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الطلبة الموهوبين في منطقة القصيم، تكون أفراد هـذه      لدى  والتحصيل   االبتكاريمهارات التفكير   
طالباً ) 32(مركز رعاية الموهوبين في القصيم  والبالغ عددهم بقين الدراسة من جميع الطلبة الملتح

، فـي حـين     طالباً  ) 16(ضمت  المجموعة األولى  تجريبية      :  تم تقسيمهم  إلى مجموعتين     حيث
  للتفكير االبتكاري، طالباً ،وقد طبق على المجموعتين اختبار) 16(ضمت  ضابطهالمجموعة الثانية 

ذات داللة إحصـائية لصـالح البرنـامج    فروق  وجود شارت النتائج إلىأوقد  واختبار للتحصيل ،  
ذات داللة إحصائية لصالح فروق ، ووجود في تنمية التفكير االبتكاري لدى العينة التجريبيةاإلثرائي 
 .لدى العينة التجريبية في تنمية التحصيل في التربية البيئيةاإلثرائي البرنامج 

 ) ، التفكيراالبتكاري ، الموهوبيناإلثراء: (الكلمات المفتاحية
Effects of an Environmental Education Enrichment Program on the 
Development of Creative Thinking and Achievement Skills with the 

Academically Talented Students in Al-Qaseem Area 
Dr. Khaled Al-Hammouri 

Deanship of Educational Services 
Preparatory Year Programme 

Al-Qaseem University 
Abstract: This study aimed at identifying the effect of an environmental education 
enrichment program on the development of creative thinking skills and achievement 
with the academically  talented students in Al-Qaseem Area. The study population 
consisted of all the students enrolled in the Center for Gifted Individuals Care in Al-
Qaseem, totaling (32) students. The students were divided into two groups:  (16) of 
them comprised the experimental group, while the other (16) were the control group. 
Both groups took the creative thinking and achievement tests, which were constructed 
by the researcher. The results indicated the following: There are statistically significant 
differences, in favor of the experimental group, in the development of the creative 
thinking attributed to the enrichment program. There are statistically significant 
differences, in favor of the experimental group, attributed to the enrichment program 
on the development of achievement in environmental education.   
Key Words: (environmental Education Enrichment, Creative Thinking, Talented Students) 

                                                        
 )2008( لعام تم إعداد هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم  •
 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/


 خالد الحموري. د

 612

المتفوقين من أهم األولويات التي وبوية المقدمة للطلبة الموهوبين التر  تعتبر الخدمات     
بة إحدى الركائز تم اعتبار أولئك الطليث ح ، ى بالغ األهمية والرعاية الكاملةأعطتها الدول الكبر

استثمار طاقاتهم مع العمل على ينبغي االهتمام بهم المجتمعات ونموها ، لذا الهامة في بناء 
،  واإلبداعيةالعقلية قدراتهم مع التربوية المناسبة والمنسجمة  البرامجوتقديم ، والعقلية اإلبداعية 

تشكيل ورات المتسارعة في مختلف مجاالت الحياة ،حيث تم التطإلعداد الفرد القادر على مواجهة 
،  في مجال الطلبة المتفوقين والموهوبين فنية من ذوي االختصاص والخبرة األكاديميةاللجان ال

     . واإلشراف على تنفيذها بهم مهمتها تطوير المناهج الخاصة 
مجاالت الدراسية المختلفة حيث أثبتت     تتعدد المناهج التربوية المقدمة للطلبة المتفوقين في ال

الدراسات العلمية أن أولئك الطلبة بحاجة إلى مناهج إثرائية  تتناسب و مستوى القدرات العقلية 
التي تميزهم  عن غيرهم من الطلبة ، إلى جانب تلك المناهج العادية التي تقدم لهم ، وذلك إلشباع 

 . ) 2000 ،الحازمياطعي ، الضبيان ، ، القآل شارع (حاجاتهم الفكرية واإلبداعية 
إلى أن الطلبة الموهوبين  بحاجه إلى العديد من البرامج          )  2007( الصاعدي   أشارت            

 من ثروة  لغوية واسـعة ، ومـدى واسـع مـن              أولئكالتربوية الخاصة بهم ، نظرا لما يملكه        
كشاف  لكل ما هو جديد ، باإلضافة المعلومات واألفكار ، وكذلك حبهم الشديد  لالستطالع واالست

إلى قدراتهم العقلية العالية خاصة في المجاالت األكاديمية ، مما يدعو المختصين إلى تصـميم               
 .مع  خصائص هؤالء الطلبة وسماتهمالبرامج التربوية التي تتناسب 

ن ، كونـه يتـيح                يعتبر اإلثراء من أهم أشكال البرامج التعليمية المقدمة للطلبة المتفوقي         
 الطلبة  في متابعة دراستهم بدرجة تختلف عن الطلبة العاديين ، من خالل التعمق ألولئكالفرصة 

في  المادة التعليمية وإثراء المعلومات فيها ، بهدف توسيع الحصيلة المعرفية وتعميقها من خالل             
 تعلـيم الطلبـة المتفـوقين       المناهج التربوية العامة المخصصة للطلبة العاديين ، باإلضافة  إلى         

 الخبرات والمعارف الجديدة والهادفة سواء أكانت فـي         وكسباالستقاللية واالعتماد على الذات     
 .  (Clarc & Zimmerman,2002) المدارس الخاصة بالطلبة المتفوقين مالمدارس العادية أ

ات على المناهج اإلثراء بأنه عبارة عن إدخال تعديالت أو إضاف) 2008( جروان عرف       
 تتالءم مع احتياجات الطلبة المتفوقين في المجاالت المعرفية كي ؛المقررة للطلبة العاديين

واالنفعالية واإلبداعية والحسحركية ، بحيث تكون التعديالت أو اإلضافات على شكل زيادة مواد 
دراسية التقليدية أو أو بزيادة مستوى الصعوبة في المواد الدراسية ال تعطى للطلبة العاديين ، 

 . مادة أو أكثر من المواد الدراسيةالتعمق في 
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ثرائية المقدمة  يراعى عند بناء البرامج اإل إلى انه يجب أن) (Masse,2001 ماسوقد اشار      
ات المتنوعة  ، وأن تخدم الحاج من الحاجات التربوية الخاصة بهمللطلبة المتفوقين أن تكون نابعة

 ميول مراعية البرامج أن تكون خياراتها متعددة تلك بحيث يراعى عند إعداد سهم ،بين الطلبة أنف
لرياضيات ، واإلنسانيان ،  ، والتكنولوجيا ، واالمعرفة كالعلومالطلبة واهتماماتهم في شتى أنواع 

مالئمة لطبيعة  قاعات الدروس ال المكان المناسب لتطبيق البرنامج ، كإعدادشريطة تهيئة. واألدب
، واختيار المصادر لألنشطة االثرائيةواختيار الطرق التعليمية المناسبة ،كل برنامج إثرائي

مراعاة إشراك الطلبة وأولياء أمور الطلبة إلى  األنشطة ، وتلكوالمراجع والمناهج التي تخدم 
  .جانب المعلمين في إعداد هذه البرامج االثرائية وتنفيذها 

لفئة الطلبة  صممت بشكل أساسي ثرائيةأن البرامج اإل) 2006( جرادات وقد وضح         
المتفوقين بهدف توسيع وتعميق ما لديهم من حصيلة معرفية استطاعوا الحصول عليها من خالل 
المناهج الدراسية العامة المخصصة  للطلبة العاديين ، بهدف تعليمهم وتدريبهم على االعتماد على 

 في مسيرتهم  المعلومات مستقبالًتلكتوظيف و، الهامة ات الذات في الحصول على المعلوم
 تنمي لديهم اإلبداع واالبتكار،التي  خبرات جديدة من المختصين في المجاالت مع كسبالتعليمية، 

 . باإلضافة إلى تنمية المهارات البحثية  لديهم من خالل مجموعة األنشطة التي يمارسونها 
 االختصاص تساعد الطلبة على أن برامج اإلثراء) 2005(ي الشخيلرأى        وفي ذات السياق 
 ، ويهيئ للطلبة المتفوقين فرصا كبيرة لمواجهة المشكالت التي باهتمامهمفي المجال الذي يحظى 

 للطالب فرصة الحصول على درجة أعلى من ويعطي تنطوي على إثارة التحدي والبحث بعمق ، 
عين ، مما يشجع على  تطوير الذات ، وتطوير  في مجال ماالختصاصالدرجة المطلوبة في 

 . ير الناقد واالبتكاري لدى الطلبةمهارات التفك
 بأنـه عمليـة اإلحسـاس لمـواطن         االبتكار (Torrance,1993) تورنس   قد عرف           و

الصعوبة والمشكالت والوعي بجوانب االختالل وعدم االنسـجام أو الـنقص فـي المعلومـات         
،  الفرضيات   تلكاختبار  ثم  وضع الفرضيات وتخمين الحلول المناسبة      ثم  ة ،     ،والعناصر المفقود 

