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الهـــداء
 إلى من لم يزل لسانها رطبا بالدعاء لي منذ نعومة أظفاري... إلى من كان

زال حلمها حلمي...إلى من سهرت الليالي من أجلي...إلى التي نبضهايوما   
 نبضي وأملها أملي...إلى من كانت الب والم والصديق والمرشد الهادي إلى

 سواء السبيل، إليِك يا أمي... إلى روح أبي الطاهرة في عالم الخلود ...
 دعواتي الموصولة إلى يوم الدين ... إليَك يا من تمّنيُت ضّمك مرة كباقي
 البشر ...تعجز الكلمات عن مدحَك... إلى زهرة حياتي ...وسند طريقي

 ...ورفيقة عمري وملهمتي..إلى من مَلْت لحظات حياتي أمًل
 وتشجيعا...فأينعت الثمرة ...إلى زوجتي الحبيبة ...إلى للئ حياتي ومنارات
 طريقي...والشموع التي أنارت مسيرتي ...فتقاسمنا الِمداد معا...إلى أولدي

 الحّباء...إلى السماء التي حّلقت في ميادين العلم فأصبحت أعلما ل
 ُترام ... وأمطرت فأصابت وأفادت...وستبقى إسهاماتهم منارات ُيهتدى بها

على مر السنين ... إلى
.أساتذتي المبجلين

ما الفضل إل لهل العلم إنهم          على الهدى لمن اهتدى أدلء

ففز بعلمك ول تطلب به بدًل          الناس موتى وأهل العلم أحياء

إلى كل من مد إلي يد العون لنجاز هذا الجهد المتواضع .

إليكم جميعا شكرا موصوًل ل ينضب

شكر وتقدير
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 ل يسعني وقد أنجزت هذا الجهد العلمي المتواضع إل أن أعبر عن شكري وتقديري لكل مممن

 أعانني على إكمال هذا العمل، ومد لي يد العون وشجعني منذ كانت فكرًة تجول في خمماطري

 حتى أصبحت واقعا أفتخر بإنجازه، وأخص بالذكر أستاذي ومعلمي الموقر الدكتور فتمحمي

 جروان، والذي لم يأُل جهدا بتقديم وإسداء النصائح لي لتمام هذه الدراسة، وكم كممان واسممَع

ًا لكككل فضككيلٍة .. ويككَد عطككاٍء لكككل الصدر بتوجيهاته وصبره غير المتناهي،  لَك يامن كَْنت رمككز

 خير.. ونبراًسا لكل مقتٍد ..تقف القلم عاجزًة عممن الكتابممة ..  وتحتممار الحممروف فممي

 المعاني...فإن في القلب إحساسا عظيما...وشعورا كبيرا... كيف ل؟ وأنت من لخطواِتَك على

 دروبنا أثٌر... وفي أيامنا لحظاُت سعادةٍ رسَمْتها أخلُقَك العظيمة تعامًل راقيا ومحبًة صممادقة

 وعطاًء متجددا، كما وأقدم كّل الشكر والعرفان لدارة مدارس المملكة لما قمدمته ممن أجمل

 إنجاح هذه الدراسة من تسهيلت لم أكن لجدها في مكان آخر، ومن الثناء العطر الممذي لزم

.تطبيق البرنامج فكان بمقام الوسام على صدري أعتز به على مدى العممممممر

فهرس المحتويات
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فاعلية برنامج إثرائي قائم على اللعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكلت

والدافعية للنجاز لدى الطلبة المتفوقين في المملكة العربية السعودية

إعداد

يحيى أحمد عبد الرحمن القبالي

إشراف

الدكتور فتحي عبد الرحمن جروان

الملخص

        هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج إثرائي قائم على اللعاب الذكيممة

 في تطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلبة المتفمموقين فممي

 ) طالبا من الصممف32المملكة العربية السعودية. وقد تكون مجتمع الدراسة من (

 الثالث المتوسط بمدارس المملكة موزعين إلى مجموعتين الولى تجريبية وتكونت

 ) طالبا .16 ) والمجموعة الثانية ضابطة، وتكونت من ( 16من  ( 

 واستخدمت لجمع البيانات أداتان : الداة الولى، مقياس مهارات حل المشممكلت،

 والداة الثانية، مقياس الدافعية للنجاز. ولتحقيق هدف الدراسة تم بنمماء برنامممج

 ) جلسة تدريبية ، طبق على20إثرائي مستند إلى النظرية المعرفية، مكون من ( 
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 )) كما تمم2008/2009أفراد العينة التجريبية خلل الفصل الدراسي الثاني للعام 

 استخدام تحليل التباين المشترك وتحليل التباين المشترك المتعدد لفحممص دللممة

الفروق بين المتوسطات والتفاعل بينها.

  وأظهرت نتمائج الدراسمة وجمود فروق ذات دللة إحصمائية عند مسمتوى

)α ≤ 0.05بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على ( 

 مقياس مهارات حل المشكلت، تعزى إلى البرنامج الثرائي ولصالح المجموعممة

التجريبية .

كما وأظهرت نتائج الدراسمة وجمود فروق ذات دللة إحصمائية عند مسمتوى

) α ≤ 0.05بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على ( 

 مقياس الدافعية للنجاز تعزى إلى البرنامج الثرائي ولصالح المجموعة التجريبية.

 وفي ضوء النتائج التي تمخضت عنها الدراسة، يوصي الباحث بضرورة الهتمام

 بموضوع اللعاب الذكية ضمن برامج الموهوبين والمتفوقين، وإجممراء دراسممات

إضافية تتناول متغيرات أخرى، مثل :  المراحل العمرية الخرى، والجنس .
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Abstract

            The purpose of the study was to investigate the effectiveness 

of an Enrichment Program Based on Smart Games on Developing 

Problem Solving Skills and Achievement Motivation of Talented 

Students in Saudi Arabia.

 The study sample  consisted of (32) talented ninth graders based on 

their end-of-year results according to the list adopted by the Ministry 

of Education in Riyadh.

The sample was divided into an experimental group and a control 

group each of which consisted of (16) students.

Two instrument were used to gather the data : the first was the 

problem-solving skills scale  and the second was the motivation for 

achievement instrument . To realize the purpose of the study , an 
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enrichment program was devised according to the information 

processing-cognitive theory. It consisted of (20) training sessions 

that were applied on the experimental group during the second 

semester of the year (2008-2009) .

The ANCOVA and MANOVA Tests  were  used to measure the 

difference between the means of the two groups and their 

interaction . The result  revealed a significant difference at level 

(α≤ 0.05) between the means of both the experimental and control 

groups  in the problem-solving skills scale ,  and the  other variables , 

such as gender and age in future studies .

