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فاعلية بزنامج تعليمي يستند إىل اسرتاتيجية العصف
الذهني يف مادة الدراسات االجتماعية لتنمية الطالقة
اللفظية لدى الطالب املوهوبني بالقنفذة
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تعميمي

ذلؾ يتطمب منا االىتماـ بجميع الكفاءات والعقوؿ البشرية

يستند إلى استراتيجية العصؼ الذىني في مادة الدراسات االجتماعية

المفكرة ,حتى تكوف قادرة عمى حؿ المشكالت بأفضؿ طرؽ

لتنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف ,وتـ استخداـ المنيج

ممكنة ,والمساعدة في توليد أكبر عدد ممكف مف األفكار أو

شبو التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )18طالباً موىوباً تـ

البدائؿ ويعد الموىوبوف مف أىـ أنماط ىذه الكفاءات والعقوؿ

اختيارىـ بطريقة قصدية مف الطالب الموىوبيف بالصؼ الثاني

المفكرة ,فيـ كنز األمة وعتادىا وقادة المستقبؿ الذيف يساىموف

المتوسط المسجميف في مركز رعاية الموىوبيف لمبنيف بالعرضيتيف في

في بناء بمدانيـ ورقي مجتمعاتيـ.

منطقة القنفذة في المممكة العربية السعودية ,حيث تـ توزيع أفراد عينة

ويحتاج الطالب الموىوبيف إلى العديد مف المناىج الدراسية

الدراسة بطريقة عشوائية عمى مجموعتيف إحداىما تجريبية وبمغ عدد

والبرامج التربوية التي تتناسب واحتياجاتيـ الخاصة ,فيـ

طالبيا ( )10طالب موىوبيف تـ تدريسيـ بطريقة العصؼ الذىني,

يمتمكوف ثروة لغوية واسعة ,ويتميزوف بقدرتيـ الفائقة عمى

واألخرى ضابطة وبمغ عدد طالبيا ( )8طالب موىوبيف تـ تدريسيـ

اكتساب كـ ىائؿ مف المعمومات واختزانيا ,كما أنيـ يتميزوف

بالطريقة التقميدية ,وبعد ذلؾ تـ استخداـ اختبا ارً لقياس الطالقة المفظية

بحبيـ الشديد لالستطالع واالستكشاؼ لكؿ ما ىو جديد مما

أعده الباحث في مادة الدراسات االجتماعية بالصؼ الثاني المتوسط,
والذي تـ تطبيقو قبمياً ,وبعدياً ,وتتبعياً عمى عينة الدراسة ,كما طُبِّؽَ

يدعو ذلؾ إلى تصميـ برامج تربوية تتحدى قدراتيـ العقمية

البرنامج التعميمي الذي قاـ الباحث بإعداده لتعميـ الطالقة المفظية عمى

العالية وتتفؽ وسماتيـ الشخصية واتجاىاتيـ المختمفة [.[1

طالب المجموعة التجريبية باالستناد إلى استراتيجية العصؼ الذىني,

وأكدت المممكة العربية السعودية عمى أىمية اكتشاؼ

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة

الموىوبيف ورعايتيـ ,وتوفير جميع الوسائؿ الالزمة لتنمية

التجريبية في التطبيؽ البعدي ,كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ

قدراتيـ العقمية ومواىبيـ المختمفة ,وقد اعتمدت و ازرة التعميـ

ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في

والرئاسة العامة لتعميـ البنات بدعـ مف مدينة الممؾ عبدالعزيز

التطبيقيف البعدي والتتبعي ,وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف

لمعموـ والتقنية عاـ  1997مشروع بحثي متكامؿ أطمؽ عميو

التوصيات والمقترحات ذات العالقة.

مسمى (برنامج الكشؼ عف الموىوبيف ورعايتيـ) والذي تمخض

الكممات المفتاحية :برنامج تعميمي ,استراتيجية العصؼ الذىني ,مادة

عنو إعداد وتقنيف مقاييس الذكاء واإلبداع ,وفي عاـ 1999

الدراسات االجتماعية ,الطالقة المفظية ,الطالب الموىوبيف.

جاءت فكرة تأسيس جمعية وطنية لدعـ اتجاه االىتماـ بالطالب

 .1المقدمة

الموىوبيف ,وعندما رعى خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل

يشيد عالمنا المعاصر اليوـ الكثير مف التحديات المحمية

بف عبدالعزيز – ولي العيد آنذاؾ – حفؿ تأسيسيا أعمف عف

واإلقميمية والعالمية ,والتي مف أىميا تمؾ التحديات التي تفرضيا

تطوير فكرة الجمعية إلى مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في شتى مجاالت الحياة وكؿ
2

مستقمة في رعاية الموىوبيف تعرؼ بمؤسسة الممؾ عبدالعزيز

تجعؿ الطالب الموىوبيف يميموف إلى توظيفيا في أدائيـ,

ورجالو لرعاية الموىوبيف ,وفي عاـ  2000أطمؽ عمى ىذا

وأفكارىـ ,واقتراحاتيـ ,مما يساعدىـ ذلؾ عمى الشعور باأللفة

المشروع مسمى اإلدارة العامة لمموىوبيف لتمثؿ الجياز التربوي

مع ىذا النمط مف التفكير اإلبداعي الذي يتصؼ بقابميتو

والتعميمي الذي يقوـ بتنفيذ سياسة المممكة العربية السعودية في

لمتطوير والتدريب ,باإلضافة إلى فائدتو بالنسبة لمطالب

تربية وتعميـ الموىوبيف [.[2

الموىوبيف والمبدعيف [.[5
ودعا الكثير مف التربوييف إلى ضرورة استخداـ استراتيجيات

ويتبنى برنامج رعاية الموىوبيف بمدارس التعميـ العاـ التابعة
لو ازرة التعميـ بالمممكة العربية السعودية تعريؼ ميريالند

وطرؽ تدريسية جديدة تتناسب وقدرات الطالب الموىوبيف,

) (Mirelandلمطمبة الموىوبيف وىـ :أولئؾ الذيف يمتمكوف

وتنمي مياراتيـ اإلبداعية ,فابتكر أوزبورف )(Osborn

قدرات واستعدادات عالية تؤىميـ إلنجاز وأداء متميز ,ويحتاجوف

استراتيجية العصؼ الذىني ) (Brain Stormingفي أواخر

إلى برامج وخدمات تربوية متنوعة تتخطى ما تقدمو المدرسة في

الثالثينات ,وطبقيا في عممو بمجاؿ اإلعالنات ,حيث أنو كاف

برامجيا العادية ,وذلؾ لمساعدتيـ عمى تطوير أنفسيـ

يعمؿ رئيساً لوكالة نشر أمريكية معروفة ,ثـ قاـ فيما بعد

ومجتمعيـ ,ويشمؿ ذلؾ الطمبة الذيف يميزوف في إحدى القدرات

بتطويرىا حتى أصبحت استراتيجية ىامة وفريدة يستخدميا

اء في شكؿ إنجاز ظاىر أو استعداد
اآلتية أو في بعضيا سو ً

المعمموف في تدريس موادىـ ,لما ليا مف أىمية وأثر فعاؿ في

محتمؿ وتتضمف القدرة العقمية العامة ,واستعداد أكاديمي خاص

تنمية التفكير لدى الطالب الموىوبيف ,فيي تستثير أفكارىـ

والتفكير اإلبداعي ,والقدرات القيادية ,والفنية ,والنفسحركية [.[3

وتتحدى قدراتيـ العقمية ,ولذلؾ أطمؽ بيروف ) (Pieronعمى

وحظيت ميارة الطالقة المفظية ) (Verbal Fluencyالتي

استراتيجية العصؼ الذىني مسمى (تجاذب األفكار) ,وقد بيف

تعتمد بشكؿ رئيس عمى طالقة األفكار والتعبير المغوي باىتماـ

كوبييو ) (Kubieوىو محمؿ نفسي معاصر الوظيفة التي تؤدييا

عديد مف الباحثيف والدارسيف في مجاؿ رعاية الموىوبيف

استراتيجية العصؼ الذىني وىي وظيفة التحرر واالنعتاؽ مف

والمتفوقيف ,إذ تعد مف أىـ ميارات التفكير اإلبداعي التي تسيـ

القيود التي يتـ اكتسابيا في مراحؿ متقدمة مف جمسات العصؼ

في تقوية البناء المعرفي ) (Cognitive Structureوتنمية

الذىني [.[6

األنشطة الذىنية المتنوعة لدى الطالب الموىوبيف ,كما أنيا

وتعد استراتيجية العصؼ الذىني مف الطرؽ المميزة التي

تساعدىـ في االنتقاؿ بسيولة مف الذاكرة طويمة المدى إلى

تعمؿ عمى تنمية الطالقة المفظية وتطويرىا لدى الطالب

األفكار والخبرات ذات الصمة بالمواقؼ أو المشكالت التي

الموىوبيف ,لذلؾ فيي تيدؼ إلى تقسيـ الطالب إلى مجموعات

تعترضيـ ,وىذا بدوره يعينيـ عمى التفاعؿ السريع مع أية مشكمة

متساوية وتعمؿ عمى استمطار األفكار دوف نقد ,والتمرس عمى

أو موقؼ ومف ثـ معالجتيا بطرؽ ذىنية متنوعة ,ويواجو عديد

سرعة التفكير ,وكسر الجمود وتحدي العقوؿ ,كما أنيا تساعد

اء أكانت البسيطة
مف الطالب الموىوبيف مشكالت جديدة سو ً

الطالب الموىوبيف عمى إثراء معموماتيـ ,وتنمية قدراتيـ العقمية

منيا أـ المعقدة تتحدى إمكاناتيـ وقدراتيـ العقمية ,أي أنيا

ومواىبيـ المختمفة ,وتركز عمى مشاركتيـ الفعمية في جمسات

تستثير النشاط التفكيري لدييـ لمحصوؿ عمى أكبر قدر ممكف

العصؼ الذىني لتوليد أكبر عدد ممكف مف الحموؿ والبدائؿ

مف الحموؿ المناسبة ليا بأفضؿ طرؽ ممكنة ,وىذا يمزـ تفعيؿ

لممشكالت المعنية بالعصؼ ].[7
وتحقؽ استراتيجية العصؼ الذىني أقصى درجات التفاعؿ

مياـ التجييز والمعالجة الذىنية [.[4

بيف المعمـ وطالبو ,فيي تتيح قد اًر كبي اًر مف التشويؽ واإليجابية

إف تبني فكرة الطالقة المفظية واحتراميا كقدرة إبداعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة,
3

4

10

2015

لمطالب الموىوب ,وتدربو عمى ميارات التفكير اإلبداعي ,وتحفزه

بصفة عامة ,وتنمية ميارة الطالقة المفظية بصفة خاصة ,واثارة

لممشاركة الفعالة في الحوار ,وتحبب إليو عممية طرح األفكار

الطالب الموىوبيف وترغيبيـ في تعمـ تمؾ الميارات وتوظيفيا.

ميما يكف نوعيا ,كما يمكف لممعمـ إتباع ىذه االستراتيجية مع

وبالتحديد يمكف تمخيص مشكمة الدراسة الحالية مف خالؿ

طالبو في حصص المناقشة الحرة ,حيث يطرح عمييـ قضية

اإلجابة عف األسئمة التالية:

معينة ,ثـ يتيح الفرصة ليـ كي يعبروا عف رأييـ بكؿ حرية ,أو

أ .أسئمة الدراسة

أف يطرحوا أفكارىـ حوؿ ىذه القضية دوف حرج أو تردد [.[8

 -1ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α
) 0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف

وتعتبر مادة الدراسات االجتماعية بما تتضمنو مف مفاىيـ,
وخبرات ,وميارات ومعارؼ وحقائؽ مجاالً خصباً لتنمية الطالقة

القبمي والبعدي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج؟

المفظية لدى الطالب الموىوبيف ,حيث أف ىذه المادة قد صممت

 -2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

لرفع مستوى الكفاءة التفكيرية وكذلؾ اإلبداعية لمطالب

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف

الموىوبيف والعادييف عمى ٍ
حد سواء ,كما أنيا تنمي اإلحساس

البعدي والتتبعي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج؟

بالوعي والثقة بالنفس لدى ىؤالء الطالب ,وبصفة خاصة في

 -3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

المرحمة المتوسطة ,وتحتوي مادة الدراسات االجتماعية كذلؾ

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في

عمى مجموعة كبيرة مف األنشطة والبرامج اإلثرائية التي تتحدى

التطبيؽ البعدي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج؟

قدرات الطالب الموىوبيف ,وتنمي بعض الميارات لدييـ مثؿ

 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

حؿ المشكالت ,واالستقراء ,واالستنتاج [.[9

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في

ومف األسباب التي دفعت الباحث إلجراء ىذه الدراسة ىي

التطبيؽ التتبعي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج؟

ندرة الدراسات في المممكة العربية السعودية التي تناولت العصؼ

ب .أهداف الدراسة

الذىني بشكؿ عاـ وتطبيقو في مادة الدراسات االجتماعية بشكؿ

ىدفت الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:

خاص عمى حد عمـ الباحث ,ولذلؾ جاءت ىذه الدراسة كمحاولة

 -1الوقوؼ عمى فاعمية برنامج تعميمي يستند إلى استراتيجية

مف قبؿ الباحث لمعرفة فاعمية برنامج تعميمي يستند إلى

العصؼ الذىني في التدريس وبياف أثره في تنمية ميارة الطالقة

استراتيجية العصؼ الذىني في مادة الدراسات االجتماعية لتنمية

المفظية لدى الطالب الموىوبيف ,واثارتيـ وترغيبيـ في اكتساب

الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف في القنفذة.

تمؾ الميارة مف خالؿ مادة الدراسات االجتماعية.
 -2تقصي أثر األنشطة التي تعتمد عمييا استراتيجية العصؼ

 .2مشكمة الدراسة

الذىني في تنمية ميارة الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف.

تسعى ىذه الدراسة إلى البحث عف فاعمية برنامج تعميمي
يستند إلى استراتيجية ميمة مف استراتيجيات التدريس الحديثة

ج .أهمية الدراسة

المتمثمة في استراتيجية العصؼ الذىني ,ومحاولة دراسة أثرىا

تتضح أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

في تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف بالقنفذة مف

 -1األىمية النظرية:

خالؿ مادة الدراسات االجتماعية ,إذ يأمؿ الباحث أف تسيـ

وتكمف األىمية النظرية ليذه الدراسة في اآلتي:

نتائج ىذه الدراسة وتوصياتيا في االرتقاء بأساليب استخداـ

تضيؼ ىذه الدراسة موضوعاً حيوياً وجديداً ييـ القائميف عمى

طرائؽ جديدة في التدريس بيدؼ تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

تربية الطالب الموىوبيف وييـ كذلؾ صانعي القرار التربوي مف
4

ٍ
بشكؿ عاـ ,حيث تمقي ىذه
أجؿ رفع المستوى التعميمي والتربوي

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

الدراسة الضوء عمى العناصر األساسية المكونة لبرنامج تعميمي

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف

مستند إلى استراتيجية العصؼ الذىني ,وبياف مدى االستفادة

البعدي والتتبعي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج.

منو في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ,وبصفة خاصة ميارة

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف.

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في

كما وتكمف األىمية النظرية لمدراسة الحالية أيضا في بياف اثراء

التطبيؽ البعدي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج.

الميداف نظريا باستراتيجية تعتبر ىامة في تنمية القدرة عمى

 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

الطالقة المفظية والتفكير االبداعي وىي استراتيجية العصؼ

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في

الذىني.

التطبيؽ التتبعي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج.

 -2األىمية التطبيقية:

ه .حدود الدراسة

وتكمف األىمية التطبيقية ليذه الدراسة في اآلتي:

تنحصر الدراسة الحالية في نطاؽ الحدود التالية:

أ -تطوير برنامج تعميمي مستند إلى استراتيجية العصؼ الذىني

 -1الحد المكاني :والمتمثؿ في المدارس الحكومية بمحافظة

وبياف أثره في تطوير ميارات الطالقة المفظية عند تدريس مادة

القنفذة في المممكة العربية السعودية.

الدراسات االجتماعية لدى الطالب الموىوبيف.

 -2الحد الزماني :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي

ب -تطوير مقياس لقياس الطالقة المفظية لدى الطالب

األوؿ مف العاـ الدراسي (.)2015 – 2014

الموىوبيف في مرحمة التعميـ المتوسطة واستخراج دالالت صدؽ

 -3الحد البشري :والمتمثؿ في الطالب الموىوبيف في مرحمة

وثبات لو تبيف فاعمية تطبيقو في قياس ميارات الطالقة المفظية.

التعميـ المتوسطة في مراكز الموىوبيف التابعة لمحافظة القنفذة

ج -تزويد ميداف الدراسات االجتماعية باستراتيجية تدريسية

في المممكة العربية السعودية.

تستند إلى توظيؼ العصؼ الذىني لتحسيف مقدار تعمـ الطالب

و .مصطمحات الدراسة

الموىوبيف لمادة الدراسات االجتماعية وتطوير قدراتيـ في

العصف الذهني

الطالقة المفظية أيضا.

ُي َعَّرؼ العصؼ الذىني بأنو :أسموب يستخدـ لتحفيز

د -تزويد القائميف عمى إثراء العممية التدريسية مف متخصصيف,

التفكير وتنميتو ,ويعمؿ عمى تشجيع الجماعات أو األفراد نحو

ومشرفيف تربوييف ومعمميف في إثراء عناصر المناىج بو ازرة

إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار والمقترحات تجاه المشكمة

التعميـ في المممكة العربية السعودية ,وذلؾ مف خالؿ االستفادة

المطروحة ,بيدؼ إيجاد أفضؿ الحموؿ والبدائؿ المناسبة

مف نتائج تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الطالب الموىوبيف في

لحميا [.[10

محافظة القنفذة.

أما التعريؼ اإلجرائي لمعصؼ الذىني في ىذه الدراسة ىو:

د .فرضيات الدراسة

أسموب تعميمي تـ تصميمو وفؽ برنامج قاـ بإعداده الباحث

تحاوؿ الدراسة اختبار الفرضيات التالية:

لتطبيقو عمى عينة الدراسة التجريبية في جمسات جماعية بيدؼ

 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستػ ػوى ≥ (α

تشجيعيـ عمى توليد أكبر قدر ممكف مف األلفاظ أو الكممات,

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف

والعمؿ عمى استمطار أفكارىـ دوف نقدىا وترغيبيـ في إثارتيا

القبمي والبعدي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج.