 . إعادة اختبارها وأخيرا توصيل النتائج لآلخرين  ثم مراجعتها وتعديلها ، ف
ن من حل فيرى أن المبتكر هو الفرد الذي غالبا ما يتمك) Gardner,1993(أما جاردنر 

طرح تساؤالت جديدة في مجال معـين ،        ثم  العلمية  تطوير النتاجات   المشكالت بشكل منتظم ، و    
 . حظى بالقبول في وسط اجتماعي معينتتميز بالجدة واألصالة وت

 المـتعلم   وصـف  تهـدف إلـى      االبتكاريأن عملية التعلم    فقد رأى   ) 2005( الكناني   أما      
واألشـياء  بالحساسية أو التيقظ للمشكالت ونواحي القصور والعناصر المفقودة في المعلومـات            
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المتناقضة وغير ذلك ، مع تجميع المعلومات الممكنة لتحديد المشكالت والصعوبات ، والبحـث              
 .    المشكالت بتلكصياغة الفروض فيما يتعلق ثم عن الحلول ، من خالل وضع التخمينات ، 

إلى أنه يمكن تنمية مهـارات      ) Weeping&Philip,2002( ويبنغ وفيليب   : كل من  أشار      
فكير االبتكاري لدى المتعلمين وتطويرها من خالل التدريب والممارسـة والـتعلم ، و تهيئـة       الت

، تطلب من المتعلم تشغيل ذهنه فيهاالفرص والمواقف التعليمية المثيرة والمحفزة للتفكير ، والتي ت
 . لفهمها ، أو تحليلها ،  وذلك عن طريق بناء برامج تهدف إلى تعليم اإلبداع ومهاراته 

يهدف إلى تحسين التعلم والنمو وتشجيعهما عن       أن التعليم االبتكاري    ) 2005(مل   ج ورأى      
طريق النشاط االبتكاري األصيل آو النشاط القائم على التعبير الذاتي من جانب أولئك الذي يجريه 

غرات  ، أو أنها عملية تساعد المتعلم ألن يصبح أكثر حساسية للمشكالت والنقائص والث             معلموهم
في المعرفة ، واختالف االنسجام ، وتساعده أيضا على تحديد مواطن الصعوبة والبحـث عـن                

 إعادة اختبارها   ثماختبار الفرضيات   فالحلول ، والتكهن في صياغة  الفرضيات نحو النقائض ،           
 .  الخروج أخيرا بنتائج جديدة يوصلها المتعلم إلى اآلخرين ثم مع احتمال تعديلها ، 

يسهم وبشكل فاعل في تحقيق مجموعة من أن التفكير االبتكاري ) 2005( قطامي قد أكدتو      
 بما يدور حولهم ومعالجة القضايا من وجوه متعددة ، وزيادة        يادة وعي الطلبة  األهداف ، أهمها ز   

فاعلية الطلبة في معالجة ما يقدم لهم من مواقف وخبرات ، وزيادة كفاءة العمل الـذهني لـدى                  
في معالجة المواقف ، وتفعيل دور المدرسة ودور الخبرات الصفية التعليميـة ، وزيـادة             الطلبة  

 . في تنظيم المواقف أو التخطيط لهاحيوية الطلبة ونشاطهم 
أن هناك مجموعة من المهارات تلعب دورا هامـا فـي تنميـة    ) Daivis,1996(   يبين  ديفز  

الطالقة ،  : (ارة ذهنية للتفكير االبتكاري منها       ، حيث قدم أكثر من خمسين مه       االبتكاريالتفكير  
 ، والتفاصيل ، والمرونة ، واألصالة ، والتحويل ، والتصور ، والتنظـيم ، والتحليـل ،                  ؤوالتنب

 . و هذه المهارات من المهارات الهامة  في تنمية التفكير االبتكاري ) والتركيب ، التقويم 
تكار عملية منظمة تسير وفق مراحل نمو الطفل ، أن تربية االب) 2007(      ويرى قطامي 

 عنيت وما زالتووفق إشباع حاجاته األساسية والسيكولوجية والمعرفية واالجتماعية ، لذلك 
بتربية الطفل العديد من المؤسسات التي تبدأ باألسرة مرورا بالحضانة والروضة فالمدرسة 

بية اإلبداع ، وتهيئة الظروف المناسبة التي  المؤسسات معنية في ترتلك جميع  إناألساسية ، حيث
 .  االرتقاء بهوتسهم في تطويره 
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 باستخدام مهارات  الموهوبين للطلبة االثرائية  البرامج سبق تظهر أهمية تطوير ممانتيجة     
من الفئة  لتلك االبتكاريالتفكير مهارات  تنميةنه من األهمية التركيز على أ، و المختلفةالتفكير 

 .    من التفكيرعالبمستوى يتمتعون جعله مجتمعا يضم أفرادا  ف، للنهوض بالمجتمع لبةالط
  :شكلة الدراسةم

 الموهوبين من البرامج  المعقدة نظرا لكونها   ، موجهـة            المقدمة للطلبة تعتبر البرامج             
 العلم والقدرة على بكس المالحظة والرغبة في وقوةإلى فئة من الطلبة تمتاز بقدرات عقلية عالية 

 التركيـز   ال بد من    ، ومن االهتمامات التعليمية الكبيرة والتي       التفكير والربط المنطقي لإلحداث     
حيث أن الهدف األسمى من التعليم هو تنميـة       ،  نوعية التفكير   هي   البرامج     تلكعليها  في بناء     
 ،ير الناقد واالبتكاريهارات التفكوم فيكتسبوا من خاللها المعارف  لدى الطلبة ، مهارات  التفكير

 إلـى التعلـيم     أسلوب الحفظ والتلقـين      على   برامج التعليم التي تعتمد   تحول االهتمام من     وقد  
 تلكوما يمكن أن يتولد عن  االبتكاري ، التفكيرمهارات  يهدف أساسا  إلى تنمية االبتكاري الذي 

يصبح قـادرا    ف ،يومية لألفراد والمجتمع    أصيلة وحلول جديدة للمشكالت ال      من أفكار  المهارات  
والتي تساعده في فهم الظـواهر       ،   حل المشكالت    طرق متنوعة ل   إيجادوقرارات  ال على اتخاذ   

 في البيئة العربية تبين أن هناك قلة تالطبيعية ، ومن خالل مراجعة الباحث للدراسات التي اجري
ورة للطلبة الموهوبين تتجاوز حدود ما يقدمه إعداد برامج اثرائية متطتناولت  في الدراسات التي 

 االبتكاريـة تتناسب والقـدرات    بيئية   تلك التي تتناول قضايا ومشكالت       المنهاج العام وخصوصاً  
للطلبة الموهوبين ، وقد آن األوان الستخدام البرامج االثرائية لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين             

منطلقـا  ولتكـون   .  المتميزة   م ، بما يحقق بناء شخصيته     وتنمية قدراتهم على التفكير االبتكاري    
في بشكل فاعل   ورسم االستراتيجيات المتطورة التي تسهم        أولئك الطلبة،   قدرات  كفاءة و لتطوير  

 ، وتمحورت مشكلة الدراسة في السؤال التالي ؟ لديهم  زيادة الحصيلة المعرفية 
نمية مهارات التفكير البتكاري والتحصيل لدى  البيئية في تثر برنامج إثرائي في التربيةما أ" 
 ؟ في منطقة القصيمطلبة الموهوبينال

 :الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةوانبثق من السؤال 
هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات كل من المجموعتين التجريبية  •

 .اختبار مهارات التفكير االبتكاريوالضابطة في 
روق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات كل من المجموعتين التجريبية هل توجد ف •

 .صيلوالضابطة في اختبار التح
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 : أهمية البحث
توفير المزيد من البحوث والدراسات التي تهتم بالطلبة الموهوبين ، والتي تستخدم أنشـطة               .1

ن والتي تتناسـب مـع      اثرائية تراعى في تصميمها القدرات العقلية الكبيرة للطلبة الموهوبي        
 .مميولهم واستعداداته

 االبتكـاري   إلقاء الضوء حول  فاعلية استخدام البرامج االثرائية في  تنمية مهارات التفكير             .2
 . وهو ما تؤكد علية النظم التربوية الحديثة لدى الطلبة الموهوبين

تكاري لدى الطلبـة     إلى إمكانية تطوير مهارات التفكير االب       تجريباً الدراسة دليالً قدمت هذه    .3
 . هوبين من خالل البرامج االثرائيةالمو

البرامج اإلثرائية في التربيـة البيئيـة   تساهم  هذه الدراسة في إلقاء الضوء حول كيفية بناء           .4
 . تنمية مهارات التفكير االبتكاريل

 :أهداف البحث 
يـة  التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات كل مجموعـة مـن المجمـوعتين التجريب              .1

 .والضابطة في اختبار مهارات التفكير أالبتكاري 

التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات كل من المجموعتين التجريبية والضابطة فـي              .2
 . اختبار التحصيل 