 Moreover, he recommends that this program be incorporated during 

the scholastic weekly schedule so that students get The benefit 

revealed in the present study.
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الفصل الول

خلفية الدراسة وأهميتها

الفصل الول

                                خلفية الدراسة و أهميتها 

مقدمة:

1



        ُتعد فئة المتفوقين وما يملكون من طاقات وإمكانات ثروًة وطنيًة يجب استغللها أسمموة

 بالدول المتقدمة بما يعود بالنفع والفائدة على المتفوقين أنفسهم، و المجتمع بشكل عممام، لممذا

 قامت دول عديدة باحتضان هذه الفئة وإعداد برامج خاصة بهم، ووفرت ما يلزم من إمكانات

من شأنها توفير فرص إثبات ذواتهم ورفد المجتمع بخبراتهم وطاقاتهم المتوقدة والمتجددة.

وقد تعددت البرامج الموجهة الى تلك الفئة، وتنوعت البرامج الخاصة بهم مثممل: الثممراء (

Enrichment) والتسريع (Accelerationولقت هذه البرامج قبوًل وذلك لن مبرر وجود ( 

 هذه البرامج يتعلق أساسا بعجز المناهج العامة عن تلبية احتياجات الطلبة المتفوقين وتحممّدي

 قدراتهم، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى منهاج متمايز أو مقررات دراسممية متطممورة أو متقدمممة

) .2004تتجاوز حدود ما يقدمه البرنامج العام لقرانهم (جمروان، 

 لذا فقد اتجه الباحثون والمهتمون بدراسة المتفوقين للبحث عن حلول تعمل على شحذ هممهممم

 زال الختلفات حول الدور الممتربويتوزيادة دافعية النجاز لديهم، ولقد أثارت اللعاب وما 

  ) إلى أن عملية اللعب أهم بكثير جداDe Bonoوالتعليمي الذي تقدمه، حيث أشار دي بونو (

 من محتوى اللعبة نفسها، لنه يتملكنا إحساٌس بأن ممارسة مهارات اللعبة سوف تنّمي مهارات

 التفكير، حيث إن مواقف اللعاب توفر فرصة لممارسة عدد من المهارات أوسع بكثير مممما

 توفره موضوعات تلك اللعاب، ففي اللعبة أمر ممما يحممدث طيلممة المموقت، يوّسممع مممدى

 تفكيراللعب، وأن أمورا مثل الستراتيجية والتخطيط واتخاذ القرار، تعد جزًءا متمما لغالبية

 اللعاب، وحالما يتم التعرف على قواعد اللعبة تصبح المعرفة أقل أهمية من مهارة التفكيممر،

 وبناًء على ذلك فإن موقف اللمعاب يمكن أن يكون موقمفا مثاليما لتمنمية مهارات التفكير

 ) .1998( دي بونو،  
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 )  ) ارتباط الذكاء باللعب، وذلممك فممي النظريممه المشممهورة،Piaget     ولقد بين بياجيه

 (النظرية المعرفية) في تفسير اللعب، إذ يقول:"إن اللعب هو سيادة لعملية التمثل على عمليممة

 المواءمة، فاللعب عبارة عن تمثٍل خالٍص يغير المعلومات القادمة لكي تلئم متطلبات الفممرد،

).2003وكل من اللعب و المحاكاة لهما دوٌر تكاملٌي في تطور الذكا ء"(الخوالدة، 

      وبين بياجيه ارتباط اللعب بالذكاء وحدد أنواع اللعاب التي تسود في كل مرحلة عمرية،

 إل أن تفوق النمو العقلي عند بعض الطفال مقارنة مع أقرانهم، يجعلهم أكممثر سممرعًة فممي

 النتقال من نوع إلى آخر أكثر تطورا، ومن المفترض أن يشاهد هذا التطممور فممي مرحلممة

 متقدمة، فالطفل ذو الذكاء المرتفع في عمر الثانية ينتقل بسرعة أكبر مممن اللعممب الحسممي

 الحركي إلى اللعب التمثيلي الذي يسود فيه الخيال والمحاكاة والبتكار، بينما يبممدي الطفممال

 ) .1986القل ذكاًء سرعًة أقل في النتقال من نمط لعب إلى آخر(مخول، 

   في دراسة لمقارنة اللعب بين الطفال المتفوقين والعادّيمنTerman  وقد توصل تيرمان

إلى التمي :

 يزاول الطفال المتفوقون اللعاب التي تحوي أوجه نشاط عقلي، أكثر من ميلهم الى-1

اللعب الجسدي الصاخب.

 - يقضي الطفال المتفوقون وقتا أطول في اللعب من الوقت الذي يقضيه أقرانهم العاديون2

 عند مزاولة النشاط نفسه، مما يدل على أن فترة النتباه والمثمابرة على أداء نشاط ما أطول

عند الطفال المتفوقين.

 - يفضل الطفال المتفوقون اللعب مع الطفال الكبر منهم سنا، ومن المؤّكد أن ذلك يعود3

إلى أن النشاطات التي يمارسها الطفال الكبر سنّا متناسبة مع النمو العقلي للطفل المتفوق.
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 - يبدي معظم الطفال المتفوقين ميًل إلى اللعب مع قرين وهمي، وعمادًة ما يسود الخيال4

العلمي في االلعب مع هذا القرين.

 - اللعاب التي يلعبها الطفال الكثر ذكاًء بصورة أكبر، هي اللعاب التركيبية والنشائية،5

 ).1999بالمقارنة مع العمر نفسه (ماميل، 

       ويرى خبراء التربية أن هناك عددا من المداخل الثرائية التي تقوم بدور مهم في إثارة

    ) أنهHunt & Marshall, 1999التفكير الناقد لدى المتفوقين، حيث يرى هنت ومارشال (

 يمكن تنمية التفكير الناقد عن طريق تنمية قدرة المتفوق على إنتاج أفكار جديدة خيالية خّلقة

 Taskوتنمية قدرته على التركيز في المهمة العلمية حتى إنجازها (اللتزام بالمهمة، 

Commitment.ويدل ذلك على تفوقه وإبداعه ،(

 ) فيقترح لتنمية قدرة المتفوق2001) كما ورد في بهجات(Sternberg    أّما ستيرنبيرغ ( 

على التفكير الناقد والبداعي مدخًل يركز على :

تنمية القدرة على إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة، أو وظائف جديدة للشياء.-1

تنمية القدرة على التحليل ونقد الفكار والمواقف.-2

تنمية القدرة على التطبيق والستخدام الفّعال للمعرفة. -3

   وقد سعى الباحث في هذه الدراسة إلى تناول جزئية لم تدرس بطريقة كافية ، وهي التركيز

 على الجانب الفكري لللعاب وكيفية تنميته، وهذا ما تحاول الدراسمة الحالمية التحقق منممه،