وتقبميا بغية التوصؿ إلى حموؿ إبداعية لمشكمة معينة.
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الموىوبيف ,مف خالؿ تنمية ميارات التفكير السميـ لدييـ,

الطالقة المفظية

واثارتيـ وترغيبيـ في اكتساب تمؾ الميارات.

ىي إعطاء عدد كبير مف الجمؿ ,واأللفاظ ,والتراكيب

المحور األوؿ :استراتيجية العصؼ الذىني

المفيدة خالؿ فترة زمنية محددة [.[11
أما التعريؼ اإلجرائي لمطالقة المفظية ىو :الدرجة التي

(Brain

)Storming
تعد استراتيجية العصؼ الذىني مف الطرؽ الحديثة التي

يحصؿ عمييا عينة الدراسة في مقياس الطالقة المفظية الذي قاـ
بإعداده الباحث ألغراض الدراسة الحالية.

تثير التفكير عند المتعمميف وتنمي قدراتيـ اإلبداعية ,وتطمؽ

مادة الدراسات االجتماعية

طاقاتيـ الكامنة في جو مف الحرية واألماف خالؿ جمسة تدريبية

"ىي مصطمح يطمؽ عمى الموضوعات التي يدرسيا التالميذ

قصيرة ,كما أنيا تعمؿ عمى استمطار أكبر قدر ممكف مف

في التاريخ ,والجغرافيا والتربية الوطنية ,كما أنيا أحد المياديف

األفكار واآلراء دوف نقد أو إصدار أي حكـ ,حيث يكوف المتعمـ

التي تسيـ في تزويد المتعمـ بالمعمومات والمفاىيـ واكسابيـ

في قمة التفاعؿ مع الموقؼ ,وتعد أيضاً ىذه االستراتيجية مف

الميارات التي تمكنيـ مف البحث وتقصي الحقائؽ " [.[12

أفضؿ الطرؽ التي تصمح لالستخداـ في القضايا والموضوعات

الطالب الموىوبوف

الحرة والمفتوحة [.[14

يعرؼ مكتب التربية األمريكي الموىوبيف بأنيـ " أولئؾ الذيف

وتعتبر أيضاً استراتيجية العصؼ الذىني مف االستراتيجيات

يعطوف دليالً عمى قدرتيـ عمى األداء في المجاالت العقمية,

المستخدمة والمصممة مف أجؿ التدريب عمى الطالقة المفظية,

واإلبداعية ,والفنية ,والقيادية ,واألكاديمية الخاصة ,ويحتاجوف

فيي تيدؼ إلى إنتاج أفكار لفظية عديدة ومتنوعة ,كما أنيا

إلى خدمات وأنشطة ال تقدميا المدرسة عادة ,وذلؾ مف أجؿ

تتطمب تضافر التفكير وبخاصة أنو في حاالت معينة يصعب

التطوير الكامؿ لمثؿ ىذه االستعدادات أو القابميات" [.[13

عمى المتعمـ حؿ المشكمة بمفرده ميما كانت قدرتو أو شموليتو
في العمـ ,ولكف يمكنو حميا مف خالؿ االعتماد عمى أفكار

أما التعريؼ اإلجرائي لمطالب الموىوبيف في ىذه الدراسة
فيو :مجموعة الطالب الذيف تـ تصنيفيـ مف قبؿ مركز رعاية

اآلخريف [.[15

بناء عمى
الموىوبيف بإدارة التعميـ بالقنفذة عمى أنيـ موىوبيف ً

التطور التاريخي لدراسة العصؼ الذىني
يعتبر العالـ أوزبورف ) (Osborn, A.Fاألب الشرعي

مقاييس الذكاء واإلبداع التي تـ تقنينيا واعدادىا في و ازرة التعميـ

بالمممكة العربية السعودية ,بحيث تصؿ نسبة ذكائيـ أكثر مف

الستراتيجية العصؼ الذىني فيو أوؿ مف ابتدعيا عاـ ,1938

( )130عمى مقياس وكسمر.

وكاف يشتغؿ في شؤوف النشر والدعاية واإلعالـ ,حيث أنو في
بداية األمر لـ ييتـ بصياغة األسس النظرية التي قامت عمييا

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتناوؿ ىذا الجزء عرضاً مفصالً لممفاىيـ األساسية ,التي

طريقتو في العصؼ الذىني وانما قاـ بصياغتيا عدد مف

تتضمف أربعة محاور رئيسية وىي استراتيجية العصؼ الذىني,

الباحثيف النفسييف [ ]16وتعود أصوؿ طريقة أوزبورف إلى الديانة

ومادة الدراسات االجتماعية ,والطالقة المفظية ,والطالب

اليندوسية ,حيث استخدميا الينود قبؿ ( 400سنة) ,وكانوا

الموىوبيف ,باإلضافة إلى تناوؿ مجموعة مف األدبيات النظرية

يطمقوف عمييا مسمى براى – بارشانا)(Prai – Barshana

بيدؼ الوقوؼ عمى ما جاء فييا مف نتائج وبيانات تدؿ عمى

وتعني كممة (براى) الجانب الذي يقع خارج نطاؽ التفكير أما

أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في عممية التدريس,

كممة (بارشانا) فتعني السؤاؿ ,ثـ يقوـ األفراد المجتمعوف بعممية

ومدى فاعميتيا في تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب

تقويـ األفكار المطروحة ومناقشتيا ,وقد أورد أوزبورف في الطبعة
6

األولى مف كتابو الخياؿ التطبيقي)(Applied Imagination

إثارتيا وتقبميا بغية التوصؿ إلى حموؿ إبداعية لمشكمة معينة.

عاـ  1957توضيحاً مفصالً لطريقتو في استخداـ استراتيجية

مميزات وخصائص العصؼ الذىني:

العصؼ الذىني التي تصمح لمتطبيؽ في كؿ المجاالت التي

ىناؾ عدد مف المميزات والخصائص التي تتمتع بيا

تحتاج إلى إثارة التفكير ,فيي بذلؾ عممية تفكير فردي أو

استراتيجية العصؼ الذىني وتساىـ بشكؿ فعاؿ في تنمية قدرات

جماعي تستخدـ لتوليد وانتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار

التفكير اإلبداعي عند الفرد واالنتقاؿ بو مف الطرائؽ التقميدية إلى

والبدائؿ بيدؼ الوصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ اإلبداعية لمشكمة ما

األسموب األرقى في حؿ المشكالت [ ]20ومنيا:

[.[17

 -1األصالة :وىي القدرة عمى توليد أفكار نادرة ,وحؿ

ماىية العصؼ الذىني

المشكالت بطرؽ فريدة وغير مألوفة.

نقؿ الباحثوف العرب مصطمح ) (Brain Stormingإلى

 -2المثابرة :وتعني قدرة الفرد عمى التفكير لساعات ,وأف يبدي

العديد مف المرادفات ,ومنيا القصؼ الذىني ,والعصؼ الذىني,

استعداداً وتصميماً عمى مواجية اإلخفاؽ ,ومضاعفة الجيد في

وامطار الدماغ ,وتعصيؼ األفكار ,وعصر األفكار ويعد

التفكير عندما تكوف النتائج المتوقعة غير مرضية رغـ ما

مصطمح العصؼ الذىني أقوى ىذه المصطمحات وأكثرىا شيوعاً

يصادفو مف متاعب ومثبطات.

واستخداماً ,فالعقؿ يفحص المشكمة ويعصفيا ,بيدؼ التوصؿ

 -3االستقالؿ :ويعني البحث عف األفكار النادرة وغير المألوفة

إلى الحموؿ المناسبة ليا [.[7

والتي ال يفكر فييا اآلخروف ثـ تخميف الحموؿ المناسبة لممشكمة.

ؼ أوزبورف ) (Osborn, 1957المشار إليو لدى
وقد َّ
عر َ

 -4االقتراب واالبتعاد :وىي أف يقوـ الفرد بقراءة المشكمة

الطيطي [ ]18العصؼ الذىني بأنو :طريقة تقوـ عمى الفصؿ

وتدويف المالحظات حوليا واالطالع عمى ما أنجزه اآلخروف مف

المصطنع بيف إنتاج األفكار مف جية وتقويميا ومحاكمتيا مف

أفكار وحموؿ ليذه المشكمة ,ثـ يبتعد عف الفكرة حتى يراىا

جية أخرى.

بكامؿ أبعادىا.
 -5التأجيؿ والمباشرة :أي عدـ التسرع في إصدار األفكار,

ؼ العصؼ الذىني بأنو :طريقة تستخدـ إلثارة
كما ُعِّر َ

األفكار اإلبداعية حوؿ موضوع معيف ,حيث تكوف ىناؾ

والعمؿ عمى إيجاد حموؿ أخرى لممشكمة غير تمؾ التي تبدو

مجموعة تناقش ذلؾ الموضوع بكؿ حرية ,لمحصوؿ عمى أكبر

ألوؿ مرة.

عدد ممكف مف األفكار الجديدة وغير المألوفة مف أفراد

 -6إشراقة الفكر :أي يترؾ الفرد الفكرة في ذىنو لتتبمور بعد

المجموعة خالؿ جمسات تدريبية قصيرة [.[19

عدة محاوالت خائبة.
 -7التحقؽ مف صحة الحؿ :ويتـ ذلؾ مف خالؿ الطرؽ

وي َعَّرؼ أيضاً العصؼ الذىني بأنو :طريقة تستخدـ مف أجؿ
ُ

توليد أفكار وحموؿ إبداعية لقضية أو مشكمة معينة ,يقوـ بيا

الموضوعية.

مجموعة مف األفراد المشاركيف خالؿ فترة زمنية قصيرة [.[19

 -8دمج األفكار المعروضة مع أفكار أخرى :وذلؾ بيدؼ
الوصوؿ إلى أفكار جديدة.

وألغراض الدراسة الحالية ,يمكف تعريؼ العصؼ الذىني
بأنو :أسموب تعميمي تـ تصميمو وفؽ برنامج قاـ بإعداده

المبادئ األساسية لمعصؼ الذىني:

الباحث لتطبيقو عمى عينة الدراسة التجريبية في جمسات جماعية

يعتمد استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني عمى مبدأيف أساسييف

بيدؼ تشجيعيـ عمى توليد أكبر قدر ممكف مف األلفاظ أو

[ ]5وىما:

الكممات ,والعمؿ عمى استمطار أفكارىـ دوف نقدىا وترغيبي ػـ في

 -1تأجيؿ الحكـ عمى قيمة األفكار:
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العصؼ ,وتذكير المشاركيف بقواعد ومبادئ العصؼ الذىني,

األفكار المطروحة في أثناء المرحمة األولى مف عممية العصؼ

وتوزيع األدوار وفرص المناقشة بيف المشاركيف.

الذىني ,حيث يجب تقبؿ كؿ البدائؿ واالحتماالت ,فإحساس

ثانياً :الموثؽ:
ويطمؽ عميو أحياناً مسميات مختمفة كالناسخ ,والمدوف,

الفرد بأف أفكاره ستكوف موضعاً لمنقد والتقويـ سيؤدي ذلؾ إلى
ىروب األفكار منو ,ألف الحكـ والتقويـ يعوؽ تدفؽ األفكار.

والمدرب ,ويقوـ الموثؽ بأدوار ىامة في جمسات العصؼ

 -2كـ األفكار يرفع ويزيد كيفيا:

الذىني ,ومنيا تجييز أدوات التوثيؽ ,وتدويف كؿ األفكار
والمقترحات التي يطرحيا المشاركوف حوؿ المشكمة ,ثـ قراءة

يؤكد ىذا المبدأ عمى أف كـ األفكار المتولدة يؤدي إلى
تنوعيا ,بمعنى أف أفكا اًر كثيرة مف النوع المعتاد ,يمكف أف تكوف

النتاجات النيائية.

مقدمة لموصوؿ إلى أفكار أصيمة أو غير عادية في جمسة الحقة

ثالثاً :المشاركوف:
ويطمؽ عمييـ أحياناً مسميات مختمفة كالمجموعة,

مف جمسات العصؼ الذىني.

والمتدربوف ,والفئة المستيدفة ,ويقوـ المشاركوف في جمسات

المراحؿ التي تمر بيا جمسات العصؼ الذىني:

العصؼ الذىني بأدوار فعالة ,ومنيا المثابرة وعدـ الخنوع لمطرؽ

تمر جمسات العصؼ الذىني بشكؿ عاـ بثالث مراحؿ
رئيسية [ ]21وىي:

التقميدية في التفكير ,واطالؽ العناف لعقوليـ في توليد أكبر قدر

 -المرحمة األولى:

ممكف مف البدائؿ واالحتماالت حوؿ المشكمة ,وعدـ إخفاء أية
أفكار.

ويتـ فييا توضيح المشكمة وتحميميا ,ثـ تبويبيا تمييداً
لعرضيا عمى المجموعات المشاركة في جمسة العصؼ الذىني.

الشروط التي يجب توافرىا في مجموعة العصؼ الذىني:

 -المرحمة الثانية:

ىناؾ بعض الشروط التي يجب توافرىا في كؿ مجموعة مف
مجموعات العصؼ الذىني [ ]22وىي كما يمي:

وفييا يتـ عرض كؿ االحتماالت واألفكار التي تتضمنيا
المشكمة ,بيدؼ الوصوؿ إلى حموؿ تصورية ليا.

 -1العمر :يعتبر العمر شرطاً مؤث اًر في عممية العصؼ

-المرحمة الثالثة:

الذىني ,حيث أنو كمما تقدـ العمر بالفرد زاد إحساسو بضرورة
تقويـ المخرجات المفظية.

ويتـ فييا تقويـ كؿ األفكار المطروحة لحؿ المشكمة,
وحسابيا بطريقة عممية بغية الوصوؿ إلى حموؿ نيائية ليا.

 -2حجـ المجموعة :يتفاوت حجـ مجموعة العصؼ الذىني ما

األدوار الرئيسية في جمسات العصؼ الذىني:

بيف ( )6 – 4أفراد ,ويفضؿ أال يزيد حجـ المجموعة عف ()20

لكي تحقؽ جمسات العصؼ الذىني أىدافيا ,فالبد مف توزيع

فرد ,ويرى أوزبورف أف ( )12فرد ىو عدد مناسب الجتماعات

األدوار بيف األفراد المشاركيف في كؿ مجموعة مف مجموعات

العصؼ الذىني ,حيث يتاح لكؿ فرد الفرصة إلبداء آرائو

العصؼ الذىني ,والتعرؼ عمى مضاميف ومياـ كؿ دور مف

وأفكاره.

األدوار [ ]7وىي كالتالي:

 -3درجة التعميـ الرسمي :ويقصد بذلؾ التحصيؿ الدراسي ألفراد

أوالً :الميسر:

مجموعة العصؼ الذىني ومعرفة مستوياتيـ العممية ,ىؿ ىـ
متعمموف أـ أميوف ,حيث أنو يترتب عمى ذلؾ اختيار العصؼ

ويطمؽ عميو أحياناً مسميات مختمفة كالقائد ,والمحفز,
والمدرب ,ويقوـ الميسر بأدوار ىامة وفعالة في جمسات العصؼ

الذىني المناسب ألفراد المجموعة.

الذىني ,ومنيا تقديـ المشكمة المراد العصؼ عمييا ,وتحديد مدة

 -4المغة :تعد المغة شرطاً ىاماً وضرورياً ألفراد مجموعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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العصؼ الذىني ,لما ليا مف أثر في طبيعة المخرجات المفظية.

 -2إطالؽ حرية التفكير والترحيب بأي فكرة ميما يكف نوعيا,

 -5التقارب :يجب أف يكوف أفراد مجموعة العصؼ الذىني

وتشجيعيـ عمى توليد أكبر قدر ممكف مف األفكار.

متقاربيف إلى حد كبير في الثقافات والقيـ ,والمعتقدات ,وكذلؾ

 -3اإلدالء بأكبر قدر ممكف مف األفكار والتركيز عمى الكـ

الوظائؼ والتخصصات ,لما ليذا التقارب مف تأثير واضح عمى

المتولد منيا ,إذ أنيا كمما كثرت كمما كاف ذلؾ أفضؿ.

طبيعة األفكار المطروحة في جمسة العصؼ الذىني.

 -4البناء عمى أفكار اآلخريف وتطويرىا.

 -6االبتعاد عف الرسمية :تحتاج المجموعات المشاركة في

وتضيؼ الدراسة الحالية لعوامؿ نجاح العصؼ الذىني,

جمسة العصؼ الذىني إلى تييئة الجو اإلبداعي المناسب الذي

تدويف وترقيـ األفكار المنبثقة عف الجمسة لكي يراىا جميع

يساعدىا عمى طرح األفكار بكؿ حماس وأريحية.

المشاركيف ,وأف يسود الجمسة جو مف خفة الظؿ والمتعة,

طرؽ استخداـ العصؼ الذىني في حؿ المشكالت

باإلضافة إلى إيماف المعمـ المسؤوؿ عف الجمسة بجدوى ىذا

يمكف تمخيص طرؽ استخداـ العصؼ الذىني في حؿ المشكالت

األسموب في التوصؿ إلى حموؿ إبداعية.

[ ]16في الطريقتيف التاليتيف:

معوقات استخداـ العصؼ الذىني:
ىناؾ عدد مف المعوقات التي تعترض استخداـ استراتيجية

 -1طريقة العصؼ الذىني الفردي:

العصؼ الذىني [ ]14ومنيا:

أثبتت بعض الدراسات الحديثة أف استخداـ طريقة العصؼ
الذىني بشكؿ فردي تكوف مجدية ومفيدة أكثر ,فالفرد قادر عمى

 -1المعوقات اإلدراكية :وتتمثؿ في تبني الفرد نمط واحد فقط

إنتاج العديد مف األفكار المختمفة في جمسة عصؼ ىادئة قد

لمنظر إلى األشياء وال يتخمى عنو ,وىذا ما يسمى بالنظرة المقيدة

تكوف في منزلو ,أو في مكتبة ,أو في أي مكاف آخر ,وعادة ما

التي تخفي عنو الكثير مف الخصائص والجوانب األخرى لؤلشياء

تكوف ىذه األفكار مثمرة ومناسبة لحؿ المشكالت المطروحة.