 :  الدراسةمحددات 
 . اتية األخذ بعين االعتبار بالمحددات اآلعند تعميم نتائج هذه الدراسة يجب

 . 2007/2008ل الفصل العام الدراسي ذ هذه الدراسة خالتم تنفي: السياق الزماني  .1

  .القصيم/ركز رعاية الموهوبين في منطقةفي مالموهوبون طلبة ال: السياق المكاني  .2

تتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات المستخدمة وهي اختبار التفكيـر االبتكـاري واختبـار               .3
  .التحصيل

 : التعريفات اإلجرائية
 :Creative Thinking ري التفكير االبتكا -

 نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث          بأنه التفكير االبتكاري    يعرف
 .)2007( ، جروان  تكن معروفة سابقاًعن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم

 الطالب على التفكير بممارسة العمليات التي اشـتملتها أداة الدراسـة   قدرةوفي هذه الدراسة هو    
   االبتكـاري  التفكيـر بالدرجة الكلية التي يحصل عليها على اختبار   يث تقاس القدرة االبتكارية     ح

 .المرونـة، األصالة  الطالقـة ،  :الثالثوالتي تعبر عن مجموع درجات المهارات  
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  :في األنشطة البيئية الالصفية اإلثرائيالبرنامج   -
للعمـل علـى تنميـة      ،   الباحث   التي استخدمها  والمهاراتمجموعة البرامج واألنشطة     هو     

 .متميزين في مجال التربية البيئيةال الطلبة لدى االبتكاريمهارات التفكير 
 :اختبار التحصيل العلمي -
هو ما يتعلمه الفرد في المدرسة من معلومات خالل دراسة مادة معينـة ومـا يدركـه          

أداء المتعلم على  ق تنعكس فيئنبطه منها من حقا المعلومات وما يستتلكالمتعلم من العالقات بين 
 ) . 1995محمد ،(اختبار يوضع وفق قواعد معينة 
 االختبار التحصـيلي  الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في  ويعرف التحصيل إجرائيا بأنه     

فترة والذي يهدف إلى الكشف عن مدى كسب الطلبة للمعلومات والمهارات إثناء ، المعد للدراسة 
 . كر ، الفهم ، التطبيق ، التحليلتية التذاآلالبرنامج االثرائي في المستويات تطبيق 

 : الطالب المتفوق-
وق  علـى اختبـارات الـذكاء    فما ف) 120(لب الذي يحصل على درجة ذكاء هو الطا   

 ) .  2001بهجت ، (، ولديه قدرة عالية في التحصيل األكاديمي  المقننة
متفوق إجرائيا في هذه الدراسية بأنه الطالب الملتحـق فـي مركـز رعايـة               ويعرف الطالب ال  

 .%95ديمي المرتفع الذي ال يقل عن الموهوبين في منطقة القصيم والذي يتميز بالتحصيل األكا
 : الدراسات السابقة

ر    حظيت المناهج االثرائية وطرائق التدريس المتطورة في السنوات القليلة السابقة باهتمام كبي
 العديد من البحوث والدراسات التي درست طبيعتها تمن قبل الباحثين والمختصين ، حيث أجري

 .ودورها الكبير في تنمية االتجاهات ومهارات التفكير لدى الطلبة المتميزين والعاديين 
إلى استقصاء أثر برنامج إثرائي قائم على المشكالت في ) 2006( دراسة جرادات        فقد هدفت 

، وقد تكونـت     مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة المتفوقين في المراكز الريادية            تنمية
فـي مدينـة الرمثـا     المركز الريادي للطلبة المتفـوقين    طلبة من   طالباً) 20(عينة الدراسة من    
نة للطلبة المتفوقين في مدي    من طلبة المركز الريادي      طالباً) 20(اختير  كما   ،   كمجموعة تجريبية 

، ثم أعد برنامج إثرائي تناول نوعين من المشكالت الحياتيـة الواقعيـة    اربد كمجموعة ضابطة    
والتي ترتبط بالمجتمع ، واألخرى مشكالت علمية تعتمد على العمل اليدوي مرتبطـة بمحتـوى          

ج هذه العلوم ، وقد طبق على الطلبة اختبار للتفكير الناقد وأخر للتفكير اإلبداعي ، وقد أشارت نتائ
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية على االختبار البعدي             
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للتفكير الناقد ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية لصـالح المجموعـة                 
 .  الختبار البعدي للتفكير اإلبداعيالتجريبية على ا

 لتنمية المنزلي االقتصاد في إثرائي برنامج فاعلية عرفةم إلى) 2006(فت دراسة صالح     وهد

، وقد تكونت عينـة  االبتكاري  لدى الطالبات  الموهوبات في المملكة العربية السعودية  التفكير
، قسمت الـى     من طالبات مركز رعاية الموهوبات في المدينة المنورة        طالبة) 50(الدراسة من   

،  حيـث    ) ب( الصورة   االبتكاريتبار تورنس للتفكير    وطبق اخ ،   مجموعتين تجريبية وضابطه  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المجموعتين  التجريبية          أشارت نتائج هذه الدراسة إلى      

الطالقـة  :  تورنس البعدي وفي جميع األبعاد        في اختبار  ةوالضابطة لصالح المجموعة التجريبي   
 . الكليوالمرونة واألصالة واالختبار

 قائم  على بعض القضايا      إثرائي استقصاء فاعلية برنامج     إلى) 2006(اإلمام   درسةهدفت  و    
،  لدى الطلبة المتفوقين بمدينة عمـان  االبتكاري تنمية مهارات التفكير الناقد و المثيرة للجدل في 

 وبيـة  ي مجمـوعتين تجر لـى و قد تم تقسـيمهم  ، و طالبة طالباً) 78(من  تكونت عينة الدراسة 
و اختبـار تـورانس للتفكيـر       ) 2000( اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد       بطة، طبق ضا

فـي  ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية             اللفظية   بصورته االبتكاري
كما ، لصالح المجموعة التجريبية     أبعادهعتين في مهارات التفكير الناقد و      المجمو أداءمتوسطات  

 المجموعتين في مهارات التفكيـر االبتكـاري        أداء في متوسطات    إحصائية دالة   اًروق ف أظهرت
 .لصالح المجموعة التجريبية 

إعداد برنامج مقترح في التربية البيئية قـائم علـى          إلى  ) 2005(هدفت دراسة الحمادي         و
 تكونت عينـة  ، وقدليمنمعايير الجودة لتنمية الثقافة البيئية للطالب المعلمين في كليات التربية با         

وقـد  ). 82(وضـابطة   ) 82(تجريبية  :  قسمت إلى مجموعتين    دوقطالباً  ) 164( من   الدراسة  
بين متوسـطي   ) 0.05( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة         أشارت نتائج الدراسة إلى     

ئية وكذلك درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار تحصيل الثقافة البي
 حجم التأثير كان قد كانو. في اختبار المواقف نحو المشكالت البيئية لصالح المجموعة التجريبية   

 .  كبيراً في االختبار ألتحصيلي
في وحدة العلوم قائمة     المدخل االثرائي    فهدفت إلى قياس اثر   ) 2003(    أما دراسة عبد الفتاح     

المتفوقين في المرحلة اإلعدادية وقـد    لتفكير الناقد للطلبة    التحصيل وا لذاتي في تنمية    ا  على التعلم 
من طلبة الصف الثالث اإلعدادي في جمهورية مصر العربية ،          ) 30( من   ةتكونت عينة الدراس  
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية استخدام المدخل االثرائي في تنمية التحصـيل المعرفـي               
  .وقين في الصف الثالث اإلعدادي ومهارات التفكير الناقد للطلبة المتف

معرفة اثر تطبيق برنامج إثرائي في العلـوم        فهدفت إلى   ) 2000(الحازمي      أما دراسة        
 فـي مدينـة     المتفوقين طلبة الصف الثالث المتوسط      لدى  واالتجاهاتعلى التحصيل األكاديمي    

 للعينـة   طالبـاً ) 31( ، و  ريبيـة التج للعينة   طالباً) 48( تكونت عينة الدراسة من      وقدالرياض ،   
 وجود فـروق     إلى النتائج أشارت   وقد ، اختبار تحصيلي على عينة الدراسة         وطبقالضابطة ،   

 أداء المجموعة التجريبية والضابطة األمر الذي يعني تفـوق األنشـطة           بين داللة إحصائية    ذات
 .  لدى الطلبة  العلمي التعليم التقليدية في تنمية التحصيلأساليباالثرائية على 

 إلى التعرف على تأثير المشاركة فـي بـرامج          (Bogner,1999)       هدفت دراسة بوجنر    
ألنشطة الصفية لحماية الطبيعة على المعارف واالدراكات البيئية للطلبة ، وقد تكونـت عينـة               

موعة للمج) 226( للمجموعة الضابطة و   طالباً) 75(دهم  الدراسة من طلبة المدارس الثانوية وعد     
 تلـك  أن المشاركة فـي  النتائجالتجريبية ، حيث طبق اختبار قبلي واختبار بعدي ، وقد أظهرت  