 ومن فاعلية اللعب في تطوير مهارات حل المشكملت وزيادة الدافعمية للنجماز، ويقصممد

 باللعب هنا تحديدا استخدام اللعاب الذكية التي تطورت بتطور البشرية والفكر التربوي، حيث

 أصبح هناك مجموعة ل بأس بها من اللعاب التي تستثير التفكير وتعمل في الوقت نفسه على

4



 استغلل أوقات الفراغ واستثمارها، وهي ألعاب لها قوانينها الخاصة، ولعل هذه الدراسة هممي

 الولى من نوعها-حسب علم الباحث -من حيث استخدام اللعاب الذكية حيث لم يعثر الباحث

 عن أي دراسة تهتم بهذا الموضوع بشكل مباشر رغم أهميته، إل بعض الشارات التي وردت

 سابقا في مقدمة هذا البحث من الحديث عن اللعاب التركيبمية والنشائية، والممتي تممممثل

 ونظرا لندرة توفر دراسات  .جزًءا ضئميًل من البرنامج الذي سُيِعّده الباحث للطلبة المتفوقين

 تناولت هذا الموضوع فقد وجد الباحث ضرورًة لبناء برنامج لتنمية مهممارات عربية وأجنبية

 حل المشكلت والدافعية للنجاز قائم على اللعماب الذكميمة واستقصاء أثره في تحقيق ذلك

   لديهم. 

مشكلة الدراسة :

        إن الغرض من هذه الدراسة هو التحقق من فاعليمة برنامج إثرائي قائم على اللعاب

 الذكية في تطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلب المتفوقين في المملكة

 العربية السعودية، حيث لحظ الباحث من خلل عممله مع المتمممفوقين ومممن خلل الدب

 النظري المتعلق بهذه الفئة من الطلب، أن المنماهج العمامة المقدمة للطلبة المتفوقين عاجزة

 عن تلبية احتياجاتهم، وتتسم في الوقت نفسه بشيٍء من الجمود والروتيممن، بالضممافة إلممى

 طمول اليموم الدراسي وكثافة المنهاج وضغط الواجبات المدرسية والمنزلية، مما يؤدي إلى

 ضعف دافعية النجاز وعدم تطوير مهارات حل المشكلت، كل هذه العناصر مجتمعة تعمممل

 على فتور همة المتفوقين والتذمر من الوضع المدرسي ِبُرّمته وعدم التعامل بجدية مع المناهج

 المدرسية، مما يسهم في فقدان آمال عريمممضة وعقمول حممري بممالمجتمع الفممادة منهمما

 واحتضانها، وتعزيز أفكارها المتقدة، واستغللها بالوقت المناسب قبل تلشيها وخبو اتقادهمما،
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 وقد وجد الباحث أن هناك دلئل تشير إلى أن المداخل الثرائية والتي يعد البرنامج الثممرائي

 الحالي جزء منها، يمكن أن تساعد في علج هذا القصور على نحو يؤدي إلى تطوير مهارات

 حل المشكلت والدافعية للنجاز لديهم، اذ تعد هاتان الخاصيتان مممن أهممم مممايميز الطلبممة

المتفوقين، وتعمل المداخل الثرائية جاهدة على تنميتها والحفاظ عليها.

أسئلة الدراسة وفرضياتها:

سعت هذه الدراسة للجابة عن السؤالين التاليين :

 ما أثر البرنامج الثرائي الحالي في تطوير مهارات حل المشكلت لدى الطلب-1

المتفوقين؟

ما أثر البرنامج الثرائي الحالي في تطوير دافعية النجاز لدى الطلبة المتفوقين؟-2

انبثقت عن هذين السؤالين الفرضيات التالية:

 ) بين متوسطاتα ≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (-1

 درجات أفمراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل المشمكلت

ُتمْعزى إلى البرنامج الثرائي.

 ) بين متوسطاتα ≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة (-2

 درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس دافعية النجاز ُتمْعزى إلى

البرنمامج الثرائي.

أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية الدراسة في مجالين هما :

6



المجال النظري:

        سعت هذه الدراسة إلى تقديم إضافة علمية جديدة من خلل تناولها موضمموع تطمموير

 مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلب المتفوقين، عن طريق بنمماء برنامممج

 إثرائي قائم على اللعاب الذكية يسهم في تنويع البرامج الثرائية وبث روح التنافس المفتمموح

 بين الطلب، وبنماء منظور إيجابي نحو المدرسة، وتوسعة مجال التفكير وتنميته، حيممث إن

 التذمر من الوضع الدراسي هو السمة الغالبة على فئة الطلبة ول ِسّيما المتفوقين منهم، ويؤكد

 الدب النظري هذه الحال حيث يبين معوقات البداع في المدرسة، ومممن ابرزهمما: طممرائق

 التدريس التلقينية، والمناهج المكتظة، وأساليب التقممويم المعتمممدة علممى حفممظ المعلومممات

 واسترجاعها، ونقص المكانات التربوية الملئمة، والمناخ التقليدي السممائد ورمممزه المعلممم

)1995المتسلط و المر الناهي( حمود، 

المجال العملي التطبيقي : 

       تضمنت الدراسة أداتين، لقياس مهارات حل المشكلت والدافعمية للنمجاز، يمكمن

 استخدامهما من قبل الخصائيين والعاملين مع الطلبة المتفوقين، لقياس وتطوير مهارات حل

المشكلت والدافعية للنجاز.

     كما تضمنت الدراسة برنامجا إثرائيا لتطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز،

 يمكن أن يفيد منه المعلمون وأولياء أمور الطملبة المتفوقين والمهتمين في هذا المجال، من

 أجل تطمويمر مهمارات حل المشمكلت والدافعية للنجماز وتوسمعة مجال التفكمير
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 والتجاهمات اليجابمية نحوالمدرسة، وانتقال أثر التريب إلى الحياة العملية للطالب من

 خلل التطبيق العملي لمهارات حل المشكلت للمواقف الحياتية المختلفة التي تواجهه في

حياته العملية.

