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امللخص

هتتــم الرتبيــة احلديثــة بالطــاب املوهوبــن يف مجيــع جوانــب النمــو؛ لــذا هــدف هــذا البحــث إىل تعــرف أثــر اســتخدام أنشــطة علميــة
إثرائيــة مقرتحــة يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ املوهوبــن يف الصــف الســادس االبتدائــي باســتخدام املنهــج التجريبــي،
كــا هــدف البحــث إىل معرفــة رأي التالميــذ املوهوبــن يف أثــر اســتخدام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات اإلبــداع لدهيــم
مــن خــال اتبــاع املنهــج النوعــي (الكيفــي) ،وشــملت العينــة ( )50تلميـ ًـذا مــن تالميــذ الصــف الســادس االبتدائــي امللتحقــن بربامــج
الرعايــة املســائية يف مركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن.
ـم تصميمهــا وفــق برنامــج رعايــة املوهوبــن املــدريس املعتمــد مــن قبــل وزارة
تضمنــت األدوات أنشــطة علميــة إثرائيــة مقرتحــة ،تـ َّ
ّ
الرتبيــة والتعليــم ،وارتكــزت عــى املحتــوى العلمــي لبعــض الوحــدات التعليميــة يف مقــرر العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي ،كــا
تضمنــت األدوات بطاقــة مقابلــة للتالميــذ املوهوبــن ،وتــم اســتخدام اختبــارات التفكــر اإلبداعــي يف بطاريــة مقاييــس أرورا (Aurora
ّ
ـتمرت جتربــة البحــث ثامنيــة أســابيع.
ـ
واس
)،
Battery
َّ
أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا بــن متوســطات درجــات التالميــذ يف املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة لصالــح
املجموعــة التجريبيــة وذلــك يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي البعــدي الــكيل (املجمــوع الــكيل) وأقســامه اخلمســة املختلفــة (اختبــار
املشــوقة ،واختبــار
االســتخدامات املتعــددة لألشــياء ،واختبــار أغلفــة الكتــب ،واختبــار املحادثــات بــن األشــياء ،واختبــار اللغــة
ّ
حــوار األرقــام) ،ووجــود تأثــر كبــر لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة عــى مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،كــا أظهــرت النتائــج
تأكيــد التالميــذ الــدور الف ّعــال لألنشــطة املقرتحــة يف اكتســاهبم ملهــارات التفكــر اإلبداعــي ،واكتســاهبم للمهــارات بنوعيهــا :العقليــة
واألدائيــة ،وذلــك مــن خــال التطبيــق العمــي املبــارش ،وتفضيلهــم لتع ّلــم العلــوم مــن خــال التجــارب العمليــة التــي جيروهنا بأنفســهم
داخــل املختــر أو خارجــه ،وأن هــذه التجــارب هــي ســبب رئيــس يف حتفيزهــم عــى تع ّلــم العلــوم ،واإلبــداع فيهــا ،وأوىص البحــث
بتنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ باســتخدام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف أوقــات مــا بعــد الــدوام املــدريس.
الكلامت املفتاحية :اإلثراء التعليمي ،األنشطة العلمية ،تعليم العلوم.

املقدمة
ٍ
املوهوبــون ثــروة حقيقيــة أل َّيــة أ َّمــة مــن األمــم،
وهــم القــوة الدَّ افعــة لعجلــة التقــدُّ م والتنميــة يف
املجتمــع؛ ملــا يمتلكونــه مــن قــدرات عظيمــة قــد
حت ِّقــق اإلنجــازات الكبــرة لبالدهــم بشــكل خــاص
هتتــم
ولإلنســانية بشــكل عــام .والرتبيــة احلديثــة
ُّ
وبنموهــم اجلســمي والعقــي
بالطــاب املوهوبــن
ِّ
والنفــي واملعــريف واالجتامعــي؛ حيــث تعمــل جاهدة
عــى إتاحــة الفــرص املناســبة أمامهــم للتعبــر عــن
قدراهتــم وتلبيــة ميوهلــم ،وبذلــك فــإن عملية اكتشــاف
املوهوبــن ورعايتهــم تعــد مــن جمــاالت التجديــد
والتطويــر يف العمليــة الرتبويــة (آل غائــب2005 ،م)،
ـتمر مــن
وهــي تسـ ُّ
ـتحق التشــجيع الدائــم والدَّ عــم املسـ َّ
القيــادات السياســية والرتبويــة يف أي بلــد كان ،ويــرى
املربــون أن رعايــة املوهوبــن وتطويــر مســتواهم
املعــريف واملهــاري واســتثامر طاقاهتــم وقدراهتــم مــن
املهمــة يف العــامل املعــارص التــي تشــغل الكثــر
القضايــا َّ

مــن الرتبويــن يف مجيــع الــدول ،ويف الــدول املتقدِّ مــة
بشــكل خــاص.
لقــد تعــدَّ دت برامــج رعايــة املوهوبــن ،وظهــر الكثــر
منهــا بمضامــن وحمتــوى خمتلــف؛ لكنهــا اتفقــت
إىل حــدٍّ كبــر عــى هــدف واحــد رئيــس ،هــو تنميــة
قــدرات الطــاب املوهوبــن ومواهبهــم والوصــول
هبــا إىل أقــى حــدٍّ ممكــن (الســليامن2006 ،م) .وتشــر
بعــض بحــوث املوهبــة والتفــوق إىل أنه يمكــن تصنيف
برامــج تعليــم املوهوبــن إىل ثالثــة أنــواع رئيســة ،هــي:
برامــج اإلثــراء ( ،)Enrichmentوبرامــج الترسيــع
( ،)Accelerationوبرامــج التجميــع ()Grouping
(ســليامن1999 ،م) ،إال أن العديــد مــن الدراســات
تؤكّــد أمهيــة برامــج اإلرشــاد ( )Counselingيف
تعليــم املوهوبــن ،معتــر ًة التجميــع مــن األســاليب أو
النظــم اإلداريــة التــي يلجــأ إليهــا القائمــون عــى رعايــة
املوهوبــن لتقديــم خدمــات وبرامــج تربويــة مالئمــة
ّ
يتعــذر
للموهوبــن (كمجموعــة متجانســة) ولكــن
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تقديمهــا بالشــكل املأمــول داخــل الفصــل الــدرايس
العــادي (.)Colangelo, 2003
ويــرى كثــر مــن الرتبويــن أن اإلثــراء مــن
األســاليب الناجعــة يف تعليــم املوهوبــن؛ كونــه يســمح
للطالــب املوهــوب بالبقــاء مــع أقرانــه العاديــن،
يفضلــه الكثــر مــن الرتبويــن ،كــا يشــر
وهــذا مــا ِّ
التوجيــري ومنصــور (2000م) إىل أن رجــال الرتبيــة
والتعليــم يف جمتمعــات كثــرة يفضلــون اإلثــراء؛
ألنــه يســاعد املوهوبــن عــى اكتســاب املعلومــات
التــي يكتســبها العاديــون مــن خــال دراســة الربامــج
الدراســية العاديــة ،ويو ّفــر هلــم الرعايــة اخلاصــة مــن
خــال دراســة موضوعــات إضافيــة أو ممارســة أنشــطة
تنمــي ذكاءهــم وتصقــل مواهبهــم ،وإشــارة إىل ذلــك
ِّ
أيضــا ذكــر الشــخص والرسطــاوي (1999م) أن
ً
اإلثــراء يســمح للموهوبــن بدراســة املفاهيــم نفســها
والوحــدات واملوضوعــات التــي يدرســها بقيــة
فرصــا ليندجمــوا يف املنهــج
طــاب الفصــل ويو ِّفــر هلــم ً
الــدرايس بمســتوى أكثــر تعقيــدً ا بــرط أن يشــتمل
أيضــا عــى أنشــطة بديلــة للطــاب املوهوبــن مــن
ً
شــأهنا أن تقــدِّ م هلــم حتدِّ يــا أكــر.
وتشــر العديــد مــن الدراســات الرتبويــة إىل أمهيــة
األنشــطة اإلثرائيــة للطــاب املوهوبــن ،حيــث أ َّكــدت
دراســة ) Tabitha (1999رضورة إجيــاد بيئــة إثرائيــة
للموهوبــن تتضمــن األنشــطة املناســبة هلــم ،كــا حــدَّ د
زيتــون (2003م) األهــداف التــي يمكــن أن حت ِّققهــا
الربامــج اإلثرائيــة مــن خــال اســتخدام األنشــطة
اإلثرائيــة؛ حيــث توســع مــا يتع ّلمــه الطــاب مــن
معلومــات عــن موضــوع الــدرس ،وتعلمهــم مهــارات
عقليــة وحركيــة واجتامعيــة جديــدة ،وتعــزز وتطــور ما
لدهيــم مــن مهــارات ذات عالقــة بموضــوع الــدرس،
وتنمــي املســتويات العليــا مــن عمليــات التفكــر،
ينمــي لدهيــم
وتثــري اجلانــب الوجــداين للطــاب ممــا ّ
امليــول واالجتاهــات والقيــم املرغوبــة.
لقــد اســتهدفت الرتبيــة العلميــة يف اآلونــة
متنوعــة مــن األنشــطة اإلثرائيــة؛
األخــرة أنام ًطــا ِّ
وذلــك لتحقيــق العديــد مــن أهــداف تدريــس العلــوم
التــي ترتبــط برعايــة املوهوبــن واملتفوقــن؛ حيــث
اســتخدمت األنشــطة اإلثرائيــة اإلضافيــة املنزليــة،
وقواعــد املعلومــات اإلثرائيــة كأدوات لتنميــة معــارف
املتنوعــة
املوهوبــن ،كــا متَّــت تنميــة مهــارات التفكــر ِّ
املوجهة نحــو العمليات
باســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة ّ
ـم اســتخدام األنشــطة مفتوحــة النهايــة يف
العقليــة ،وتـ َّ
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تطويــر التفكــر لــدى املوهوبــن (،)Waxman, 1996
وتــم تطويــر مهــارات اإلبــداع باســتخدام املشــاريع
البحثيــة واملشــاريع االجتامعيــة (Schulthes and
.)Wolosky, 1998
وبمراجعــة الدراســات الرتبويــة يف جمــال الرتبيــة
العلميــة تتضــح أمهيــة تضمــن اإلثــراء واألنشــطة
اإلثرائيــة -حتديــدً ا -يف املناهــج الدراســية املختلفــة؛
حيــث أكَّــدت دراســة ) Derrington (1993أمهيــة
األنشــطة اإلثرائيــة يف العلــوم واســتخدامها يف تنميــة
التع ّلــم التعــاوين؛ فمــن شــأهنا تنميــة قــدرات التفكــر
املختلفــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة ،يف حــن
أظهــرت نتائــج دراســة حســن (1996م) أمهيــة
األنشــطة اإلثرائيــة يف حتســن التحصيــل الــدرايس يف
العلــوم ،ودعــم مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى
طــاب املرحلــة اإلعدادية ،أمــا نتائج دراســة الضبيبان
(2000م) فقــد د ّلــت عــى وجــود أثــر لربنامــج إثرائــي
يف مــادة العلــوم عــى اجتاهــات الطــاب املوهوبــن
باملرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وأظهــرت نتائــج دراســة ) Moore (2001فاعليــة
األنشــطة اإلثرائيــة يف حتســن مســتوى التحصيــل
األكاديمــي ،وتنميــة املعرفــة العلميــة ،والتفكــر
العلمــي ،واالجتاهــات اإلجيابيــة نحــو العلــوم ،أمــا
تفــوق
نتائــج دراســة هبجــات (2002م) فأظهــرت ُّ
األنشــطة اإلثرائيــة عــى الطريقــة التقليديــة يف تدريــس
املغناطيســية والكهربائيــة يف تنميــة التحصيــل العلمــي
للمتفوقــن يف الصــف اخلامــس االبتدائــي ،والــدور
الف ّعــال لألنشــطة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات التفكــر
الناقــد لدهيــم.
وأكَّــدت دراســة عبدالفتــاح (2003م) أن
اســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة واألســاليب احلديثــة
يف تدريــس العلــوم يســاعد الطــاب يف املرحلــة
اإلعداديــة عــى اكتســاب املهــارات العليــا يف التفكــر،
وأشــارت نتائــج دراســة إســاعيل (2003م) إىل
فعاليــة بعــض األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة
مهــارات التفكــر اإلبداعــي (الطالقــة ،واملرونــة،
واألصالــة) لــدى الطــاب املتفوقــن يف مــادة العلــوم
باملرحلــة اإلعداديــة ،وأكــدت نتائــج دراســة املــريس
(2003م) فعاليــة نمــوذج رينــزويل اإلثرائــي يف تنميــة
مهــارات التفكــر العلمــي والتحصيــل يف العلــوم
لــدى الطــاب املوهوبــن بالصــف األول اإلعــدادي،
وبينــت دراســة خمتــار (2004م) فاعليــة برنامــج
إثرائــي مقــرح يف العلــوم يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي
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والتحصيــل والدافعيــة لــدى الطــاب املوهوبــن يف
العلــوم بالصــف الثــاين اإلعــدادي ،يف حــن أوضحت
دراســة أبــو ناجــي (2004م) فاعليــة برنامــج إثرائــي
يتضمــن مــادة علميــة إضافيــة يف تنميــة
يف الفيزيــاء
ّ
التفكــر االســتداليل والتحصيــل لــدى الطــاب
املتفوقــن بالصــف األول الثانــوي ،وأكــدت نتائــج
دراســة أبــو دهــب (2004م) فعاليــة برنامــج إثرائــي
يف العلــوم املبســطة يف تنميــة بعــض عنــارص الثقافــة
العلميــة واملهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ احللقــة
االبتدائيــة ،واتضــح مــن خــال دراســة الراجحــي
(1425هـــ) وجــود أثــر للتدريــس باســتخدام األنشــطة
اإلثرائيــة يف رفــع التحصيــل الــدرايس للمفاهيــم
العلميــة لــدى التلميــذات املوهوبــات يف العلــوم
بالصــف الســادس االبتدائــي ،وأوصــت بــرورة
إثــراء املناهــج املدرســية بمــواد إضافيــة إلشــباع
حاجــات املوهوبــات ،أمــا نتائــج دراســة عبــد الرحيــم
(2006م) فقــد أظهــرت فعاليــة برنامــج إثرائــي يف
الفيزيــاء يف تنميــة مهــارات التفكــر ككل ،وتنميــة كل
مهــارة عــى حــدة (املقارنــة ،والتصنيــف ،واالســتقراء،
واالســتنباط) كمهــارات تفكــر أساســية ،ومهــارة
اختــاذ القــرار كإحــدى مهــارات التفكــر املركّبــة،
إضافــة إىل فعاليــة الربنامــج اإلثرائــي يف تنميــة االجتــاه
نحــو مــادة الفيزيــاء.
ويتميــز العــر احلــايل بتغــرات رسيعــة وتطورات
مذهلــة يف خمتلــف فــروع املعرفــة ،وال ريــب أن هــذه
التغــرات والتطــورات تتط ّلــب العنايــة واالهتــام ببناء
الشــخصية املفكِّــرة القــادرة عــى التم ُّيــز واإلبــداع،
وهــذا يعنــي االهتــام بالدرجــة األوىل بتعليــم الفــرد
(املتع ِّلــم) كيــف يف ِّكــر فيــا يعرتيــه مــن مواقــف حياتيــة
رئيســا مــن
ِّ
متنوعــة؛ لــذا أصبــح تنميــة التفكــر هد ًفــا ً
أهــداف الرتبيــة يف أي جمتمــع معــارص ،كــا ُيعــدُّ
أحــد أهــداف تدريــس العلــوم يف املراحــل التعليميــة
املختلفــة ،ويتضــح هــذا بمراجعــة األهــداف العامــة
لتدريــس العلــوم يف اململكــة العربيــة الســعودية التــي
أكَّــدت رضورة اكتســاب املتع ِّلــم املهــارات العقليــة
املناســبة؛ مثــل مهــارات التفكــر العلمــي ،ومهــارات
التفكــر اإلبداعــي ،وعمليــات العلــم ،واســتخدامها
يف حــل املشــكالت (وزارة املعــارف1423 ،هـــ ،ب).
إن توفــر فــرص متعــددة للتالميــذ لتنميــة قدراهتــم
ومهاراهتــم اإلبداعيــة أمــر يف غايــة األمهيــة مــن
أجــل أن يتمكنــوا مــن تعزيــز اســتقالليتهم والتعبــر
عــن ذاهتــم واكتســاب مهــارات التعلــم مــدى احليــاة
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(Sternberg and Grigorenko, 2000; Davis,
) ،2005بــل إن بعــض الباحثــن صنــف اإلبــداع عــى