 . ايجابي على المعارف واالدراكات البيئية للطلبة المشاركين  األنشطة كان لها تأثير
إلى التعرف على أثر برنامج إثرائي علمي قائم )  Gibson,1998 (ن      وهدفت دراسة يجبسو

 ةستقصاء اتجاهات الطلبة نحو العلوم واهتماماتهم بالمهن التعليمية ، وقد تكونت عينة الدراسفي ا 
من طلبة الصفين السابع والثامن في الواليات المتحدة األمريكية ، خضعت عينة الدراسـة إلـى     

أشارت نتائج هذه الدراسـة     وقد  برنامج تدريبي من خالل مخيم علمي صيفي استمر أسبوعين ،           
أن البرنامج االثرائي ساعد الطلبة المشاركين على االحتفاظ بمستوى عال من االهتمام بالعلوم إلى 

 .  لنفس التجربة امقارنة مع الطلبة الذين لم يخضعو
فهدفت إلى التعرف على اثر برنامج إثرائي صيفي في تنمية )  1998(     أما دراسة نور الدين 

، وقد تكونت عينة الدراسة من      جابية لدى الطلبة المشاركين     التفكير اإلبداعي وتكوين اتجاهات اي    
 طالب تم اختيارهم من الطلبة المشاركين في نشاط صيفي المنهجي ، وقـد طبـق علـى    ) 10(

كقياس بعدي ، فأشارت نتائج     ) ب(كقياس قبلي ، وصورة     ) أ(المشاركين اختبار تورنس صورة     
 .  عينة الدراسة بمقارنة نتائجهم القبلية والبعدية الدراسة إلى نمو مهارات التفكير اإلبداعي لدى

 إلى استقصاء فاعلية برنامج علمي تجريبي فـي         (Loman,1999)      وهدفت دراسة لومان    
العلوم في اتجاهات ومعرفة الطلبة نحو البيئة ، تكونت عينة الدراسة من طلبة الصـف الرابـع               

ي والية منتسيوري ، وقسمت عينة الدراسة إلى         تم اختيارهم من ثالث مدارس ف       الذين   االبتدائي
ثالث مجموعات طبق على المجموعة األولى البرنامج التدريبي بشـكل كامـل ، بينمـا تلقـت       
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المجموعة الثانية جزءاً من البرنامج ، بينما اعتبرت المجموعة الثالثة مجموعة ضابطة لم تخضع 
واختبار للمفاهيم البيئية ، أشـارت نتـائج        للبرنامج ، وبعد تطبيق مقياس لالتجاهات في العلوم         

الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لنمو االتجاهات في العلوم والمفـاهيم            
 .البيئية لدى أفراد المجموعتين التجريبيتين 

إلى التعرف على أثر فاعلية استخدام بعض األنشطة التعليمية ) 1999(      وهدفت دراسة أحمد 
، وقد ي تدريس وحدة الفضاء الخارجي والكواكب في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل ف

طالبة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي في جمهورية مصـر          ) 60(تكونت عينة الدراسة من     
العربية ، تم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ، فأشارت نتائج هذه الدراسة إلى تفـوق        

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار ألتحصيلي البعدي واختبـار           طالبات  
 . التفكير اإلبداعي 

 : التعليق على الدراسات السابقة
باستعراض الدراسات السابقة نجد بان بعضها بحث في موضوع البـرامج االثرائيـة             

بين والمتفوقين عن طريق تصميم     وأثرها في تنمية مهارات التفكير أالبتكاري لدى الطلبة الموهو        
، اإلمام ) 2006(، صالح ) 2006(سات جرادات البرامج االثرائية المبنية على أسس علمية كدرا

، كما بحثت دراسات أخرى في اثر البرامج االثرائية في تنمية           ) 1998(نور الدين   ، و ) 2006(
كما بحثت دراسات أخرى    ،  ) 2000(ودراسة  الحازمي    ) 2003(ح  التحصيل كدراسة عبد الفتا   

بـوجنر  في اثر برامج التربيـة البيئيـة فـي تنميـة التحصـيل لـدى الطلبـة كدراسـات                      
(Bogner,1999)،   لومان (Loman,1999)  وتلتقـي تلـك الدراسـة       ) 1998(حمـد   1 ، و ،

 من خالل تصـميم البـرامج   ت التفكير االبتكاري وطرق تنميته   والدراسات السابقة في أنها تناول    
ة والتي تتضمن مجموعة من المواقف التي  تعمل في  تحسين مستوى األداء  االبتكاري                االثرائي

دراسة وفرضياتها ومناقشـة   للطلبة ، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في صياغة أهداف ال           
 . النتائج

 :فروض الدراسة
  :لية فروض الدراسة على النحو التابناء على أدبيات الدراسة ، قام الباحث بصياغ

 بين متوسطات  درجات كل من المجمـوعتين التجريبيـة           توجد فروق ذات داللة إحصائية     )1
 .والضابطة في اختبار مهارات التفكير أالبتكاري 

بين متوسطات  درجات كل من المجمـوعتين التجريبيـة          توجد فروق ذات داللة إحصائية       )2
 .والضابطة في اختبار التحصيل  
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 :الطريقة واإلجراءات
 :لدراسة أفراد ا

     تكون أفراد هذه  الدراسة من جميع طلبة مركز رعاية الطلبة الموهوبين في منطقة القصيم               
طالباً وضابطه  ) 16(  إلى مجموعتين تجريبية وضمت        تم تقسيمهم  طالباً) 32( بلغ عددهم    الذين
 .طالباً) 16(مت ض

 :منهج الدراسة  
ديد أثر البرنامج االثرائي في التربيـة البيئيـة        استخدم الباحث المنهج التجريبي  بغرض تح     

التحصيل لدى الطلبة الموهوبين  في منطقة القصيم باعتباره  ية مهارات التفكير االبتكاري ، و     لتنم
أكثر مناهج البحث مالئمة لطبيعة المشكلة ، حيث قام الباحث بإجراء اختبار قبلي لقياس مـدى                

ير االبتكاري والتحصيل ، ثم تصميم البرنامج وتطبيقه ، ومن امتالك الطلبة المتفوقين لمهارة التفك
 . لمعرفة مدى التطور لدى الطلبةثم إجراء االختبار البعدي

 :وتتحدد متغيرات الدارسة بما يلي
  :المتغير المستقل

 .رائي في التربية البيئيةالبرنامج االث •
  :المتغيرات  التابعة

 .  طالب في اختبار التفكير اإلبداعي ال درجةتحددهامهارات  التفكير البتكاري  •
 .ه درجة الطالب في اختبار التحصيلالتحصيل يحدد •

 :أدوات الدراسة
 البرنامج االثرائي في التربية البيئية : أوالً

  .ثرائياالاألهداف العامة للبرنامج 
 .االثرائي جفي المنها الواردة  يستوعب الطالب المفاهيم والمصطلحات أن -
 . من التلوثةفي حثه على حماية البيئ اإلسالمدور ب الموهوبين العام لدى الطلبة لوعـيا تنمية -
 .األمن البيئي والتوعية البيئية بأهمية الموهوبين العام لدى الطلبة الوعـي تنمية  -
 .آلثار الناجمة عن التلوث الهوائيا الطالب يستخلص  أن -
 .تلوث النفطيآلثار الناجمة عن الا الطالب يستخلص  أن -
 . التلوث المائي الطالب اآلثار الناجمة يستخلص أن -
 .ياه في المملكة العربية السعوديةيتعرف الطالب على أهم مصادر المأن  -
 .لعربية السعودية في توفير المياهجهود المملكة ا الطالب  يوضح أن -
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 . طن في الحفاظ على الثروة المائيةدور الموا الطالب يقيم أن -
 .ة على البيئة وأثرها على المواطن المحافظ الطالب نتائجيستخلص أن -
 . االثرائيللمنهاج  لدى الطلبة المتفوقين من خالل دراستهم أالبتكاري التفكير مهارات تنمية -
 .ن وجهة نظر محددة تجاه موقف معين على التعبير عالقدرة تنمية -

 -:التاليةت المنهجية  الخطواإتباع لتحقيق أغراض البحث تم سعياًو
 للعام الدراسي مركز رعاية الموهوبين في بريدة في التجربة من طلبة المشاركين الطلبة تقسيم -

 . تجريبية وضابطة إلى مجموعتين1428/1429
في ساعة تدريبية ) 35(قع اوبو اثرائية نماذج) 7( من ن والذي يتكواالثرائي المنهاج بناء -

، تم تصميمها حسب األسس العامة المتبعة لبناء التربية البيئية مواضيع مختلفة من مواضيع
 . الموهوبين  للطلبة االثرائيةالمناهج 

 :البرنامج تضمنها التي التفكير االبتكاري مهارات
على توليد أكبر عدد من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو  الفرد تتمثل في قدرة : الطالقة-