التي ينظر إلييا.

 -2طريقة العصؼ الذىني الجماعي:

 -2المعوقات النفسية :وتتمثؿ في الخوؼ مف الفشؿ ,ويرجع
ذلؾ إلى عدـ قدرة الفرد عمى إقناع اآلخريف بأفكاره.

تساعد ىذه الطريقة جميع األطراؼ المعنية بحؿ المشكمة
عمى اإلسياـ بشكؿ فعاؿ في إنتاج أفضؿ األفكار والحموؿ

 -3التركيز عمى ضرورة التوافؽ مع اآلخريف :ويتمثؿ ذلؾ في

اإلبداعية ,وذلؾ مف خالؿ إتاحة الفرصة لكؿ مشارؾ لممساىمة

خشية الفرد مف سخرية اآلخريف لو عندما يأتي بأفكار غير

بصورة عادلة ,وقد يكوف العصؼ الذىني الجماعي صامتاً عمى

مألوفة بالنسبة ليـ.

الطريقة اليابانية ,حيث يقوـ كؿ مشارؾ بممارسة العصؼ

 -4القيود المفروضة ذاتياً :وىو أف يفرض الفرد عمى نفسو

الذىني بمفرده ,ثـ يسجؿ أفكاره لمناقشتيا مع بقية المشاركيف

قيوداً لـ تفرض عميو أثناء تعاممو مع المشكالت ,ويعتبر ىذا

بيدؼ تطويرىا واختيار األفضؿ منيا.

العائؽ مف أكثر عوائؽ التفكير اإلبداعي صعوبة.

العوامؿ المساعدة عمى نجاح العصؼ الذىني:

 -5التسميـ األعمى لمفرضيات :وىي وسيمة يقوـ بيا بعض
األفراد لتسييؿ حؿ المشكالت.

ىناؾ عدد مف العوامؿ الميمة التي تساعد عمى نجاح
استراتيجية العصؼ الذىني [ ]6ومنيا:

 -6التسرع في تقويـ األفكار :ويعيؽ ذلؾ عممية التفكير

 -1عدـ توجيو أي نقد سمبي أو إيجابي لؤلفكار التي يطرحيا

اإلبداعي عند األفراد أثناء جمسة العصؼ الذىني.
ويتضح مف الدراسة الحالية بأف استخداـ العصؼ الذىني

األعضاء المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني ,بيدؼ كسر

في التدريس قد يستحوذ عمى نسبة كبيرة مف الزمف المخصص

حاجز الخوؼ والتردد لدييـ.
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لمجمسة ,مما ينقص مف الوقت المخصص لباقي المياـ األخرى,

المناسب ,وتعد ىذه االستراتيجية مف االستراتيجيات التعميمية

ويمكف التغمب عمى ىذا العائؽ مف خالؿ توزيع العمؿ والمياـ

الحديثة التي تمد الطالب بآفاؽ واسعة ومتنوعة تعينيـ عمى

بيف الطالب المشاركيف مع التدخؿ عند الحاجة بيدؼ توفير

إثراء معموماتيـ ,وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ العقمية ,وتُ َدِّرَبيُـ عمى
اإلبداع وتوليد األفكار ,بيدؼ الوصوؿ إلى حموؿ خالَّقة وأصيمة

المفتوحة قد يدفعيـ أحياناً إلى إثارة الفوضى ,مما يؤدي ذلؾ إلى

لممشكالت المستعصية ,كما أنيا ترتقي بالتدريس وتجعمو جذاباً

الكثير مف الوقت ,كما أف عدـ اعتياد الطالب عمى األسئمة
تقييد طاقاتيـ وقدراتيـ اإلبداعية ,ويمكف أف يزوؿ ىذا العائؽ

وابداعياً ,فيي تنقؿ المعمميف والطالب عمى ٍ
حد سواء مف

عندما تكوف ىناؾ قناعة ورغبة حقيقية لدى المعمميف في تغيير

الطرائؽ التقميدية إلى األسموب األرقى مف التفكير اإلبداعي

أنماط تفكيرىـ واعادة تنظيـ المفاىيـ التربوية بما يساعد عمى

المتعمؽ بحؿ المشكالت ,وىو األكثر مالئمةً لعصر التكنولوجيا

النمو الشامؿ لمطالب في جميع األبعاد المختمفة لمخبرات.

والمعمومات [.[23
وتتزايد الحاجة إلى مثؿ ىذه االستراتيجية في ميداف التعميـ

أىمية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي
يرى ديفيز ) (Davis, 1986المشار إليو لدى الكبيسي

لتنمية خصائص وميارات تعد أساسية لعممية التفكير ومنيا

[ ]21بأف استراتيجية العصؼ الذىني عممية ميمة لتنمية

الطالقة ,والمرونة ,واألصالة ,وتيدؼ إلى زيادة التفاعؿ بيف

ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموىوبيف لؤلسباب

الطالب المشاركيف في جمسات العصؼ الذىني ,وتنمية

اآلتية:

كفاءاتيـ وقدراتيـ الذىنية وتوظيفيا لحفز التفكير اإلبداعي الذي

 -1العصؼ الذىني عممية تدريبية :أي أنيا عممية تقوـ بتدريب

أصبح تعميمو ضرورة حتمية يجب أف يراعييا المنيج المدرسي

الطالب الموىوبيف عمى ميارات التفكير اإلبداعي ,وتستثير

وال ينبغي إغفاؿ دور المعمـ في تييئة البيئة الصفية المناسبة

خياليـ.

لمعصؼ الذىني والمحفزة لعممية التفكير ,حيث أف التدريس

 -2العصؼ الذىني عممية عالجية :أي أنيا عممية تعطي كؿ

باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني يحتاج إلى معمميف

فرد مف األفراد المشاركيف في جمسة العصؼ الذىني حرية

يمتمكوف القدرة عمى المحاكاة ,واإلبداع ,واثارة األفكار واغنائيا,

المناقشة دوف أف يفرض رأيو أو فكرتو ميما كانت.

واإلسياـ في تقديميا عند تباطؤ التدفؽ الفكري مف الطالب مف

 -3العصؼ الذىني عممية مسمية :أي أنيا عممية تشجع جميع

خالؿ توجيو أسئمة تفكيرية ليـ تعمؿ عمى تنشيط قدراتيـ الذىنية

األفراد عمى المشاركة في توليد األفكار والبدائؿ لحؿ المشكمة.

والعقمية [.[24
وتؤكد الدراسة الحالية عمى أىمية العصؼ الذىني في

 -4العصؼ الذىني عممية بسيطة :أي أنيا عممية تعطي الفرد
الحرية التامة في إنتاج األفكار دوف أي نقد أو تقييـ.

تدريس الطالب الموىوبيف ,حيث أنو يسيـ في تنمية قدرتيـ

 -5لمعصؼ الذىني جاذبية بدىية (حدسية) :حيث أف الحكـ
المؤجؿ لؤلفكار المتولدة يعطي مناخاً ح اًر ومحف اًز لمجاذبية

وي َقمِ ْؿ مف الخموؿ الفكري لدييـ عف
عمى التفكير اإلبداعيُ ,

طريؽ استثارة خياليـ ,واكسابيـ ميارات التفاعؿ االجتماعي,

البدييية بدرجة كبيرة ,مما يساعد ذلؾ عمى تييئة المناخ

ومساعدتيـ عمى تقبؿ أفكار اآلخريف وآرائيـ.

اإلبداعي األساسي.

المحور الثاني :مادة الدراسات االجتماعية )(Social Studies

ويتخذ التدريس باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني مف

إف لتدريس التفكير مف خالؿ مجريات مادة الدراسات

الطالب محو اًر رئيسياً ,مما يساعدىـ ذلؾ عمى تعمـ المادة

االجتماعية أثر كبير في تطوير مستوى الكفاءة التفكيرية لدى
الطالب الموىوبيف والعادييف عمى ٍ
حد سواء ,فتدريس ميارات

العممية ,وتَ َح ُّم ْؿ المسؤولية في التخطيط والتنظيـ ,واتخاذ القرار
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التفكير واستراتيجياتو باالستعانة بيذه المادة يعمؽ فيميا ,وينمي

 -3التربية :وتؤكد عمى دور الطالب في حؿ معظـ المشكالت

القدرات اإلبداعية لدى الطالب ويجعؿ عممية التفكير واضحة

البيئية والمحافظة عمى توازنيا.

أماميـ ,حتى يكونوا قادريف عمى إيجاد الحموؿ المناسبة لكؿ ما

 -4القيـ في المجتمع الديمقراطي :وتيدؼ إلى تحقيؽ العدالة,

يحيط بيـ مف مشكالت اجتماعية وفردية ,فالتفكير ىو عممية

والمساواة ,وحرية الرأي والديانة.

ذىنية ,ومطمب تمييدي الزـ لجمع المزيد مف المعمومات حوؿ

 -5الميارات :وتشمؿ ميارات التفكير اإلبداعي ,وميارتي

المشكمة التي يراد حميا [.[25

الزماف والمكاف ,وميارة الكتابة وميارة االستماع.

مفيوـ مادة الدراسات االجتماعية:

أىمية مادة الدراسات االجتماعية في تعميـ الطالب الموىوبيف:

تأتي مادة الدراسات االجتماعية في مقدمة العموـ

يعد منيج الدراسات االجتماعية مف المناىج المدرسية التي

االجتماعية التي تيتـ بفيـ الظواىر الطبيعية والبشرية ,ودراسة

ليا مكانة بارزة ,لما ليا مف أىمية وأثر فعاؿ في تنمية ميارات

المعمومات والحقائؽ بأسموب يعتمد عمى االختيار ,والتبسيط

التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموىوبيف ,وتطوير قدراتيـ

والتعديؿ في ضوء أىداؼ تربوية محددة لتناسب مستوى نضج

الذىنية ,لكي يكونوا قادريف عمى التعامؿ مع المشكالت المحيطة

الطالب الموىوبيف والعادييف وتمبي رغباتيـ وميوليـ [.[26

بيـ واقتراح الحموؿ المناسبة ليا ,وتعتبر مادة الدراسات

ويمكف تعريفيا بأنيا :مصطمح يطمؽ عمى الموضوعات التي

االجتماعية مف المواد الدراسية التي تشتؽ موضوعاتيا مف

يدرسيا الطالب في التاريخ ,والجغرافيا ,والتربية الوطنية ,وتركز

العموـ االجتماعية بشكؿ مبسط وموجز مف أجؿ بموغ أىداؼ

اىتماميا عمى المتعمـ وكيفية المساىمة في تحقيؽ النمو الفعاؿ

تربوية لمرحمة ما ,فيي تزود الطالب بالخبرات التي يحتاجونيا

لو ليصبح مواطناً صالحاً قاد اًر عمى خدمة وطنو لديو دراية لما

لتحديد المواقؼ واتخاذ الق اررات تجاه القيـ السائدة في المجتمع

يحدث مف متغيرات وتطورات في مختمؼ المجاالت [.[27

وتساعدىـ عمى التكيؼ مع التطورات الحضارية المتسارعة
[.[12

كما يمكف تعريفيا بأنيا " :دراسة عالقات اإلنساف ومياديف

عالقة مادة الدراسات االجتماعية بالمواد الدراسية األخرى:

سموكو في البيئة ,والمجتمع الذي يعيش فييما واآلثار المترتبة

تعتمد العالقة بيف مادة الدراسات االجتماعية والمواد

عمى ىذه العالقات والمشكالت الناجمة عنيا" [.[28

الدراسية األخرى عمى أساس الترابط والتكامؿ فيما بينيما ,فمادة

كما ُعِّرفَت عمى أنيا :المادة التي تختص بدراسة اإلنساف

في المجتمع ,وتنظيـ شؤونو وعالقاتو باآلخريف بما يحقؽ

الدراسات االجتماعية تيتـ بدراسة ظواىر البيئة الطبيعية مف

مصالحو ,عف طريؽ السموؾ والتفاعؿ والتحرؾ داخؿ المجتمع

حيث التفاعؿ بينيا وبيف األفراد ,والمشكالت الناجمة عف ىذا

الذي ينتمي إليو [.[29

التفاعؿ ,ومدى تأثيره في سموؾ ىؤالء األفراد ,أما المواد الدراسية

أىداؼ تدريس مادة الدراسات االجتماعية:

األخرى فيي تدرس ىذه الظواىر مف زوايا مختمفة في مياديف
الطبيعة ,والكيمياء ,والفمؾ ,والجيولوجيا ,وعمـ النبات ,وعمـ

يمكف تحديد أىداؼ تدريس مادة الدراسات االجتماعية []30
في المجاالت التالية:

الحيواف ,ثـ تفيد مف نتائج الدراسات االجتماعية ليذه الظواىر

 -1المعرفة :وتيدؼ إلى تحقيؽ حاجات الطالب الموىوبيف

بغية التوصؿ إلى أبحاث ذات صبغة اجتماعية ىادفة وتشترؾ

والمجتمع ,وتتضمف التاريخ والعموـ االجتماعية واإلنسانية.

مادة الدراسات االجتماعية مع المواد الدراسية األخرى في تنمية

 -2المواطنة :وتيدؼ إلى تشجيع الطالب الموىوبيف عمى

قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطالب الموىوبيف ,وكيفية

المشاركة الفعالة في الصؼ والمدرسة ,واألمة ,والعالـ.

االستفادة مف ىذه القدرات في تطوير المجتمع وحؿ مشاكمو ,كما
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االجتماعية لمطالب الموىوبيف:
ىناؾ بعض األمور التي يجب التأكد منيا عند تدريس مادة

مثؿ ميارات البحث العممي والتفكير ,والتعبير المغوي الصحيح,
وكذلؾ ميارات الرسـ واألشكاؿ التقريبية التي تنمي الناحية

الدراسات االجتماعية [ ]33ومنيا:

الجمالية عند األفراد ,وغيرىا مف الميارات األخرى في باقي

 -1مدى صالحيتيا لميدؼ أو الغرض التربوي في جميع

المياديف المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية [.[31

المراحؿ الدراسية.

خصائص مادة الدراسات االجتماعية:

 -2مدى مساىمتيا في تحقيؽ النمو المتكامؿ لمطالب الموىوب
في النظاـ التعميمي.

ىناؾ بعض الخصائص والمميزات التي تتمتع بيا مادة
الدراسات االجتماعية [ ]32ومنيا:

 -3مدى مراعاتيا لممستوى العقمي والعمري لمطالب الموىوبيف

 -1مادة تجمع بيف البعديف المكاني والزماني :حيث يمثؿ البعد

في كؿ مرحمة تعميمية.

المكاني المواقع واألماكف الجغرافية ,ويمثؿ البعد الزماني

المحور الثالث :الطالقة المفظية )(Verbal Fluency

األحداث التاريخية ,والحضارات ,والحروب التي وقعت في ىذه
األماكف.

ُينظر إلى الطالقة بأنيا سيؿ غير عادي مف األفكار

المترابطة والحموؿ المناسبة لموقؼ مطروح أو لقضية معينة

 -2مادة متغيرة :فيي تربط األحداث التي وقعت في الماضي

تكوف نيايتيا حرة ومفتوحة ,وتقاس الطالقة بعدد األفكار

باألحداث الجارية ,كما أنيا تتابع التغيرات ,وتواكب التطورات

المقترحة والسرعة التي تتولد بيا ,كما أنيا تعتبر الخطوة األولى

بصفة مستمرة.

نحو ظاىرة اإلبداع التي تتسـ بالحداثة وعدـ النمطية [.[34

 -3مادة مجردة :أي أنيا تتعامؿ مع المفاىيـ المجردة ,كمفيوـ

أنواع الطالقة
تتمخص قدرة الطالقة اإلبداعية في خمسة أنواع [ ]18وىي

الحرية والديمقراطية.
 -4مادة غير مستقرة :أي تتجدد معموماتيا بصفة مستمرة.

كما يمي:

 -5متعددة األبعاد :حيث تضـ أبعاد أربعة ,وىي:

 -1طالقة الكممات (المفظ) :وتعني سرعة الفرد في توليد أو

 -البعد الشخصي :وىو البعد الذي ييتـ ببناء شخصية الطالب

إنتاج أكبر عدد ممكف مف األلفاظ أو الكممات في نسؽ معيف.

الموىوب وتنميتيا.

 -2طالقة التداعي :وتعني القدرة عمى توليد أكبر عدد ممكف

 -البعد االنفعالي :وىو البعد الذي ينمي في نفوس الطالب

مف األلفاظ أو الكممات التي ليا نفس المعنى.

الموىوبيف حب الجماعة والوطف والتمسؾ بالقيـ واالتجاىات.

 -3طالقة التعبير :وتعني القدرة عمى صياغة أفكار في عبارات

 -البعد االجتماعي :وىو البعد الذي يمكف الطالب الموىوب مف

مفيدة ,والسرعة في توليد كممات متصمة تناسب موقفاً معيناً.

دخوؿ الحياة االجتماعية وينمي قدرتو عمى التعامؿ مع العادات

 -4طالقة األفكار :وتعني القدرة عمى استدعاء أكبر عدد مف

والتقاليد السائدة في المجتمع.

األفكار خالؿ فترة زمنية معينة.

 -البعد العقمي :وىو البعد الذي ييتـ بتنمية ميارات التفكير لدى

 -5طالقة األشكاؿ :وتعني إكماؿ األشكاؿ الناقصة أو تقديـ

الطالب الموىوبيف ,كميارة طرح األسئمة ,وميارة جمع البيانات,

بعض اإلضافات إلييا ,لتكويف رسوـ حقيقية ,وتتضمف طالقة

وميارة اتخاذ القرار والتعامؿ مع اآلخريف ,باإلضافة إلى

األشكاؿ البصرية ,وطالقة األشكاؿ السمعية ,وطالقة الرموز

الميارات الذىنية ,وميارات التفكير العممي.

المغوية ,والطالقة العامة.
مفيوـ الطالقة المفظية (طالقة الكممات)

األمور التي يج ػب التأك ػد منيػ ػا عن ػ ػ ػد تدري ػ ػس م ػ ػادة الدراس ػات
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 -4إتاحة الفرصة لمطالب لكي يتحاوروا مع بعضيـ البعض,

تعد ميارة الطالقة المفظية مف ميارات التفكير اإلبداعي
التي تسيـ بشكؿ فعاؿ في تنمية القدرات اإلبداعية والذىنية لدى

بيدؼ الوصوؿ إلى حموؿ أو إجابات ىادفة.