أنــه أهــم أدوات النجــاح يف مواجهــة حتديــات القــرن
الواحــد والعرشيــن(Jackson, Crandell, and
).Menhennett, 1997
ويـرى الباحثـون أن مهـارات التفكير اإلبداعـي
يمكـن تنميتهـا؛ وذلـك اسـتنا ًدا إىل نتائـج دراسـات
عديدة يف هذا املجال (Torrance, 1981؛ Annarella,
1999؛ Robinson, 2001؛ Aljughaiman and
Rynolds, 2005؛ السـلطان ،)2012 ،ويمكـن
تنميـة القـدرات اإلبداعيـة مـن خلال ممارسـات
تربويـة إجيابيـة عامـة ،مثـل تقبـل التنـوع واالختلاف
يف األفـكار ،واحترام الـرأي اآلخـر ،والعمـل بـروح
(العـزة ،)2002 ،ويمكـن
الفريـق الواحد...إلـخ
ّ
تنميـة اإلبـداع مـن خلال أسـاليب تربويـة موجهـة
مثـل أسـلوب العصـف الذهنـي (،(Osborn, 1953
وأسـلوب  SCAMPERإلنتـاج األفـكار اإلبداعيـة
) ،(Eberle, 1996وأسـلوب تركيب األفكار املتضادة
 Synecticsأو تآلـف األشـتات ;(Gordon, 1968
) ،Karnes and Bean, 2001وقـد يتـم اسـتخدام
منهجيـة أوسـع وأكثـر شـموالً باعتماد برنامج شـمويل
يتضمـن إستراتيجيات وأسـاليب متنوعـة تسير وفـق
خطـوات حمـددة حلـل املشـكالت بطـرق إبداعيـة مثـل
برنامـج حـل املشـكالت بطـرق إبداعيـة (Creative
) )Problem Solving Program (CPSPالذي أسسه
يف البدايـة ) Osborn (1953ثـم عمـل على تطويـره
( ،Isaksen et al. (2000وبرنامـج حـل املشـكالت
املسـتقبلية بطرق إبداعية Future Problem Solving
) Program (FPSPالـذي تـم تأسيسـه وتطويـره على
يـد ) ،Torrance (1987وبرنامـج الكـورت لتعليـم
التفكير ( )The CORT Thinking Programالـذي
أسسـه ) ،de Bono (1990وبرنامـج مواهـب بلا
حـدود ( )Talents Unlimited Modelالذي أسسـته
).Schlichter (1986
و ُيعــدُّ التفكــر اإلبداعــي مــن أنــاط التفكــر
املهمــة؛ فهــو يســاعد املتع ِّلــم عــى إنتــاج األشــياء أو
األفــكار التــي تتم ّيــز باحلداثــة واجلــدّ ة والتنـ ُّـوع ملشــكلة
أو موقــف مثــر ،وتظهــر أمهيتــه يف الدراســة احلاليــة
كونــه مــن أهــم أهــداف تدريــس العلــوم التــي يســعى
املختصــون إىل حتقيقهــا ،كــا أنــه مــن أهــم األهــداف
ُّ
التــي تســعى برامــج املوهوبــن (داخــل املــدارس
العاديــة أو خارجهــا) إىل حتقيقها (الســليامن2006 ،م).
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لعــل مــن مظاهــر االهتــام والعنايــة بالتفكــر
اإلبداعــي وبمهاراتــه املختلفــة اهتــام العاملــن يف
جمــال الرتبيــة العلميــة -كــا هــو احلــال يف بعــض
املجــاالت الرتبويــة األخــرى -بإجــراء البحــوث
والدراســات التــي تتنــاول األســاليب التدريســ َّية
والربامــج التعليم َّيــة التــي تســهم يف تنميــة التفكــر
اإلبداعــي ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال ال احلــر:
دراســة ) ،Nancy and Simpson (1999ودراســة
أمحــد (1999م) ،ودراســة ســعيد وحســن (1999م)،
ودراســة ) ،Weeks (2000ودراســة املهنــدي
(2002م) ،ودراســة إســاعيل (2003م) ،ودراســة
توصلــت نتائجهــا إىل فاعليــة
خمتــار (2004م) ،التــي َّ
الربامــج أو األنشــطة اإلثرائيــة يف العلــوم يف تنميــة
التفكــر اإلبداعــي للطــاب املوهوبــن أو املتفوقــن
يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة أو يف مراحــل التعليــم
العــام ،وقــد أوصــت هــذه الدراســات بــرورة تبنِّــي
األســاليب التدريســية التــي جتعــل املتع ِّلــم أكثــر فاعليــة
وإجيابيــة وأكثــر ممارســة للســلوك اإلبداعــي.
مشكلة البحث
بنظــرة لواقــع املامرســات امليدانيــة لتدريــس العلــوم
يف مــدارس التعليــم العــام ُيالحــظ أهنــا مــا زالــت تركِّز
عــى املعلومــات كغايــة للتدريــس ،ومــن املعلــوم أن
الســعي للمعرفــة يف ذاهتــا هــو أحــد أهــداف تدريــس
العلــوم (وزارة املعــارف1423 ،هـــ ،ب) وهــذا الســعي
يســتحق اجلهــد والتقديــر لكنــه ليــس كاف ًيــا؛ فالســعي
للمعرفــة يكــون هبــدف توظيفهــا واســتخدامها
واالســتفادة منهــا يف توســيع خــرات املتع ِّلمــن وتنمية
قدراهتــم العقليــة واملهاريــة مــن خــال ممارســتهم
للعمليــات العقليــة واألنشــطة العلميــة التــي تســتثري
التفكــر بأنواعــه املختلفــة.
املتفحــص لكتــب العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة
إن
ِّ
يف اململكــة العربيــة الســعودية يلحــظ جهــود املختصني
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم يف تطويــر اجلانــب املعــريف
والرتكيــز عــى األهم مــن املوضوعــات ،واحلرص عىل
تضمــن هــذه الكتــب بعــض األنشــطة واألســئلة التــي
تنمــي لــدى التالميــذ مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،إال
ِّ
أن هــذه اجلهــود مل تصــل ملســتوى االهتــام املأمــول؛
حيــث ال تــزال األنشــطة واألســئلة التــي تســتهدف
هــذه املهــارات ّ
أقــل بكثــر ،ولقــد أوضحــت بعــض
الدراســات التــي اهتمــت بتحليــل كتــب العلــوم يف
املرحلــة االبتدائيــة مثــل دراســة الراشــد (1421هـــ)،
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ودراســة الغ ّيــاض (2003م) ،ودراســة عبداملجيــد
(2004م) ،ودراســة اجلــر (2005م) ،ودراســة الشــايع
والعق ّيــل (2006م) أن حمتــوى الكتــب يركــز بشــكل
كبــر عــى اجلوانــب املعرفيــة (بنيــة العلــم) ،ويركِّــز
بشــكل أقــل عــى طــرق التفكــر وأســاليبه.
ممــا ســبق ،ومــن خــرة الباحثــن الرتبويــة لوحــظ
قلــة تركيــز كتــب العلــوم والوحــدات التعليميــة يف
برامــج العلــوم للموهوبــن باملرحلــة االبتدائيــة عــى
تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ
املوهوبــن ،وعليــه فــإن مشــكلة البحث تتحدَّ د بشــكل
أســاس يف أن تعليــم العلــوم للموهوبــن يف مركــز
الريــاض لرعايــة املوهوبــن (مــن خــال الوحــدات
التعليميــة اإلثرائيــة) مل يصــل للمســتوى املأمــول؛
مــن حيــث الرتكيــز عــى تنميــة التفكــر اإلبداعــي،
وهــذا يســتدعي رضورة العنايــة واالهتــام بتصميــم
الوحــدات التعليميــة اإلثرائيــة ،وأســاليب تعليــم
العلــوم للموهوبــن ،وهلــذا الغــرض حــاول البحــث
تقــي أثــر اســتخدام أنشــطة علميــة إثرائيــة
احلــايل ِّ
مقرتحــة يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ
املوهوبــن يف املرحلــة االبتدائيــة.
أهداف البحث
هدف البحث إىل حتقيق اآليت:
1.1معرفــة أثــر األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة يف
تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ املوهوبــن
باملرحلــة االبتدائيــة.
2.2معرفـة رأي التالميـذ املوهوبين يف أثـر األنشـطة
العلميـة اإلثرائيـة يف تنميـة مهـارات اإلبـداع لدهيـم.
أسئلة البحث
هدف البحث إىل اإلجابة عن السؤالني التاليني:
1.1مــا أثــر اســتخدام أنشــطة علميــة إثرائيــة مقرتحــة يف
تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ املوهوبــن
يف املرحلــة االبتدائيــة؟
2.2مـا رأي التالميـذ املوهوبني يف أثر األنشـطة العلمية
اإلثرائيـة يف تنمية مهـارات اإلبداع لدهيم؟
أمهية البحث
انطلقت أمهية البحث مما ييل:
1.1تقديــم أنشــطة علميــة إثرائيــة يمكــن االسرتشــاد
هبــا يف تطويــر مناهــج العلــوم يف املرحلــة االبتدائية،
والوحــدات التعليميــة العلميــة بمركــز رعايــة
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املوهوبــن.
 2.2تقديــم فرصــة للقائمــن عــى رعايــة املوهوبــن
يف وزارة الرتبيــة والتعليــم ملعرفــة دور األنشــطة
العلميــة اإلثرائيــة يف رعايــة املوهوبــن ،وتأكيــد
أمهيــة اإلثــراء -كأحــد أســاليب رعايــة املوهوبــن-
يف تطويــر مناهــج العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة.
3.3توجيــه نظــر مــريف ومعلمــي العلــوم يف التعليــم
العــام ومراكــز املوهوبــن إىل أمهيــة األنشــطة
اإلثرائيــة يف تع ُّلــم وتعليــم العلــوم لتالميــذ املرحلــة
االبتدائيــة.
4.4يفتــح هــذا البحــث املجــال أمــام بحــوث أخــرى
مماثلــة يف جمــال األنشــطة اإلثرائيــة يف العلــوم
للطــاب املوهوبــن عــى املســتويني املحــي
والعــريب.
حدود البحث
التزم البحث باحلدود اآلتية:
1.1احلــدود املوضوعيــة :اقتــر البحــث عــى بعــض
الوحــدات التعليميــة يف كتــاب العلــوم للصــف
الســادس االبتدائــي (وحــدة تكاثــر املخلوقــات
احليــة ،وحــدة الكهربــاء واملغناطيــس ،وحــدة
املــواد حولنــا) (طبعــة 1429هـ1430/هـــ -
2008م2009/م) كركيــزة أساســية للمحتــوى
العلمــي لألنشــطة اإلثرائيــة املقرتحــة .كــا اقتــر
البحــث عــى معرفــة أثــر األنشــطة اإلثرائيــة عــى
متغــر مهــارات التفكــر اإلبداعــي.
تــم تطبيــق األنشــطة العلميــة
2.2احلــدود الزمانيــةَّ :
اإلثرائيــة املقرتحــة عــى التالميــذ املوهوبــن خــال
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن عــام 1430هـــ-
1431هـــ املوافــق 2009م 2010-م ،بواقــع يومــن
يف األســبوع (ثــاث ســاعات /يــوم) ،وملــدة ثامنيــة
أســابيع.
3.3احلــدود املكانيــة :اقتــر البحــث عــى عينــة مــن
التالميــذ املوهوبــن يف املرحلــة االبتدائيــة امللتحقني
بربامــج مركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن ،والذين
ـم ترشــيحهم واختيارهــم وفــق حمــكات تعتمدهــا
تـ َّ
اإلدارة العامــة لرعايــة املوهوبــن بــوزارة الرتبيــة
والتعليــم ،وتــراوح أعامرهــم بــن ( )11-10ســنة؛
ـم تطبيــق األنشــطة اإلثرائيــة داخــل مقــر
حيــث تـ ّ
مركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن خــال الفــرة
املســائية.
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مصطلحات البحث
•اإلثراء (اإلغناء) :Enrichment
عــرف ) Ward (1995, 65اإلثــراء بأنــه:
ّ
«اإلجــراءات التــي ُص ِّممــت لزيــادة عمــق أو اتســاع
خــرات تع ّلــم التالميــذ املوهوبــن ،وقــد تشــمل
تعيينــات خاصــة ،أو دراســة مســتقلة ،أو مرشوعــات
فرديــة ،أو جمموعــة عمــل صغــرة ،أو تعديــات
أخــرى يف عمليــات الدراســة املعتــادة».
كــا عرفتــه وزارة املعــارف (1423هـــ ،أ)1 ،
بأنــه« :تزويــد الطالــب املوهــوب بوحــدات تعليميــة
ونشــاطات إضافيــة ملــا يتع ّلمــه زمــاؤه العاديــون بــا
يالئــم ميولــه وقدراتــه اخلاصــة؛ وذلــك هبــدف توســيع
معلوماتــه وتعميــق خرباتــه».
•األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة The Enrichment
Scientific Activities