 ) . 2007جروان ، ( تجابة لمثير معين ت عند االسالمشكالت أو االستعماال
توليد مجموعة من األفكار المتنوعة التي ليست من نوع األفكار المتوقعة  القدرة على : المرونة-

  ).2007جروان ، ( ويل مسار التفكير عادة وتوجيه أو تح
 ). 2007، جروان ( دة أو غير مألوفة استخالص أفكار جديقدرة الفرد على  : األصالة -

 -:للبرنامج الفعلي التدريس
وكانت  ، 1428/1429خالل الفصل الدراسي الثاني للبرنامج االثرائي األساسية التجربة بدأت    

 مدة إثرائي نماذج )7( ساعة تدريبية موزعة على )35(بواقع  وأربعة أسابيع البرنامجمدة تنفيذ 
وساعتين تكون ،  داخل المدرسةاعات ثالث س ساعات ، يطبق منها الطالب خمسنموذج أكل 

 .قوم الطالب بتطبيقها داخل المنزلبعدية ياثرائية  عن نشاطات عبارة
 :  االثرائيالبرنامج التدريس المستخدمة في طرق

 . إلى مجموعاتالتجريبية أفراد المجموعة تقسيم   -
 . ) معلوماتكزمرا ،إنترنت ،  مراجع ،مختصين (:  من المصادر التاليةالمعلومات جمع -
 البعدية ينفذها في المنزل وهي جزء أساسي االثرائية األنشطة مجموعة من الطلبة بتنفيذ تكليف -

 .)ألبحاث ، والتقارير ،والمقاالت ا (وتشملمن البرنامج االثرائي 
 :  التعليمية المستخدمة في هذه الدراسةالوسائل  
 ).لطبيعيةاالخريطة  (العربية السعودية  المملكة خريطة -
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 -: في الدراسةاستخدمت والمصادر والمقاالت التي تم المراجع

 .الثروة المائية في المملكة العربية السعودية ) 2003(أبو الفضل ، ،  خلف اهللا -
 . التلوث البيئي ، جامعة الملك سعود ) 1999(ادق ، عبد الوهاب رجب هاشم  بن ص-

 : صدق المحتوى
رض البرنامج على مجموعة من المحكمين المختصين في للتحقق من صدق المحتوى ع

، إلبداء رأيهم حول سالمة إعداد ) ة واإلبداعالموهب(المناهج وطرق التدريس ، والتربية الخاصة    
وصياغة محتوى البرنامج  االثرائي ، ومدى فاعلية البرنامج في تنمية مهارات التفكير االبتكاري 

 . ومالحظات المحكمين األخذ  بآراءوالتحصيل ، وقدم تم
 :اختبار التفكير االبتكاري: ثانياً

  على التفكير اإلبداعي في التربية البيئية للطلبة         ةقام الباحث بإعداد اختبار لقياس القدر     
 :واتبع الطرق التاليةفقد المتفوقين 

 اعي اللفظـي  للتفكير اإلبد ) 1962(الختبار منها اختبار تورنس      اإلطالع على مجموعة من ا     -
) 1991نصـر ،    (ير اإلبداعي األلفـاظ     ، واختبار القدرة على التفك    ) 2004جروان ، (والشكلي  

 ) .2007( التفكير أالبتكاري القاضي واختبار ) 2006(واختبار التفكير أالبتكاري لجرادات 
 موزعه على أربعة أسئلة لكل مهارة من مهـارات التفكيـر            سؤاالً) 12(تكون االختبار من     -

 ) .  ، المرونةة ، األصالةالطالق(اإلبداعي وهي 
 : صدق االختبار

قام الباحث بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصـاص فـي             
 للطلبة س ومدى مناسبتهوذلك من اجل التحقق من صدق المقياجامعة عمان العربية و اليرموك ، 

 .ي تعديل العديد من فقرات المقياس ، وقد تم األخذ بآراء المحكمين فالمتفوقين
 التفكير  ر     باإلضافة إلى صدق المحكمين تم إيجاد معامل ارتباط كل سؤال من أسئلة االختبا            

ت االبتكاري مع االختبار ككل باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة لكل تلك االرتباطا
     عنـد وهي دالة إحصائياً) 0,88 - 0,75(حيث تراوحت قيم معامالت االرتباطات للفقرات بين      

)0,001(. 
 :ثبات االختبار

عينة استطالعية تم تطبيق  المقياس على ،  التفكير االبتكاريرختبا     لحساب معامل ثبات ا
 بين فقرات االختبار باستخدام بعدها تم احتساب االتساق الداخلي ،مكافئة لخصائص عينة الدراسة 
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) 0,77(للطالقة و) 0,72(ت قيمة معامل الثبات تساوي معامل الثبات كرونباخ الفا ، حيث كان
 ) .0,82(  واالختبار الكلي لألصالة)  0,80(و للمرونة 

 : تصحيح االختبار 
لتورنس  االختبار بالرجوع إلى معايير تصحيح التفكير اإلبداعيلقد صحح 

)(Torrance,1990  لى معايير التصحيح لجرادات واإلطالع ع)وذلك كما يلي) 2006: 
 خصصت عالمة واحده لكل فكرة مناسبة ، وبجمع العالمات التي حصل عليها : مهارة الطالقة-

 . الطالب في األسئلة الفرعية تنتج العالمة الكلية 
 تحمل نفس بات التي لكل فئة تحمل نفس االستجا خصصت عالمة واحدة:المرونة مهارة -

استبعاد اإلجابات غير المناسبة ، وبجمع العالمات التي حصل عليها مع ) المتشابهة(المضمون 
 . الطالب في األسئلة الفرعية تنتج العالمة الكلية 

، وبجمع %5جابة ال يزيد نسبة تكرارها عن  خصصت عالمة واحده است:صالةاأل مهارة -
 . لب في األسئلة الفرعية تنتج العالمة الكلية العالمات التي حصل عليها الطا

ولتحديد الدرجة الكلية في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي تم جمع العالمات التي حصل عليها 
والعالمة ) 106(بح العالمة الكلية لالختبار  لتصالثالثالطالب في كل مهارة من المهارات 

 . )34(الدنيا
 : مدة االختبار

 جميع األسئلة عناالختبار بساعة واحدة يقوم خاللها الطالب باإلجابة تم تحديد مدة 
 . بعد توضيح التعليمات لهالموجودة في المقياس

 : إعداد االختبار التحصيلي: ثالثاً
في يهدف االختبار التحصيلي في التربية البيئية إلى معرفة  تحصيل الطلبة الموهوبين             

قة القصيم ، وبالتالي معرفة فيما إذا كان للبرنامج االثرائي مركز رعاية الطلبة الموهوبين في منط
 :  وقام الباحث  بما يلي؟ ،  أم ال  ؟ ،أثر في تحسين تحصيل الطلبة في هذا المجال

بناء أداة لقياس مستوى التحصيل لدى الطلبة الموهوبين لتحديد أثر تطبيق البرنامج االثرائي في  •
 .بية  مقارنة بالمجموعة الضابطةريتنمية التحصيل لدى المجموعة التج

تمت صياغة فقرات االختبار التحصيلي من خالل األنشطة االثرائية والمعارف ،  حيث تكون               •
المعرفـة ،   (عرفية   روعي أن تقيس المستويات الم     سؤاالً) 35(الختبار في صورته األولية من      ا

 ومستوى الطلبة المتفوقين من  صياغة المفردات بحيث تتناسبتحيث تم ) الفهم،التطبيق ،التحليل 
 .حيث الصعوبة والحاجة للتفكير المتعمق
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   : االختبارصدق  
ن المحكمـين مـن     االختبار على مجموعة م    الباحث بعرض    االختبار قام   وللتأكد من صدق       

ذوي االختصاص في القياس والتقويم وأساليب تدريس ، ومن المختصين فـي  أساتذة الجامعات و 
ن ، من اجل التأكد من الصدق الظاهري للمقياس ، وقد طلب الباحث مـن لجنـة         مجال المتفوقي 

 :يم  إبداء الرأي حول ما يليالتحك
 .ر التحصيلي لألهداف التي صمم من أجلهامناسبة فقرات االختبا •
 .مناسبة أسئلة االختبار لمستوى الطلبة المتفوقين  المتقدم •

 استبعاد بعض المفردات حيث تمعديل االختبار وفي ضوء مالحظات واقتراحات المحكمين ، تم ت     
 من نوع سؤاالً) 30( في صورته النهائية يتكون من حيث أصبح االختبار وتعديل البعض اآلخر ،

 : االختيار من متعدد
     باإلضافة إلى صدق المحكمين ، تم إيجاد صدق االتساق الداخلي لالختبار عن طريق حساب 

رة من فقرات االختبار والدرجة الكلية باسـتخدام معامـل ارتبـاط            معامل االرتباط  بين كل فق     
         بيرسون ، وقد أوضحت النتائج أن معامالت االرتباط الختبار التحصـيل تراوحـت مـا بـين                 