الطالب الموىوبيف ,وتُستخدـ ىذه الميارة في المغة المنطوقة أو

 -5إنتاج حموؿ أو إجابات مبتكرة وغير مألوفة لآلخريف.

وحدات التعبير ,وتقاس بسرعة توليد أكبر عدد ممكف مف

 -6عدـ تقديـ أي حموؿ أو إجابات نيائية لمطالب.

الكممات وفؽ شروط معينة في بنائيا وتركيبيا [.[35

أساليب قياس الطالقة المفظية
ىناؾ عدة أساليب لقياس ميارة الطالقة المفظية []5

ويمكف تعريؼ الطالقة المفظية بأنيا" :القدرة عمى سرعة
تفكير الشخص في إعطاء األلفاظ أو الكممات وتوليدىا في نسؽ

وتتمخص في اآلتي:

محدد ,فيذا النوع مف الطالقة يقتصر عمى توليد الكممات

 -1سرعة التفكير بذكر األلفاظ أو الكممات التي تبدأ بحرؼ أو

باعتبارىا أنماطاً مف حروؼ أبجدية مف مخزوف الذاكرة لتحقيؽ

مقطع معيف ,وتنتيي بحرؼ أو مقطع معيف ,مثؿ عدد الكممات

مطالب بسيطة تتطمب تعميمات معينة" [.[36

التي تبدأ بحرؼ (ـ) وتنتيي بحرؼ (ـ) ,ومنيا كممة (مناـ أو
ُمحرـ ,أو ميموـ).

كما ُعِّرفَت عمى أنيا" :سرعة الفرد في التفكير في تقديـ

األلفاظ ,أو الكممات ,أو المترادفات ,أو نقائضيا وتوليدىا في

 -2توليد أكبر عدد ممكف مف الكممات التي ترتبط بكممة أو

نسؽ معيف" [.[37

بمفردة معينة ,مثؿ عدد الكممات التي ترتبط بكممة (فمسطيف ,أو
حطيف ,أو المغوؿ).

وتُ َعَّرؼ أيضاً الطالقة المفظية بأنيا :تمؾ الميارة التي

تستخدـ مف أجؿ توليد كممات تنتيي أو تبدأ بحرؼ معيف ,أو

 -3التصنيؼ السريع لمكممات في فئات خاصة ,أو تصنيؼ

مقطع معيف ,أو تقديـ كممات عمى وزف معيف ,كما أنيا عبارة

األفكار حسب شروط معينة.

عف عممية ذىنية يتـ مف خالليا الوصوؿ إلى أكبر قدر ممكف

 -4ذكر عدد مف الجمؿ المفيدة التي تستعمؿ فييا كممات أو

مف الكممات أو األفكار الجديدة والمترابطة [.[38

أسماء محددة ,مثؿ استعماؿ كممة (األعداء ,أو االستعمار ,أو
البالد) في أكبر عدد مف الجمؿ المفيدة ,بحيث تحمؿ معنى

وألغراض الدراسة الحالية ,يمكف تعريؼ ميارة الطالقة
المفظية بأنيا :الدرجة التي يحصؿ عمييا عينة الدراسة في

مختمفاً في كؿ جممة.

مقياس الطالقة المفظية الذي قاـ بإعداده الباحث ألغراض

دور المعمـ في تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف:
يقوـ المعمـ بدور ىاـ وأساسي في تعميـ ميارة الطالقة

الدراسة الحالية.
األمور التي يجب مراعاتيا عند تدريب الطالب الموىوبيف عمى

المفظية لمطالب الموىوبيف ,حيث أنو يمثؿ حجر الزاوية في

الطالقة المفظية:

برامج رعاية الموىوبيف وتنمية قدراتيـ ,ويتوقؼ التطور في

يشير األدب التربوي في مجاؿ اإلبداع والتفكير اإلبداعي

العمؿ مع ىؤالء الطالب عمى جودة البرامج التعميمية التي تقدـ

إلى أف التدريب عمى ميارة الطالقة المفظية يتطمب العديد مف

ليـ في المدرسة ,وميما كانت جودة ىذه البرامج ,فإنيا لف تحقؽ

األمور األساسية [ ]21وىي كما يمي:

الفائدة المرجوة منيا إذا لـ ينفذىا معمموف باستطاعتيـ حفز

 -1توليد أكبر قدر ممكف مف الحموؿ أو اإلجابات المقترحة

الموىوبيف ,وايقاظ مواىبيـ ,واشباع اىتماماتيـ التي تتجو دائماً

التي تستوفي شروطاً معينة.

نحو األعماؿ والجوانب غير المألوفة ,لكونيـ يواجيوف سيالً مف

 -2تقديـ أسئمة تفكيرية تكوف إجاباتيا حرة ومفتوحة.

األسئمة وحب االستطالع ,لذا كاف لزاماً أف يكونوا مستعديف

 -3قبوؿ جميع الحموؿ أو اإلجابات المطروحة ميما كانت.

لتحقيؽ التوافؽ بيف اآلراء والتطمعات لكي ينجحوا في تربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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االستجابات المطروحة دوف توجيو أي نقد سمبي أو إيجابي ليـ
[.[10

إف تعميـ ميارات التفكير اإلبداعي ,إنما ىو تعميـ ممكف

المحور الرابع :الطالب الموىوبوف )(Gifted Student

ومرغوب فيو ,ولكنو يحتاج إلى معمميف مبدعيف يستطيعوف
التعامؿ مع ىذه الميارات بشكؿ جيد ,ويبذلوف كؿ ما في وسعيـ

تدافعت األمـ نحو االىتماـ بأبنائيا الموىوبيف ,لما يتميزوف

لتدريب الطالب الموىوبيف عمييا مف خالؿ استخداـ أساليب

بو مف قدرات عالية ومواىب مختمفة ,ومرونة في التفكير

تربوية مشوقة تتناسب واإلمكانات اإلبداعية ليؤالء الطالب []40

والتصرؼ تجعميـ قادريف عمى مواجية التحديات وحؿ

فالمعمـ المبدع ىو الذي يمتمؾ القدرة عمى دفع طالبو إلى

المشكالت بطريقة إبداعية ,وتظؿ عممية االىتماـ بالطالب

التخيؿ واإلبداع في كؿ ما يحيط بيـ ,وينوع في استراتيجياتو

الموىوبيف مف أكثر المسؤوليات التي تقع عمى عاتؽ المؤسسات

ووسائمو التعميمية مراعاة ألنماط تعمميـ ,حيث يقوـ بإعداد

التربوية والتعميمية ,حيث أنيا تقوـ باكتشافيـ ثـ تستيدفيـ ببرامج

األنشطة التي تستثير تفكيرىـ وتقسيميـ إلى مجموعات

تدريبية واثرائية تتحدى قدراتيـ العالية ,وتتناسب واحتياجاتيـ

متجانسة ,ثـ يقوـ بمراقبة عممية المناقشة التي تقوـ بيا كؿ

الخاصة ,وذلؾ بيدؼ تطوير قدراتيـ اإلبداعية ,والعقمية,

مجموعة أثناء الموقؼ التعميمي ,وضماف مشاركة كؿ طالب

والقيادية ,لكي يكونوا قادريف عمى التعامؿ مع اآلخريف ومعالجة

بالدور المطموب منو بغية تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذه

كؿ ما يحيط بيـ مف قضايا اجتماعية وفردية مختمفة [.[14

الميمة أو العممية التعميمية [.[41

تعريؼ الطالب الموىوبيف:
اختمؼ الباحثوف في مجاؿ عمـ نفس الموىبة في تعريفيـ

العالقة بيف الطالقة المفظية وطرؽ تدريس الطالب الموىوبيف:
تدعو الحركة الحالية في تربية وتعميـ الطالب الموىوبيف

لمفيوـ الموىوبيف ,وذلؾ باختالؼ االتجاىات العممية التي

إلى استخداـ أساليب وطرائؽ تدريسية حديثة تتوافؽ واحتياجات

تناولت ىذا التعريؼ ,ومنيا اتجاىات :الذكاء ,واألداء والموىبة,

ىؤالء الطالب وتتحدى قدراتيـ الذىنية واإلبداعية ,وعادة ما

إال أف ىذا االختالؼ كاف عامالً أساسياً في إطالؽ العناف أماـ

تختمؼ ىذه الطرائؽ واألساليب باختالؼ الموضوع الذي يتعممو

الباحثيف إلجراء المزيد مف البحوث والدراسات العممية حوؿ

الطالب الموىوبوف ,والمكاف والزماف ,والمصادر الخاصة

تعريؼ مفيوـ الموىوبيف [.[43
ؼ رنزولي ) (Renzulli, 1979المشار إليو
وقد َّ
عر َ

بالموضوع [.[42
وتشير عديد مف األدبيات النفسية والتربوية التي اىتمت

لدى الحميدي [ ]44الموىبة بأنيا :تمتع الفرد بقدرات عقمية فوؽ

بدراسة التفكير اإلبداعي والقدرات العقمية إلى أف تنمية الطالقة

المتوسط ,ومستويات مرتفعة مف القدرات اإلبداعية ,ومستويات

المفظية ممكنة التحقيؽ ,ولكف لف يتـ ذلؾ إال مف خالؿ استخداـ

مرتفعة مف االلتزاـ بالميمات والقدرة عمى العمؿ واإلنجاز

األساليب والطرائؽ التدريسية الحديثة التي صممت أصالً لتحقيؽ

(الدافعية) وال يفترض وجود جميع ىذه القدرات ,إنما قد يكوف

ذلؾ اليدؼ ,وقد طور عمماء النفس والتربية األمريكيوف أكثر

لديو واحدة أو أكثر ,أو قد تكوف جميعيا متوفرة بنسب مختمفة.

مف ثالثيف طريقة ,كانت طريقة العصؼ الذىني واحدة منيا

ؼ جمجار ) (Gallagher, 1985المشار إليو
كما َّ
عر َ

وربما تكوف أىميا وأكثرىا شيوعاً ,لما ليا مف أىمية وأثر فعاؿ

لدى جرواف [ ]45األطفاؿ الموىوبوف بأنيـ " :أولئؾ الذيف يتـ

في تحفيز التفكير وتنميتو لدى الطالب الموىوبيف ,حيث أنيا

التعرؼ عمييـ مف قبؿ أشخاص مؤىميف ,والذيف لدييـ قدرة عمى

تشجعيـ عمى توليد أكبر قدر ممكف مف األلفاظ ,أو الكممات أو

األداء الرفيع ,ويحتاجوف إلى برامج تربوية متميزة وخدمات

األفكار ,وتتيح ليـ الحرية في طرح األسئمة وابداء آرائيـ حوؿ

إضافية فوؽ ما يقدمو البرنامج المدرسي العادي بيدؼ تمكيني ػ ػ ػ ػـ
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الموىوبيف ,وىي مؤسسة وطنية خيرية وحضارية ىدفيا الكشؼ

مف تحقيؽ فائدة ليـ ولممجتمع معاً".
بينما يرى المجمس القومي لمتعميـ والبحث العممي

عف الموىوبيف ورعايتيـ ,وفي نقمة نوعية لتربية وتعميـ الموىوبيف

والتكنولوجيا عاـ  2000أف الطفؿ الموىوب :ىو الذي يمتمؾ

في المممكة تـ إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الموىوبيف عاـ 2000

القدرة عمى التعمـ بسرعة أكثر مف أقرانو المساويف لو في العمر

لتقوـ بمياـ اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف في إطار ما تدعو إليو

الزمني ,وىو يعبر عف ىذه القدرة الفائقة بسرعة التعميـ في مجاؿ

السياسة التعميمية في المممكة [.[47

الفنوف ,أو المجاالت اإلبداعية أو المجاالت األكاديمية ,أو أي

أىـ البرامج المقدمة لمطالب الموىوبيف في المممكة العربية

مجاالت أخرى [.[46

السعودية:

وقد تبنت و ازرة التعميـ في المممكة العربية السعودية تعريؼ

تتنوع البرامج المتوافرة لتربية وتعميـ الطالب الموىوبيف في

ميريالند [ ]3لمطمبة الموىوبيف والذي أشير إليو في المقدمة

المممكة العربية السعودية شأنيا في ذلؾ شأف باقي الدوؿ العربية

بالفصؿ األوؿ.

التي بدأت في اآلونة األخيرة تولي اىتماماً خاصاً بيذه الفئة مف

وألغراض الدراسة الحالية ,يمكف تعريؼ الطالب الموىوبيف

الطالب ,وذلؾ بيدؼ اإلفادة مف قدراتيـ وطاقاتيـ في تقدـ ونمو

بأنيـ :مجموعة الطالب الذيف تـ تصنيفيـ مف قبؿ مركز رعاية

المجتمع الذي أصبح مطمباً أساسياً لرفعة األمـ في كافة مجاالت

بناء عمى
الموىوبيف بإدارة التعميـ بالقنفذة عمى أنيـ موىوبيف ً

الحياة ,ولتحقيؽ ىذا اليدؼ يجب توفير كؿ ما يحتاجو ىؤالء
الطالب مف خدمات تربوية مناسبة تعمؿ عمى تنمية مواىبيـ

مقاييس الذكاء واإلبداع التي تـ تقنينيا واعدادىا في و ازرة التعميـ

بالمممكة العربية السعودية ,بحيث تصؿ نسبة ذكائيـ أكثر مف

وتتفؽ وقدراتيـ اإلبداعية مثؿ برامج اإلسراع التي تستخدـ لتزويد

( )130عمى مقياس وكسمر.

الطالب الموىوبيف بخبرات تعميمية متقدمة وبرامج اإلثراء التي

تجربة المممكة العربية السعودية في رعاية الطالب الموىوبيف:

تتضمف خبرات متنوعة ومتعمقة في موضوعات ونشاطات تفوؽ

اىتمت المممكة العربية السعودية بتربية وتعميـ أبنائيا

ما يعطى في المناىج المدرسية العادية ,وال يمكف تطبيؽ البرامج

الموىوبيف منذ بداية التعميـ الرسمي فييا عاـ  ,1969حيث

اإلثرائية إال مف خالؿ استخداـ بعض االستراتيجيات الحديثة في

نصت المواد رقـ ( )194 ,192 ,57مف وثيقة سياسة التعميـ

التدريس ,ومنيا استراتيجية العصؼ الذىني التي تعد مف

في المممكة عمى االىتماـ باكتشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ ,والعمؿ

االستراتيجيات الحديثة والرائدة في التعميـ ,لما ليا مف دور ىاـ

عمى تنمية مواىبيـ ,واتاحة الفرص أماميـ في مجاؿ نبوغيـ,

وفعاؿ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب

وقد تمخض عف ىذا االىتماـ إعداد مشروع وطني لمكشؼ عف

الموىوبيف ,وفي نفس السياؽ تنمي لدييـ ميارات التفاعؿ مع

الموىوبيف ورعايتيـ بدعـ مف مؤسسة الممؾ عبدالعزيز لمعموـ

اآلخريف والحوار الناجح ,وحسف إدارة األفكار وتنظيميا [.[48

والتقنية عاـ  ,1997وىو عبارة عف مشروع بحثي متكامؿ ىدؼ

وتقدـ اإلدارة العامة لرعاية الموىوبيف بالمممكة العربية السعودية

إلى تأسيس برنامج لمتعرؼ عمى الموىوبيف والكشؼ عنيـ,

العديد مف البرامج المتخصصة التي تيدؼ إلى تقديـ الرعاية

واعداد برنامجيف إثرائييف في العموـ والرياضيات ,وتوعية

المتكاممة لمطالب الموىوبيف بمدارس التعميـ العاـ ومف أىـ ىذه

المجتمع حوؿ الموىوبيف وكيفية التعامؿ معيـ ,وبعد االنتياء مف

البرامج [:[49

ىذا المشروع تـ إنشاء مركز رعاية الموىوبيف في محافظة

 -1برنامج المبادرة التعميمي (الشراكة مع الموىبة)

الطائؼ ليقوـ بمياـ متخصصة في ىذا الجانب ,وفي عاـ

تعتبر المبادرة المقدمة في مدارس الشراكة مع الموىبة عمى

 1999أنشئت مؤسسة الممؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية

نوعية متميزة مف المناىج المعتمدة عالمياً في مجاؿ تعميـ
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الطالب الموىوبيف والمبدعيف ,وتتضمف ىذه المناىج عدداً مف

وتحديد العالقات ,والتصنيؼ ,وميارات البحث العممي كجمع

األنشطة التي تتكامؿ مع مناىج و ازرة التعميـ في المممكة العربية

المعمومات وتبويبيا ,والميارات االجتماعية كميارتي التحدث

السعودية ,حيث أنيا استيدفت أربعة مواد ىي الرياضيات,

واالستماع ,والميارات الشخصية كالثقة بالنفس ,وتقبؿ اآلراء.

والعموـ ,وتقنية المعمومات ,والمغة اإلنجميزية ,وقد أطمؽ عمى

طرؽ الكشؼ عف الطالب الموىوبيف.