تعــرف إجرائيــا يف هــذا البحــث بأهنــا :جمموعــة
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املعــدّ ة ،التــي تتضمــن
خــرات ومواقــف تعليميــة ال تتوافــر يف كتــاب العلــوم
للصــف الســادس االبتدائــي ،ولكنهــا ترتبــط بــه،
وتعمــل عــى تعميــق وتوســيع الفهــم ملوضوعاتــه،
وتتيــح للموهوبــن القيــام ببعــض التجــارب العلميــة
تنمــي احلصيلــة املعرفيــة والقــدرات العقليــة
التــي ِّ
واملهاريــة لدهيــم مــن خــال دراســتهم للعلــوم.
•املوهوبون Gifted

أوردت وزارة املعــارف (1423هـــ ،أ )1 ،تعري ًفــا
للطــاب املوهوبــن ضمــن القواعــد التنظيميــة لرعايــة
ينــص عــى أن «الطــاب املوهوبــن هــم
املوهوبــن ّ
الذيــن يوجــد لدهيــم اســتعدادات وقــدرات فــوق
العاديــة أو أداء متم ّيــز عــن بقيــة أقراهنــم يف جمــال
أو أكثــر مــن املجــاالت التــي يقدّ رهــا املجتمــع،
وحيتاجــون إىل رعايــة تعليميــة خاصــة ال تتوافــر يف
منهــج الدراســة العاديــة».
والبحــث احلــايل عـ ّـرف املوهوبــن إجرائيــا بأهنــم:
جمموعــة التالميــذ امللتحقــن بربامــج مركــز الريــاض
لرعايــة املوهوبــن ،واملرشــحني مــن املــدارس
االبتدائيــة ،وفــق حمــكَّات اإلدارة العامــة لرعايــة
املوهوبــن بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،وهــم حيتاجــون
لرعايــة تعليميــة خاصــة ال تتوافــر هلــم بشــكل متكامــل
يف مدارســهم.
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•التفكري اإلبداعي Creative Thinking

يعــرف التفكــر اإلبداعــي إجرائيــا يف هــذا البحــث
بأنــه :درجــات كل اختبــار فرعــي والدرجــة الكل َّيــة
التــي حيصــل عليهــا التلميــذ املوهــوب يف املرحلــة
االبتدائيــة يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي يف بطاريــة
مقاييــس  Auroraاملقنــن عــى البيئــة الســعودية مــن
قبــل املركــز الوطنــي ألبحــاث املوهبــة واإلبــداع يف
جامعــة امللــك فيصــل باألحســاء.
منهج البحث
اتّبــع البحــث احلــايل املنهــج شــبه التجريبــي؛
حيــث تــم توزيــع أفــراد العينــة عــى جمموعتــي البحــث
الضابطــة والتجريبيــة ،ويعتمــد هــذا التصميــم عــى
دراســة أثــر متغــر مســتقل (األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املقرتحــة) بعــد تنفيذهــا مع أفــراد املجموعــة التجريبية،
عــى متغــر تابــع (مهــارات التفكــر اإلبداعــي).
كــا اتّبــع البحــث املنهــج اإلثنوجــرايف
()Ethnographical Research Methodology
تقــي رأي التالميــذ
(كمنهــج نوعــي) يســاعد يف
ِّ
املوهوبــن يف أثــر األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف
تنميــة التفكــر اإلبداعــي لدهيــم ،وهــو -أي املنهــج
اإلثنوجــرايف -نمــوذج مــن نــاذج البحــوث الكيفيــة،
يتضمــن مجــع البيانــات مــن املتغــرات يف فــرة مــن
الزمــن باســتخدام املالحظــة أو املقابــات ،ثــم حتليــل
هــذه البيانــات وتفســرها والوصــول مــن خالهلــا إىل
النتائــج (أبــو عــام2006 ،م).
واجلديــر بالذكــر أن املنهــج النوعــي (أو البحــث
الكيفــي) يســاعد يف استكشــاف الواقــع وتفســره
وتطويــره ،وهــو منهــج يعتمــد بشــكل أســاس عــى
خــرات أفــراد العينــة حمــدودة العــدد (Creswell,
 ،)2007ويتطلــب اســتخدام املالحظــة أو املقابــات
كأدوات جلمــع املعلومــات والبيانــات ،كــا أن حتليــل
املعلومــات أو البيانــات يف املنهــج النوعــي هــو حتليــل
ذو طبيعــة تفســرية وليس حتليــا إحصائ ًّيــا (Gay and
 ،)Airasian, 2000كــا أنــه منهــج ير ّكــز عــى وصــف
الظواهــر والفهــم العميــق هلــا ،وهيتــم بالعمليــة واملعنى
أكثــر مــن اهتاممــه بالســبب والنتيجــة (Bogdan and
 ،)Biklen, 1998ويســمى البحــث النوعــي بالبحــث
التفســري؛ ألنــه ال يكتفــي بالوصــف فقــط بــل يتجاوز
ذلــك إىل التحليــل والتفســر ،ويف جمــال دراســات
علــم اإلنســان يســمى أحيانًــا باملنهــج اإلثنوجــرايف
(.)Ethnographical Research Methodology
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جمتمع البحث وعينته
شــمل جمتمــع البحــث احلــايل مجيــع التالميــذ
املوهوبــن يف املرحلــة االبتدائيــة امللتحقــن بربامــج
مركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن يف العــام الــدرايس
1430هـــ1431 -هـــ ،البالــغ عددهــم ( )118تلميـ ًـذا،
واقتــرت عينــة البحــث عــى عــدد يبلــغ ()50
ً
تلميــذا تــراوح أعامرهــم بــن ( )11-10ســنة،
يمثلــون نســبة ( )% 42تقري ًبــا مــن جمتمــع البحــث،
تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة مــن
َّ
املجتمــع األصــي ،حيــث تــم إعطــاء رقــم لــكل تلميــذ
ابتــداء مــن رقــم ( ،)1ثــم تــم اختيــار األرقــام الفرديــة،
ـم توزيعهــم عشــوائ ًّيا بالطريقــة نفســها عــى
ومــن ثــم تـ َّ
ً
تلميــذا،
جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة تشــمل ()25
يتعامــل أفرادهــا مــع األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املقرتحــة -كمتغــر مســتقل للبحــث -واألخــرى
ً
تلميــذا ،يتعامــل أفرادهــا مــع
ضابطــة تشــمل ()25
الوحــدات التعليميــة املعتــادة بمركــز املوهوبــن،
كــا اقتــرت عينــة البحــث عــى عــرة تالميــذ يف
املجموعــة التجريبيــة تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي
إلجــراء املقابــات معهــم (بشــكل فــردي)؛ ألجــل
تقــي رأهيــم
احلصــول عــى معلومــات تســاعد يف
ِّ
يف أثــر األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة التفكــر
اإلبداعــي لدهيــم.
وتــم اختيــار فئــة التالميــذ املوهوبــن باملرحلــة
االبتدائيــة خاصــة لتنفيــذ األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة ملا
يعتقــد مــن رضورة تقديــم الرعايــة للموهوبــن يف ســن
مبكــرة قــدر املســتطاع والعمــل عــى تنميــة مهــارات
التفكــر اإلبداعــي لدهيــم بــا يعــود بالنفــع الكبــر عــى
مســرهتم العلميــة املســتقبلية إن شــاء اهلل ،كــا اختــر
مركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن -كبيئــة تعليميــة -ملــا
يتوافــر فيــه مــن إمكانــات جيــدة؛ حيــث معامــل العلوم
بفروعهــا املختلفــة ،ومعامــل احلاســوب ،ومركــز
مصــادر التع ّلــم واملكتبــة ،إضافــة ملــا يتمتــع بــه املركــز
مــن نظــام تعليمــي خــاص يميــزه عــن النظــام املــدريس
املعتــاد؛ حيــث الرعايــة املســائية التــي تتميــز بمرونــة
عاليــة تســاعد يف تطبيــق جتربــة البحــث.
واجلديــر بالذكــر أن التحــاق التالميــذ ضمــن
يتــم بعــد اجتيازهــم مجيــع
برامــج مركــز املوهوبــن ّ
ِ
حمــكَّات الرتشــيح املعمــول هبــا مــن قبــل وزارة
الرتبيــة والتعليــم ،التــي تتط ّلــب حتصيــا دراسـ ًّيا عا ًّمــا
(بمســتوى  )1يف الصــف اخلامــس االبتدائــي وفــق
االســتامرة (أ) املعــدَّ ة لذلــك ،وتقديــرات املع ِّلمني وفق
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اســتامرة (ب) ،ومســتوى فــوق املتوســط يف مقيــاس
تقييــم الصفــات الســلوكية للطلبــة املوهوبــن (إعــداد
رينــزويل وآخــرون وتعريــب عبــد الرمحــن كلنتــن)،
واحلصــول عــى درجــة أداء ( )125فأعــى يف اختبــار
القــدرات العقليــة املقنــن عــى البيئــة الســعودية،
ودرجــة أداء ( )125فأعــى يف اختبــار تورانــس
للتفكــر اإلبداعــي املقنــن عــى البيئــة الســعودية.
أدوات البحث
اعتمد البحث يف إجراءاته عىل األدوات اآلتية:
●أنشطة إثرائية مقرتحة يف العلوم
●
يرتكــز املحتــوى العلمــي لألنشــطة اإلثرائيــة
املقرتحــة عــى ثالث من الوحــدات التعليميــة يف كتاب
العلــوم للصــف الســادس (وحــدة تكاثــر املخلوقــات
احليــة ،ووحــدة الكهربــاء واملغناطيــس ،ووحــدة املــواد
حولنــا) ،وتســتمد هــذه األنشــطة خصائصهــا مــن
حمتــوى برنامــج رعايــة املوهوبــن املــدريس ،وهــو
الربنامــج املعتمــد مــن قبــل اإلدارة العامــة لرعايــة
املوهوبــن بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ،والــذي يتط َّلــب
مــن مع ِّلــم رعايــة املوهوبــن (يف املدرســة أو يف مركــز
املوهوبــن) تنفيــذ األنمــوذج اإلثرائــي الفاعــل الــذي
تــم بنــاؤه اســتنا ًدا عــى عــدد مــن النــاذج العامليــة،
َّ
ـم تطويــره ومواءمتــه يف امليــدان الرتبــوي بمســاعدة
وتـ َّ
عــدد مــن اخلــراء يف جمــال املوهوبــن واملرشفــن
ويوجــه هــذا األنمــوذج ثــاث نظريــات
املتمرســن.
ّ
علميــة رئيســة ،تصــوغ فلســفته وأهدافــه وأســاليبه؛
هــي النظريــة البنائيــة ()Constructivism Theory
ونظريــة احللقــات الثــاث لرينــزويل (Three Rings
 ،)Theoryوالنظريــة الثالثيــة ()Triarchic Theory
لســترينربغ (اجلغيــان1425 ،هـــ).
هــذه األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة ر ّكــزت
املتعمــق،
عــى جوانــب أساســية هــي املحتــوى العلمــي
ّ
والتفكــر اإلبداعــي مــن خــال توفــر أنشــطة إثرائيــة
ومتنوعــة ،يمـ ّـر هبــا التلميذ
مســائية يف العلــوم ،متعــدّ دة
ّ
املوهــوب عــر ثــاث مراحــل متدرجــة؛ هــي مرحلــة
االستكشــاف ،ومرحلــة اإلتقــان ،ومرحلــة التم ّيــز.
ويعــد كل نشــاط علمــي إثرائــي خــرة تربويــة
تعليميــة من ّظمــة وحمــدّ دة ،يتّخــذ مــن املنتــج وســيلة
متعمــق ومهــارات تفكرييــة
الكتســاب حمتــوى علمــي ّ
متنوعــة يمكــن حتقيقهــا يف فــرة زمنيــة قصــرة
وأدائيــة ّ
املــدى ،ويأخــذ بنــاء النشــاط العلمــي اإلثرائــي
اإلجــراءات اآلتيــة:
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1.1حتديد موضوع النشاط العلمي اإلثرائي.
2.2بناء الشجرة املعرفية.
3.3بنــاء اإلطــار العــام للنشــاط العلمــي اإلثرائــي
الــذي يتضمــن حتديــد األســئلة الرئيســة ،وحتديــد
األهــداف العامــة ،وحتديــد مســتويات التنقــل
يف اكتســاب اخلــرة ،وحتديــد مصــادر التع ّلــم
ومراجعــه ،وحتديــد جمــاالت ارتبــاط النشــاط
اإلثرائــي بالعلــوم األخــرى ،وحتديــد جمــاالت
الرعايــة للنشــاط اإلثرائــي.
4.4بنــاء أنمــوذج آليــة التنفيــذ للنشــاط اإلثرائــي
الــذي تضمــن اخلطــوات أو اإلجــراءات الفعليــة
التــي متّــت مــع التالميــذ عــى أرض الواقــع خــال
املراحــل الثــاث (االستكشــافية ،واإلتقــان،
والتم ُّيــز) ،كــا تضمــن األنمــوذج مــكان التنفيــذ
واملهــارات املســتهدفة والتقويــم (ســبب إجــراء
كل خطــوة مــن اخلطــوات اإلجرائيــة) ،ويف أســفل
أنمــوذج آليــة التنفيــذ متَّــت اإلجابــة عــن ســؤال:
ســيتم عــرض النتائــج أو املنتجــات
أين/متــى
ّ
بشــكل تفصيــي؟
5.5بنــاء أنمــوذج التخطيــط اليومــي للقــاءات الــذي
يتضمــن تاريــخ النشــاط العلمــي اإلثرائــي
وعنوانــه ،وموقــع التنفيــذ ،ورقــم اللقــاء ،وحمتــواه
العلمــي ،واملهــارات التــي يســتهدفها ،واملرحلــة
التــي يتبعهــا اللقــاء (استكشــافية -اإلتقــان-
التميــز) ،واملجــال العلمــي الدقيــق للنشــاط
اإلثرائــي ،وســؤال التهيئــة الذهنيــة .كــا شــمل
أنمــوذج التخطيــط اليومــي وص ًفــا دقي ًقــا لــدور
املعلــم والتالميــذ خــال اللقــاء ،وبيــان نوعيــة
التكاليــف اخلارجيــة للتالميــذ (إن وجــدت)،
وأنــاط مشــاركة التالميــذ داخــل اللقــاء (حــوار-
كتابيــة -بحثيــة -يدويــة) وأســاليب التقويــم التــي
لتقــي مــدى حتقــق األهــداف
يتبعهــا املعلــم
ّ
املنشــودة مــن اللقــاء اليومــي وبالتــايل مــن النشــاط
العلمــي اإلثرائــي ككل.
●اختبــار التفكــر اإلبداعــي يف بطاريــة مقاييــس
●
أرورا Aurora Battery
انطلــق مــروع أرورا ( )Aurora Projectيف عــام
2007م بقيــادة الدكتــور  Robert J. Sternbergمــن
جامعــة ييــل  Yaleاألمريكيــة؛ حيــث هــدف املــروع
إىل تطويــر أســاليب وعمليــات تقييــم املوهبــة لــدى
األطفــال ،وتُعــدُّ بطاريــة أرورا ()Aurora Battery
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مــن أبــرز نواتــج املــروع ،وإضافــة جديــدة وحديثــة
الختبــارات ومقاييــس مماثلــة ومعروفــة هتــدف إىل
قيــاس الــذكاء لــدى األطفــال مثــل مقيــاس ســتانفورد
بينيــه ومقيــاس وكســلر.
وترتكــز بطاريــة أرورا عــى «نظريــة الــذكاء
الناجــح» ()Theory of Successful Intelligence
التــي تؤكّــد أن رعايــة املوهبــة تبــدأ باســتثامر نقــاط
القــوة لــدى الطفــل املوهــوب ،ومعاجلــة وتعزيــز نقــاط
متنوعة؛
الضعــف لديــه ،كــا تؤ ّكــد أن للنجاح أشــكاال ّ
فقــد تكــون براعــة متناهيــة يف أداء عمــل معــن ،أو
تقديــم أفــكار أصيلــة غــر مألوفــة أو مســبوقة ،أو
حتقي ًقــا ألهــداف نبيلــة منشــودة يف جمــال مــا.
حتتــوي بطاريــة أرورا عــى ثالثــة أســاليب رئيســة
لتحديــد مهــارات الــذكاء هــي :اختبــارات الورقــة
املوجهــة مــع
والقلــم الرصــاص ،واملقابــات شــبه ّ
اآلبــاء ،واملالحظــات الصفيــة ،وتســتهدف بطاريــة
أرورا تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة واملتوســطة (مــن
الصــف الرابــع إىل الصــف الثامــن) ،وتتكــون
مــن أربعــة أبعــاد هــي :الــذكاء العــام ،والقــدرات
التحليليــة ،والقــدرات العمليــة ،والقــدرات اإلبداعيــة