صـبح  ويمكن القول إن المقياس أ  ) 0,001(وكلها معامالت داله إحصائيا عند      ) 0,82 - 0,77(
 .ضح األهداف السلوكية لكل مفرده يو) 1(صادقا منطقيا والجدول رقم 

 ) 1(جدول رقم 
 .يوضح األهداف السلوكية لكل مفردةو

 المجموع التحليل التطبيق الفهم  التذكر الموضوع
 5 1 1 2 1 اإلسالم وحماية البيئة من التلوث

 5 1 1 1 2 .األمن البيئي والتوعية البيئية أهمية 
 6 - 1 1 4 .السعوديهمصادر المياه في 

 5 1 1 2 1 المياهدور المواطن في المحافظة 
 5 1 1 2 1 اآلثار الناجمة عن التلوث الهوائي 
 4 1 - 2 1  اآلثار الناجمة عن التلوث النفطي  

 30 5 5 10 10 المجموع 
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 :ثبات المقياس
عينـة اسـتطالعية    تم تطبيق  المقياس على      ،  التحصيلي  لحساب معامل ثبات االختبار             

بعدها تم احتساب االتساق الداخلي بـين فقـرات االختبـار           ،    افئة لخصائص عينة الدراسة     مك
للتـذكر و    ) 0,81( قيمة معامل الثبات تساوي      ، حيث كانت  ثبات كرونباخ الفا  باستخدام معامل ال  

، وللتعرف علـى    ) 0,83( واالختبار الكلي    للتحليل) 0,81(للتطبيق و )  0,79(للفهم و ) 0,82(
السيكومترية لفقرات االختبار تم احتساب معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبـار    الخصائص  

بعد تطبيقه على العينة االستطالعية ، حيث تم استبعاد بعض األسئلة التي يقل معامل تميزها عن       
 .  فقرة 30ليصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من ) 0,20(

 : مدة تطبيق المقياس
دقيقة بما في ذلك قراءة التعليمات وكتابة البيانات المطلوبة ، ) 40(ق االختبار حوالياستغرق تطبي

 .  اإلجابة عليها بكل صدق وأمانةثم وقد تم التأكيد على الطلبة بضرورة قراءة الفقرات بتمعن 
 -: اإلحصائية المعالجة

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية •

التفكير االبتكاري واختبار ين متوسط درجات الطلبة في اختبارالفرق بعلى ) ت(استخدام اختبار •
 .يالتحصيل القبلي والبعد

  : نتائج الدراسة وتفسيرها
 :  نتائج الفرض األول

توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات  درجـات كـل مـن المجمـوعتين                 
 .التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير أالبتكاري 

واالنحرافات  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة   
للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة في اختبار مهارات التفكير ) ت(المعيارية وقيمة

 .  يوضح ذلك) 2(لقبلي والجدول رقم االبتكاري ا
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 )2(جدول رقم 
لمعيارية الختبار التفكير االبتكاري القبلي إلفراد المجموعتين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

  )ت(التجريبية والضابطة واختبار 
المتوسط  العدد المجموعة مهارات التفكير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الداللة ت قيمة

 الطالقة 1,06 28,93 16 التجريبية
 1،31 29,00 16 الضابطة 

0،17- 860،0 

 المرونة 1،45 18،87 16 ريبيةالتج
 1،36 18،43 16 الضابطة 

1،23 
 

234،0 

 األصالة 0,83 8,81 16 التجريبية
 0,62 8،56 16 الضابطة 

1،00 333،0 

 الكلي 2،16 56،500 16 التجريبية
 2،22 55،81 16 الضابطة 

1،84 085،0 

 

 ( 0,05) عند مستوى داله إحصائياً    * 
 في جميع مجاالت اختبار  غير داله إحصائياً)ت(الجدول السابق أن قيمة  من يتضح          

مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة مجموع الكلي لالختبار، والاالبتكاريالتفكير 
 . في التفكير االبتكاري 

  واالنحرافات قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابيةصحة الفرض األول وللتحقق من 
اختبار مهارات التفكير للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة في ) ت(المعيارية وقيمة

 . )3( كما هو موضح في الجدول رقم ي البعداالبتكاري
 ) 3(جدول رقم 

بين المجموعتين على االختبار )  ت( واالنحرافات المعيارية وقيمة يوضح المتوسطات الحسابية
  البعدي التفكير االبتكاري

مهارات  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
المتوسط  التفكير 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة ت

مستوى 
 الداللة

 *0،000 7،59 1،48 29،25 1،20 33،56 الطالقة
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 *0،000 7،34 1،73 19،06 2،88 26،06 المرونة
 *0،024 2،51 1،18 9،06 1،18 10،06 األصالة
 *0،000 12،17 1،89 57،37 3،09 69،62 الكلي

 (0,05) عند مستوىداله إحصائياً •
 :نهيتضح  من الجدول السابق أ

إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية الضابطة توجد فروق ذات داللة  -1
 ، حيث لطالقةا كاري  في مجال للتفكير االبتيلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد

 ) .0،05( دالله إحصائية عند مستوى ، وهي ذات) 7،59(المحسوبة " ت"كانت قيمة 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -2
، حيث نة  للتفكير االبتكاري في مجال المرويلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد     

  . ) 0،05(ئية عند مستوى ، وهي ذات داللة إحصا) 7،34(المحسوبة " ت"كانت قيمة 

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -3
حيث  ،  للتفكير االبتكاري في مجال األصالةيلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد

 . )0،05(، وهي ذات دالله إحصائية عند مستوى ) 12،17(المحسوبة " ت"ة كانت قيم

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -4
، حيث جميع المجاالتلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي للتفكير االبتكاري في 

ممـا  ، ) 0،05( داللة إحصائية عند مستوى  وهي ذات،) 2،51(المحسوبة  " ت"كانت قيمة   
الحرجة يتبين عـدم    " ت"المحسوبة ، بقيمة     )ت(وعند مقارنة قيم     إلى قبول الفرضية       يقود

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين عند بدء التجربة ، األمر الـذي يضـفي                
 . ث النتائج التي انتهى إليها البحالطمأنينة إلى صدق

 :الفرض الثاني
 درجات كل من المجمـوعتين التجريبيـة        ة بين متوسطات  توجد فروق ذات داللة إحصائي    

   .والضابطة في اختبار التحصيل
 واالنحرافـات    قام الباحث بحساب المتوسطات الحسـابية      للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث        

اسة في اختبار التحصيل  القبلـي   للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدر    ) ت(المعيارية وقيمة   
 . )4(و موضح في الجدول رقم كما  ه
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 )4(جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار التحصيل  القبلي إلفراد المجموعتين 

 )ت(لتجريبية والضابطة واختبار

 ( 0,05) عند مستوى  داله إحصائياً   *
 

في جميع مجاالت اختبار      غير دالة إحصائياً   )ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 .  ين في االختبار التحصيليلمجموعتوالمجموع الكلي ، مما يشير إلى تكافؤ ا التحصيل

 واالنحرافـات   قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية    الثاني     وللتحقق من صحة الفرض     
كما هو للتعرف على الفروق بين مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل          ) ت(المعيارية وقيمة 

 ).5(مبين في الجدول رقم 

المتوسط  العدد المجموعة يلتحصال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 داللةال قيمة ت

 التذكر 0،89 5،43 16 التجريبية
 1،08 5،12 16 الضابطة

0،92 0،370 

 الفهم 1،66 5،68 16 التجريبية
 1،31 5،00 16 الضابطة

2،11 
 

0،052 

 التطبيق 0،91 2،81 16 التجريبية
 0،92 2،93 16 الضابطة

00،1- 0،333 

 التحليل 0،83 2،18 16 التجريبية
 0،61 2،37 16 لضابطةا

37،1- 0،188 

 الكلي 1،71 16،00 16 التجريبية
 2،06 15،43 16 الضابطة

1،20 0،245 
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 )5(جدول  رقم 
عياري لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق المتوسط الحسابي واالنحراف الم

 الفرعية مستويات ال وداللتها اإلحصائية عند )ت( وقيم ي لالختبار التحصيليالبعد
المستوى  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

المتوسط  المعرفي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 *0،000 6،98 0،61 5،87 1،12 7،93 التذكر

 *0،000 5،31 1،23 5،75 0،93 7،75 الفهم
 *0،003 3،47 1،04 3،18 0،83 3،81 التطبيق
 *0،000 5،21 0،65 2،81 0،63 4،00 التحليل 
 *0،000 8،93 2،18 17،62 1،78 23،50 الكلي

 ( 0,05) داله إحصائيا عند مستوى      *
 : يتضح من الجدول السابق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -1
 للتحصيل في التربية البيئية  عند مسـتوى         يلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد     

ية عنـد مسـتوى     حصائوهي ذات داللة إ   ) 6،98(المحسوبة  " ت"حيث كانت قيمة    التذكر ،   
 .  ) 0،05(الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -2
 للتحصيل في التربية البيئية  ،عند مسـتوى  يلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد     