ىذه المواد مسمى "المناىج اإلثرائية المتقدمة" وىي :عبارة عف

يعد اكتشاؼ الطالب الموىوبيف المنطمؽ الرئيس لرعايتيـ

تطوير لممناىج والعموـ التي يتمقاىا الطالب الموىوبيف خالؿ

واالىتماـ بيـ ,ويتوقؼ نجاح أي مشروع أو برنامج لرعاية

أعواـ الدراسة األساسية ,ويتـ مف خالليا تطوير ميارات وقدرات

الموىوبيف عمى دقة عممية الكشؼ وسالمة الطرؽ واإلجراءات

ىؤالء الطالب بعمؽ ,والتركيز عمى ميارات واتجاىات التفكير

التي اتبعت في اختيارىـ ,وتكمف أىمية الكشؼ عف الطالب

العميا ,لكي يتمكنوا مف استخداـ عقوليـ في إنتاج معمومات

الموىوبيف في كونيا عممية يترتب عمييا اتخاذ ق اررات ىامة قد

جديدة تختمؼ كمياً عف ما تمت دراستو في المنيج ,ثـ يتـ تقييـ

يمتحؽ بموجبيا طالب غير موىوب بفئة الموىوبيف ,ويحرـ آخر

ىذه المناىج مع نياية كؿ عاـ دراسي إلجراء التعديالت

موىوب مف فرص الرعاية واالىتماـ [.[50

الالزمة ,واضافة أي مستجدات قد تط أر عمييا ,وتعد مبادرة

ويرى بعض الباحثيف أف عممية الكشؼ عف الطالب

الشراكة مع المدارس مف المبادرات الخمس التي أقرتيا مؤسسة

الموىوبيف والتعرؼ عمييـ تتمخص في خمسة طرؽ [ ]51ومنيا:

الممؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية الموىوبيف ضمف الخطة

 -1محؾ التفكير اإلبداعي

المرسومة لتحقيؽ رؤية عاـ 1444ىػ 2022 /ـ ,التي تنص

يستخدـ ىذا المحؾ لقياس القدرات األساسية الثالث لدى

عمى "أف تصبح المممكة مجتمعاً مبدعاً فيو مف القيادات والكوادر

الطالب الموىوبيف ,وىي الطالقة ,والمرونة ,واألصالة ,بحيث

الشابة والموىوبة والمبتكرة ذات التعميـ والتدريب المتميز ما يدعـ

يحاوؿ ىذا المحؾ الكشؼ عف الطالب الذيف يتميزوف بأفكار

التحوؿ إلى مجتمع المعرفة وتحقيؽ التنمية المستدامة" ,وتيدؼ

فريدة وغير مألوفة ,وتوضيح مدى تفوؽ الموىوبيف عمى أندادىـ

المبادرة إلى انتقاء المدارس األىمية والحكومية القادرة عمى تنفيذ

في طريقة تفكيرىـ.

مشروع الشراكة مع المدارس في السنوات المستيدفة مف الصؼ

 -2محؾ التحصيؿ المدرسي:

الرابع االبتدائي وحتى الصؼ الثالث الثانوي.

يعتبر التحصيؿ المدرسي مف المحكات الرئيسة التي تستخدـ في

 -2برنامج مركز رعاية الموىوبيف:

الكشؼ عف الطالب الموىوبيف ,حيث يقوـ ىذا المحؾ بإظيار
الطالب الذيف يتميزوف بقدرة عقمية عامة ممتازة ساعدتيـ عمى

ييدؼ ىذا البرنامج إلى تقديـ خدمات تربوية مساندة
لمطالب الذيف سبؽ ليـ االلتحاؽ ببرنامج الرعاية في المدارس,

الوصوؿ في تحصيميـ األكاديمي إلى مستوى مرتفع.

حيث يتمقى الطالب خالليا نشاطات عممية متخصصة وميارات

 -3محؾ الذكاء:

نوعية متقدمة لتنمية الجوانب العممية والشخصية لدييـ ,ويعد

استخدـ تيرماف ) (Termanمقياس (ستانفورد – بينيو) لمذكاء,

برنامج الرعاية المستمرة لطالب المرحمة المتوسطة الموىوبيف

ورأى أف الموىوب والمتفوؽ عقمياً ىو مف يحصؿ عمى درجات

بمدارس التعميـ العاـ في المممكة العربية السعودية أحد البرامج

عمى ىذا المقياس ,بحيث تضعو أفضؿ  ٪1مف المجموعة التي

اإلثرائية التي يقدميا مركز رعاية الموىوبيف ,كما يتضمف

ينتمي إلييا في ضوء مستوى الذكاء ,وقد اختمؼ الباحثوف في

المحتوى العممي لبرنامج الرعاية ميارات التفكير اإلبداعي

تحديد نسبة الذكاء لمطالب الموىوبيف والمتفوقيف عقمياً ,حيث

كالطالقة ,والمرونة ,واألصالة ,وميارات التفكير الناقد كالمقارنة

اعتبرىا بعضيـ  115فأكثر ,واعتبرىا البعض اآلخر 120
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فأكثر ,واعتبرىا آخروف  140فأكثر ولذلؾ يفضؿ استخداـ أكثر

وكانت األدوات المستخدمة ىي اختبار التفكير اإلبداعي

مف اختبار لقياس الذكاء.

لتورانس ,وبرنامج تعميمي تـ إعداده لتنفيذ الدروس بطريقة

 -4محؾ الموىبة الخاصة:

العصؼ الذىني ,وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة

اتسع مفيوـ التفوؽ العقمي ,ليشمؿ مجاالت خاصة تعبر

التجريبية في اكتساب وتنمية قدرات التفكير اإلبداعي عمى

عف مواىب معينة لدى الطالب أىمتيـ لكي يصموا إلى مستويات

المجموعة الضابطة ,وىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ طريقة

أداء مرتفعة في ىذه المجاالت ,مما يدؿ ذلؾ عمى وجود عالقة

أوزبورف في عممية التدريس.
دراسة عيسى ,وأبوزيد [ ]53التي ىدفت إلى تحديد إمكانية

إيجابية بيف التفوؽ العقمي والموىبة ,فالتفوؽ العقمي عامؿ
أساسي في تكويف نمو المواىب.

التنبؤ بالقدرات اإلبداعية لدى األطفاؿ الموىوبيف والعادييف في

 -5محؾ األداء أو المنتوج

الروضة مف خالؿ أنماط المعب مع الطالقة المفظية ,وتكونت

ويتمثؿ ذلؾ في قياـ األطفاؿ الموىوبيف باألداء واإلنتاج

عينة الدراسة مف ( )329طفالً ( 150ذكور 179 ,إناث),

المتفوؽ في مجاؿ متخصص وخاصة في مستوى أقرانيـ

وكانت األدوات المستخدمة ىي اختبار التفكير اإلبداعي الصورة

المساويف ليـ في العمر الزمني.

(ب) لتورانس ,واختبار سرعة التسمية ومياـ طالقة الكممات

الدراسات السابقة

وطالقة المعاني ,وأظيرت نتائج الدراسة أف أنماط المعب مع

حظيت استراتيجية العصؼ الذىني باىتماـ متزايد مف قبؿ

الطالقة المفظية منبئات بقدرات التفكير اإلبداعي ,باإلضافة إلى

الباحثيف والميتميف بتعميـ ميارات التفكير اإلبداعي بشكؿ عاـ,

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متغير الكممات لصالح

وميارة الطالقة المفظية بشكؿ خاص ,ولدى استعراض الباحث

اإلناث ,وكذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الموىوبيف

لمختمؼ الدراسات السابقة العربية واألجنبية في ىذا المجاؿ,

والعادييف في متغير طالقة المعاني وطالقة الكممات لصالح

تبيف أنو ال توجد دراسات مباشرة تناولت استخداـ العصؼ

الموىوبيف ,ولكف ال توجد فروؽ دالة في سرعة التسمية.

الذىني وبالتحديد في مجاؿ تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب

دراسة طاشماف [ ]54التي ىدفت إلى معرفة أثر

الموىوبيف ,وذلؾ في حدود عمـ الباحث ,حيث جاءت معظـ

استراتيجيتي العصؼ الذىني والتعمـ التعاوني معاً في تنمية

الدراسات األجنبية في مجاؿ التجارة ,والصناعة ,والسياسة ,أما

التفكير اإلبداعي في مبحث الجغرافية لمصؼ السابع األساسي

الدراسات العربية فقد ابتعدت عف البحث في مجاؿ تنمية

في األردف ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )56طالباً ,وتـ تقسيميـ

الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف مف خالؿ استخداـ

إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا ( )28طالباً ,واألخرى

استراتيجية العصؼ الذىني التي تعتبر حديثة نسبياً في العالـ

ضابطة وعددىا ( )28طالباً ,كما تـ إعداد برنامج تعميمي لتنفيذ

العربي ,ونقدـ فيما يمي عرضاً لمدراسات السابقة التي تـ

الحصص بطريقتي العصؼ الذىني والتعمـ التعاوني معاً,

الوصوؿ إلييا حسب التسمسؿ الزمني مف األحدث إلى األقدـ:

واستخداـ اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس ,وأظيرت نتائج

دراسة عجيز [ ;]52التي ىدفت إلى تنمية قدرات التفكير

الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ

اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبيف بالمرحمة الثانوية باستخداـ

استراتيجيتي العصؼ الذىني والتعمـ التعاوني عمى المجموعة

العصؼ الذىني ,وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )100طالب

الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية المعتادة.
دراسة القحطاني [ ]55التي ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية

وطالبة مف الطالب الموىوبيف بالصؼ األوؿ الثانوي ,وتـ
تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية ,واألخرى ضابطة,
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العصؼ الذىني في مادة الجغرافيا عمى تنمية قدرات التفكير

دراسة البيي [ ]58التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية

اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة الرياض,

استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى

وتكونت عينة الدراسة مف طالبات الثالث المتوسط بمدرسة زينب

التالميذ المتفوقيف بالبحريف ,وتكونت عينة الدراسة مف ()65

بنت محمد بمدينة الرياض ,وكانت األدوات المستخدمة ىي

تمميذاً مف المتفوقيف والمتفوقات بالصؼ الخامس االبتدائي,

اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس ,وبرنامج تعميمي لتنفيذ

وكانت األدوات المستخدمة ىي اختبار تورانس لمتفكير

الحصص ,وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية

اإلبداعي ,وبرنامج تعميمي لتنفيذ الدروس ,وأظيرت النتائج

التي درست باستخداـ طريقة العصؼ الذىني عمى المجموعة

فاعمية العصؼ الذىني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة وأوصت الباحثة بتدريب

دراسة عبدالعزيز [ ]59التي ىدفت إلى معرفة أثر

معممي ومعممات المواد االجتماعية بصفة عامة عمى استخداـ

استراتيجية قائمة عمى العصؼ الذىني في تدريس التاريخ عمى

العصؼ الذىني أثناء التدريس ,لما لو مف أىمية في تنمية

تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في

التفكير اإلبداعي.

مصر ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )60طالباً ,وتـ توزيعيا في

دراسة البموشي [ ]56التي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ

مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا ( )30طالباً درست

استراتيجية العصؼ الذىني في تدريس الجغرافيا عمى تنمية

باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني ,واألخرى ضابطة وعددىا

التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ العاشر بالتعميـ األساسي,

( )30طالباً درست بالطريقة المعتادة ,وكانت األدوات

وتكونت عينة الدراسة مف ( )67طالبة ,وتـ تقسيميـ إلى

المستخدمة ىي اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي ,وبرنامج

مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا ( )33طالبة ,واألخرى

تعميمي لتدريس الوحدة المختارة بطريقة العصؼ الذىني,

ضابطة وعددىا ( )34طالبة ,وقد درست المجموعة التجريبية

وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة

باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني ,بينما درست المجموعة

الضابطة.

الضابطة بالطريقة المعتادة وطبقت الباحثة اختبار تورانس

دراسة الكيومي [ ]60التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر

لمتفكير اإلبداعي ,باإلضافة إلى إعداد برنامج تعميمي لتنفيذ

استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تدريس التاريخ عمى

الدروس ,وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى

تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بسمطنة

المجموعة الضابطة.

عماف ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )112طالباً ,وتـ تقسيميـ

دراسة العيسوي [ ]57التي ىدفت إلى قياس فاعمية استخداـ

إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا ( )56طالباً ,واألخرى

أسموب القدح الذىني في تنمية بعض ميارات الطالقة المغوية

ضابطة وعددىا ( )56طالباً ,وكانت األدوات المستخدمة في

لدى تمميذات الحمقة الثانية بدولة اإلمارات ,وقد تكونت عينة

الدراسة ىي اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي ,ونموذج لتحضير

الدراسة مف ( )26طالبة مف طالبات الصؼ الثامف بالحمقة

الدروس ,وقد درست المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية

الثانية في إحدى مدارس العيف واستخدمت الدراسة اختبا اًر لقياس

العصؼ الذىني ,بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة

مستوى أداء الطالبات في ميارات الطالقة المغوية باإلضافة إلى

المعتادة ,وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية في

إعداد برنامج لتنفيذ الدروس بطريقة القدح الذىني ,وأظيرت

اكتساب ميارات التفكير اإلبداعي عمى المجموعة الضابطة.
دراسة مطالقة [ ]61التي ىدفت إلى قياس أثر استخداـ

نتائج الدراسة فاعمية أسموب القدح الذىني في تنمية ميارات

استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى

الطالقة لدى طالبات عينة الدراسة بالصؼ الثامف.
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طالب الصؼ الثامف والتاسع األساسي باألردف ,وتكونت عينة

جديدة ,ثـ يطمب مف كؿ تمميذ أف يتفاعؿ معيا ,مف خالؿ رسـ

الدراسة مف ( )454طالباً وطالبة ,وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف

استجاباتو لحؿ ىذه المشكمة ,وفي أثناء التدريب يقوـ المعمـ

إحداىما ضابطة ,واألخرى تجريبية ,واستخدمت الباحثة اختبار

بدور المرشد ليؤالء التالميذ ,واستخدـ الباحث برنامج تعميمي

التفكير اإلبداعي لسيد خير اهلل ,وبرنامج تعميمي لتنفيذ

لتنفيذ الحصص ,واختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي لقياس عوامؿ

الحصص ,وأظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية في

الطالقة ,والمرونة واألصالة قبؿ إجراءات التدريب وبعدىا,

اكتساب ميارات التفكير اإلبداعي المفظي عمى المجموعة

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود أثر فعاؿ وداؿ إحصائياً

الضابطة.

لمعصؼ الذىني في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى أفراد
عينة الدراسة ,كما أوصت الدراسة بضرورة توظيؼ استراتيجية

دراسة كوليندو [ ]62التي ىدفت إلى معرفة أثر أسموب
العصؼ الذىني ,والتمميحات المعيارية ,وتعميمات االرتباط

العصؼ الذىني في عممية التدريس.

الثنائي عمى التفكير اإلبداعي مع الكممات وتكونت عينة الدراسة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

مف ( )100طالب وطالبة ,وتـ استخداـ اختبار تورانس لمتفكير

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عجيز [ ]52ودراسة

اإلبداعي وبرنامج تعميمي لتدريس المادة التعميمية المختارة,

عيسى ,وأبوزيد [ ]53ودراسة طاشماف [ ]54ودراسة القحطاني

وأظيرت نتائج الدراسة أف العصؼ الذىني أكثر فاعمية في تنمية

[ ]55ودراسة البموشي [ ]56ودراسة العيسوي [ ]57ودراسة

الطالقة الفكرية ,والمرونة ,واألصالة.

البيي [ ]58ودراسة عبدالعزيز [ ]59ودراسة الكيومي []60

دراسة نارامو ار [ ]63التي ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج

ودراسة مطالقة [ ]61ودراسة كوليندو [ ]62ودراسة نارامو ار

قائـ عمى األنشطة لتنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ تدريس

[ ]63ودراسة ميمر [ ]64في أنيا ىدفت إلى الكشؼ عف أثر

المواد االجتماعية ,وقد تكونت العينة مف ( )160طالباً ,وتـ

استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني أو استراتيجيات معينة في

توزيعيا في مجموعتيف إحداىما تجريبية ,واألخرى ضابطة ,وتـ

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

استخداـ اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي بصورتيو (أ  ,ب),

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عجيز [ ]52ودراسة

الذي تـ تطبيقو قبمياً وبعدياً وتتبعياً عمى عينة الدراسة ,وأظيرت
نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

ت إلى
عيسى ,وأبوزيد [ ]53ودراسة البيي [ ]58في أنيا ُوجِّيَ ْ
عينة مف الطالب الموىوبيف والمتفوقيف.

درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي

واختمفت مع دراسة طاشماف [ ]54ودراسة القحطاني []55

لصالح المجموعة التجريبية ,كما أظيرت النتائج عدـ وجود

ودراسة البموشي [ ]56ودراسة العيسوي [ ]57ودراسة عبدالعزيز

فروؽ ذات داللة لدى المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي

[ ]59ودراسة الكيومي [ ]60ودراسة مطالقة [ ]61ودراسة

والتتبعي.

كوليندو [ ]62ودراسة نارامو ار [ ]63ودراسة ميمر [ ]64حيث أف

دراسة ميمر [ ]64التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية

ت إلى عينات مف الطالب العادييف.
ىذه الدراسات ُوجِّيَ ْ

استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة

واتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أنيا

مف التالميذ في المستوى االبتدائي ,وتمثمت إجراءات التدريب

استخدمت برنامجاً تعميمياً قاـ بإعداده الباحث لتدريس المادة

في جزأيف ,حيث اشتمؿ الجزء األوؿ مف جمسة العصؼ الذىني

التعميمية المختارة بطريقة العصؼ الذىني باستثناء دراسة

عمى استخداـ ىذا األسموب في حؿ المشكالت التي تواجو

عيسى ,وأبو زيد [ ]53ودراسة نارامو ار [ ]64حيث أنيا اعتمدت

التالميذ ,بينما اشتمؿ الجزء الثاني مف الجمسة عمى مشكمة

عمى أنماط وأنشطة أخرى لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
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أ .مجتمع الدراسة

درست فاعمية برنامج تعميمي يستند إلى استراتيجية ميمة مف

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ الثاني

استراتيجيات التدريس الحديثة المتمثمة في استراتيجية العصؼ

المتوسط الموىوبيف المسجميف في مدارس المرحمة المتوسطة

الذىني ,وأثرىا في تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف

الحكومية لمبنيف بمختمؼ القطاعات التعميمية بالقنفذة ,وذلؾ

بالقنفذة مف خالؿ مقرر مادة الدراسات االجتماعية لمصؼ الثاني

خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ لعاـ ( )2015 – 2014والبالغ

المتوسط ,كما تميزت في أنيا استخدمت اختبا اًر قاـ بإعداده

عددىـ ( )40طالباً موىوباً ,حسب اإلحصاءات الرسمية

الباحث لقياس قدرة الطالقة المفظية لدى عينة الدراسة.

