالحظ الباحث

المخبري، فمع مرور الوقت وأثناء تجربة البحث وتنفيذ المهام المتنّوعة تطّورت لدى 

التالميذ مهارات استخدام المجهر الضوئي والمجهر التشريحي، ومهارات استخدامهم 

ألدوات التشريح، وتحسن ملحوظ في الرسومات العلمية، وفي التعامل مع األجهزة أثناء 

ليس هذا فحسب بل تجاوز األمر المهارات اليدوية إلى شعور وقناعة . فكها وترآيبها

بأهمية التجارب العملية المتضمنة في األنشطة العلمية اإلثرائية في نمو معلومات  ينالباحث

التالميذ الموهوبين، وزيادة ثقتهم بقدراتهم، وتحسين اتجاهاتهم نحو العلوم، وإعطاء تعّلم 

  .مثيرة والمشّوقة والماتعةالعلوم وتعليمها الصبغة ال

 ينلقد أظهرت نتائج تحليل المقابالت الشخصية والمدعومة بمشاهدات الباحث

أن جميع التالميذ الموهوبين يفضِّلون تعّلم العلوم من خالل التجارب العملية  مومالحظاته
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و التي يجرونها بأنفسهم سواء داخل المختبر أو خارجه، تقصيًّا منهم لمعلومات جديدة أ

تأآيًدا لمعلومات متوافرة لديهم، وأن هذه التجارب هي سبب رئيس في تحفيزهم على تعّلم 

وأن وجود مثل هذه التجارب العملية في األنشطة العلمية اإلثرائية . العلوم واإلبداع فيها

المقترحة آان له دور بارز في تعّلمهم المحتوى العلمي لألنشطة بطريقة مغايرة لما هو 

حصص العلوم المدرسية، وهذا يحتِّم على المختصين في التربية العلمية معتاد في 

ضرورة العناية واالهتمام بالجانب العملي وتفعيل دور التالميذ آعنصر رئيس ومشترك 

  .حقيقي إيجابي في تعّلم العلوم وتعليمها

  :توصيات البحث 

  :يةفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، تمَّ تقديم التوصيات اآلت

التأآيد على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ الموهوبين من خالل  .1

استخدام األنشطة العلمية اإلثرائية آأسلوب من أساليب رعاية الموهوبين في 

 .أوقات ما بعد الدوام المدرسي ضمن برامج مرآز الرياض لرعاية الموهوبين

صميم وبناء الوحدات التعليمية في التفكير اإلبداعي عند تالترآيز على مهارات  .2

 .برامج الرعاية المسائية للتالميذ الموهوبين في مرآز الرياض لرعاية الموهوبين

إعادة تنظيم محتوى الوحدات التعليمية في مرآز الرياض لرعاية الموهوبين  .3

بحيث تتضمن عدًدا أآبر من التجارب التي تتيح الفرص للتالميذ الموهوبين 

واالستقصاء والعمل المخبري واألنشطة الحسية المباشرة، التي  بممارسة البحث

بدورها تحفِّز التالميذ الموهوبين على ممارسة مهارات التفكير اإلبداعي، وتساهم 

 .في زيادة دافعيتهم لتعلُّم العلوم

تشجيع معلمي العلوم بمرآز الموهوبين على إعداد وتنفيذ األنشطة العلمية  .4

وائها على محتوى علمي إثرائي متعمِّق ومتشعِّب، وتقديمها اإلثرائية وضرورة احت

للتالميذ الموهوبين بطرائق تدريسية متنّوعة ومشّوقة، يكون فيها التلميذ الموهوب 

 .محور العملية التعّلمية التعليمية
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دعوة معلمي العلوم بمرآز الموهوبين بالترآيز على الجانب التطبيقي في العلوم  .5

ى رفع مستوى اآتساب التالميذ الموهوبين لمهارات التفكير من جهة، والعمل عل

اإلبداعي من جهة أخرى، مما يساهم بدور فاعل في تحقيق العديد من أهداف 

 .  تدريس العلوم

تضمين مقررات العلوم في المرحلة االبتدائية العديد من األنشطة العلمية اإلثرائية  .6

وتتحدَّى قدراتهم وتزيد من اآتسابهم المتنّوعة التي تستثير التالميذ الموهوبين 

 .لمهارات التفكير اإلبداعي

  :مقترحات البحث 

  :بعض المقترحات وهي - وفي ضوء النتائج المتحّصل عليها–آما قدَّم البحث الحالي 

دراسة أثر استخدام األنشطة العلمية اإلثرائية في تنمية أنواع أخرى من التفكير،  .1

 .ير العلمي أو التفكير التحليليالتفكير الناقد أو التفك: مثل

دراسة أثر استخدام األنشطة العلمية اإلثرائية في تنمية أنواع أخرى من المهارات،  .2

 .مهارات السمات الشخصية واالجتماعية: مثل

دراسة أثر استخدام األنشطة العلمية اإلثرائية على عينة من التالميذ العاديين في  .3

 .لثالث المختلفةمدارس التعليم العام في مراحله ا

إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي مع تضمين التلميذات الموهوبات في عينة  .4

 .الدراسة، أي إجراء المقارنة بين الجنسين الذآور واإلناث

آمنهج رئيس ) الكيفي(إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي باتباع المنهج النوعي  .5

أدوات لجمع البيانات، مع تحليل في البحث، وباستخدام المالحظة أو المقابالت آ

 .البيانات تحليًلا تفسيرًيا وليس تحليًلا إحصائيًّا
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إجراء مزيٍد من البحوث والدراسات تستهدف تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  .6

باستخدام األنشطة العلمية اإلثرائية في مراآز موهوبين تابعة لمناطق ومحافظات 

 .ت بحثية متنّوعةأخرى، وذلك باستخدام إجراءات وأدوا

تقديم أنشطة علمية إثرائية مماثلة للتالميذ الموهوبين قائمة على استخدام برمجيات  .7

  .حاسوبية تفاعلية، وبحث أثرها في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
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