تعريف المصطلحات :

البرنامج:

 هو عبارة عن أنشطة تدريبية تمهدف إلى إحداث تغيرات سلموكية وذهنية حالمية أو      

 ) والبرنامج الثرائي هو المبرنامج العمام الذيGoleman, 1995مستقبلية لدى الفرد. (

يقوم

 بتصميمه وتنفيذه معلم رعاية المتفوقين لتوفير خبمرات تربوية تتمسم بالتنوع والعمق العلمي

 ).1995والفكري التي غالبا ل تتوفر في المنهج المدرسي العام (آل شارع، 

      ويُعرف البرنامج إجرائيا لغراض هذه الدراسة، بأنه مجموع النشاطات المنظمة القائمة

 على استحدام اللعاب الذكية التي أعدها الباحمث لتنمية مهارات حل المشكلت والدافعيمة

 ) جلسة تدريبية، على مدى ثلثمة أسابيمع لمدة (20للنجاز لدى الطلبة المتفوقين، بواقع ( 

 د) يوميا.45

اللعاب الذكية:

         وهي ألعاب فكرية تتكون من عدة أنواع وأحجام ومواد، ولكل لعبة قوانينها الخاصممة

 ودليل اللعب الخاص بها، تتصف بالمرونة والتشويق وهي مناسبة لكل المراحل العمرية، كما

 أنها آمنة وسهلة التخزين، منها الفردية والزوجية والجماعية، وتمعمل على تحّدي المقدرات
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 العمقلية لّلعب وحّثه على التفكيرواستنباط الحلول والبدائل المناسبة ضممممن مسمممتويات

 ممتدرجة بالصعوبة، تم استخدامها بناًء على مواصفات اللعبة ذاتها كممما تقممدمها الشممركة

 الصانمعة، وُيمتوقع أن ُتفميد في تطوير ممهارات حل المشمكلت والدافعيممة للنجمماز ،

وتوسعة مجال التفكير لدى الطلبة المتفوقين.

 وعرفت إجرائيا لغراض الدراسة، بأنها مجموعة اللعاب التي تم اختيارها من قبل الباحث

 لتشكل البرنامج الثرائي الحالي، والتي تتوافر فيها أبعاد مهارات حل المشمكلت والدافعية

للنجاز وعددها ثماني عشرة لعبة.

مهارات حل المشكلت:

          هي عملية معرفية سلوكية يحاول الفرد من خللها تحديد واكتشاف وابتكار وسمائل

) Cormier& Nurius, 2003فاعلة للتعامل مع المشكلت التي يواجهها في حياته اليومية (

 وُعّرفت إجرائيا لغراض هذه الدراسة بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على

 مقياس مهارات حل المشكلت الذي طّوره الباحث لغراض هذه الدراسة وتتراوح الدرجات

ما بين درجة واحدة وخمس وعشرين درجة.

دافعـيـة النجـاز:
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           ُيشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحّرك الفرد

 من أجل إعادة التوازن الذي اختل، فالدافع بهذا المفهوم ُيشير إلى نزعة للوصمول إلى هدف

) .2002معين، وهذا الهدف قد يكون لرضاء حاجات أو رغبات داخلية (قطامي، وعدس، 

 ويعتبر دافع النجاز من دوافع الكفاية الذاتية، وهو سمة يتصف بها بنو البشر بصرف النظر

 عن أعمارهم ومستوياتهم، ويتمثل دافع النجاز بالرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح في ذلك

).1998العمل(الوقفي، 

 وُتعّرف الدافعية للنجاز إجرائيا لغراض هذه الدراسة بأنها مجموع الدرجات التي يحصل

 عليها الطالب على مقياس الدافعية للنجاز الذي طوره الباحث لغراض هذه الدراسة

وتتراوح الدرجات ما بين خمس عشرة و مئتين وخمس وعشرين درجة.

الثــراء:

          هو إدخال تعديلت أو إضافات على المناهج العادية للطلبة الممتفوقين حتمى تتلءم

 مع احتياجاتهم في المجالت المعرفية والنفعالية والبداعمية والحسمحركية، دون أن يترتب

 على ذلك اختصار للمدة الزمنية اللزمة عادة للنتهاء من المرحلة الدراسية أو انتقال الطلبة

 ).2004المستهدفين من صف إلى صف أعلى(جروان، 

     وُيعّرف إجرائيا لغراض هذه الدراسة بأنه مجمموعة اللعاب الذكمية التي استتخدمها

الباحث لثراء خبرات الطلبة المتفوقين.

الطالب المتفوق:

10



        هو كل من ُيظهر مستوًى رفيعا في ميدان أو أكمثر من مياديمن النشماط النمساني

 الكاديمية أو التقنية أو البداعية أو الفنية أو العلقات الجتماعية، ويضعه أداؤه على محك أو

 % من أقرانه في المجتممع (الدراسي) أو5أكثر من المحّكات الختبارية للداء ضمن أعلى 

 ).2004مجتمع المقارنة الذي ينتمي إليه (جروان، 

 وُيعّرف الطلب المتفوقون إجرائيا لغراض هذه الدراسة بأنهم طلب الصف الثالث المتوسط

 في مدارس المملكة بمدينة الرياض المصنفون كمتفوقين حسب استبانة وزارة التربية والتعليم

 % فما فوق في الصف السابق (الثاني المتوسط)، وهم95السعودية والحاصلون على معدل 

 ) طالبا.32يمثلون أفراد الدراسة الحالية والبالغ عددهم (

محـددات الدراسة:

 - تحمددت الدراسة بعينة طملب مدارس الممملكة في مدينة الرياض حيث كان التطبيق

محصورا في مكان واحد وهو مركز تطوير المهارات في المدرسة.

 ) طالبا من طلبة الصف الثالث المتوسط في مدارس المملكة32-اقتصرت الدراسة على (

بمدينة الرياض.

 ) دقيقة لكل45) جلسة تدريبية بواقع (20- اقتصرت المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج على (

 ).2009-2008جلسة خلل الفصل الدراسي الثاني ( 

- تتحدد الدراسة بأدوات القياس المستخدمة وبرنامج اللعاب الذكية المستخدم في الدراسة.
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الفصل الثاني

الخلفية النظرية والدراسات السابقة
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الفصل الثاني

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

أول : الخلفية النظرية :

 يعرض هذا الفصل موضوع اللعاب الذكية وتعريفها وتطبيقاتها كما يتناول مهارات      

 حل المشكلت من جوانب متعددة اشتملت على تعريف المفهموم، وأبعماده، ونمماذجمه،

 وقمياسه، وتمطبيقماته، كما يمتضمن مفهوم الدافمعية للنمجاز، وتمعريفه، وأبمعاده،

، ونبذة عن تاريخ تعليم المتفوقين في السعودية.ونمماذجه، وقياسه، وتطبيقاته

التعريفات العلمية للعب:

 هناك عدد كبير من التعريفات التي تمثل أطرا نظرية لمفهوم اللعب يظهر فيها بين وجهات

النظر المختلفة، فيما يلي نماذج لها: 

 ) اللعب باعتباره وسيلة يمحافظ بها الطفل على خممبراته الكليممة،Frobel- يعرف فروبل( 

 حيث إن اللعب لديه هو:"ميكانيزم موحد للخبرة، وهو أكمممثر أنشممطة الطمممفل روحانيممة"

).96، 1992(بروس، 
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 ) "بأنه سيادة لعملية2008) اللعمب كما ورد في حممزة( Piaget- ويعرف بياجميه (

 التمثل على عملية المواءمة، فاللمعب عبارة عن تممثل خالص يغير المعلومات القادمة لكي

 تلئم متطلمبات الفمرد، وكل من اللعمب والممحاكاة لهممما دور تكامملي في تطمور

الذكاء.