محمد بن عبد العزيز ّ
العقيل وآخرون

التــي هتــدف إىل حتديــد املهــارات اإلبداعيــة لــدى
التالميــذ مــن خــال مخســة اختبــارات فرعيــة (مت ّثــل
بمجملهــا أدا ًة يف البحــث احلــايل) وهــي عــى النحــو
اآليت :اختبــار االســتخدامات املتعــددة لألشــياء،
واختبــار أغلفــة كتــب األطفــال ،واختبــار املحادثــات،
املشــوقة ،واختبــار حــوار األرقــام.
واختبــار اللغــة
ّ
وقــام املركــز الوطنــي ألبحــاث املوهبــة واإلبــداع
يف جامعــة امللــك فيصــل يف األحســاء بتزويــد الباحثــن
بنســخ أصليــة الختبــار التفكــر اإلبداعــي املقنــن عــى
البيئــة الســعودية بعــدد أفــراد عينــة البحــث ،وتعريفهم
بأقســامه املختلفــة وتدريبهــم عــى التطبيــق األمثــل هلــا
مــع التالميــذ املوهوبــن ،رشيطــة أال يفصحــوا عــن
تفصيــات االختبــار الدقيقــة ،وأال يــدرج نســخة منــه
ضمــن مالحــق البحــث احلــايل ،وتعهــد الباحثــون
ـم االتفــاق عليــه ،كــا قــام املركــز
بذلــك والتزمــوا بــا تـ َّ
الوطنــي ألبحــاث املوهبــة واإلبــداع يف جامعــة امللــك
فيصــل بتزويــد الباحثــن بقيــم الصــدق والثبــات
الختبــار التفكــر اإلبداعــي املقنــن عــى البيئــة
الســعودية ،واملوضحــة يف اجلــدول (.)1

جدول ( :)1قيم صدق وثبات اختبار التفكري اإلبداعي يف بطارية مقاييس أرورا  Auroraاملقنن عىل البيئة السعودية
صدق األداة (االتساق الداخيل)

اختبار االستخدامات املتعددة لألشياء
اختبار أغلفة الكتب

اختبار املحادثات بني األشياء
اختبار اللغة املشوقة

اختبار حوار األرقام

0.72

اختبار االستخدامات املتعددة لألشياء

0.63

اختبار املحادثات بني األشياء

0.62

اختبار حوار األرقام

0.71

اختبار أغلفة الكتب

0.68

اختبار اللغة املشوقة

بطاقة مقابلة التالميذ املوهوبني
هــي أداة اســتخدمت جلمــع البيانــات النوعيــة
مــن عينــة البحــث ،وتضمنــت بعــض املعلومــات
املهمــة للتلميــذ الــذي ســيخضع للمقابلــة مثــل:
عنــوان البحــث ،وأســاء الباحثــن ،وهــدف املقابلــة،
ومدهتــا التقريبيــة ،وســؤال املقابلــة الرئيــس ،واألســئلة
الفرعيــة ،ومتــت مقابــات التالميــذ املوهوبــن (كل
تلميــذ عــى حــدة) مــن أجــل معرفــة رأهيــم يف أثــر
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة يف تنميــة
وتكونــت بطاقــة املقابلــة
مهــارات اإلبــداع لدهيــم،
ّ
مــن ســؤال رئيــس هــو :مــا رأي التالميــذ املوهوبــن
يف أثــر األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات
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ثبات األداة (باستخدام كرونباخ ألفا)

0.65
0.67
0.64
0.68
0.70

تفــرع عنــه ســتة أســئلة فرعيــة ،مجيعهــا
اإلبــداع؟ ّ
اســتهدفت احلصــول عــى معلومــات مــن التالميــذ
املوهوبــن تســاعد يف اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس
للبطاقــة.
ـم إعــداد أســئلة البطاقــة بعــد االطــاع ودراســة
وتـ َّ
األدب الرتبــوي املتعلــق بإجــراء املقابــات وأنواعهــا،
حيــث متَّــت كتابــة األســئلة بصورهتــا األوليــة ،ثــم
عرضهــا عــى جمموعــة مــن املحكمــن مــن ذوي اخلــرة
يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس وجمــال املوهوبــن
وعلــم النفــس إلبــداء امللحوظــات واملقرتحــات ،ويف
تــم حــذف أو إضافــة بعــض األســئلة
ضــوء ذلــك َّ
وتعديــل بعضهــا اآلخــر ،وحماولــة تنســيقها وتنظيمهــا،
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تــم إجــراء بعــض التعديــات الالزمــة
وبنــا ًء عليــه َّ
والوصــول ببطاقــة املقابلــة إىل صورهتــا النهائيــة.
تــم
وبعــد االنتهــاء مــن تطبيــق جتربــة البحــث َّ
اختيــار عــرة تالميــذ موهوبــن مــن املجموعــة
ـم إجــراء املقابلــة لــكل
التجريبيــة بشــكل عشــوائي ،وتـ َّ
تلميــذ (بشــكل فــردي) ،وتراوحــت مــدة املقابلــة
لــكل تلميــذ ( )30دقيقــة تقري ًبــا ،وكانــت املقابــات
تكتــب مبــارشة أثنــاء إجرائهــا ،مــع تســجيلها وإعــادة
ســاع التســجيل؛ للتأ ّكــد مــن املعلومــات املهمــة التــي
تــم تدوينهــا مــن اســتجابات التلميــذ.
َّ
إجراءات البحث
اتبع البحث احلايل اإلجراءات اآلتية:
1.1دراســة البحــوث والدراســات ذات العالقــة
بتصميــم واســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة مــع
التالميــذ املوهوبــن أو املتفوقــن.
2.2تصميــم األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة للموهوبــن
انطال ًقــا مــن بعــض موضوعــات كتــاب العلــوم

للصــف الســادس االبتدائــي.
3.3حتكيــم الصــورة األوليــة مــن األنشــطة العلميــة
اإلثرائيــة مــن ِقبــل املحكمــن املختصــن يف جمــال
العلــوم الطبيعيــة ،ومناهــج وطــرق تدريــس
العلــوم ،وجمــال رعايــة املوهوبــن.
4.4إعــداد الصــورة النهائيــة لألنشــطة اإلثرائيــة يف
ضــوء آراء املحكمــن ومقرتحاهتــم.
5.5إعــداد أســئلة بطاقــة املقابلــة للتالميــذ املوهوبــن،
ثــم حتكيمهــا والوصــول هبــا إىل صورهتــا النهائيــة.
6.6اختيــار عينــة البحــث عشــوائ ًّيا مــن التالميــذ
املوهوبــن بمركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن.
7.7التطبيــق القبــي الختبــار التفكــر اإلبداعــي يف
بطاريــة أرورا عــى أفــراد العينــة؛ وذلــك بغــرض
التأكــد مــن تكافؤ وجتانس املجموعتــن يف مهارات
التفكــر اإلبداعــي ،واجلــدول ( )2يوضــح داللــة
الفــروق بــن املتوســطات واالنحرافــات املعياريــة
لعينــة البحــث يف التطبيــق القبــي لالختبــار:

جدول ( :)2داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية لعينة البحث يف التطبيق القبيل الختبار التفكري اإلبداعي
االختبار
االستخدامات املتعددة لألشياء
أغلفة الكتب

املحادثات بني األشياء
اللغة املشوقة

حوار األرقام

املجموع الكيل

املجموعة التجريبية

املجموعة الضابطة

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

قيمة

الداللة عند مستوى

(ت)

()0.05

8.54

2.67

8.86

2.33

0.69

0.413

7.36

2.55

7.87

2.23

1.15

0.174

غري دالة

13.39

2.97

12.86

3.04

0,95

0.276

غري دالة

4.16

1.93

4.66

1.17

1.69

0.081

غري دالة

11.27

2.79

11.09

3.10

0.33

0.657

غري دالة

49.13

5.11

50.84

4.97

1.83

0.068

غري دالة
غري دالة

يتضــح مــن اجلــدول ( )2عــدم وجــود فــروق
دالــة إحصائ ًّيــا بــن متوســطات درجــات املجموعــة
التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف اختبــار التفكــر
اإلبداعــي (املجمــوع الــكيل ،وكل اختبــار فرعــي عــى
حــدة) ،ممــا يــدل عــى أن املجموعتــن متكافئتــن يف
مهــارات التفكــر اإلبداعــي.
8.8تطبيــق األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة عــى
أفــراد املجموعــة التجريبيــة ملــدة ثامنيــة أســابيع
بواقــع ســت ســاعات يف األســبوع موزعــة عــى
يومــن دراســيني يف مقــر مركــز الريــاض لرعايــة
املوهوبــن ( 3ســاعات × يومــن ×  8أســابيع = 48

ـم تطبيــق الوحــدات
ســاعة إثرائيــة مســائية) ،كــا تـ ّ
التعليميــة العلميــة املعتــادة (الــدارج تطبيقهــا عــى
التالميــذ املوهوبــن يف الســنوات املاضيــة يف مركــز
املوهوبــن) عــى أفــراد املجموعــة الضابطــة.
9.9تطبيــق اختبــار التفكــر اإلبداعــي بعديــا عــى أفــراد
العينة.
1010إجــراء املقابــات مــع التالميــذ املوهوبــن يف
املجموعــة التجريبيــة (بعــد انتهــاء جتربــة البحــث)؛
لبيــان رأهيــم يف أثــر األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف
تنميــة التفكــر اإلبداعــي لدهيــم.
1111استخالص النتائج ،ومعاجلة البيانات.
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1212مناقشــة النتائــج وتفســرها يف ضــوء الدراســات
الســابقة.
1313تقديــم التوصيــات واملقرتحــات يف ضــوء النتائــج
املتحصــل عليهــا.
األساليب اإلحصائية
1.1اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة؛ لبيــان الداللــة
اإلحصائيــة.
2
2.2حســاب مربــع إيتــا )η ( Eta-Squared؛ ملعرفــة
مقــدار حجــم األثــر (التأثــر) للمتغــر املســتقل
(األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة) عــى
املتغــر التابــع (مهــارات التفكــر اإلبداعــي) عنــد

اســتخدام اختبــار (ت) للعينــات (املســتقلة).
نتائج البحث
إجابــة الســؤال األول :مــا أثــر اســتخدام أنشــطة
علميــة إثرائيــة مقرتحــة يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي
لــدى التالميــذ املوهوبــن يف املرحلــة االبتدائيــة؟
ـم حســاب املتوســطات احلســابية واالنحرافــات
تـ َّ
املعياريــة وقيــم اختبــار (ت) وقيــم مربــع إيتــا ومقــدار
حجــم األثــر (التأثــر) لــدى أفــراد عينــة البحــث
يف املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة عــى
اختبــار التفكــر اإلبداعــي البعــدي يف بطاريــة مقاييــس
أرورا  ،Auroraفكانــت النتائــج كــا يف اجلــدول (.)3