الصادرة عف إدارة التربية والتعميـ بالقنفذة ,حيث أنيـ يتوزعوف
عمى ستة قطاعات تعميمية ,وىي قطاع القنفذة ,وقطاع العرضية

 .4الطريقة واإلجرااات

الجنوبية ,وقطاع العرضية الشمالية ,وقطاع المظيمؼ ,وقطاع

يتناوؿ ىذا الجزء عرضاً لمطريقة واإلجراءات التي أتبعيا
الباحث في دراستو حيث يوضح منيج الدراسة ,وتحديد مجتمع

حمي ,وقطاع القوز.

وحجـ عينة الدراسة ,وأدوت الدراسة وكيفية بنائيا والتأكد مف

ب .عينة الدراسة

خصائصيا السيكومترية مف حيث صدقيا وثباتيا ,والخطوات

نظ اًر لقمة أعداد الطالب الموىوبيف في الصؼ الثاني

اإلجرائية لتطبيؽ الدراسة ,ثـ األساليب اإلحصائية المستخدمة

المتوسط بمدارس التعميـ العاـ لمبنيف في القنفذة ,وقمة اإلمكانيات
والمساعدة عمى إتماـ الدراسة فقد تـ اختيار عينة

في معالجة البيانات ومناقشة النتائج وتحميميا وتفسيرىا.

المتوفرة

أ .منهج الدراسة

الدراسة بطريقة قصدية متمثمة في الطالب الموىوبيف بالصؼ

ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة " فاعمية برنامج تعميمي

الثاني المتوسط ,والمسجميف بمركز رعاية الموىوبيف لمبنيف

يستند إلى استراتيجية العصؼ الذىني في مادة الدراسات

بالعرضيتيف الذي يضـ خمس مدارس متوسطة تابعة لتعميـ

االجتماعية لتنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف

القنفذة ,حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )18طالباً موىوباً مف

بالقنفذة" ,لذا فقد تـ تحديد منيج الدراسة بالمنيج شبو التجريبي

الذكور تـ توزيعيـ بطريقة عشوائية عمى مجموعتيف إحداىما

المناسب لمدراسة الحالية ,حيث كانت متغيرات الدراسة كما يمي:

تجريبية وبمغ عدد طالبيا ( )10طالب موىوبيف ,وىي التي

 -1المتغير المستقؿ :برنامج العصؼ الذىني.

درست باالستناد إلى استراتيجية العصؼ الذىني ,واألخرى

 -2المتغير التابع :الطالقة المفظية.

ضابطة وبمغ عدد طالبيا ( )8طالب موىوبيف ,وىي التي

 -3المتغيرات الدخيمة التي يتوجب ضبطيا :المستوى

درست بالطريقة التقميدية المعتادة.
ويمثؿ الشكؿ ( )1تصميـ المجموعتيف المتكافئتيف لعينة

االقتصادي واالجتماعي ,واختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو

الدراسة التجريبية ,والضابطة الذي يتضمف اختبار الطالقة

طالقة الكممات القبمي.

المفظية (القبمي ,والبعدي ,والتتبعي) ,وطرؽ تدريس المجموعتيف:
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التطبيؽ القبمي

المجموعة

تدريس الوحدة

التطبيؽ البعدي

التطبيؽ التتبعي

باستخداـ مقياس

التجريبية عددىا

باستخداـ

باستخداـ مقياس

باستخداـ مقياس

الطالقة المفظية

( )10طالب

العصؼ الذىني

الطالقة المفظية

الطالقة المفظية

موىوبيف
التطبيؽ القبمي

المجموعة

تدريس الوحدة

التطبيؽ البعدي

التطبيؽ التتبعي

باستخداـ مقياس

الضابطة عددىا

الطالقة المفظية

( )8طالب

بالطريقة المعتادة

باستخداـ مقياس

باستخداـ مقياس

الطالقة المفظية

الطالقة المفظية

موىوبيف
المجموع الكمي لعينة الدراسة ( )18طالب موىوب

شكل 1

تكافؤ عينة الدراسة:

تصميم المجموعتين المتكافئتين لعينة الدراسة (التجريبية ,والضابطة)

لمعرفة أوضاعيـ المعيشية ,وقد تبيف لمباحث أف ىناؾ تقارباً
إلى حد كبير في المستوى االقتصادي واالجتماعي بيف طالب

انطالقاً مف الحرص عمى سالمة النتائج ,وتجنباً آلثار
العوامؿ والمتغيرات الدخيمة التي يتوجب ضبطيا لموصوؿ إلى

المجموعتيف بسبب تشابو الظروؼ المعيشية بينيـ.

نتائج موضوعية قابمة لالستعماؿ والتعميـ ,فقد تـ التأكد مف

 -2التكافؤ في اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو طالقة

تكافؤ الطالب الموىوبيف في المجموعتيف التجريبية والضابطة

الكممات القبمي:
لمعرفة تكافؤ عينة الدراسة تـ حساب المتوسطات الحسابية

مف خالؿ االطالع عمى الجوانب العممية التالية:

واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف التجريبية والضابطة في

 -1المستوى االقتصادي واالجتماعي:

اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو طالقة الكممات قبؿ البدء

تـ التأكد مف المستوى االقتصادي واالجتماعي لطالب

في تطبيؽ البرنامج التعميمي ,والجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ:

المجموعتيف مف خالؿ االستعانة بإدارات المدارس والمرشديف
الطالبييف فييا ,كما تـ االطالع عمى سجالت أحواؿ الطالب

جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار القدرة عمى الطالقة المفظية
م

البعد

التطبيق القبمي الضابطة (ن = )8

التطبيق القبمي التجريبية (ن = )11

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

الطالقة

8.13

0.64

8.70

0.63

2

المرونة

7.75

0.66

8.15

0.75

3

األصالة

7.00

1.20

6.45

1.62

4

الدرجة الكمية

22.88

1.85

23.30

2.03

ويتني ) (Mann- Whitneyلبحث الداللة اإلحصائية ليذه

يتبيف مف الجدوؿ ( )1عدـ وجود فروؽ ظاىرية بيف

الفروؽ ,والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ:

األوساط الحسابية في التطبيؽ القبمي لممجموعتيف التجريبية
والضابطة ,ولمتأكد مف صحة ذلؾ تـ استخداـ اختبار "ماف
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جدول 2

نتائج اختبار "مان ويتني" لمتأكد من تكافؤ طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو طالقة الكممات قبل
البدا في تطبيق البرنامج التعميمي
المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة ()U

قيمة الداللة

مستوى الداللة

القدرة

ضابطة

8

7.06

56.50

20.50

0.076

غير دالة

تجريبية

10

11.45

114.50

ضابطة

8

7.88

0.63

تجريبية

10

10.80

108.00

ضابطة

8

10.63

85.00

األصالة(السالمة)

تجريبية

10

8.60

86.00

المجموع الكمي

ضابطة

8

8.88

71.00

تجريبية

10

10.00

100.00

الطالقة الفكرية
المرونة التمقائية

27.00
31.00
35.00

0.235
0.419
0.656

إحصائي ًا

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائي ًا

يتضح مف الجدوؿ ( )2عدـ وجود فروؽ ذات داللة

 -1تبني استراتيجية العصؼ الذىني كأساس لبناء ىذا البرنامج

إحصائية عند مستوى داللة ) (α ≥ 0.05بيف المجموعتيف

التعميمي ,حيث أنيا تعتبر مف أىـ الطرؽ التي تُستخدـ في

التجريبية والضابطة في اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو

تنمية الطالقة المفظية وتطويرىا لدى الطالب الموىوبيف ,فيي

طالقة الكممات القبمي ,وىو ما يدؿ عمى تكافؤ ىاتيف

طريقة جماعية تـ إعدادىا في األصؿ لتنظيـ عمؿ المجموعات

المجموعتيف في االختبار.

المشاركة في جمسات العصؼ واعطاء كؿ مشارؾ دوره في طرح

ج .أدوات الدراسة

األفكار دوف نقد.

لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث أداتي الدراسة

 -2اختيار الوحدة الدراسية الثالثة "جياد المسمميف ضد

التاليتيف:

الصميبييف والمغوؿ" مف مقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ

أوالً :البرنامج التعميمي:

الثاني المتوسط ,كمادة أساسية لتنفيذ البرنامج التعميمي ,حيث

ىو مجموعة مف األنشطة والمواقؼ التدريبية لتعميـ

أنيا تحتوي عمى مجموعة أىداؼ ,ومعمومات وأنشطة تعميمية

الطالقة المفظية في ضوء أسئمة تفكيرية تـ تصميميا وفقاً

مناسبة لتنمية الطالقة المفظية ,وكاف ذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي

الستراتيجية العصؼ الذىني ,بحيث تضـ تسع جمسات تدريبية

األوؿ لعاـ (.)2015 – 2014

وتحتوي كؿ جمسة عمى أربعة أنشطة تفكيرية ,باإلضافة إلى

 -3االطالع عمى بعض البرامج التدريبية والتعميمية التي اىتمت

أوراؽ الطالب ,وبطاقات العمؿ.

بتعميـ الطالقة المفظية وغيرىا مف ميارات التفكير اإلبداعي

خطوات إعداد البرنامج التعميمي:

األخرى ,ومنيا برنامج بوردو ) (Purdueوبرنامج دونالد

ييدؼ ىذا البرنامج التعميمي إلى تنمية الطالقة المفظية

تريفنجر ) (Triffingerبيدؼ التمكف مف فيـ العناصر الرئيسة

لدى الطالب الموىوبيف بالصؼ الثاني المتوسط ,والتي تعتبر

لتصميـ كؿ جمسة تدريبية مف جمسات العصؼ الذىني ,والفترات

مف أىـ ميارات التفكير اإلبداعي ,ومف خالؿ تناوؿ اإلطار

الزمنية المخصصة لؤلنشطة والمواقؼ التي تـ وضعيا لتدريب

النظري لمدراسة الحالية ,تـ التوصؿ إلى مجموعة مف الخطوات

الطالب الموىوبيف عمى ميارة الطالقة المفظية.

واإلجراءات التي يجب توافرىا في بناء ىذا البرنامج التعميمي,

 -4اعتماد األنشطة والمواقؼ التدريبية التي صيغت وفقاً

وىي كما يمي:

الستراتيجية العصؼ الذىني عمى خبرات معرفية وتربوية متنوعة
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تساعد عمى تنمية ميارة الطالقة المفظية لدى الطالب

بغية توضيح األىداؼ المتوخاة مف تطبيؽ الجمسة.

الموىوبيف.

 -2يقوـ المعمـ بتقديـ النشاط التدريبي الذي يراد التدرب عميو

 -5تصميـ تسع جمسات تدريبية لمعصؼ الذىني ,بحيث تشتمؿ

في الجمسة عمى بطاقة أو ورقة خاصة (مرفقة بممحؽ إجابات

كؿ جمسة منيا عمى أربعة أنشطة تفكيرية تـ تدريب الطالب

الطالب الموىوبيف) لكؿ مجموعة تتعرض لمتدريب ,ثـ قراءتو

الموىوبيف مف خالليا عمى الطالقة المفظية.

عمى مسامعيـ بصوت واضح.

صدؽ البرنامج التعميمي:

 -3يقوـ المعمـ بتوجيو المجموعات المشاركة إلى السير في

تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى لمبرنامج التعميمي في ىذه

خطوات اإلجابة عف كؿ نشاط تدريبي وفقاً الستراتيجية العصؼ

الدراسة بعرض الصورة األولية عمى لجنة محكميف مف أعضاء

الذىني ,ثـ التعميؽ عمى اإلجابات الواردة مف كؿ مجموعة وذلؾ

ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في أقساـ التربية

بيدؼ تنمية الطالقة المفظية لدييـ.

الخاصة ,والعموـ اإلنسانية ,والمغة العربية ,وكذلؾ تـ عرضو

 -4يقدـ المعمـ في نياية كؿ جمسة تدريبية واجباً منزلياً ,بحيث

عمى مجموعة مف المعمميف والمشرفيف التربوييف مف حممة

يتـ إحضاره في الجمسة التالية بعد قراءتو عمى مسامع الطالب

درجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات الدراسات

الموىوبيف.

االجتماعية ,والتوجيو واإلرشاد النفسي ,والتربية الخاصة,

 -5يعتمد المعمـ في برنامجو عمى األنشطة التي صيغت

ِ
ب منيـ تحديد مدى تمثيؿ كؿ موقؼ
والقياس والتقويـ ,وطُم َ

لمتدريب عمى ميارة الطالقة المفظية في كؿ جمسة تدريبية مف

تعميمي لميارة الطالقة المفظية ومدى صحة الصياغة المغوية

جمسات العصؼ الذىني مثؿ:

لمعبارة التي تتضمنيا الفقرات التدريبية ووضوحيا ,وكذلؾ عدد

أ -كوف مف حروؼ الكممات التالية أكبر عدد ممكف مف

األنشطة التدريبية والزمف المخصص ليا ,ومدى تطبيؽ قواعد

الكممات التي ليا معنى مفيوـ ,عمى سبيؿ المثاؿ :كممة (اقرأ)

العصؼ الذىني في كؿ جمسة تدريبية ,ودرجة إبراز الموقؼ

تتكوف مف حروؼ (ؽ – ر – أ) ,فيمكف أف تكوف مف ىذه

ِ
ب منيـ إبداء أية تعديالت أخرى مناسبة
لدور الطالب ,كما طُم َ

الحروؼ كممات أخرى مثؿ (أرؽ – قرر) ,ومف الممكف أف

يروف ضرورة إجرائيا عمى فقرات التدريب ,وقد أجمع المحكموف

تستعمؿ الحرؼ أكثر مف مرة في الكممة الواحدة:

عمى قبوؿ الفقرات التدريبية في جميع جمسات العصؼ الذىني

 -1حروب.

مع إجراء بعض التعديالت في الصياغة المغوية لعدد مف

 -2احتالؿ.

المواقؼ التدريبية التي أشار إلييا المحكموف حتى استقر

ب -اكتب أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تبدأ بحرؼ (ح),

البرنامج التعميمي في صورتو النيائية بواقع ستة وثالثوف نشاطاً

وتنتيي بحرؼ (ف).

تدريبي ًا.

ج -اكتب أكبر عدد ممكف مف الكممات المكونة مف أربعة

دور المعمـ

أحرؼ ,وتبدأ بحرؼ (ص).

ىناؾ مجموعة مف اإلجراءات اليامة التي يقوـ بيا المعمـ خالؿ

د -اكتب أكبر عدد ممكف مف المرادفات لكممة (صبر).

جمسات العصؼ الذىني لتدريب الطالب الموىوبيف عمى ميارة

ر -اكتب أكبر عدد ممكف مف الكممات المضادة لكممة

الطالقة المفظية [ ]4ومنيا:

(حضارة).

 -1يقدـ المعمـ في بداية كؿ جمسة تدريبية نشاطاً تمييدياً

دور الطالب:
يعتبر الطالب ىو المحور األساسي الذي تتمركز حولو عممية

لمطالب الموىوبيف قبؿ قراءة المشكمة التي يراد العصؼ عمييػ ػ ػ ػا,
23

10

4

2015

لعصؼ الذىني ,لما لو مف دور ىاـ وفعاؿ في تنفيذ ىذه

مقاييس عالمية مثؿ اختبارات عبد السالـ عبد الغفار ,وسيد

العممية ,ولذلؾ ينبغي عمى الطالب أف يبدي الرغبة الحقيقية في

خير اهلل.

التعمـ مف خالؿ المشاركة الفعالة في األنشطة التي يتـ عرضيا

وفي ضوء اختبارات التفكير اإلبداعي السابقة التي تـ

في جمسات العصؼ الذىني ,كما ينبغي عميو أف يدرؾ أىمية

اإلطالع عمييا ,صمـ الباحث اختبا اًر لقياس القدرة عمى الطالقة

تبادؿ األفكار واآلراء مع اآلخريف ,ومحاولة تطويرىا واالستفادة

المفظية لدى الطالب الموىوبيف بالصؼ الثاني المتوسط مف

منيا ,بيدؼ الوصوؿ إلى أفكار جديدة ومناسبة [.[65

خالؿ مادة الدراسات االجتماعية.
صياغة فقرات االختبار

لمستوى
وينبغي أيضاً عمى الطالب أف يكوف نشطاً مبدياً
ً

بعد االطالع عمى اختبارات التفكير اإلبداعي السابقة ,تـ

عاؿ مف االستعداد والمثابرة في حؿ المشكالت دوف المجوء إلى
اآلخريف طمباً لممساعدة ,وأف يكوف قاد اًر عمى حؿ ىذه

تصميـ االختبار الذي تكوف مف جزأيف مختمفيف ,حيث اشتمؿ

المشكالت بطرؽ عديدة ومتنوعة [ .]66المدة الزمنية المطموبة

الجزء األوؿ عمى سبع فقرات ,واشتمؿ الجزء الثاني عمى ثماف

تكوف البرنامج التعميمي مف تسع جمسات
لتنفيذ البرنامج التعميمي َّ

فقرات ,وتتطمب اإلجابة عف فقرات ىذا االختبار استدعاء

تدريبية ,تـ تنفيذىا خالؿ ثالثة أسابيع دراسية بواقع ثالث

إجابات كثيرة ومتنوعة ولكؿ فقرة منيا فترة زمنية محددة,

جمسات تدريبية في األسبوع الواحد.

وتختمؼ ىذه الفقرات في صياغتيا عف نمط األسئمة التي

ثانياً :اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو طالقة الكممات:

اعتادىا الطالب الموىوب في المرحمة المتوسطة ,فيي تحتاج
إلى خبرات معرفية متنوعة وقدرات عقمية عالية لحميا.

تعتمد الطالقة المفظية بشكؿ رئيس عمى طالقة األفكار
والتعبير المغوي ,فيي مف الميارات اإلبداعية التي تجعؿ

تعميمات االختبار:

الطالب الموىوبيف قادريف عمى إعطاء إجابات لفظية بشكؿ

قاـ الباحث بوضع تعميمات االختبار وشممت الجوانب التالية:

أصيؿ ونادر وغير مألوؼ مف اآلخريف ,ويعتبر اختبار باروف

 -1بيانات أولية خاصة بالطالب الموىوب ,وتتضمف :االسـ,

المعروؼ باسـ ) (Barron's Test of Anagramsمف

والمدرسة ,والصؼ ,والعمر وتاريخ إجراء االختبار.