 ) اللعب بأنه"نشاط غريزي ُيكتسب من خلل التدريب والِمران،Gross- ويعرف جروس (

 تدريبا للغرائز ليس على النحو الغريزي والجسمي وإنما على النحو السيكولوجي". (السيد،

2002 ،25.( 

 ) "إن اللعب بأنه يتكون من مدى متنوع مممن النشممطة القويممةWelker    يعريف ويلكر(

 والحيوية، والتي تحرك الكائن الحي أو أجزاءه خلل الفراغ، مثال ذلك:الجممري، والقمممفز،

 والتدحرج، وأحيانا النقضاض ومطاردة الشياء أو الحيوانات، والمصممارعة، والمعالجممات

 ).10 ، 2002اليدوية النشطة لجزاء الجسم أو للشياء بطرق متنوعة ( خليل، 

      وتعرف كاترين تايلوراللعب بأنه:"أنفاس الحياة للطفل، وأنه حياته، وليس فقط مجرد

).   Taylor,1972,991طريقة ساّرة لتمضية الوقت وملء الفراغ"(

        و يعرف فيجوتسكي اللعب فيقول:"إن اللعب هو خلق لمواقف متخيلة وينشأ من جملة

 ) .Vygotsky,1983العوامل الجتماعية والنفعالية والمعرفية" (

      كما يعريف زهران اللعب على أنه: "أي سلوك يقوم به الفرد دون غاية عملية مسبقة،

).1997،317ويفهم بها العالم من حوله"( زهران،

           ويرى جان بياجيه أن اللعب يتكون من استجابات يؤديها المرء من أجل الستمتاع

الوظيفي، وهناك ملمح معينة يمكن أن تميز اللعب وهي:
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- إنه سلوك موجه داخليا.

- يتميز بالتركيز على الوسائل والطرق وليس على الهداف النهائية.

- يختلف عن السلوك الستكشافي، فالخير ُيوّجه بوساطة سؤال يدور في الذهن وهو:

 ما هذا الشيء؟ ومن الذي يفعله؟ بينما ُيوّجه اللعب السؤال التالي: ما الذي يمكن أن أفعله بهذا

الشيء؟

- يتميز بعدم الِحَرفية أو التمثيل.

)Lynn & Johnson,1993- متحرر من التطبيق للقواعد الخارجية . (

 إن كل التعريفات المسابقة مجتممعة تقدم تعريفا ممقبوًل لمفهوم اللعب، ويظل        

 الختلف قائما ومرتبطا بالطار المرجعي لكل باحث وتوجهه النظري، وكذلك بالطبيعة

الجرائية لكل دراسمة بعينمها وهو ما يجعلمنا نتفق مع ما أشمار إليه شميفر وأوكونر (

Schaefer & Oconner,1983إنه من الصعب لي مهتم بدراسة اللمعب أن يحصل :( 

على تعريف محدد يشمل اللعب بكل جوانبه.

      ولقد أصبح اللعب في عصرنا الحالي محط أنظار الباحثين والدارسين من علماء النفممس

 والجتماع والتربية والفلسفة وغيرهم، بعد أن كان ظاهرة عادّية يمارسها الطمفال في كممل

 زمان ومكان. إل أنه لم يتم التنبه إليه كظاهرة لها دورها ووظيفتها في الحياة الجمممتماعية

 والنفسية، حتى جاء عصر النهضة، عندما اتجه عدد كبير من الفراد إلى العمل الصمممناعي

 والتجماري وغيره، وما ترتب عليهما من انتشار ظاهرتي تقسيم العمل وزيادة الخدمات، ومن

 ثم انتظمت أوقات العمل وتحددت، وأصبحت تخص شريحة معينة من الناس، وهي شريحمة

 الذكمور الراشمدين في كثير من بلدان العالم، وأصبح هو نشماط الكمبار، وبات اللعب من
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 النشمطة التي تخص الصغار، ولقد كان للعب دوٌر في الحمضارات القديمة، واتخذ أشمكاًل

 متنوعًة، إل أنه كان نشاطا يمارسه كل من الصغار والكبار، دون محاولة لتفسيره أو معرفمة

 ).2002معناه وطبميعته (السيد، 

   وفي الحضارة اليونانمية القديمة، نجد أن أفلطون كان أول من اعتمرف بأن للعمب قيمة

 ) بتموزيع التمفاحات على الصمبيةLawsعملية، ويتضح في ممناداته في كمتاب القوانين(

 لمساعدتهم على تعلم الحمساب، وبإعطاء أدوات بناء واقعّية ُمصّغرة لطفال في سن الثالثة،

كان عليهم أن يصبحوا بّنائين قي المستقبل.

   وكان أطفال قدماء المصمرّيين أول من عرفوا اللعب بالكرة، واللعب بالكرات الزجاجيممة،

 حيث كانوا يلعبون بكرات صمغيرة مأخوذة من الحجارة، كما عرفوا العديد من أنواع اللعب

 الخرى وخاصًة تلك التي تصدر أصواتا تثير متعة الطفل كالخشخاشة والجلجل، حيث كانت

 تتخذ أشمكال الواني والحيوانات المصنوعة من الطمين المحروق وبداخلها أحجار صغيرة؛

).1999لحداث صوت عند تحريكها ( الحمامي، 

            فالنسان بشكل عام مارس اللعب منذ بمداية المتاريخ، إل أنه لم يمتوفر لديمه

  ) الكافي، ول الوعي الكافي بوظائفه، لذلك فإنمهSocial Perceptionالدراك الجتماعي(

 لم يتأمله ويدرسه دراسة علمية، بل إن آراء وأفكار الفلسفة والمفكرين القدماء عن اللعب لم

 تخرج عن كونها محاولت لوصفه وصفا سطحيا أو تمأمله تأمًل نمطيا، حتى أن إشمارات

 أفملطمون وأرسطو لهمية النماذج الُمصّغرة لدوات المهنة في لعب الصغار كانت مجرد

 إرهاصمات أولية، ظهرت أصداؤها في الكثير من الفكار والمحاولت العلمية الحديثة التي

 تناولت اللعب بالبحث، والتي أخذت في الظهور واقتناع المتعلمين بالفكرة التي نادى بها كبار
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 ) في القمرن السمابعComeniusالمصلحمين التربمويين، ابممتداًء من كوميممنيوس(