جدول ( :)3داللة الفروق بني املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم مربع إيتا ومقدار حجم األثر لعينة البحث يف
التطبيق البعدي الختبار التفكري اإلبداعي
االختبار
االستخدامات املتعددة لألشياء
أغلفة الكتب

املحادثات بني األشياء
املشوقة
اللغة ّ

حوار األرقام

املجموع الكيل

املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة قيمة
املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

12.98

1.66

9.02

1.88

12.98

1.90

7.52

2.04

26.40

2.73

13.86

 0.001 15.49دالة

8.37

1.01

4.37

 0.001 19.47 12.03دالة
0.93

19.00

2.12

10.48

2.64

 0.001 20.45دالة

68.20

7.80

52.70

5.77

 0.001 17.50دالة
 0.001 12.82دالة

يتبــن مــن جــدول ( )3وجود فــروق دالــة إحصائ ًّيا
بــن متوســطات درجــات التالميــذ يف املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة،
وذلــك يف اختبــار التفكــر اإلبداعــي البعــدي الــكيل
(املجمــوع الــكيل) وأقســامه اخلمســة املختلفــة (اختبار
االســتخدامات املتعــددة لألشــياء ،واختبــار أغلفــة
الكتــب ،واختبــار املحادثــات بــن األشــياء ،واختبــار
اللغــة املشـ ّـوقة ،واختبــار حــوار األرقــام) ،كــا يتضــح
أن متوســط درجــات أفــراد املجموعــة التجريبيــة يف
التطبيــق البعــدي لالختبــار الــكيل ،ويف كل اختبــار
فرعــي عــى حــدة كان أعــى مــن متوســط درجــات
أفــراد املجموعــة الضابطــة ،بفــارق دال إحصائ ًّيــا،
وحجــم تأثــر إجيــايب كبــر لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املقرتحــة عــى مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،وهــذه
النتائــج تتفــق مــع بعــض نتائــج الدراســات الســابقة؛
حيــث أظهــرت دراســة جتريبيــة قــام هبــا Penick
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17.09

كبري
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) (1976وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا وتفــوق
تالميــذ املجموعــة التجريبيــة عــى تالميــذ املجموعــة
الضابطــة يف اكتســاب مهــارات التفكــر اإلبداعــي،
كــا تتفــق النتائــج احلاليــة مــع نتائــج دراســة قــام هبــا
األلــويس (1981م)؛ حيــث هدفــت إىل معرفــة أثــر
اســتخدام بعــض األنشــطة العلميــة يف تدريــس العلــوم
عــى تنميــة قــدرات التفكــر اإلبداعــي لتالميــذ
املرحلــة االبتدائيــة ،وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق
دالــة إحصائ ًّيــا بــن أفــراد املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة يف اختبــار مهــارات التفكــر اإلبداعــي
البعــدي لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ممــا يــدل
عــى أن اســتخدام األنشــطة العلميــة أســهم يف تنميــة
التفكــر اإلبداعــي عنــد تالميــذ املجموعــة التجريبيــة.
أيضــا مــع نتائــج دراســة سميســم
وتتفــق النتائــج ً
(1997م) التــي هدفــت إىل تصميــم أنشــطة يف جمــال
العلــوم للصــف األول املتوســط وقيــاس أثرهــا عــى
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تنميــة القــدرة عــى التفكــر اإلبداعــي يف العلــوم،
وقــد أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائ ًّيــا
يف األنشــطة اإلبداعيــة يف العلــوم بــن املجموعــة
التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة لصالــح املجموعــة
أيضــا مــع نتائــج دراســة
التجريبيــة ،كــا تتفــق النتائــج ً
إســاعيل (2003م) التــي هدفــت إىل قيــاس فعاليــة
بعــض األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة التفكــر
اإلبداعــي لــدى التالميــذ املتفوقــن يف مــادة العلــوم
باملرحلــة اإلعداديــة ،وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق
دالــة إحصائ ًّيــا عنــد مســتوى ( )0.01بــن متوســطي
درجــات تالميــذ املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة
الضابطــة يف مهــارات (الطالقــة ،واملرونــة ،واألصالة)
ويف املجمــوع الــكيل يف التطبيــق البعــدي الختبــار
مهــارات التفكــر اإلبداعــي يف وحــدة العلــوم
اإلثرائيــة ،كــا أظهــرت النتائــج حجــم األثــر الكبــر
لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات التفكــر
اإلبداعــي لــدى أفــراد العينــة.
وعنــد التطــرق لنتائــج االختبــارات الفرعيــة
الختبــار التفكــر اإلبداعــي يف بطاريــة مقاييــس أرورا
 Auroraفإنــه يتضــح مــن اجلــدول ( )3وجــود فــرق
دال إحصائ ًّيــا بــن متوســطات درجــات املجموعــة
التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي
الختبــار االســتخدامات املتعــددة لألشــياء لصالــح
املجموعــة التجريبيــة ،ووجــود أثــر إجيــايب كبــر
لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة يف تنميــة مهارات
هــذا االختبــار (مهــارة املرونــة ومهــارة األصالــة)؛
حيــث بلغــت قيمــة مربــع إيتــا ( )0.73وقيمــة حجــم
األثــر ( ،)6.32وهــذه النتيجــة تظهــر تفــوق تالميــذ
املجموعــة التجريبيــة يف اكتســاب مهــاريت املرونــة
واألصالــة (وهــي مــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي)،
وقــد ُيعــزى ذلــك إىل أن مــن خصائــص التالميــذ
املوهوبــن املرونــة يف التفكــر واألصالــة واجلــدة
يف طــرح األفــكار ،خاصــة إذا مــا توافــرت هلــم بيئــة
تع ّلــم مثــرة وأنشــطة حمفــزة عــى اإلبــداع ،وهــو مــا
ُيعتقــد حتقيقــه بالفعــل بوجــود األنشــطة العلميــة
اإلثرائيــة املقرتحــة؛ حيــث أكَّــدت هــذه األنشــطة
مثــل هــذه املهــارات اإلبداعيــة وممارســتها بشــكل
فعــي مــع التالميــذ؛ فعــى ســبيل املثــال أظهــر تالميــذ
ومحاســا جيــدً ا عنــد
املجموعــة التجريبيــة دافعيــة عاليــة
ً
تطبيــق بعــض املهــام يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
التــي تســتهدف تنميــة مهــاريت املرونــة واألصالــة،
متنوعــة لألزهــار
مثــل مهمــة (اذكــر اســتخدامات ّ
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املتنوعــة ملغناطيــس
والبــذور ،واذكــر االســتخدامات ّ
املتنوعــة
عــى شــكل قــرص ،واذكــر االســتخدامات ّ
لــورق األملونيــوم) ،ولعــل وجــود مثــل هــذه املهــام
ضمــن األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة أســهم يف تنميــة
هــذه املهــارات لــدى التالميــذ ،ممــا كان لــه األثــر
اإلجيــايب يف النتائــج املتحصــل عليهــا.
وعنــد مالحظــة نتائــج اختبــار أغلفــة الكتــب يف
اجلــدول ( )3يتضــح وجــود فــرق دال إحصائ ًّيــا بــن
املتوســطات لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،وبحجــم
أثــر إجيــايب كبــر لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة
يف تنميــة مهــارات هــذا االختبــار؛ حيــث بلغــت قيمــة
مربــع إيتــا ( )0.83وقيمــة حجــم األثــر (،)10.71
ويظهــر فيهــا تفــوق تالميــذ املجموعــة التجريبيــة يف
اكتســاب مهــاريت اخليــال واألصالــة؛ حيــث هيتــم هــذا
االختبــار بتنميــة هاتــن املهارتــن ،وهــذا مــا أكَّدتــه
بعــض املراجــع الرتبويــة؛ حيــث ذكــر )Piaget (1958
قــدرا مــن التفكــر
أن األطفــال املوهوبــن يظهــرون ً
املجــرد واخليــال الواســع ،وقــد ُيعــزى هــذا الفــرق
الــدال إحصائ ًّيــا والتأثــر اإلجيــايب الكبــر إىل عنايــة
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة بمهــارة األصالــة
وتنميــة اخليــال مــن خــال بعــض املهــام وأوراق
العمــل املتضمنــة فيهــا؛ فعــى ســبيل املثــال ُطلــب مــن
التالميــذ يف نشــاط التكاثــر كتابــة فقــرة قصــرة حتكــي
ـوارا بــن الزهــرة واحلاســب اآليل ،أو كتابــة حمادثــة
حـ ً
قصــرة بــن ثمــرة وبــذرة ،أو تصميــم شــعار هــادف
يتضمــن حمتــواه شــكل
ملركــز املوهوبــن رشيطــة أن
ّ
الزهــرة ،كــا أن نشــاط الكهربــاء تضمــن مهمــة تأليــف
مشــاهد متثيليــة قصــرة صامتــة معــرة هلــا عالقــة
بموضــوع الكهربــاء ،وكتابــة مقــاالت قصــرة يف
ـم تكليــف
املوضــوع نفســه ،ويف نشــاط املغناطيــس تـ َّ
التالميــذ باملشــاركة يف تقديــم بعــض األفــكار ملنتجــات
مقرتحــة (يتــم تنفيذهــا يف مرحلــة التميــز) للنشــاط
اإلثرائــي تتعلــق بموضــوع املغناطيــس ،وتقديــم
مبســطة لبوصلــة علميــة يقرتحهــا
تصميــات تفصيليــة َّ
التالميــذ أنفســهم تتخــذ أشــكاال أصيلــة غــر مألوفــة،
كــا طلــب منهــم أن يتخ َّيلــوا أنفســهم بوصــات
حديثــة وعليهــم تعريــف وتقديــم أنفســهم لآلخريــن،
مــع تصميــم شــعار بســيط وهــادف للمجموعــة التــي
ينتمــي إليهــا التلميــذ رشيطــة أن يتضمــن يف حمتــواه
أحــد أشــكال املغناطيــس ،وتأليــف حــوار علمــي
بــن مغناطيــس مســتقيم وآخــر عــى شــكل حــرف
 ،Uويف نشــاط املــواد حولنــا ُطلــب مــن التالميــذ عــى
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ســبيل املثــال تصميــم ألبــوم صــور يتضمــن لقطــات
فوتوغرافيــة مــن إعــداد التلميــذ نفســه؛ إليضــاح أبــرز
األشــياء واملــواد املنزليــة املصنوعــة مــن املعــادن أو
الصخــور.
ولعــل مجيــع مــا ذكــر ســل ًفا مــن مهــام وأوراق
عمــل  -وهــي عــى ســبيل املثــال ال احلــر -داخــل
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة كان لــه دور
فاعــل يف تنميــة مهــاريت اخليــال واألصالــة لــدى أفــراد
املجموعــة التجريبيــة؛ خاصــة وأن تنفيــذ املهــام ُمنــح
الوقــت الــكايف داخــل اجللســات اإلثرائيــة أو يف
املنــزل؛ حيــث لوحــظ متيــز كبــر لــدى العديــد مــن
تالميــذ املجموعــة التجريبيــة يف تقديــم األفــكار غــر
املألوفــة ،كــا لوحظــت ســعة خياهلــم وقدرهتــم عــى
التعبــر واســتخدام مفــردات اللغــة إلنجــاز املهــام
التــي تتطلــب اقــراح تصميــات أو تأليــف لغــوي
يفــر ظهــور الداللــة
معــن ،وكل مــا ســبق قــد ِّ
َّ
اإلحصائيــة ووجــود األثــر اإلجيــايب الكبــر يف اختبــار
أغلفــة الكتــب الــذي يســتهدف تنميــة مهــاريت اخليــال
واألصالــة ضمــن مهــارات التفكــر اإلبداعــي.
ويتضــح مــن اجلــدول ( )3وجــود فــرق دال
إحصائ ًّيــا بــن متوســطات درجــات املجموعــة
التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي
يف اختبــاري املحادثــات بــن األشــياء واللغــة املشـ ِّـوقة
لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ووجــود تأثــر إجيــايب
كبــر لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة يف تنميــة
مهــارات هذيــن االختباريــن؛ حيــث بلغــت قيــم مربــع
إيتــا ( )0.88و( ،)0.89يف حــن بلغــت قيــم حجــم
األثــر ( )15.63و( )17.09عــى التــوايل ،ممــا يــدل عــى
تفوقــوا عــى أقراهنــم
أن تالميــذ املجموعــة التجريبيــة َّ
يف املجموعــة الضابطــة يف اكتســاب مهــارات التفكــر
اإلبداعــي التــي تســتهدفها هــذه االختبــارات وهــي:
مهــارة املرونــة ،ومهــارة األصالــة ،ومهــارة التفاصيــل،
كذلــك اكتســاب وتوافــر الفهــم اللغــوي اجليــد؛
حيــث يعــد اختبــار املحادثــات بــن األشــياء واختبــار
اللغــة املشــوقة مــن االختبــارات الفرعيــة يف اختبــار
التفكــر اإلبداعــي داخــل بطاريــة مقاييــس أرورا
 Auroraوالتــي تســتهدف معرفــة املهــارات اللغويــة
لــدى التالميــذ.
وقــد ُيعــزى هــذا الفــرق الــدال إحصائ ًّيــا وحجــم
التأثــر اإلجيــايب الكبــر إىل أن األنشــطة العلميــة
تضمنــت بعــض املهــام يف بعــض
اإلثرائيــة املقرتحــة َّ
املوضوعــات التــي ســاعدت التالميــذ املوهوبــن
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عــى إظهــار مــا لدهيــم مــن تعبــرات لفظيــة مكَّنتهــم
والتوســع
بشــكل جيــد مــن التعبــر عــن أفكارهــم
ُّ
يف مناقشــاهتم مــن خــال طالقتهــم اللغويــة ،وهــي
بالطبــع إحــدى مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،كــا أن
تضمنــت العديــد مــن
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
َّ
املفــردات اللفظيــة  -املفاهيــم عــى ســبيل املثــال -التــي
أســهمت بدورهــا يف زيــادة مقدرهتــم عــى التعبــر
عــن املعلومــات واملهــارات التــي يمتلكوهنــا حــول
موضوعــات وعنــارص النشــاط العلمــي اإلثرائــي؛
فعــى ســبيل املثــال عندمــا ُطلــب مــن التالميــذ
ـوارا بــن الزهرة
املوهوبــن كتابــة فقــرة قصــرة متثــل حـ ً
واحلاســب اآليل ،أو كتابــة حمادثــة قصــرة بــن ثمــرة
وبــذرة ،أو تأليــف حــوار علمــي بــن شــكلني مــن
أشــكال املغناطيــس ،فــإن هــذا بــدوره أســهم يف تنميــة
مهــارة األصالــة؛ وذلــك باختيــار فكــرة الســيناريو بــن
األشــياء ،كــا أنــه عـ ّـود التالميــذ عــى ترتيــب األفــكار
واســتخدام املفــردات اللغويــة الســليمة عنــد الكتابــة،
وقــد لوحــظ أن بعــض التالميــذ املوهوبــن قــد أظهروا
مت ّيـ ًـزا ملحو ًظــا يف كتاباهتــم التحريريــة (كـ ًّـا ونو ًعــا)،
ممــا يــدل عــى امتالكهــم طالقــة لغويــة تســاعدهم
يف تقديــم وعــرض تفاصيــل عديــدة للمحادثــات
املطلوبــة يف املهــام.
واملالحظــة نفســها تنطبــق عــى العديــد مــن املهــام
يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة؛ فكتابــة
مقالــة قصــرة ،أو تأليــف مشــاهد متثيليــة صامتــة
عــن الكهربــاء ،أو ذكــر بعــض االســتخدامات
املتنوعــة لألزهــار والثــار والبــذور ،أو إعــداد
ّ
وتنفيــذ حمــارضة علميــة قصــرة عــن األزهــار والثــار
وأمهيتهــا للنباتــات ،أو رســم شــجرة معرفيــة -مــن
قبــل التالميــذ أنفســهم -عــن موضــوع الكهربــاء أو
موضــوع املــواد حولنــا ،أو تصميــم ألعــاب مســلية
ومفيــدة بأفــكار أصيلــة تعتمــد بشــكل عــام عــى
وجــود املغناطيــس؛ كل هــذا يعتقــد أنــه و َّفــر للتالميــذ
فرصــا عمليــة ملامرســة مهــارات التفكــر اإلبداعــي
ً
والشــعور بأمهيتهــا يف تنميــة التفكــر؛ خاصــة أنــه
لوحــظ اهتــام التالميــذ املوهوبــن املتكــرر بمعرفــة
نــوع املهــارات التــي يامرســوهنا يف النشــاط العلمــي
اإلثرائــي املقــرح ،وذلــك مــن خــال استفســاراهتم
الشــفوية عنهــا ،وحتســن أدائهــم هلــا مــن خــال قــراءة
العديــد مــن االســتجابات يف أوراق العمــل ،ممــا يوحي
باكتســاب التالميــذ لتلــك املهــارات ،وبالتــايل ظهــور
الداللــة اإلحصائيــة ،ووجــود األثــر اإلجيــايب الكبــر
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يف النتيجــة املتواصــل إليهــا اختبــاري املحادثــات
بــن األشــياء واللغــة املشــوقة ،واجلديــر بالذكــر أن
يفضلــون
) Terman (1925ذكــر أن املوهوبــن ِّ
تفكــرا جمــر ًدا ومع َّقــدً ا
املوضوعــات التــي تتطلــب
ً
عــى املوضوعــات العلميــة املعتــادة ،وبالتــايل يصبــح
كــا كبــر مــن الكلــات املتعــددة مــن خــال
لدهيــم ٌّ
املتنوعــة ،ومــن ثــم يدركــون مفاهيــم أكثــر
قراءاهتــم ّ
تعقيــدً ا وأكثــر جتريــدً ا؛ فيميلــون إىل الطالقــة الفكريــة
واللغويــة ويتصــف خياهلــم بالنشــاط واحليويــة.
وفيــا يتعلــق باختبــار حــوار األرقــام ونتائجــه
الدالــة إحصائ ًّيــا فقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود تأثــر
إجيــايب كبــر لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة يف
تنميــة مهــارات هــذا االختبــار؛ حيــث بلغــت قيمــة
مربــع إيتــا ( )0.86وقيمــة حجــم األثــر ()13.21؛
وذلــك يشــر إىل امتــاك التالميــذ املوهوبــن يف
املجموعــة التجريبيــة للخيــال الواســع والقــدرة عــى
التعامــل مــع األرقــام واألعــداد وإجــراء املســائل
احلســابية ،وربــط األرقــام بعضهــا ببعــض ،واســتخدام
االســتدالل احلســايب ،وتضمنــت األنشــطة العلميــة
اإلثرائيــة املقرتحــة بعــض املهــام التــي تتط َّلــب التعامــل
مــع األرقــام واألعــداد؛ فعــى ســبيل املثــال اشــتمل
النشــاط العلمــي اإلثرائــي األول عــى ســؤال هتيئــة
يطلــب مــن التالميــذ احلصــول عــى العــدد ()1000
باســتخدام الرقــم ( )8ثــاين مــرات ،كــا احتــوى
النشــاط العلمــي اإلثرائــي الثــاين عــى مهمــة هتــدف
إىل دراســة اخلســائر املاليــة النامجــة عــن اإلرساف يف
اســتخدام الكهربــاء ،كذلــك قــراءة وحتليــل وتفســر
أرقــام فاتــورة كهربــاء إلكرتونية وحســاب االســتهالك
املتوقــع لفــرة زمنيــة قادمــة ،كذلــك فحــص ودراســة
نتيجــة حتليــل دم اإلنســان ومعرفــة مكوناتــه كمثــال
عــى املخاليــط ،كل هــذا قــد يكــون مــن شــأنه املســامهة
يف احلصــول عــى هــذه النتيجــة الدالــة إحصائيــا وهــذا
األثــر اإلجيــايب الكبــر.
وبشــكل عــام ،وبالنظــر إىل النتائــج املتحصــل
عليهــا (الداللــة اإلحصائيــة ،وحجــم األثــر) مــن
التطبيــق البعــدي الختبــار التفكــر اإلبداعــي يف
بطاريــة مقاييــس أرورا ( Auroraاملجمــوع الــكيل،
وكل اختبــار فرعــي عــى حــدة) يتضــح تفــوق تالميــذ
املجموعــة التجريبيــة عــى تالميــذ املجموعــة الضابطــة
يف امتــاك املهــارات الثــاث الرئيســة التــي يســتهدفها
االختبــار بشــكل عــام وهــي :مهــارات التعامــل مــع
األشــكال ،واملهــارات اللفظيــة ،واملهــارات العدديــة؛