ائية عنـد مسـتوى   حص، وهي ذات داللة إ) 5،31(المحسوبة " ت"حيث كانت قيمة الفهم ،   
 .) 0،05( الداللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -3
بية البيئية ، عند مستوى      للتحصيل في التر   يولصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد     

صائية عنـد مسـتوى   حوهي ذات داللة إ ) 3،47(المحسوبة  " ت"حيث كانت قيمة    ،  التطبيق
 .) 0،05(الداللة 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة         -4
المحسـوبة  " ت"حيث كانـت قيمـة       للتحصيل ،عند مستوى التحليل ،       يفي االختبار البعد  

 ).0،05( حصائية عند مستوى الداللة وهي ذات داللة إ) 5،21(

ت دالله إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة      توجد فروق ذا   -5
 للتحصيل في التربية البيئية ، فـي جميـع          يلصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعد     

وهـي ذات داللـة    ) 8،93( المحسوبة   )ت(حيث كانت قيمة   ،   يمستويات االختبار التحصيل  
 )ت(وعند مقارنة قيم      يقود إلى قبول الفرضية ،     ، مما )0،05(حصائية عند مستوى الداللة     إ

 الحرجة تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين           )ت(المحسوبة ، بقيمة    
 .دء التجربةعند ب

 :  األولمناقشة نتائج السؤال 
 على المقياس البعدي إحصائية إلى وجود فـروق ذات داللة  نتائج الدراسةتوصلت

حيث تبين ارتفاع المتوسط الحسابي ألداء المجموعة ،  عام  بشكلاالبتكاريالتفكير الختبار 
 هذه النتيجة على أن وضع البرامج أكدت حيث  للتفكير االبتكاري ، يالتجريبية في االختبار البعد

 لدى الطلبة مهارات التفكير االبتكاري وتطويرها يعمل على تنمية التربية البيئيةفي اإلثرائية 
 النتائج  وتعزى هذهالكلي واالختبارات الفرعية للتفكير االبتكاري ،في االختبار  لموهوبينا

اإليجابية إلى طبيعة البرنامج االثرائي الذي صيغت مفرداته  وأنشطته المختلفة لكي تتناسب 
 للتفكير االبتكاري على قياسها ، من خالل) تورانس(لعقلية التي يركز اختبارومستوى القدرات ا

فة إلى تناول  إضا، طرح  مواضيع هامة تتصف بالحداثة ، ومراعاة ميول واهتمامات الطلبة 
المتنوعة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية من القضايا البيئية البرنامج االثرائي مجموعة 

خرى ، اإلنسان والكائنات الحية األعلى للطلبة والتي تتطلب حلوال متنوعة لمواجهة أخطارها 
 القضايا من العوامل الهامة ، التي تسهم في إنتاج أفكار تلكحيث تعتبر المعرفة المتراكمة حول 

 .البيئية حلول أصيله للمشاكل وعديدة 
     ومن اإلجراءات التي تضمنها البرنامج االثرائي استخدام مجموعة من األنشطة االثرائية 

المهارات و المعارف بأسلوب علمي يتسم بالمتعة ساعدت الطلبة على إكساب مجموعة كبيرة من 
تتقيد من خالل حث الطلبة على بناء األسئلة المفتوحة والتي تتطلب العديد من اإلجابات دون ال

 مما ساهم في إثراء خبرات الطلبة الموهوبين ، عن أسلوب السرد والتلقين  ، بعيداًبإجابة واحدة
م وآرائهم في ضل تعدد اآلراء واإلجابات ، فأصبح الطلبة وتدريبهم على كيفية التعبير عن أفكاره
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قادرين على إعادة تقويم المعارف األصلية وتعديلها في ضوء ما اكتسبوه من معارف جديدة مما 
 .لديهمساهم في نمو مهارات التفكير االبتكاري 

لبة طبيعة     ولعل ابرز العوامل التي ساهمت في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى الط
القضايا البيئية المعاصرة والتي ساهمت مفرادتها في تحفيز الطلبة للوصول إلى  مستوى متقدم  

وفهمها بشكل عميق ، وذلك من خالل  استخدام مهارات تفكير الفعال في تلك القضايا من ال
ون على االكتشاف والمالحظة فتحليل الفروض والحساسية للمشكالت وبالتالي أصبح  الطلبة قادر

 .  مهارات التفكير أالبتكاري لديهمتقديم أفكارا أكثر تفصيال مما ساهم في تنمية
تقسيم الطلبة للعمل  ضمن مجموعات ، برنامج االثرائي      ومن اإلجراءات التي تضمنها ال

 األفكار بصورة تلك أكبر لمناقشة لزيادة التفاعل بينهم حيث أن تبادل وجهات النظر يعطي فرصاً
لول المناسبة  الحتوليد  يسهم في إثارة التفكير من خالل  نشطاً تعليماًمما يضفي مناخاًمقة ، مع

، وبناء على ما تقدم فإن المناقشات المستمرة لألفكار المطروحة وتقويمها أسهم للمواقف التعليمية 
ي البرنامج  لدى الطلبة الذين شاركوا فاالبتكاريبشكل إيجابي في تنمية القدرة على التفكير 

 . ئج التي توصلت إليها هذه الدراسةوكذلك أسهم  في تفسير بعض النتا، التدريبي 
 الكبير للبرامج  رالتي أبرزت الدو) 2006(من  دراسة جرادات مع كل        تتفق هذه الدراسة 

 كدت التي أ) 2006(ة الموهوبين ، ودراسة صالح في تنمية مهارات اإلبداعي لدى الطلباإلثرائية 

االبتكاري  للطالبات  الموهوبات في  التفكير لتنمية المنزلي االقتصاد في إثرائي برنامج فاعلية
أشارت إلى تفوق طلبة المجموعة   التي)2006(اإلمام  ودراسة سعودية ،المملكة العربية ال

يا المثيرة   على بعض القضاالقائم التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في البرنامج االثرائي 
التي أشارت إلى ) 1998(ودراسة نور الدين االبتكاري في األردن ،  تنمية مهارات  للجدل في

برنامج إثرائي صيفي في تنمية التفكير اإلبداعي وتكوين اتجاهات ايجابية لدى الطلبة دور 
 .المشاركين 

 : الثانيمناقشة نتائج السؤال 
 الختبار ي على المقياس البعدإحصائية داللة  إلى وجود فـروق ذات النتائجتوصلت     

واالختبارات الفرعية بشكل خاص ، حيث تبين ارتفاع المتوسط الحسابي  بشكل عام التحصيل
 هذه النتيجة على أن وضع أكدت حيث ، ي البعديألداء المجموعة التجريبية في االختبار التحصيل

 لدى الطلبة التحصيل األكاديمي وتطويره تنمية يعمل على التربية البيئية  في اإلثرائية البرامج 
  والتي تعمل على تشجيع تم إعدادهاالتي اإلثرائية  يعود إلى طبيعة األنشطة مما، الموهوبين 

الطلبة على البحث واالكتشاف لتمييز المعلومات الصحيحة من غيرها ، كونها مرتبطة وبشكل 
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ي زيادة الحصيلة المعرفية لديهم ، واتساع  وعمق مما يسهم ف، مباشر  بحياة الطلبة ومجتمعاتهم 
مما ، نتيجة التعمق في طرح األفكار ومناقشتها مناقشه مستفيضة  ، المفاهيم والمعلومات السابقة  

يعزز لديهم الرغبة القوية في معالجة القضايا البيئية من خالل معاينتها وتفحصها من عدة 
 . التفكير اتجاهات للخروج عن األطر التقليدية في

الطلبة بمجموعة  تزويد        كما يمكن تفسير نمو التحصيل األكاديمي لدى الطلبة الموهوبين 
العديد من االستراتيجيات واألساليب التعليمية المتطورة والتي  باستخدامالبيئية  من القضايا 

 ما لديهم من ستغلين ساعدت الطلبة على التفاعل فيما بينهم ، وطرح األسئلة  المفتوحة النهاية م
 ، مع ربطها بالمعارف والمعلومات الحالية مما أدى إلى توسيع خبرة معارف وتجارب سابقة

مما عزز ذلك من زيادة تحصيلهم للمفاهيم والمعارف  ،الطلبة ، وتوليد معلومات جديدة أكثر عمقاً
 نحو البرنامج وقهموتش دافعيتهم ة وزياد انتباههم جذب التي تضمنها البرنامج االثرائي ،و

 . االثرائي
يساعد على التفاعل الواضح بين أفراد المجموعة الواحدة إن نظام المجموعات        كما

 الحوار والمناقشة في القضايا هم  علىيشجعوتعاونهم في إدراك المعارف والحقائق الجديدة ، و
لطلبة في المشاركة عطي الفرص لجميع اي ، كمامن صلب عمل األنشطة االثرائية هي التي 