االختبارات التي استخدميا العديد مف الباحثيف لدراسة اإلبداع

 -2بيانات توضيحية ,وتتضمف :قراءة التعميمات لمطالب,

وفيو يطمب مف الطالب الموىوب أف يكوف مف حروؼ الكممة

وتوضيح عدد فقرات االختبار وكيفية اإلجابة ,وااللتزاـ بالوقت,

المعطاة لو كممات جديدة ,بحيث يكوف ليا معنى مفيوـ ,ويقيس

واالستفسار عند الضرورة.

ىذا االختبار القدرات اإلبداعية الثالث التي تعتمد عمييا الطالقة

 -3بيانات توجييية ,وتتضمف :عدـ ترؾ أي فقرة دوف اإلجابة

المفظية وىي :الطالقة الفكرية ,والمرونة التمقائية ,والسالمة أو

عنيا ,وعدـ البدء في اإلجابة حتى تصدر الموافقة بذلؾ.

األصالة [.[67

الصورة األولية لالختبار
بعد إعداد االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف,

وورد في األدب التربوي مجموعة مف االختبارات والمقاييس
التي تناولت التفكير اإلبداعي بصفة عامة ,وتتضمف اختبار

وذلؾ لمعرفة آرائيـ حوؿ مدى:

تورانس لمتفكير اإلبداعي ,وكذلؾ اختبار جيمفورد )(Guilford

 -قياس فقرات االختبار لقدرة الطالقة المفظية لدى الطالب

واختبار والش وكوجاف )(Wallach & Kogan Tests

الموىوبيف.

واختبار جتزلس وجاكسوف )(Getzelels & Jacks Tests

 -قدرة الطالب الموىوبيف عمى اإلجابة عف فقرات االختبار في

فضالً عف بعض االختبارات العربية المترجمة والمطورة مف

الزمف المحدد.
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أوالً :الصدؽ الظاىري:

 -تنوع فقرات االختبار.

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف ,وقد تـ

وبعد استطالع رأي السادة المحكميف ,تـ إجراء التعديالت التي
اقترحيا بعضيـ ,وىي كما يمي:

تعديؿ بعض البنود لغوياً ,ثـ صياغتيا بطريقة تتناسب وقدرات

 -1إعادة صياغة بعض فقرات االختبار.

الطالب الموىوبيف ,حتى استقر االختبار في صورتو النيائية

 -2حذؼ بعض فقرات االختبار.

يتكوف مف جزأيف ,بحيث يتضمف الجزء األوؿ ( )7فقرات,

 -3إعادة ترتيب فقرات االختبار.

ويتضمف الجزء الثاني ( )8فقرات ,ليصبح العدد الكمي لفقرات

 -4صياغة تعميمات االختبار في شكؿ نقاط.

االختبار ىو ( )15فقرة.
ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي:

 -5تغيير السؤاؿ الثاني ,والسؤاؿ الخامس ,والسؤاؿ العاشر مف

تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف مجتمع

االختبار.
 -6بقاء زمف االختبار ساعة وربع كاممة بعد تبديؿ األسئمة.

الدراسة ,ومف خارج عينة الدراسة وعددىا ( )20طالباً موىوباً

وىكذا أصبح االختبار في صورتو النيائية يتكوف مف ()15

مف طالب الصؼ الثاني المتوسط ,كما تـ حساب االتساؽ

سؤاؿ ,ولكؿ سؤاؿ منيا فترة زمنية محددة.

الداخمي بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار والدرجة الكمية

صدؽ االختبار

لالختبار ,والجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ:

تـ استخداـ أنواع الصدؽ التالية لالختبار:
جدول 3
معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد اختبار الطالقة المفظية أو طالقة الكممات والدرجة الكمية لالختبار
البعد

معامل االرتباط

الطالقة الفكرية

0.779

المرونة التمقائية

0.827

األصالة (السالمة)

0.917

الدرجة الكمية

0.841

يتضح مف الجدوؿ ( )3أف جميع األبعاد ترتبط بالدرجة

لتكوف دالة بحسب معيار كايزر لداللة الصدؽ العاممي وكانت

الكمية لالختبار ارتباطاً داالً إحصائياً عند مستوى داللة ()0001

جميعيا دالة ,وقامت الحكاؾ أيضاً بحساب ثبات االختبار

وىذا يدؿ عمى أف االختبار متسؽ داخمياً.

بطريقتيف ,طريقة التجزئة النصفية المصحح بمعادلة سبيرماف

ثالثاً :الصدؽ التالزمي:

براوف ) (Spearman Brownوبمغت قيمتو (.)007395

ويقصد بو مدى االرتباط بيف األداء عمى فقرات االختبار

وكذلؾ تـ استخراج الثبات الرتباط التجزئة النصفية

الحالي واألداء عمى فقرات اختبار آخر ثبت صدقو في نفس

المصحح بمعادلة ىورست ) (Horstبيف جزأي االختبار غير

الوقت أو مف خالؿ فترة زمنية قصيرة ,وقد تـ استخداـ اختبار

المتساوييف وبمغت قيمتو بعد التصحيح (.)006583

القدرة عمى التفكير اإلبداعي المفظي الذي قامت الحكاؾ []67

وبذلؾ أصبح االختبار مييأ لمتطبيؽ وتشخيص المبدعيف,

بتطويره عمى البيئة العراقية كمؤشر ثاني لصدؽ االختبار

وقد تحقؽ الصدؽ المرتبط بيذا االختبار الذي يعتبر مؤشر ثاني

الحالي ,حيث أنيا استخرجت الصدؽ العاممي ليذا االختبار مف

لصدؽ االختبار الحالي مف خالؿ حساب ارتباط درجة البعد

خالؿ حساب ارتباطات االختبارات الفرعية الخمسة لالختبار

بالدرجة الكمية لالختبار كمحؾ داخمي ,والجدوؿ ( )4يوضح

وداللة تشبعاتيا الذي يشير إلى أنو يجب أف تزيد عف ()0030

ذلؾ:
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جدول 4
معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد اختبار الطالقة المفظية والدرجة الكمية لالختبار واختبار المحك
البعد

معامل االرتباط

الطالقة الفكرية

0.793

المرونة التمقائية

0.819

األصالة (السالمة)

0.706

الدرجة الكمية

0.976

خمسة عشر يوماً مف تطبيؽ االختبار األوؿ ,ثـ بعد ذلؾ تـ

ثبات االختبار:

حساب معامؿ االرتباط بيرسوف ( )Pearsonبيف درجات

تـ التأكد مف ثبات االختبار مف خالؿ الطرؽ التالية:

الطالب الموىوبيف في كؿ بعد مف أبعاد االختبار والدرجة الكمية

أوالً :الثبات بطريقة إعادة االختبار

لالختبار ,وذلؾ في االختباريف األوؿ والثاني ,والجدوؿ ()5

)(Method Test – Retest

يوضح ذلؾ:

تـ إعادة تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية بعد مضي

جدول 5

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو طالقة الكممات والدرجة الكمية لالختبار
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الطالقة الفكرية

0.748

داؿ

المرونة التمقائية

0.841

داؿ

األصالة (السالمة)

0.910

داؿ

الدرجة الكمية

0.988

داؿ

أوالً :الطالقة الفكرية:

يتضح مف الجدوؿ ( )5أف معامؿ االرتباط عاؿ لذا يمكف

وتقاس بالقدرة عمى ذكر أكبر عدد ممكف مف الكممات

القوؿ بأف االختبار يتمتع بدرجة مناسبة.

المناسبة الصحيحة التي ليا معنى مفيوـ في زمف معيف,

ثانياً :طريقة ألفا كرونباخ:
تـ تطبيؽ معادلة ألفا كرونباخ ,فكاف معامؿ ألفا كرونباخ

وتعطى درجة لكؿ كممة صحيحة عف أكبر عدد مف الكممات

يساوي ( ,)0.796وىو معامؿ جيد ومرض في مثؿ ىذه

المختمفة التي يذكرىا الطالب ,بحيث تكوف مالئمة لمقتضيات

الدراسات.

البيئة الواقعية ,وبالتالي كانت تستبعد الكممات التي ال تستوفي

ويتضح مما سبؽ أف اختبار الطالقة المفظية أو طالقة الكممات

الشروط المطموبة ,وال تستند إلى منطؽ عممي أو معقولية.

يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف إلى صحة النتائج التي يتـ

ثانياً :المرونة التمقائية:
وتتحدد بأنيا عدد الكممات المناسبة الصحيحة التي ليا

الحصوؿ عمييا ,وبيذا تظير صالحية استخداـ االختبار في
الدراسة الحالية.

معنى مفيوـ عمى أف تكوف متعددة ومتنوعة ,فكمما زاد عدد

طريقة تصحيح االختبار:

الكممات التي تتسـ بالتنوع والالنمطية تزيد درجة المرونة ,لذا
تعطى درجة لكؿ فكرة تـ تحديدىا.

صحح االختبار وتـ الحصوؿ عمى ثالث درجات لكؿ فقرة,

ثالثاً :األصالة (السالمة(:

درجة لمطالقة الفكرية ودرجة لممرونة التمقائية ,ودرجة لؤلصالة
(السالمة) ,ثـ بعد ذلؾ تـ حساب الدرجة الكمية ,وىي حاصؿ

وتقاس بمدى القدرة عمى ذكر كممات غير شائعة في

جمع درجات الطالب الموىوب في جميع فقرات االختبار ,وعمى

الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد فكمما قؿ تكرار الكممة كمما زادت

النحو اآلتي:

درجة أصالتيا ,والعكس صحيح.
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خطوات إجراء الدراسة:

 -5اختبار ويمكوكسف ) Wilcoxon (Wلحساب معنوية

 -1وضع األسس واألساليب التي في ضوئيا تـ تحقيؽ أىداؼ

الفروؽ بيف متوسطي مجموعتيف مرتبطتيف.

المادة التعميمية باالستناد إلى استراتيجية العصؼ الذىني.

 -6اختبار ماف وتني ) (Mann-Whitneyلبحث داللة

 -2اختيار الوحدة الدراسية الثالثة مف كتاب مادة الدراسات

الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات مجموعتيف مستقمتيف.

االجتماعية لمصؼ الثاني المتوسط خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ

 -7مربع إيتا  η2لحساب حجـ تأثير البرنامج.

لعاـ (.)2015 – 2014

 .5النتائج ومناقشتها

 -3إعداد برنامج تعميمي لممادة التعميمية المراد تدريسيا يستند

يتناوؿ ىذا الجزء عرضاً لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث

إلى استراتيجية العصؼ الذىني.

بعد االنتياء مف التجربة األساسية ,وتصحيح ورصد درجات

 -4تصميـ أداة الدراسة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا.

الطالب الموىوبيف في اختبار القدرة عمى الطالقة المفظية أو

 -5طمب موافقة رسمية لتطبيؽ الدراسة موجية مف جامعة

طالقة الكممات (القبمي ,والبعدي ,والتتبعي) ,الذي تـ تصميمو

الباحة إلى إدارة التعميـ في محافظة القنفذة ,ثـ إلى مركز رعاية

مف خالؿ مادة الدراسات االجتماعية بالصؼ الثاني المتوسط,

الموىوبيف بالعرضيتيف المراد التطبيؽ فيو.

حيث قاـ الباحث بجمع البيانات والنتائج ثـ تحميميا إحصائياً

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

باستخداـ الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) (SPSSثـ تقديـ

تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية لموضوع الدراسة
الحالية:

بناء عمى ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج,
التوصيات والمقترحات ً

وفيما يمي نتائج الدراسة تبعاً لتسمسؿ الفرضيات:

 -1حساب متوسط الدرجات واالنحراؼ المعياري لممتغيرات

أوالً :النتائج المتعمقة باختبار الفرضية األولى ومناقشتيا

المختمفة لمتعرؼ عمى دالالتيا.

حيث نصت الفرضية األولى لمدراسة عمى أنو" :ال توجد فروؽ

 -2معامؿ ارتباط سبيرماف براوف )(Spearman Brown

ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بيف متوسط

لحساب الصدؽ التالزمي لالختبار بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي عمى

اختبار الطالقة والدرجة الكمية لالختبار واختبار المحؾ.

مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج".

 -3معامؿ ارتباط بيرسوف ) (Pearsonلحساب ثبات االختبار.

ولمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات الحسابية

 -4اختبار ) (Cronbach's alphaآلفا كرونباخ لحساب ثبات

واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي

االختبار.

والبعدي ,والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ:
جدول 6

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي
م

البعد

التطبيق القبمي

التطبيق البعدي

التجريبية (ن = )11

التجريبية (ن = )11

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

الطالقة

8.70

0.63

13.15

0.91

2

المرونة

8.15

0.75

12.10

1.15

3

األصالة

6.45

1.62

10.40

1.52

4

الدرجة الكمية

23.30

2.03

35.65

3.01

يتبيف مف الجدوؿ ( )6وجود فروؽ ظاىرية لصالح التطبيؽ

( )23.30في حيف بمغ متوسط الدرجة الكمية لمتطبيؽ البعدي

البعدي ,حيث بمغ متوسط الدرجة الكمية لمتطبيؽ القبمي

( )35.65بفارؽ وقدره ( )12.35ولمعرفة داللة ىذه الفروؽ
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إحصائياً تـ استخداـ اختبػار ويمكوكسف ()Wilcoxon W

المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي ,كما ىو

لممجموعات المرتبطة لحساب الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات

موضح في الجدوؿ (:)7

جدول 7
حساب الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عن طريق استخدام اختبـار ويمكوكسن لممجموعات
المرتبطة

م

البعد

التطبيق البعدي

التطبيق القبمي

التجريبية (ن = )11

التجريبية (ن = )11
متوسط الرتب

مجموع الرتب

متوسط الرتب

مجموع الرتب

Z

مستوى
الداللة

الداللة

1

الطالقة

5.50

55.00

15.50

155.00

2.812

0.005

دالة

2

المرونة

5.50

55.00

15.50

155.00

2.810

0.005

دالة

3

األصالة

6.85

68.50

14.15

141.50

2.034

0.042

دالة

4

الدرجة الكمية

5.50

55.00

15.50

155.00

2.807

0.005

دالة

) 0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف

يتضح مف الجدوؿ ( )7أف قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف

القبمي والبعدي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج".

( )0.05في جميع األبعػاد والدرجػة الكميػة لالختبار ,وىذا يدؿ
عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف التطبيقيف القبمي

وىو ما يشير إلى أثر استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية

والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الطالقة المفظية

الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف في المجموعة التجريبية

وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة,

قبؿ وبعد تطبيؽ التجربة ,ولمعرفة حجـ التأثير قاـ الباحث

لتصبح " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α

بحساب قيمة (مربع إيتا  (η2كما ىو موضح في الجدوؿ (:(8
جدول 8

حساب قيمة (مربع إيتا  (η2لمعرفة حجم التأثير بين التطبيقين القبمي والبعدي لدى المجموعة التجريبية
م

البعد

قيمة η2

حجم التأثير

1

الطالقة

14.537

كبير

2

المرونة

14.372

كبير

3

األصالة

7.665

كبير

4

الدرجة الكمية

14.350

كبير

يتضح مف الجدوؿ ( )8أف حجـ التأثير كبير في كافة

وأبو زيد [ ]53ود ارسػة طاشماف [ ]54ود ارسػة القحطاني []55

األبعاد وفي الدرجة الكمية التي حصؿ عمييا طالب المجموعة

ود ارسػة البموشي [ ,]56ود ارسػة العيسوي [ ,]57ود ارسػة البيي

التجريبية في اختبار الطالقة المفظية أو طالقة الكممات مف

[ ,]58ود ارسػة عبدالعزيز [ ,]59ود ارسػة الكيومي [ ]60ود ارسػة

خالؿ مادة الدراسات االجتماعية بالصؼ الثاني المتوسط ,فقد

مطالقة [ ]61ود ارسػة كوليندو [ ]62ودراسة نارامو ار []63

بمغت قيمة مربع إيتا ( )14.350وىي قيمة تدؿ عمى تأثير

ودراسة ميمر [.[64

كبير ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة,

ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف استخداـ استراتيجية العصؼ

مما يشير إلى وجود أثر لمتدريس باستخداـ استراتيجية العصؼ

الذىني في تدريس مادة الدراسات االجتماعية يساىـ في تدريب

الذىني عمى تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف في

الطالب الموىوبيف عمى ميارة الطالقة المفظية ,حيث أف ىذه

المجموعة التجريبية.

االستراتيجية تعمؿ عمى زيادة اإلنتاجية اإلبداعية لدى الطالب,

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عجيز [ ,]52ودراسة عيسى,

باستثارة أفكارىـ ,وتنمية قدراتيـ الذىنية ,وتشجيعيـ عمى
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المشاركة بفاعمية في حؿ المشكالت بطرؽ متعددة وأصيمة كما

ثانياً :النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الثانية ومناقشتيا حيث

أنيا تعزز العالقة التفاعمية اإليجابية بيف المعمـ والطالب مف

نصت الفرضية الثانية لمدراسة عمى أنو" :ال توجد فروؽ ذات

جية ,وبيف الطالب أنفسيـ مف جية أخرى ,مما يسيـ ذلؾ في

داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بيف متوسط درجات

توفير بيئة تعميمية محفزة ومساعدة عمى حرية التفكير والحوار

المجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي عمى مقياس

وتوفير قدر معقوؿ مف الرعاية واالىتماـ والثقة بالنفس لدى

الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج".