املجلد  - 20العدد 2019 - 1م (1440هـ(

ممــا يؤكــد الــدور الف ّعــال والكبــر لألنشــطة العلميــة
اإلثرائيــة املقرتحــة (كمتغــر مســتقل) يف تنميــة هــذه
املهــارات الرئيســة واملهــارات التابعــة هلــا (أي مهارات
التفكــر اإلبداعــي).
إجابــة الســؤال الثــاين :مــا رأي التالميــذ املوهوبــن
يف أثــر األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات
اإلبــداع لدهيــم؟
تــم عــرض النتائــج املتعلقــة هبــذا الســؤال مــن
َّ
خــال اإلجابــة عــن ســتة أســئلة فرعيــة منبثقــة
مــن الســؤال الرئيــس ،واســتخدم املنهــج النوعــي
( )Qualitative Researchيف مجــع املعلومــات
باســتخدام بطاقــة مقابلــة مــع التالميــذ املوهوبــن.
وتعــد املقابــات الشــخصية مــن الطرائــق الرئيســة
جلمــع املعلومــات يف املنهــج النوعــي؛ فعــن طريقهــا
تــم تعــرف آراء وأفــكار ومشــاعر ووجهــات نظــر
َّ
بعــض التالميــذ املوهوبــن يف املجموعــة التجريبيــة،
ـم اســتخدام نــوع املقابلــة املن ّظمــة مــع أفــراد عينــة
وتـ َّ
ـم ســؤال كل تلميــذ عــى حــدة ســتة
املقابلــة؛ حيــث تـ َّ
أســئلة معــدّ ة وحمكّمــة ســل ًفا ،بمعنــى أن مجيــع التالميذ
تل َّقــوا مجيــع أســئلة املقابلــة نفســها بالرتتيــب والطريقــة
نفســها ،وكان دور الباحثــن حمايــدً ا مــع مجيــع التالميــذ
املوهوبــن يف عينــة املقابلــة الشــخصية (وعددهــم
تــم اختيارهــم عشــوائ ًّيا مــن أفــراد
عــرة تالميــذ َّ
املجموعــة التجريبيــة) ،وقــام الباحثــون بالتســجيل
الصــويت ملقابــات التالميــذ عــر برنامــج حاســويب،
مــع تدويــن أبــرز اســتجابات التالميــذ كتاب ًّيــا،
ـهم التســجيل الصــويت يف التأمــل وإعــادة النظــر
وأسـ َ
يف اســتجابات التالميــذ ،وفحصهــا بشــكل أعمــق،
كذلــك التأكــد مــن صحــة بعــض االســتجابات التــي
ـم حتريرهــا كتاب ًّيــا ،مــع تدويــن بعضهــا اآلخــر إذا لــزم
تـ َّ
األمــر ،وهبــدف جتويــد اســتجابات التالميــذ املوهوبني
تــم تفريــغ مجيــع نصــوص املقابــات
وزيــادة دقتهــا َّ
الشــخصية بشــكل كتــايب (حرفيــا كــا ذُكــرت مــن قبــل
ـم حتليلهــا والتأمــل فيهــا بشــكل
التالميــذ) ،ومــن ثــم تـ َّ
تــم إعطــاء كل تلميــذ مــن تالميــذ عينــة
أعمــق ،كــا َّ
املقابلــة النــص اخلــاص بــه ،ليعيــد قراءتــه أكثــر مــن
مــرة ويضيــف مــا يــراه مناســ ًبا أو يوضــح مــا حيتــاج
األمــر توضيحــه أو يعــدّ ل مــا حيتــاج إىل تعديــل ،وهــذا
ممــا يســهم يف زيــادة مســتوى الثقــة واملوضوعيــة يف
املنهــج النوعــي (.)Punch, 2005
والتزا ًمــا بتصميــم املنهــج النوعــي ،ولإلجابــة عــن
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الســؤال الثــاين يف هــذا البحــث؛ فقــد تعــدَّ دت مصــادر
اإلجابــة؛ حيــث تضمنــت بشــكل رئيــس املعلومــات
املتحصــل عليهــا مــن اســتجابات التالميــذ املوهوبــن
َّ
يف املقابــات الشــخصية ،مدعومــة باملعلومــات
املتحصــل عليهــا مــن مشــاهدات ومالحظــات
َّ
الباحثــن عــى أداء التالميــذ املوهوبــن خــال بعــض
اللقــاءات اليوميــة يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املقرتحــة ،كــا تضمنــت املصــادر اســتجابات التالميــذ
املوهوبــن عــى أوراق العمــل املتنوعــة ،ومشــاهدة
بعــض املقاطــع املرئيــة (الفيديــو) ،ومالحظــة أداء
التالميــذ املوهوبــن خــال بعــض اللقــاءات العلميــة
اإلثرائيــة ،ولعــل التنــوع يف مصــادر اإلجابــة عــن
فهــا أعمــق ومصداقيــة أكــر
هــذا الســؤال يضيــف ً
ال يمكــن التوصــل إليهــا مــن خــال املقابــات
الشــخصية فقــط.
بــدأ حتليــل املعلومــات بتحديــد الكلامت األساســية
(املفتاحيــة) الــواردة يف إجابــات التالميــذ املوهوبــن،
تــم ســاعها وتفريغهــا كتاب ًّيــا (حرف ًّيــا دون
التــي َّ
تغيــر) ،هــذه الكلــات األساســية التــي اشــرك غالبيــة
وصنفــت إىل
التالميــذ املوهوبــن يف ذكرهــا ُجعــت ُ
ـم وأشــمل م ّثلــت الح ًقــا املوضوعات
موضوعــات أعـ ّ
تــم تقديــم
الرئيســة ( )Themesالتــي مــن خالهلــا َّ
اإلجابــة عــن هــذا الســؤال ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار
املتحصــل عليهــا مــن املقابــات الشــخصية
أن النتائــج
ّ
ـم دعمهــا بمشــاهدات الباحثــن ومالحظاهتــم عــى
تـ َّ
أداء التالميــذ املوهوبــن خــال اللقــاءات العلميــة
اإلثرائيــة ،أو خــال قراءهتــم الســتجاباهتم يف أوراق
املتنوعــة ،أو خــال مشــاهدة الباحثــن لبعــض
العمــل ّ
املقاطــع املرئيــة (الفيديــو) للتالميــذ املوهوبــن خــال
اللقــاءات العلميــة ،وحــرص الباحثــون عــى تضمــن
نتائــج هــذا الســؤال بعــض االقتباســات احلرفيــة
ألفــراد العينــة ،والربــط فيــا بــن هــذه االقتباســات،
ومــن ثــم تقديــم بعــض التفســرات التــي يراهــا
الباحثــون مناســبة للطــرح والتقديــم ،مــع ربــط
نتائــج هــذا الســؤال مــع نتائــج ســؤال البحــث األول
ّ
وتلخصــت املوضوعــات الرئيســة
(النتائــج الكميــة)،
( )Themesيف موضوعــن مهــا :تنميــة املهــارات،
ـم تناوهلــا عــى النحــو اآليت:
والتجــارب العمليــة .وتـ ّ
تنمية املهارات
تعــد العلــوم مــن املــواد الدراســية األساســية
التــي هلــا أمهيتهــا وتطبيقاهتــا يف كل جمــاالت احليــاة،
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ودراســتها تســهم بشــكل أســاس يف تنميــة مهــارات
املختصــون أمهيــة األنشــطة
التالميــذ املختلفــة ،ويؤ ّكــد
ُّ
العلميــة اإلثرائيــة ودورهــا الف ّعــال يف تع ّلــم العلــوم
وتعليمهــا؛ إذ عــن طريقهــا يكتســب التالميــذ خــرات
متنوعــة (عقليــة
تربويــة تتضمــن بدورهــا مهــارات ّ
وأدائيــة) ،وهــي بذلــك تســهم يف حتقيــق بعــض
أهــداف تدريــس العلــوم.
أظهــرت نتائــج حتليــل مقابــات التالميــذ
املوهوبــن إمجاعهــم عــى أن األنشــطة العلميــة
اإلثرائيــة كان هلــا دور كبــر يف تنميــة املهــارات؛ حيــث
ذكــر أحــد التالميــذ أن «األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
تنمــي مهاراتنــا
تقــدّ م لنــا املهــارات املتنوعــة ،وهــي ِّ
وتطورهــا» ،كــا أشــار لذلــك تلميــذ آخــر بقولــه:
تنمــي مهاراتنــا
«نعــم ،األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة ِّ
وتقــدِّ م لنــا مهــارات جديــدة ال نعرفهــا» ،وذكــر
ٌ
تلميــذ آخــر تفصيــا أكثــر للمهــارات حيــث قــال:
«إن األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة تفيــد التلميــذ عقل ًّيــا
ويدو َّيــا» ،وهــو بذلــك يشــر إىل املهــارات املكتســبة
بنوعيهــا العقليــة واألدائيــة التــي تتطلــب تطبي ًقــا عمل ًّيــا
مبــارشا.
ً
إن التأمــل يف إجابــات التالميــذ املوهوبــن خــال
املقابــات الشــخصية أظهــر جل ًّيــا تكــرار كلمــة
«املهــارات» أو عبــارة «تنميــة املهــارات» بشــكل
كبــر ،ممــا يوحــي بــدور األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
اإلجيــايب يف هــذا اجلانــب؛ وال غرابــة يف ذلــك ،فقــد
أظهــرت العديــد مــن الدراســات الرتبويــة الــدور
الف ّعــال لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات
املتنوعــة ،مثــل مهــارات التفكــر اإلبداعــي،
املتع ّلمــن ّ
ومهــارات التفكــر الناقــد ،ومهــارات التفكــر
املنطقــي ،ومهــارات التفكــر العلمــي ،والعديــد
مــن العمليــات العقليــة األساســية؛ مثــل املالحظــة،
والتصنيــف ،والقيــاس ،والتنبــؤ وغريهــا ،وتــأيت نتائــج
البحــث احلــايل الكميــة لتؤ ّكــد ذلــك؛ حيــث أظهــرت
النتائــج وجــود داللــة إحصائيــة عاليــة وحجــم تأثــر
إجيــايب كبــر لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة
مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى التالميــذ املوهوبــن
يف املجموعــة التجريبيــة.
وخيتلــف تع ّلــم العلــوم وتعليمهــا عــن بقيــة
املجــاالت األخــرى؛ فقلــا نجــد موضو ًعــا علم ًّيــا
ال حيتــوي عــى نشــاط علمــي أو جتربــة عمليــة يقــوم
هبــا التالميــذ حتــت إرشاف معلمهــم مــن أجــل حتقيــق
أهــداف حمــددة ،ولعــل مــن أبــرز األهــداف املنشــودة
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وتنميــة املهــارات املختلفــة إكســاب للتالميــذ ،ومــن
أمههــا مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،واملالحــظ
مــن اســتجابات التالميــذ املوهوبــن يف املقابــات
الشــخصية أهنــم أكــدوا اكتســاهبم بعــض املهــارات
مــن خــال ممارســتهم لألنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املقرتحــة؛ فمثــا أشــار أحــد التالميــذ يف قولــه:
«اكتســبت مهــارة التفاصيــل والطالقــة» إىل بعــض
مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،ووافقــه يف ذلــك تلميــذ
آخــر بقولــه« :تع ّلمــت كيفيــة الطالقــة يف التفكــر
وزيــادة التفاصيــل».
وبدراســة اســتجابات التالميــذ املوهوبــن يف
أوراق العمــل والتأ ّمــل فيهــا بشــكل أعمــق اتّضــح
التطـ ّـور امللمــوس (الكمــي والنوعــي) يف اســتجابات
التالميــذ املوهوبــن؛ حيــث أظهــرت االســتجابات
األوىل ألوراق العمــل مــع بدايــة تطبيــق األنشــطة
العلميــة اإلثرائيــة ضعــف التالميــذ املوهوبــن يف أداء
املهــام بالشــكل املأمــول والتعبــر عنهــا كتاب ًّيــا ،ولكــن
املتنوعــة
مــع مــرور الوقــت وممارســة األنشــطة واملهــام ّ
حتســن كبــر وملحــوظ يف اســتجابات التالميــذ؛
ظهــر ُّ
حيــث أصبحــت العديــد مــن االســتجابات حتمــل
فكـ ًـرا أصيــا ُيعــر عنــه بطالقــة فكريــة ولغويــة عاليــة
التحســن
وبتفاصيــل كثــرة ،والحــظ الباحثــون هــذا
ُّ
والتطــور يف مهــارات التالميــذ املوهوبــن مــن لقــاء
ُّ
علمــي إثرائــي إىل لقــاء آخــر؛ فبعــض التالميــذ
اكتســب املهــارات وبــدأ يامرســها آل ًّيــا دون توجيــه أو
إيضــاح مــن املع ّلــم كــا كان حيــدث يف بدايــة تطبيــق
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة.
إن اكتســاب التالميــذ املوهوبــن للمهــارات مل
يقتــر عــى املهــارات العقليــة فقــط؛ بــل جتــاوز
ذلــك إىل اكتســاهبم املهــارات األدائيــة مــن خــال
عــر
التجريــب والتطبيــق العمــي املبــارش؛ حيــث ّ
التالميــذ عــن ذلــك بالعديــد مــن الكلــات؛ فذكــر
أحدهــم« :اكتســبت مهــارة التجريــب» ،وذكــر آخــر:
«اكتســبت مهــارات العمــل باليديــن ،ومهــارات الفــك
والرتكيــب» ،بــل جتــاوز األمــر ذلــك إىل اكتســاب
بعــض مهــارات الســات الشــخصية واالجتامعية (وإن
كانــت ليســت مــن متغــرات البحــث احلــايل)؛ حيــث
الحــظ الباحثــون بعــد فــرة مــن ممارســة التالميــذ
ملهــام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة تطــور
التالميــذ يف جانــب التحــدث والتعبــر عــن أفكارهــم
أمــام زمالئهــم ،وتطــور حســن اســتامعهم وإنصاهتــم
املتنوعــة ،ولعــل
لبعضهــم خــال االســتجابة للمهــام ّ