ثر كبير في بناء المعرفة لدى أفراد المجموعة مما يؤدي  ظهور أالفاعلة في عملية التعلم 
 ، مما يساهم زيادة  وتنظيماًالتجريبية ، وجعل البنى المعرفية لدى الطلبة الموهوبين أكثر تنسيقاً

 . التحصيل لديهم 
 أنشـطة  إنذاتيـة ، حيـث    بصورة التعلم من الطلبة تمكن بطريقة معد محتوى البرنامج  إن 

 وقد استخدمت العديد من منطقيا ، ومتسلسلة ومترابطة كانت متنوعة الطلبة  تلقاها  التي البرنامج
 برامج من خالل استخدام  مصادر التعلم كما تم  توظيف تقنية المعلومات في عملية  التدريس 

 POWER POINT , FLASH MACROMEDIA) ( مثل  وجذابة ومشوقة مثيرة حاسوب

, Photo impact والتي أسهمت بشكل فاعل في سرعة التعلم والوصول إلى درجة اإلتقان.  
البـرامج  إعداد والتي أشارت إلى أهمية ) 2005 (ي دراسة الحماد مع   وتتفق هذه الدراسة أيضاً   

 التأثير كان كبيراً في  حجم حيث أن ، للطلبة الثقافة البيئية تنمية  في  التربية البيئية التدريبية في 
التي أشارت إلى فاعلية استخدام المـدخل  ) 2003( و مع دراسة عبد الفتاح ،االختبار ألتحصيلي 

االثرائي في العلوم في تنمية التحصيل المعرفي للطلبة المتفوقين ، وتتفق هذه الدراسـة أيضـا                
 التحصيل في تنمية  العلوم فية اإلثرائيالتي أشارت إلى دور البرامج ) 2000(الحازمي  ودراسة

تفوق األنشطة االثرائيـة    مما يؤكد    في المملكة العربية السعودية      المتفوقينطلبة  ال لدىاألكاديمي  



 خالد الحموري. د

 634

 وتتفق هذه الدراسة أيضـا و دراسـة         ، التعليم التقليدية في تنمية التحصيل العلمي        أساليبعلى  
امج األنشطة الالصفية لحماية الطبيعة  التي بينت  أثر المشاركة في بر    (Bogner,1999)بوجنر  

 . دراكات البيئية للطلبة المشاركينفي تنمية  المعارف واال
 أشارت نتائج الدراسة إلى (Loman,1999) الدراسة عن دراسة لومان تلك في حين تختلف

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لنمو االتجاهات في العلوم والمفاهيم البيئيـة لـدى    
 .    ين نتيجة لتأثير البرنامج العلميأفراد المجموعتين التجريبيت

 

 : التوصيات
 . على طلبة من فئات تعليمية أخرىاعلية البرنامج االثرائي المقترحدراسة ف -1

 .ى كيفية تنفيذ البرنامج االثرائي تدريب المعلمين علوتطوير حقائب تعليمية  -2

 ذات العالقة بحماية البيئة تالموهوبين والمؤسساالعمل على فتح قنوات االتصال بين الطلبة  -3
 .  المناسبة لهاللتعرف على المشكالت البيئية اقتراح الحلول

 . منهجية لمختلف المراحل التعليمية االثرائية الالجضرورة استخدام البرام -4

 .طالبات من نفس المرحلة التعليميةتطبيق دراسة على عينة اكبر بمشاركة ال -5

الستقصاء مجموعة عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية ن البرامج االثرائية يم مجموعة متصم -6
 .مهارات التفكير االبتكاريقد تؤثر في تنمية 

 

 : المراجع
فعالية األنشطة التعليمية االثرائية في تدريس وحدة الفضـاء         : )1999(أحمد ، أمال محمد      -1

التحصيل الدراسي لدى طلبـة     الخارجي والكواكب والنجوم في تنمية المهارات االبتكارية و       
 .  154-125) : 4 (2 ، الصف اإلعدادي ، مجلة التربية العلمية

 . الرياض ، الدار الصولتية للتربية ، التحصيل الدراسي: )1995(الحامد ، محمد  -2

 ، عمان ، دار     سيكولوجية اإلبداع  وأساليب تنميته    : )2005(كتاني ، ممدوح عبد المنعم      ال -3
 . المسيرة

 فاعلية برنامج إثرائي قائم على بعض القضايا المثيرة):  2003(، محمد احمد صالح اإلمام  -4

العربية  في تنمية مهارات التفكير الناقد واالبتكاري لدى الطلبة المتفوقين  ، الجمعية للجدل 
 . ، مار)26(، ع)7(الطفولة العربية ،م الطفولة العربية ، مجلة   لتقدم

  : مطلـق  ، الحـازمي ، و  حـصال ، الضبيان، و اطعي ، عبداهللا    الق، و ، عبداهللا   آل شارع    -5
 . التقنية ز،الرياض ، مدينة الملك عبد العزيبرنامج الكشف عن الموهوبين : )2000(
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 ، دراسة تجريبية علـى التالميـذ        اإلثراء والتفكير الناقد  : )2001(بهجت ، رفعت محمود      -6
  . القاهرةاالبتدائي ، عالم الكتب ،  المتفوقين بالتعليم 

  . 3 ،عمان ، دار الفكر للطباعة ،طتعليم التفكير :)2007(فتحي عبد الرحيم ، جروان ، -7
 .، دار الفكر ،عمان أساليب الكشف عن الموهوبين: )2008(فتحي عبد الرحيم ، جروان ، -8

ي قائم على المشكالت فـي      ، اثر برنامج إثرائ   ) 2006(دات ، عبداهللا مصطفى محمود      جرا -9
 ن في المراكز الريادية في األردن،ات التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطلبة المتفوقيمهار تنمية

 . عة عمان العربية للدراسات العليا ، جامرسالة دكتوراه غير منشورة
 ، القـاهرة ، دار                                  قراءات في تعليم التفكير والمـنهج    : )1997(جابر،عبد الحميد جابر،     -10

 .1النهضة العربية ، ط  
 .  ، العين ، دار الكتاب الجامعي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي :) 2005(، محمد جمل  -11
  .ر ،عمان ، دار الدردليل مهارات التفكير ، )2002 (حسين ، ثائر و فخرو ، عبد الناصر -12
بيئية قائم  قترح في التربية ال   برنامج م  :)2005 ( عبـد اهللا غالب عبـد الكريم     الحمادي ،  -13

رسـالة  ،  عايير لتنمية الثقافة البيئية لطالب كليات التربية بالجمهوريـة اليمنيـة            ي الم عل
 . منشورة ، كلية التربية ، جامعة الحديدة  ردكتوراه غي

العين ، دار الكتـاب     ،   األطفال الموهوبون والمتفوقون   :)2005(، خالد خليل     الشخيلي -14
  .الجامعي

 التفـوق والموهبـة واإلبـداع   : )2007(صاعدي لد بن سعيد االصاعدي ، ليلى بنت سع  -15
 . ، عمان دار الحامدالقرارات واتخاذ

التنمية مهارات   المنزلي االقتصاد في لتنمية إثرائي برنامج  فاعلية:)2006(روعة ، صالح  -16
  ،المؤتمر العربي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفـوقين للموهوبات ،  بتكاريالا التفكير
 . ة  الملك عبد العزيز ورجالهمؤسس

المدخل االثرائي في وحدة العلوم قائمـة علـى   ) : 2003(هدى عبد الحميد ، د الفتاح   عب -17
والتفكير الناقد للتالميذ المتفوقين في المرحلة اإلعدادية ،مجلة  الذاتي في تنمية التحصيل 

  .2مس ، مج ، جامعة عين ش  الجمعية المصرية للتربية العملية ، كلية التربية 
  ، البتكـاري ااختبارات تـورنس للتفكيـر   : )1972(عبد اهللا سليمان ، أبو حطب، فؤاد        -18

 .المصرية القاهرة ، االنجلو
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ر اإلبداعي لـدى طلبـة       اثر التربية الموسيقية في تنمية التفكي      :)1997(القاضي ، وائل     -19
 ماجسـتير غيـر   رسالةفي المدارس الحكومية في مدينة نابلس ، األساسي  الصف السابع

 .نابلس/ النجاح الوطنية   ة ، جامعمنشورة
 .  ، عمان ، دار الفكرتعليم التفكير لألطفال: )2005 (ةقطامي ، نايف -20
 .  ، عمان ، دار المسيرة  تعليم التفكير لجميع األطفال  :)2007(قطامي ، يوسف  -21
 مهارات قدرات   اثر برنامج إثرائي صيفي على تنمية     : )1998(نور الدين ، عبد الرحمن       -22

جلة مركـز  التفكير االبتكاري وتكوين اتجاهات ايجابية لدى الطلبة المشاركين نحوها ،  م     
 . 82-59):14(7البحوث التربوية ، 

، تربية األطفال المتفوقين والموهوبين في المدارس العاديـة      : )1999(واينبر ، سوزان     -23
 .ار الكتاب الجامعيالعين ، د لشخص ، زيدان السرطاوي،ا يزعبد العز ترجمة
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