 ) فيFrobel ) وفمروبل (Pasta Lozzi) وبستا لموزي (Rousseauعشمر، إلى روسو(

 القرن الثامن عشر، وبمداية القرن التاسع عشر، والتقبل المتزايد لفكرة أن التربية ينبغي أن

 تأخذ بالعتبار ميول الطمفل الطبيعية، ومراحل نموه، وقد بلغ هذا التمجاه ذروته في تأكيد

 ).1987فروبل على أهمية اللعب في التعلم، باعتباره تفّتحا لبراعم الطفولة (ميلر،

الكاتبانLazars & Shalr  وقّدم اللمانيان لزارس و شالر( اللعب ورّكمز  ُكتّيبما عن   ( 

 على تفسير معنى اللعب وعلقته بالراحة والسترخاء للجسم المتعب وكيف يؤثر على تنشيط

) 1995الجسم والعقل، وذلك لمواجهة الحياة اليومية.( عثمان، 

 ) إلى أن المغزى الذي يستندAxline ,1969أما استخدام اللعب كعلج، فقد أشارت اكسلين(

 إليه استخدام اللعب في العلج همو أن اللعب يستند إلى حقيقة هامة، وهي أن اللعممب عنممد

 الطفال هو الوسيط الطبيعي الذي ُيعّبر به الطفل عن ذاته، فاللعب يتيح للطفمل أن يعبر من

 خللمه عن مشاعره ومشاكله بنفس الطريقة التي يستطيع بها علج الراشمدين أن يعبـروا

بالكلم عن مشاعرهم ومشاكلهم.

   ويساعد اللعب في تطوير النظام الُخلقي عند الطفال، إذ إن ممارسة اللعاب الجماعيمممة،

 تزّود الطفل بقيم ُخلقية، إضافًة إلى اكتسابه معارف ومفاهيم ومهارات سلوكمية، كاللتمممزام

  ). ويكتسب الطفل المعارف والخبرات1990بالدور والنظام واتباع القواعد الناظمة (قطامي، 

 ).2002من خلل اللعب، مما ُينّمي قدراته العمقلية كالتفكير والتمثيل (حافظ، 
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           كما أن اللعب وسيلة فّعالة في اكتشاف شخصية الطمفال وإمكانماتهم النفسمية

 والعقلية والثقافية، بالضافة إلى أنه أداة تشخيص تكشف عّما يعانيه الطفال من اضطرابات

 ).2003سلوكية وانفعالية (الخوالدة، 

  ) فيما أشارا إليهCharles & Linda , 1988       وهو ما يؤكده الباحثان شارلز ولندا ( 

 من استخدام اللعب في إرشاد الطفل كضرورًة يفرضها النمو المعرفي المحممدد للطفممل فممي

 التعبير اللفظي عن المشاعروالفكار، كمما أن اللعمب هو الوسممميط الطبيمممعي للتعممبير

 والتصمال لديهم. إن المعلم الفاعل هو الذي ينظمم اللعب لطملبه، ويوّجمممهه كممأدوات

).2003لتنمية تفكيرهم،  ويختار اللعاب التي تشجعهم على التفكير العلمي(الحيلة، 

 ) أن الطفال الذين يمارسون اللعب كانت ثقتهم بأنفسهم أعلى منBunker,1991ويذكر بنكر(

 ثقة الطفال الذين كانوا منعزلين ول ِسّيما اللعب والمهارات الحركية والنشطة.(صوالحة،

2004.(

 ) أن اللعب يؤدي إلى تطوير القوى العقلية المعرفية عمند الطفممال2004ويذكر(صوالحة، 

 الذين يمارسونه بكفايمة، وتتمثل دللت النمو العقلي المعرفي في تطوير الخصائص العقليممة

 بعامة التي يستدل عليها بإنماء القدرة على التفكمير، والتذكر والتصور، والتخيل، والتبصممر،

 والملحظة، والتحليل، وإدراك العلقات، والتوقع والتنبؤ والتحكم، وزيادة الفهم لطبيعة الشياء

وخصائصها، واكتساب المعلومات ومفاهيم جديدة عنها.

 

نظريات تفسير اللعب:  

هناك عدة نظريات قامت بتفسير اللعب، وبالرغم من التباين الواضح بين هذه النظريات  
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 في تفسيرها للعب من زوايا مختلفة، إل أنها في الوقت نفسه ُتكّمل بعضها بعضا، وأن اللعاب

 بشكل عام تجمع بين كل همذه النظريات، ولقد كان لنظرية بياجيه في اللعب صمدًى كممبيرا

 في الوساط التربوية حيث ترتبمط نظريته ارتباطا وثيقا بتفسيره لنمو الذكاء، ويعتقمد بياجيه

 أن وجود عمليتي التمثل والممواءمة ضروريتان، ويحدث التكيف الممذكي عنممدما تتمممعادل

 العمليتان أو تكونان في حالة توازن، فاللمعب والتممثل جزء مكمل لنمو الذكاء ويسيران في

المراحل نفسها.

     إن نظرية بياجيه في اللعب تقوم على ثلثة افتراضات رئيسة وهي كالتي:

 يسير النمو العقلي في تسلسل محدد من الممكمن تسريعه أو تمأخيره، ولكن التجربة-

ليمكن أن تغيره وحدها.

 إن هذا التسلسل ل يكون مستمرا بل يتألف من مراحل يجب أن تتم كل مرحلة منها-

قبل أن تبدأ المرحلة المعرفية التالية.

 إن التسلسل في النمو العقلي يمكن تفسيره اعتمادا على نوع العمليات المنطقية التي-

يشتمل عليها. 

         وتضفي نظرية بياجيه على اللعب وظيفة بيولوجية واضحة بوصفه تكرارا نشمطا

 وتدريبا يتمثل المواقف والخبرات الجديدة تمثًل عقليا ويقدم الوصف المملئم لنمو المناشط

 المتتابعة.لفد كّرس بياجيه سنوات كثيرة من حياته لدراسة الطفال دراسة متعمقة، ودفعته

 مواجهته للتكيف البيولوجي- كعالم بيولوجي- إلى تموجيه اهتمامه لتكيف النسان والمبيئة.

 وتعتبر خاصية التكيف وظيفة أساسية للنسان؛ فهو يحاول دائما أن يوائم بين قدراته وبين

 متطلبات البيئمة. وبعد ذلك أصبح بياجيه أكثر اهتماما بنمو قدرة التفكير، وركزت نظريته
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 على الطبيعة البدائية للمعرفة ونموها. فقد اهتم بالنشاط العمقلي فيما يفمعله النمسان

 بتفاعمله مع العالم، واعتقمد أن المعرفة ل تأتي بالملحظة السلبمية فالنمشاط الفّعال هو

الذي ُيحمّول معمرفة الواقمع وإعمادة تشكيله.