املجلد  - 20العدد 2019 - 1م (1440هـ(

بعــض املقاطــع املرئيــة (الفيديــو) كانــت خــر دليــل
عــر عنــه
عــى هــذا التطــور والتحســن ،والــذي ّ
العديــد مــن التالميــذ بقوهلــم« :تع ّلمنــا كيــف نتحــدث
أمــام زمالئنــا وكيــف نســتمع هلــم بشــكل جيــد»،
كــا أظهــر العديــد مــن التالميــذ املوهوبــن قدرهتــم
عــى العمــل يف جمموعــات والتواصــل العلمــي البنــاء
فيــا بينهــم ،واألمجــل مــن ذلــك واألكثــر مالحظــة
مــن قبــل الباحثــن هــو ارتفــاع مســتوى قبوهلــم
للنقــد واســتعدادهم الكبــر لتقبــل وجهــات النظــر
شــعورا لــدى الباحثــن بأمهيــة
األخــرى ،ممــا يعطــي
ً
وقــدرة األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة بعــض
مهــارات الســات الشــخصية واالجتامعيــة لــدى
التالميــذ املوهوبــن .اجلديــر ذكــره أن العديــد مــن
التالميــذ أكَّــدوا أمهيــة العمــل اجلامعــي التعــاوين
وأنــه مــن أهــم مكاســبهم خــال تنفيذهــم لألنشــطة
العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة.
تنــوع املهــارات املســتهدفة كان مــن أبــرز
إن ّ
اإلجيابيــات يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة
حســب آراء التالميــذ املوهوبــن خــال املقابــات
تنــوع املحتــوى العلمــي
الشــخصية ،إضافــة إىل ّ
وأســاليب العــرض والتقديــم ،وكان ملهــارات التفكــر
اإلبداعــي ومهــارات العمــل اجلامعــي النصيــب األكرب
يف زيــادة إعجــاب التالميــذ املوهوبــن باألنشــطة
العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة؛ حيــث ذكــر أحدهــم أن
«أكثــر يشء أحببتــه هــو العمــل اجلامعــي مــع زمالئــي
يف املجموعــة ،ومهــارات التفكــر اإلبداعــي» وهــو
هبــذا يشــر إىل أمهيــة العمــل اجلامعــي ومهــارات
التفكــر اإلبداعــي ودورهــا يف ترغيــب وحتفيــز
التالميــذ املوهوبــن للعمــل واالســتمرار يف التع ّلــم
مــن خــال األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة.
التجارب العملية
مــا نشــهده يف العــر احلديــث مــن تقــدُّ م علمــي
وخمرتعــات متعــدّ دة يف شــتى املجــاالت العلميــة مل
ِ
يــأت بمحــض الصدفــة؛ بــل جــاء نتيجــة طبيعيــة
للتجــارب العمليــة واألبحــاث املســتمرة ،وعــى هــذا
فــإن تع ّلــم العلــوم وتعليمهــا جيــب أن ينقــل التالميــذ
مــن الــدور الســلبي إىل الــدور اإلجيــايب يف التع ّلــم؛
وذلــك بتفعيــل التجــارب العمليــة التــي جيرهيــا
التالميــذ بأنفســهم ويتوصلــون مــن خالهلــا إىل حلــول
للمشــكالت العلميــة وف ًقــا لتخطيطهــم اخلــاص
القائــم عــى خطــوات التفكــر العلمــي الســليم.
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لقــد تعــدَّ دت أســاليب الطــرح والتقديــم للمحتوى
العلمــي يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة؛
فمــن اســتخدام املحــارضات العلميــة التفاعليــة ،إىل
املناقشــات اجلامعيــة وأســلوب العصــف الذهنــي،
ـرورا باملشــاريع واملهــام الفرديــة والثنائيــة واجلامعيــة،
مـ ً
لكــن مــا كان الفتــا للنظــر وحمـ َّ
ـط اهتــام كبــر مــن قبــل
التالميــذ املوهوبــن يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
املقرتحــة هــو تقديــم ومناقشــة واســتقصاء حمتــوى تلك
األنشــطة مــن خــال التجــارب العمليــة التــي جيرهيــا
التالميذ بأنفســهم وبــإرشاف املع ّلــم وتوجيهاته؛ حيث
أظهــرت نتائــج املقابــات الشــخصية إمجــاع التالميــذ
املوهوبــن عــى أمهيــة التجريــب والعمــل اليــدوي
أثنــاء تع ّلمهــم العلــوم ،وأن مــن أبــرز اإلجيابيــات يف
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة وجــود التجــارب
العمليــة التــي و َّفــرت هلــم حمتــوى علم ًّيــا إثرائ ًّيــا،
وزادت مــن دافعيتهــم للتع ّلــم وأكســبتهم العديــد مــن
املهــارات اليدويــة املختلفــة؛ فقــد ذكــر أحــد التالميــذ
أن «األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة متتــاز بوجــود التجارب
ـاطي التكاثر
العمليــة» ،وذكــر آخــر ســبب تفضيلــه لنشـ ّ
والكهربــاء بقولــه« :فيهــا أفــكار جديــدة وعمــي
كثــر» ،وذكــر تلميــذ ثالــث إعجابــه بنشــاط املغناطيــس
بقولــه« :نذهــب للمختــر بكثــرة ونعمــل التجــارب
بأنفســنا».
ووف ًقــا ملشــاهدات الباحثــن ومالحظاهتــم عــى
أداء التالميــذ املوهوبــن للتجــارب العمليــة يف
األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة تأكَّــد هلــم دور
هــذه األنشــطة الفاعــل يف إكســاب التالميــذ املوهوبــن
ـدرا مــن املهــارات العمل ّيــة بصــورة وظيفيــة؛ فعــى
قـ ً
والتحســن
التطــور
ســبيل املثــال الحــظ الباحثــون
ّ
ُّ
الكبــر للمهــارات اليدويــة للتالميــذ املوهوبــن
خــال العمــل املخــري ،فمــع مــرور الوقــت وأثنــاء
تطــورت
املتنوعــة
جتربــة البحــث وتنفيــذ املهــام
ّ
ّ
لــدى التالميــذ مهــارات اســتخدام املجهــر الضوئــي
واملجهــر الترشحيــي ،ومهــارات اســتخدامهم ألدوات
الترشيــح ،ولوحــط حتســن ملحــوظ يف الرســومات
العلميــة ،ويف التعامــل مــع األجهــزة أثنــاء فكهــا
وتركيبهــا ،ليــس هــذا فحســب ،بــل جتــاوز األمــر
املهــارات اليدويــة إىل شــعور وقناعــة الباحثــن بأمهيــة
التجــارب العمليــة املتضمنــة يف األنشــطة العلميــة
اإلثرائيــة لنمــو معلومــات التالميــذ املوهوبــن،
وزيــادة ثقتهــم بقدراهتــم ،وحتســن اجتاهاهتــم نحــو
العلــوم ،وإعطــاء تع ّلــم العلــوم وتعليمهــا الصبغــة
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واملشــوقة واملاتعــة.
املثــرة
ّ
لقــد أظهــرت نتائــج حتليــل املقابــات الشــخصية
املدعومــة بمشــاهدات الباحثــن ومالحظاهتــم أن مجيع
يفضلــون تع ّلــم العلــوم مــن خــال
التالميــذ املوهوبــن ِّ
التجــارب العمليــة التــي جيروهنا بأنفســهم ســواء داخل
املختــر أو خارجــه ،تقص ًيــا منهــم ملعلومــات جديدة أو
تأكيــدً ا ملعلومــات متوافــرة لدهيــم ،وأن هــذه التجــارب
هــي ســبب رئيــس يف حتفيزهــم عــى تع ّلــم العلــوم
واإلبــداع فيهــا ،وأن وجــود مثــل هــذه التجــارب
العمليــة يف األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة املقرتحــة كان
لــه دور بــارز يف تع ّلمهــم املحتــوى العلمــي لألنشــطة
بطريقــة مغايــرة ملــا هــو معتــاد يف حصــص العلــوم
املدرســية ،وهــذا حيتِّــم عــى املختصــن يف الرتبيــة
العلميــة رضورة العنايــة واالهتــام باجلانــب العمــي
وتفعيــل دور التالميــذ كعنــر رئيــس ومشــرك
حقيقــي إجيــايب يف تع ّلــم العلــوم وتعليمهــا.
توصيات البحث
ـم
يف ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج ،تـ َّ
تقديــم التوصيــات اآلتيــة:
1.1تأكيــد تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى
التالميــذ املوهوبــن مــن خالل اســتخدام األنشــطة
العلميــة اإلثرائيــة كأســلوب مــن أســاليب رعايــة
املوهوبــن يف أوقــات مــا بعــد الــدوام املــدريس
ضمــن برامــج مركــز الريــاض لرعايــة املوهوبــن.
2.2الرتكيــز عــى مهــارات التفكــر اإلبداعــي عنــد بنــاء
الوحــدات التعليميــة يف برامــج الرعايــة املســائية
للتالميــذ املوهوبــن يف مركــز الريــاض لرعايــة
املوهوبــن.
3.3إعــادة تنظيــم حمتــوى الوحــدات التعليميــة يف مركز
الريــاض لرعايــة املوهوبــن؛ بحيــث تتضمــن عد ًدا
أكــر مــن التجــارب التــي تتيــح الفــرص للتالميــذ
املوهوبــن ملامرســة البحــث واالســتقصاء والعمــل
املخــري واألنشــطة احلســية املبــارشة ،التــي
بدورهــا حت ِّفــز التالميــذ املوهوبــن عــى ممارســة
مهــارات التفكــر اإلبداعــي ،وتســهم يف زيــادة
دافعيتهــم لتع ُّلــم العلــوم.
4.4تشــجيع معلمــي العلــوم بمركــز املوهوبــن
عــى إعــداد وتنفيــذ األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
ورضورة احتوائهــا عــى حمتــوى علمــي إثرائــي
متعمــق ومتشـ ِّعب ،وتقديمهــا للتالميــذ املوهوبــن
ِّ
ومشــوقة ،يكــون
متنوعــة
بطرائــق تدريســية
ّ
ّ
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فيهــا التلميــذ املوهــوب حمــور العمليــة التعلميــة
التعليميــة.
5.5دعــوة معلمــي العلــوم بمركــز املوهوبــن للرتكيــز
عــى اجلانــب التطبيقــي يف العلــوم مــن جهــة،
والعمــل عــى رفــع مســتوى اكتســاب التالميــذ
املوهوبــن ملهــارات التفكــر اإلبداعــي مــن جهــة
أخــرى ،ممــا يســهم بــدور فاعــل يف حتقيــق العديــد
مــن أهــداف تدريــس العلــوم.
6.6تضمــن مقــررات العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة
املتنوعــة
العديــد مــن األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة ّ
التــي تســتثري التالميذ املوهوبــن وتتحــدَّ ى قدراهتم
وتزيــد مــن اكتســاهبم ملهــارات التفكــر اإلبداعــي.
مقرتحات البحث
املتحصــل
قــدَّ م البحــث احلــايل -يف ضــوء النتائــج
ّ
عليهــا -بعــض املقرتحــات ،هــي:
1.1دراســة أثــر اســتخدام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
يف تنميــة أنــواع أخــرى مــن التفكــر ،مثــل التفكــر
الناقــد أو التفكــر العلمــي أو التفكــر التحليــي.
2.2دراســة أثــر اســتخدام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
يف تنميــة أنــواع أخــرى مــن املهــارات ،مثــل
مهــارات الســات الشــخصية واالجتامعيــة.
3.3دراســة أثــر اســتخدام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة
عــى عينــة مــن التالميــذ العاديــن يف مــدارس
التعليــم العــام يف مراحلــه الثــاث املختلفــة.
4.4إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث احلــايل مــع تضمــن
التلميــذات املوهوبــات يف عينــة الدراســة؛ أي
إجــراء املقارنــة بــن اجلنســن الذكــور واإلنــاث.
5.5إجــراء دراســة مماثلــة للبحــث احلــايل باتبــاع املنهــج
النوعــي (الكيفــي) كمنهــج رئيــس يف البحــث،
باســتخدام املالحظــة أو املقابــات كأدوات جلمــع
البيانــات ،مــع حتليــل البيانــات حتليــا تفســريا
وليــس حتليــا إحصائ ًّيــا.
6.6إجــراء مزيــد مــن البحــوث والدراســات التــي
تســتهدف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي
باســتخدام األنشــطة العلميــة اإلثرائيــة يف مراكــز
موهوبــن تابعــة ملناطــق وحمافظــات أخــرى ،وذلــك
باســتخدام إجــراءات وأدوات بحثيــة متنوعــة.
7.7تقديــم أنشــطة علميــة إثرائيــة مماثلــة للتالميــذ
املوهوبــن قائمــة عــى اســتخدام برجميات حاســوبية
تفاعليــة ،وبحــث أثرهــا يف تنميــة مهــارات التفكــر
اإلبداعــي.