الطالب الذيف يراد منيـ التفكير اإلبداعي ,وذلؾ بيدؼ استثمار

ولمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات الحسابية

كؿ طاقاتيـ وامكاناتيـ الذاتية استثما ار إبداعياً وخالقاً إلى أقصى

واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية في التطبيقيف البعدي

الدرجات والحدود [.[68

والتتبعي ,والجدوؿ ( )9يوضح ذلؾ:
جدول 9

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي
م

البعد

التطبيق التتبعي

التطبيق البعدي

التجريبية (ن = )11

التجريبية (ن = )11
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

الطالقة

13.15

0.91

12.80

1.42

2

المرونة

12.10

1.15

11.80

1.59

3

األصالة

10.40

1.52

10.55

1.56

4

الدرجة الكمية

35.65

3.01

35.15

3.91

يتبيف مف الجدوؿ ( )9عدـ وجود فروؽ ظاىرية كبيرة

( )0.5مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ظاىرية كبيرة بيف ىذيف

بيف متوسطات التطبيقيف البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية

التطبيقيف ,ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرضية تـ استخداـ اختبػار

في كافة المحاور والدرجة الكمية ,حيث بمغ متوسط الدرجة الكمية

ويمكوكسف ) Wilcoxon (Wلممجموعات المرتبطة لحساب

لمتطبيؽ البعدي ( ,)35.65في حيف بمغ متوسط الدرجة الكمية

الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في

لمتطبيؽ التتبعي ( )35.15وكاف الفارؽ بينيما ضئيالً وىو

التطبيقيف البعدي والتتبعي ودالالتيا ,كما يوضح الجدوؿ (:)10

جدول 11

حساب الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي ودالالتها عن طريق استخدام اختبـار ويمكوكسن
لممجموعات المرتبطة
البعد

التطبيق البعدي التجريبية (ن = )11

التطبيق التتبعي التجريبية (ن = )11

Z

مستوى الداللة

الداللة

0.121

غير دالة
غير دالة

متوسط الرتب

مجموع الرتب

متوسط الرتب

مجموع الرتب

5.00

1.552

الطالقة

4.60

23.00

2.50

1.613

0.107

المرونة

4.83

29.00

3.50

7.00

0.546

غير دالة

األصالة

3.50

10.50

4.38

17.50

0.604

0.134

غير دالو

الدرجة الكمية

7.00

42.00

3.25

13.00

1.500

يتضح مف الجدوؿ ( )10أف قيمة الداللة اإلحصائية أكبر

الفرضية الصفرية ,لتصبح " :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

مف ( )0.05في جميع األبعػاد والدرجػة الكميػة لالختبار ,وىي

عند مستوى ) (α ≥ 0.05بيف متوسط درجات المجموعة

غير دالة عند مستوى داللة ( (α ≥ 0.01) ,(α ≥ 0.05وىذا

التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي عمى مقياس الطالقة

يدؿ عمى عدـ وجود فػروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة

المفظية تعزى لمبرنامج".
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة نارامو ار ][63

التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي ,وبذلؾ يتـ قبوؿ
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مف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى طالب المجموعة

ثالثاً :النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الثالثة ومناقشتيا حيث

التجريبية في التطبيقيف البعدي والتتبعي.

نصت الفرضية الثالثة لمدراسة عمى أنو ":ال توجد فروؽ ذات

ويمكف عزو ذلؾ إلى أف استخداـ استراتيجية العصؼ

داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بيف متوسط درجات

الذىني في تدريس الدراسات االجتماعية لطالب المجموعة

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى

التجريبية منحيـ القدرة عمى أف يكونوا حاضري الذىف ,ودائمي

مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج".

التفكير فيما تعمموه ,والعمؿ عمى ترسيخو وتذكره أثناء االستجابة

ولمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات الحسابية

لممواقؼ االختبارية ,وذلؾ مف خالؿ تقديـ تغذية راجعة مستمرة

واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف التجريبية والضابطة في

لما يتعممو الطالب في أثناء تدريسيـ باستراتيجية العصؼ

التطبيؽ البعدي ,والجدوؿ ( )11يوضح ذلؾ:

الذىني ,مما يساعد عمى بقاء أثر التعمـ لدييـ [.[6
جدول 11

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
م

البعد

التطبيق البعدي

التطبيق البعدي

التجريبية (ن = )11

الضابطة (ن = )8

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

الطالقة

13.15

0.91

8.70

0.63

2

المرونة

12.10

1.15

8.15

0.75

3

األصالة

10.40

1.52

6.45

1.62

4

الدرجة الكمية

35.65

3.01

23.30

2.03

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبػار ماف ويتني

يتبيف مف الجدوؿ ( )11وجود فروؽ ظاىرية بيف تمؾ
المتوسطات لصالح طالب المجموعة التجريبية ,حيث بمغ

) (Mann - Whitneyلبحث داللة الفروؽ بيف متوسطي رتب

متوسط الدرجة الكمية في التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية

درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ

( ,)35.65في حيف بمغ متوسط الدرجة الكمية في التطبيؽ

البعدي ,والجدوؿ ( )12يوضح ذلؾ:

البعدي لممجموعة الضابطة ( )23.30بفارؽ وقدره (,)12.35
جدول 12

بحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عن طريق استخدام اختبار مان ويتني
البعد

التطبيق البعدي التجريبية (ن = )11

التطبيق البعدي الضابطة (ن = )8

متوسط

مجموع الرتب

متوسط

مجموع الرتب

الرتب

الرتب

U

Z

مستوى

الداللة

الداللة

الطالقة

13.50

135.00

4.50

36.00

0.000

3.586

0.000

دالة

المرونة

13.50

135.00

4.50

36.00

0.000

3.569

0.000

دالة

األصالة

12.35

123.50

5.94

47.50

11.500

2.539

0.011

دالة

الدرجة الكمية

13.50

135.00

4.50

36.00

0.000

3.563

0.000

دالة

يتضح مف الجدوؿ ( )12أف قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ

الطالقة المفظية وبالتالي يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ

مف ( )0.05في جميع األبعػاد والدرجػة الكميػة لالختبار ,وىذا

الفرضية البديمة ,لتصبح " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف المجموعة

مستوى ) (α ≥ 0.05بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس

والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس الطالقة المفظي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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الطالقة المفظية ,مما يدؿ ذلؾ عمى فاعمية العصؼ الذىني في

تعزى لمبرنامج".

عممية التدريس ,ولحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب قيمة

وتشير ىذه الفروؽ إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي

(مربع إيتا  ,)η2كما ىو موضح في الجدوؿ (:)13

درست باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني عمى المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اكتساب ميارة

جدول 13

حساب قيمة (مربع إيتا  (η2لمعرفة حجم التأثير وفقاً لمتطبيق البعدي لدى المجموعتين التجريبية والضابطة
م

البعد

قيمة η2

قيمة الداللة

حجم التأثير

1

الطالقة

12.857

0.000

كبير

2

المرونة

12.737

0.000

كبير

3

األصالة

6.446

0.011

كبير

4

الدرجة الكمية

12.697

0.000

كبير

يتضح مف الجدوؿ ( )13أف حجـ التأثير كبير ,وىذا يدؿ

واحتياجاتيـ الخاصة ,نظ اًر ألنيا اعتمدت عمى األسموب التمقيني

عمى وجود أثر كبير الستراتيجية العصؼ الذىني عمى اختبار

في تقديـ المعمومات وتخزينيا في عقوؿ الطالب ,في حيف أف

الطالقة المفظية أو طالقة الكممات في مادة الدراسات

التعميـ القائـ عمى العصؼ الذىني اتبع نيجاً مخالفاً لمنيج

االجتماعية بالصؼ الثاني المتوسط ,فقد بمغت قيمة مربع إيتا

التقميدي ,حيث أنو ساعد عمى إثراء معمومات الطالب ,وتنمية

( )12.697لممجموعة التجريبية وىي قيمة تدؿ عمى تأثير

قدراتيـ العقمية ومواىبيـ المختمفة ,وتحرير عقوليـ مف القيود

كبير ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة,

المفروضة عمييا ,كما تضمف ىذا التعميـ إنتاج أفكار جديدة

مما يشير إلى وجود أثر لمتدريس باستخداـ استراتيجية العصؼ

وأصيمة تتميز بالغ ازرة وعدـ المحدودية ,مما أدى ذلؾ إلى

الذىني عمى تنمية الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف في

تطوير ميارات التفكير اإلبداعي بشكؿ عاـ ,وميارة الطالقة

المجموعة التجريبية مقارنة مع الطالب الموىوبيف في المجموعة

المفظية بشكؿ خاص لدى طالب المجموعة التي تعممت

الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.

باستخداـ العصؼ الذىني [.[69
رابعاً :النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الرابعة ومناقشتيا

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عجيز [ ,]52ودراسة
عيسى ,وأبو زيد [ ]53ود ارسػة طاشماف [ ]54ود ارسػة القحطاني

حيث نصت الفرضية الرابعة لمدراسة عمى أنو" :ال توجد

[ ]55ود ارسػة البموشي [ ,]56ود ارسػة العيسوي [ ,]57ود ارسػة

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α ≥ 0.05بيف

البيي [ ,]58ود ارسػة عبدالعزيز [ ,]59ود ارسػة الكيومي []60

متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ

ود ارسػة مطالقة [ ]61ود ارسػة كوليندو [ ]62ودراسة نارامو ار

التتبعي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى لمبرنامج".
ولمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب المتوسطات

[ ]63ودراسة ميمر [.[64

الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف التجريبية والضابطة

ويمكف تفسير ذلؾ بأف المناىج التعميمية التي تعتمد عمى

في التطبيؽ التتبعي ,والجدوؿ ( )14يوضح ذلؾ:

الطرؽ التقميدية في تدريسيا تجاىمت قدرات الطالب الموىوبيف
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جدول 14

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق التتبعي
م

البعد

التطبيق التتبعي الضابطة (ن = )8

التطبيق التتبعي التجريبية (ن = )11
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

الطالقة

12.80

1.42

7.50

0.66

2

المرونة

11.80

1.59

5.94

0.82

3

األصالة

10.55

1.56

5.06

0.78

4

الدرجة الكمية

35.15

3.91

18.50

1.69

يتبيف مف الجدوؿ ( )14وجود فروؽ ظاىرية بيف تمؾ

الضابطة ( )18.50بفارؽ وقدره ( )16.65ولمتحقؽ مف صحة

المتوسطات لصالح طالب المجموعة التجريبية التي درست

ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبػار ماف ويتني ( Mann -

باستخداـ استراتيجية العصؼ الذىني ,حيث بمغ متوسط الدرجة

 )Whitneyلبحث داللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات

الكمية في التطبيؽ التتبعي لممجموعة التجريبية ( ,)35.15في

طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ التتبعي

حيف بمغ متوسط الدرجة الكمية في التطبيؽ التتبعي لممجموعة

والجدوؿ ( )15يوضح ذلؾ:

جدول 15

بحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق التتبعي عن طريق استخدام اختبار مان ويتني
البعد

التطبيق التتبعي التجريبية (ن = )11

التطبيق التتبعي الضابطة (ن = )8

متوسط الرتب

مجموع الرتب

متوسط الرتب

مجموع الرتب

U

مستوى الداللة

Z

الداللة

الطالقة

13.50

135.00

4.50

36.00

0.000

3.580

0.000

دالة

المرونة

13.50

135.00

4.50

36.00

0.000

3.567

0.000

دالة

األصالة

12.70

127.00

5.50

44.00

8.00

2.836

0.004

دالة

الدرجة الكمية

13.50

135.00

4.50

36.00

0.000

3.563

0.000

دالة

يتضح مف الجدوؿ ( )15أف قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ

مما يشير إلى وجود أثر الستراتيجية العصؼ الذىني في تنمية

مف ( )0.05في جميع األبعػاد والدرجػة الكميػة لالختبار ,وىذا

الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف في المجموعة التجريبية.

يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف المجموعة

وفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قاـ الباحث بحساب قيمة (مربع إيتا

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ التتبعي عمى مقياس

 ,)η2كما ىو موضح في الجدوؿ (:)16

الطالقة المفظية ,ولقد كانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية,
جدول 16

حساب قيمة (مربع إيتا  )η2لمعرفة حجم التأثير وفقاً لمتطبيق التتبعي لدى المجموعتين التجريبية والضابطة
م

البعد

قيمة η2

قيمة الداللة

حجم التأثير

1

الطالقة

12.817

0.000

كبير

2

المرونة

12.723

0.000

كبير

3

األصالة

8.194

0.004

كبير

4

الدرجة الكمية

12.750

0.000

كبير

يتضح مف الجدوؿ ( )16أف حجـ التأثير كبير ,وىذا يدؿ

( )12.750لممجموعة التجريبية وىي قيمة تدؿ عمى تأثير

عمى وجود أثر كبير الستراتيجية العصؼ الذىني عمى اختبار

كبير ,وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة

الطالقة المفظية أو طالقة الكممات في مادة الدراسات

لتصبح " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ≥ (α
) 0.05بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة

االجتماعية بالصؼ الثاني المتوسط ,فقد بمغت قيمة مربع إيتا
32

في التطبيؽ التتبعي عمى مقياس الطالقة المفظية تعزى

التطوير والتجديد في المناىج الدراسية التي تقدميا والعمؿ عمى

لمبرنامج".

تدعيميا باستراتيجيات التدريس الحديثة وطرؽ تنمية اإلبداع.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة نارامو ار []63

 -4إعداد أدلة إرشادية توضح طريقة العصؼ الذىني,

مف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

ونماذجيا ,وكيفية تطبيقيا وتفعيميا في المواقؼ التعميمية

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ التتبعي ,حيث

المختمفة.

كانت ىذه الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية.

 -5يوصي الباحث بمزيد مف االىتماـ بفئة الطالب الموىوبيف,
واجراء مزيد مف البحوث فيما يخص االستراتيجيات التدريسية

ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف التعميـ باستخداـ الطرؽ
التقميدية الجافة ال يعير أي اىتماـ لقدرات الطالب الموىوبيف

المالئمة ليـ.

وامكاناتيـ العالية وما تقتضيو مف تنوع أساليب التدريس

 -6ضرورة تضميف المقررات الدراسية في المراحؿ الدراسية

لمخاطبة ىذه الفئة بما يتناسب وطريقتيا في التعمـ ,مما أدى

المختمفة أنشطة تعمؿ عمى تنمية ميارة الطالقة المفظية.

ذلؾ إلى تدني مستوى اكتسابيـ لممعرفة واحتفاظيـ بيا ,في حيف

ب -مقترحات في مجاؿ البحث العممي ذات العالقة بالدراسة

قدـ التعميـ القائـ عمى استراتيجية العصؼ الذىني مف خالؿ

الحالية.

الدراسات االجتماعية مجموعة كبيرة مف األنشطة الذىنية,

 -1مقارنة استراتيجية العصؼ الذىني بمداخؿ تدريسية أخرى

والمواقؼ التدريبية والتطبيقات الالزمة لحؿ المشكالت ,مما أدى

في تنمية ميارة الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف في

ذلؾ إلى زيادة مستوى االحتفاظ بالمعرفة وبقاء أثرىا [.[70

المرحمة المتوسطة.
 -2إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية عمى مراحؿ دراسية

 .6التوصيات

أخرى.

تمشياً مع النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة مف تفوؽ
واضح الستراتيجية العصؼ الذىني عمى الطريقة التقميدية

 -3بحث أثر استراتيجية العصؼ الذىني االلكتروني

المعتادة في تنمية ميارة الطالقة المفظية لدى الطالب الموىوبيف

) (E-brain Stormingعمى تنمية التفكير اإلبداعي لدى

في مادة الدراسات االجتماعية بالصؼ الثاني المتوسط ,وتحقيقاً

الطالب الموىوبيف.

لما يدعو إليو األدب التربوي مف استخداـ طرؽ واستراتيجيات

 -4استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية أنماط أخرى

جديدة في تدريس مادة الدراسات االجتماعية ,لتعظيـ فوائد

مف التفكير العممي.

المعرفة العممية ,وعميو فقد تـ التوصؿ إلى مجموعة مف

 -5دراسة متغيرات الدراسة الحالية عمى متغيرات تابعة أخرى.

التوصيات والمقترحات ,والتي يمكف تمخيصيا في اآلتي:

 -6إجراء دراسات لمتعرؼ عمى المعوقات التي قد تحوؿ دوف

أ -التوصيات المبنية عمى نتائج الدراسة:

استخداـ طريقة العصؼ الذىني في المواقؼ التعميمية المختمفة.

 -1االعتماد عمى استراتيجية العصؼ الذىني عند تنمية

 -7االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة مف قبؿ إدارات التعميـ,

ميارات التفكير اإلبداعي لطالب المرحمة المتوسطة.

واألقساـ ,والمراكز التي تيتـ بتربية وتعميـ الطالب الموىوبيف.

 -2إقامة دورات تدريبية لممعمميف في مدارس التعميـ العاـ,
أ .المراجع العربية

وذلؾ إلعدادىـ وتدريبيـ عمى ممارسة التدريس وفقاً الستراتيجية

المراجع

] [1القطيش ,يحي عمي; والسعود ,أميف عبدالمطيؼ (.)2009

العصؼ الذىني.

الموىبة واإلبداع والتفوؽ ,ط ,1عماف ,األردف :دار عماد

 -3يدعو الباحث كميات التربية في الجامعات إلى حمؿ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواء

الديف لمنشر والتوزيع.
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] [2الجيني ,فايز ( .)2010مناىج وبرامج الموىوبيف:
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THE EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL
PROGRAM BASED ON BRAINSTORMING
STRATEGY IN TEACHING SOCIAL STUDIES
COURSE IN ORDER TO DEVELOP VERBAL
FLUENCY AMONG TALENTED STUDENTS IN
AL-QUNFIDAH
Mohsen Abdullah Maeed Al-Garni
The Kingdom Of Saudi Arabia - Ministry Of Education
ABSTRACT_ The effectiveness of an educational program based on brainstorming strategy in
teaching social studies course in order to develop verbal fluency among talented students in AlQunfidah. The study aimed to examine the effectiveness of an intervention program based on
Brainstorming Strategy in teaching social studies in order to develop verbal fluency among
talented students. A semi-experimental approach was used and the study. A total of (18) talnted
student was purposefully selected and randomal y disrtibuted into two groups: expermintal (10
students) and control (8 students) from the second intermediate grade in general education
schools at Al-Qunfidah schools in KSA... Later, a test used to measure verbal fluency prepared by
the researcher in Social Studies in the second intermediate grade, that has been pre, post and
consecutively applied on the study sample. Consequently, , the intervention program prepared by
the researcher prepared to teach verbal fluency was applied to the experimental group students
based on brainstorming strategy. Results showed statistically significant differences found
between the two groupsfavoring of the experimental group in the post testing. Results also showed
no statistically significant differences in average scores in the experimental group between the
application of the st and consecutive testing. Furthure conclusions and recommendations are
presented in the study.
KEY WORDS: Educational program, brainstorming strategy, Social Studies, verbal fluency,
talented students.
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