املراجع

أبــو دهــب ،إيــان وفقــي أمحــد .2004 .برنامــج إثرائــي
يف العلــوم املبســطة وأثــره عــى تنميــة بعــض عنــارص
الثقافــة العلميــة واملهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ
احللقــة االبتدائيــة .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كلية
الرتبيــة بســوهاج ،جامعــة جنــوب الــوادي ،مــر.

أبــو عــام ،رجــاء حممــود .2006 .مناهــج البحــث يف
العلــوم النفســية والرتبويــة .الطبعــة اخلامســة ،دار
النــر للجامعــات ،القاهــرة ،مــر.
أبــو ناجــي ،حممــود ســيد2004 .م .أثــر برنامــج إثرائــي
مقــرح يف الفيزيــاء للطــاب املتفوقــن باملرحلــة
الثانويــة عــى التحصيــل والتفكــر االســتداليل لدهيــم.
جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة أســيوط مــر ،املجلــد ،20
العدد  ،1ص ص .130-95

أمحــد ،آمــال حممــد حممــود .1999 .فعاليــة اســتخدام
بعــض األنشــطة التعليميــة اإلثرائيــة يف تدريــس
وحــدة «الفضــاء اخلارجــي الكواكــب والنجــوم» يف
تنميــة االبتكاريــة والتحصيــل لــدى تالميــذ الصــف
الثــاين اإلعــدادي .جملــة الرتبيــة العلميــة ،جامعــة عــن
شــمس ،مــر ،العــدد  ،2املجلــد  ،4ص ص -125
.157

إســاعيل ،محــدان حممــد .2003 .فعاليــة بعــض األنشــطة
العلميــة اإلثرائيــة يف تنميــة التفكــر االبتــكاري
لــدى التالميــذ املتفوقــن يف مــادة العلــوم باملرحلــة
اإلعداديــة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة
الرتبيــة ،جامعــة حلــوان ،مــر.
آل غائــب ،ســعد بــن ســعيد .2005 .الطالــب املوهــوب:
أهــم الطــرق واألســاليب املعــارصة الكتشــافه
والتعــرف عليــه .الطبعــة األوىل ،مكتبــة امللــك فهــد
الوطنيــة ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.

األلــويس ،صائــب أمحــد .1981 .أثــر اســتخدام بعــض
األنشــطة واألســاليب يف تدريــس العلــوم عــى
تنميــة قــدرات التفكــر االبتــكاري لتالميــذ املدرســة
االبتدائيــة .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة .جامعــة
بغــداد ،العــراق.

هبجــات ،رفعــت حممــود .2002 .اإلثــراء والتفكــر الناقــد:
دراســة جتريبيــة عــى التالميــذ املتفوقــن بالتعليــم
االبتدائــي .بــدون رقــم الطبعــة ،عــامل الكتــب،
القاهــرة ،مــر.
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التوجيــري ،حممــد عبداملحســن ،ومنصــور ،عبداملجيد ســيد
أمحــد .2000 .املوهوبــون آفــاق الرعايــة والتأهيــل بــن
الواقعــن العــريب والعاملــي .بــدون رقــم الطبعــة ،مكتبــة
العبيــكان ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.

اجلــر ،جــر حممــد داود .2005 .دراســة حتليليــة ملحتــوى
كتــاب العلــوم للصــف الســادس االبتدائــي باململكــة
العربيــة الســعودية يف ضــوء معايــر تدريــس العلــوم.
بحــث مقــدم للمؤمتــر العلمــي الســابع عــر للجمعيــة
املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريــس :مناهــج التعليــم
واملســتويات املعياريــة ،املجلــد الثالــث ،جامعــة عــن
شــمس ،القاهــرة ،ص ص .904-885
اجلغيــان ،عبــد اهلل حممــد1425 .هـــ .برنامــج رعايــة
املوهوبــن املــدريس .بــدون رقــم الطبعــة ،مؤسســة
امللــك عبــد العزيــز ورجالــه لرعايــة املوهوبــن،
الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية.

حســن ،صالــح حممــد صالــح .1996 .أثــر األنشــطة
اإلثرائيــة يف تنميــة التفكــر االبتــكاري لــدى تالميــذ
املرحلــة اإلعداديــة يف العلــوم .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة .كليــة الرتبيــة باإلســاعيلية ،جامعــة قنــاة
الســويس ،مــر.

الراجحــي ،نــور رشف1425 .هـــ .أثــر اســتخدام األنشــطة
اإلثرائيــة يف حتصيــل املفاهيــم العلميــة لــدى التلميــذات
املوهوبــات يف العلــوم بالصــف الســادس االبتدائــي.
رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة
أم القــرى ،مكــة املكرمــة ،اململكــة العربيــة الســعودية.

الراشــد ،عــي أمحــد1421 .هـــ .كتــب العلــوم يف املرحلــة
االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن منظــور
تربــوي حديــث .مركــز البحــوث الرتبويــة ،كليــة
الرتبيــة ،جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
زيتــون ،حســن حســن .2003 .نمــوذج رحلــة التدريــس:
رؤيــة جديــدة لتطويــر طــرق التعليــم والتعلــم يف
مدارســنا .بــدون رقــم الطبعــة ،عــامل الكتــب ،القاهــرة،
مــر.

ســعيد ،أيمــن حبيــب ،وحســن ،ناديــة .1999 .تصميــم
وإعــداد مــواد تعليميــة مقرتحــة للطــاب املتفوقــن
باملرحلــة الثانويــة العامــة يف مــر .املركــز القومــي
للبحــوث الرتبويــة والتنميــة ،القاهــرة ،مــر.
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الســلطان ،جواهــر  .2012أثــر برنامــج تدريبــي قائــم عــى
نظريــة الــذكاء الناجــح يف تنميــة القــدرات اإلبداعيــة
لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة يف حمافظــة األحســاء
واجتاهاهتــن نحــوه .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
كليــة الرتبيــة ،جامعــة امللــك فيصــل ،اململكــة العربيــة
الســعودية.

ســليامن ،عــي الســيد .1999 .مقدمــة يف الربامــج الرتبويــة
للموهوبــن واملتفوقــن عقليــا .بــدون رقــم الطبعــة،
مكتبــة الصفحــات الذهبيــة ،الريــاض ،اململكــة العربيــة
الســعودية.
الســليامن ،نــورة إبراهيــم .2006 .التفــوق العقــي واملوهبــة
واإلبــداع .بــدون رقــم الطبعــة ،مؤسســة اجلريــي
للتوزيــع واإلعــان  ،الريــاض ،اململكــة العربيــة
الســعودية.

سميســم ،أمحــد حســن حســن .1997 .برنامــج مقــرح
لتنميــة القــدرة عــى التفكــر االبتــكاري مــن خــال
تدريــس العلــوم يف املرحلــة اإلعداديــة .رســالة دكتوراه
غــر منشــورة .كليــة الرتبيــة ،جامعــة املنصــورة ،مــر.
الشــايع ،فهــد بــن ســليامن ،والعقيــل ،حممــد بــن عبدالعزيز.
 .2006مـــدى حتقــق معـــايري املحتــوى مــن ريــاض
األطفــال إىل الصــف الرابـــع ) (K-4بمــروع املعايــر
القـــومية للرتبيــة العـــلمية األمريكيــة ) (NSESيف
حمتــوى كتــب العلــوم باململكــة العربيــة الســعودية.
املؤمتــر العلمــي العــارش للجمعيــة املرصيــة للرتبيــة
العلميــة :الرتبيــة العلميــة حتديــات احلــارض ورؤى
املســتقبل ،جامعــة عــن شــمس ،القاهــرة ،املجلــد
األول ،ص ص .345-321

الشــخص ،عبدالعزيــز الســيد ،والرسطــاوي ،زيــدان
أمحــد . 1999.تربيــة األطفــال املتفوقــن واملوهوبــن
يف املــدارس العاديــة .بــدون رقــم الطبعــة ،دار الكتــاب
اجلامعــي ،العــن ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

الضبيبــان ،صالــح بــن موســى .2000 .أثــر دراســة الطالب
املوهوبــن باملرحلــة املتوســطة لربنامــج إثرائــي يف مــادة
العلــوم عــى اجتاهاهتــم نحــو العلــوم .املجلــة الرتبويــة،
جامعــة الكويــت ،العــدد ( ،)55ص ص .168-139
عبدالرحيــم ،املعتــز بــاهلل زيــن الديــن حممــد .2006 .فعاليــة
برنامــج إثرائــي يف الفيزيــاء عــى تنميــة مهــارات التفكري
واالجتــاه نحــو الفيزيــاء لدى الطــاب املتفوقني دراســيا
باملرحلــة الثانويــة .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة .كليــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس ،القاهــرة ،مرص.

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل (العلوم اإلنسانية واإلدارية)
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ABSTRACT

Modern education focuses on all aspects of gifted students’ development. The main objective of this research
is to investigate the effect of using proposed scientific enriching activities on creative thinking for elementary
schools’ sixth grade gifted students. 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. Sample included (50) sixth grade students in elementary school enrolled
in 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 in addition to interviews.
This program requires the gifted teachers to apply enriching model for the scientific content educational units in
science curriculum for elementary sixth grade with gifted students and using creative thinking tests in Aurora
Battery. Research experiment continued for (8) weeks. The main findings show that there are significant statistical
differences between means of experimental group marks and control group marks in favor 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. Also
students emphasis on the effectiveness of the proposed enriching activities on creative thinking , mental, and
performance skills through direct practical application in addition to preferring science through their conductance
of scientific experiments whether inside or outside the lab which play significant role on motivating learning
science and being creative.
The work recommends that students’ creative thinking skill should be developed by using scientific enriching
activities after school.
Key Words: Enrichment activities, Science teaching, Scientific activities.
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