       وجاءت نظرية النمو المعرفي لبياجيه تتويمجا لعماله التي أكدت على أهمية التكيف

 والتواؤم كنتيجة للتفاعل بين الفرد وبين البيئة المادية والجتماعية. ويرى بياجيه أن اللعمب

 يخدم وظيفة استمرارية النا للطفال الصغار وأشار إلى أن تلك الوظيفة ل علقة لها بعملية

  سمنوات يستمر باللعب الرمزي أو اللعمب4-2التفكير، ويرى بياجيه أن الطفل في عمر 

  سنوات يكون اللعب الرمزي أكثر ارتباطما بالواقمع وفي7-4اليهامي وفي الفترة ما بين 

). 2004المرحلة التالية يصبح اللعب أكثر دقة وتنظيما وإحكاما( عبد الباقي، 

       نجد أن بياجيه قد استخدم مفهوم اللعب في معناه الوصفي من خلل ذلك التتابع النمائي

 المتدرج لتطور اللعب، وهو أمرمرتبط بتصويرمفهوم المراحل التي يستند إليها في نظريتممه،

 أما اللعب بمعناه الدينامي فلم يدرجه في تصوره لمفهوم اللعمب المن من خممملل عممرض

 )   ) وقد ورد هذا التصور الديناميSecondary symbolismومناقشة مفهومه عن الرمزية

)2002لصحاب نظرية التحليل النفسي( عبد الرزاق، 
     

 ) من أوائل التربويين الذينFrobel ُيعد فروبل (استخدامات اللعب في العملية التعليمية:

 طالبوا بإدخال اللعب في المناهمج التربوية في جمميع مراحل التمعليم، وفي جميمع المواد

الدراسمية، لعمتقاده بأن اللعب يرسخ التعليم في ذهن المتعلم.

     وأصبح اللعب في نظر الكثير من التربويين ذا دور بارز في حياة الطفل، مما دفمعهم

 إلى إدخاله في العملية التربوية، بوصفه أسلوبا من أساليب التدريس وعرف باسم التعلم
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 ( من خلل اللعمب). إذ اسمتخدمت اللعماب اللمغوية في تدريمس ممهارات اللمغة

).2005العمربمية في المرحلة الساسمية.(الصويركي، 

     ويمكن أن تستخدم اللعاب اللغوية أيضا في دروس التدريب اللغوي؛ لما تثيره من مرح

 وترويح عن الطفل، والتخفيف من رتابة الدروس وجمعل المتعلممين أكمثر تفاعمًل مع ما

).1991يتعلمونه، وأكثر تجاوبا مع هذا النوع من النشاط.(جابر، 

     وأجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت أهمية اللعاب في العملية التعليمية،

 فقد استخدمت في تدريس موضوعات مختلفة من المواد الدراسية مثل: العلوم، الرياضيات،

 العلوم الجتماعية والوطنية، والتربية السلمية، واللغة العربية، واللغة النجليزية، فضًل عن

 استخدامها في تنمية بعض المهارات الحياتية والسلوكية في مراحل عمرية مختلفة، وتحصيل

مفاهيم معينة.

 ) ان اللعاب التربوية عبمارة عن نماذج مبسطة تعممبر عممن1987ويرى بلقسس ومرعي(

 الواقع، يمر المتعلم خللها بمواقف تشبه مواقف الحياة اليومية، ويمارس فيهمما أدوارا تشممبه

 الدوار التي يمارسها الكبار في حياتهم، ومن هنا فإن فكرتها الساسية تممدور حممول جعممل

المتعلم مشاركا و إيجابيا في المواقف التعليمية.

 الـعلج باللـعب:

           إن  اللعب  طريقة  للتصرف، وذلك بغية تمكين الطفل من التعمبير عن مشاعره

 وانفمعالته التي إذا سمح لها بالتراكم فإنها قد تسبب سوء التكيف، والعلج باللعب طريقة

)1988مفيدة لتشخيص سبب المصاعب، التمي قد يعانيها المطفل "( عاقل، 
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       ويعد العلج باللعب من الطرق المهمة في دراسة وتشخيص وعلج مشكلت الطفال،

 فهو يعد فرصة آمنة غير مهددة، وفي اللعبة يعبر الطفل عن مشكلته وصراعاته ويخمرج

 مشاعره المتراكمة من ضغوط الحباطات وعدم المان والمخاوف إلى السطح، مما يساعمده

 على النمو العقلي والخلقي والنفسي والجممالي والجتماعي، حيث إن اللعمب هو عمل الطفل

). 2008ووسيلته التي ينمو بها ويرتقي بوساطتها(خطاب وحمزة، 

 )  من أوائل المهتمين في العلج باللعب، وأكدت أهميته في تناقصAxline   وكانت اكسلين(

 الشعورالسلبي وتزايد الشعوراليجابي نحو الذات ونحممو الخريممن مممن خلل الجممملسات

 العلجية. وأكدت أن الطفل يتحول إلى فرد أكثر اكتماًل، لنه مممن خلل العلج يتحررمممن

 القيود ويكون أكثر تلقائية، وقد وصفت العلج باللعب بأنه وضع خبرة فمممي مكممان يتسممم

).2008بالوضوح والصراحة، ويظهرالوضوح في حالة الطفال أنفسهم(خطاب وحمزة، 

       وبات واضحا أن حرمان الطفل من اللعب قد يخلق مشكلت نفسية كبرى لديه، فمماللعب

 حياته ومتعته، وحرمانه منه يعني حرمانه من النمو الجسمي السليم، وحرمانه مممن الخممبرة

 والمعرفة وإيقاف التطور العقلي السليم، إضافة إلى الزمات السملوكية والعصمبية ومشاعر

 الحزن والكسل أو الغضب والعصيان، أي أن حرمان الطفل من اللعب يزعجه بشدة، بممل إن

 من المممكن أن يؤدي الى وجمود الجمواء المناسمبة لصابمممته بممأمراض عصبمممية

 ). وقد أشارت كثير من الدراسات إلى اسممتخدامات اللعمممب فممي1996كمبيرة ( القائمي، 

,Kaliعلج الممشكلت السلوكية والنفعالية، كدراسة كيل  ) ) في استخدام اللعممب1998 

 ) فففي علجCarter,2001صعوبات التعلم، ودراسة كارتر(لعلج 
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,Goodwine جودوين(التوحد، ودراسة  ) فممي علج المتخلفيممن عقليمما.1985 

) في علج الكتئاب.Rost & Bruyn, 2000ودراسة روست و بروين(

   Smart Gamesاللعاب الذكية

 يعد مصطلح اللعاب الذكية مصطلحا حديثا على الساحة التربوية بشكل خاص وعلى         

اللعاب بشكل عام، وسبب ظهور هذا المصطلح يكمن فيما يأتي:

 التقنية الحديثة، والدقة اللمتناهيممة فممي التصممميم والخممراج لللت الكهربائيممة•

 والميكانيكية وتوافر المواد الخام التي يمكن تشمكيلها وقولبتمها حمسب المطلمموب وبممأدق

التفاصيل.

 الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المتخصصة في صناعة اللعاب ممن اسممتقطاب•

العقول والفكار البداعية .

سهولة التسويق من خلل طرق التصالت الحديثة: معارض، النترنت...•

 وجود جمهور كبير تستهويه مثل هذه اللعاب التي بنيت وصممت بشممكل يلممبي طموحممات•

 المراحل العمرية كافة، والباحثين عن المتعة والفائدة بآن واحد، ولهذه الشركات المصنعة حقمموق

 محفوظمة قانونيا من الصعب تجاوزها فللشركة المصنعة حقوق النتمماج والتسممويق والتعممديل

 والضافة، وتتميز هذه اللعاب بدرجة عالية جدا من التشويق والثارة سممواًء الفرديممة منهمما أم

 الجماعية، ويظهر فيها عنصر التحدي بحيث يستغرق اللعب في مراحل اللعبة والممتي تتصممف

 بتدرج الصعوبة من خلل مراحل محددة مسبقا، وتتدفق الفكار لدية وتتولد الحلول لختيار الحل
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 المثل، ولعل ما يميز هذه اللعاب عن غيرها أنها متدرجة في الصعوبة حسب المراحل العمرية،

 وتتطلب قدرا رفيعا من التفكير، ويمكن تصنيف مرحلة العمل بها ضمن المرحلة الحسية، حيممث

 يمكن للعب أن يحرك وينقل أي جزء من اللعبة، من خلل مجسمات حقيقية ملموسة في سممبيل

الوصول الى الحل المنشود.

ويمكن تقسيمها الى :

 * ألعاب فردية مثل لعبة ساعة أزمة السير، ولعبة حواجز الطريق، ولعبة لغز الحيوانات، ولعبممة

البحار العاصفة، ولعبة الضفادع القافزة، ولعبة برج هانوي، ...

* ألعاب زوجية مثل لعبة الكوارتو، ولعبة البيكسل، ولربعة تمربح...

* وألعاب جماعية مثل لعبة ، ترتيب الرقام، ولعبة أبالون...

كما يمكن عقد منافسات طويلة المد بين اللعبين، على غرار لعبة الشطرنج، 

     ولقد قام الباحث على مدار سنوات بتجميع هذه اللعاب واختيار المناسب منها، ومراسمملة

 شركات تصنيعها لمتابعة كل جديد، حتى أصبح لديه مجموعممة شممكلت بممدورها البرنامممج

 الثرائي الحالي، وهو برنامج يعتبر فريدا من نوعه، حيث لم يعثر الباحث على أي دراسممة

 تمدور حول اللعاب الذكية باستثناء دراستين اجنبيتين احداهما عن لعبة الشطرنج، وأخممرى

 عن برج هانوي، وسيقوم الباحث بتفصيل الحديث عنهما في جزء الدراسات السابقة، وذلممك

لسباب يلخصها الباحث فيما يلي :

حداثة اللعاب الذكية وتطويرها بشكل دائم .•

 وجود عدة شركات متخصصة في مجال صناعة هذه اللعاب في بلدان مختلفة، مممما•

يجعل من الصعوبة توفرها وتجميعها في مكان واحد.
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 عدم وجود عدد من الباحثين المهتمين باللعاب الذكية مما أتاح للباحث مجاًل واسممعا•

لختيار اللعاب وتصنيفها وإعداد البرنامج الثرائي الحالي.

 وتتميز هذه اللعاب باحتوائها على مهارات التفكيممر العليمما مثممل الممترتيب، والتصممنيف،

 والملحظة، وتحديد المشكلة، واكتشاف العلقات، وتوليد البدائل، واتخاذ القرار، واختيار الحل

المناسب من بين البدائل المتعددة، والتخطيط للحل، وتوليد الحلول.

 وتعمل اللعاب الذكية وخاصة الزوجية منها والجماعية على تأكيد التنافس والرغبة الكيممدة

 للوصول الى الحلول الصحيحة بأقل جهد ووقت، وفي الوقت نفسه تقوية روح العمل ضمممن

 الفريق الواحد، وتعزيز التواصل البناء بين اللعبين، ومن حسن الحظ أنممه أصممبح هنمماك

 شركات متخصصة بانتاج مثل هذه اللعاب، واحتضان الفكار المبدعة فممي هممذا المجممال،

وتصنيفها حسب المرحلة العمرية .

 كما يمكن محاكاة هذه اللعاب وتطويرها واجراء المنافسات لستحداث العاب جديدة يمكن أن

 تحمل افكارا ابداعية أخرى، كما يمكن أن تستغل هذه اللعاب في المممدارس بحيممث يشمممل

 تطبيقها على الطلبة العاديين و طلبة صعوبات التعلم، وغيرهم مع مراعمماة القممدرة العقليممة

والمرحلة العمرية لهم.

 وقد أثبت البرنامج الحالي نمجاحه من خلل استمخدام تلك اللعماب على فمئة الطلب

 المتفوقين على المستويين التطمبيقي والنظري، ولقد اهتممت الجمعمية المريكية للطلبة

 مؤخرا بموضوعNAGC) National Association for Gifted Childrenالموهوبين(

 اللعاب وقامت بتخصيص موقع على الشبكة العالمية( النتر نت) يضم مجموعة من اللعاب
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 التي تناسب الموهوبين والمتفوقين، ولم يتم اجراء دراسات على تلك اللعاب من قبل هذه

الجمعية على هذه اللعاب.

 Problem Solving Skillsمهارات حل المشكلت:

      تعرف مهارات حل المشكلت على أنها عبارة عن مستوًى رفيٍع من التفكير، يكمن فممي

 توليد عدد كبير من البدائل والمترادفات أو الفكارعند السممتجابة لمممثير معيممن والسممرعة

 والسهولة في توليدها، أوتموليد أفكارغير متوقعة، وتوجيه مسار التفكير حسب تغيير المممثير

 ).2004أو متطلبات الموقف(جروان، 

نوريوس( ويعرفها  كورمر و        Cormier & Nurius, 2003بأنها عملية معرفية  (   

 سلوكية يحاول الفرد من خللها تحديد واكتشاف وابتكار وسائل فاعلة للّتعامل مع المشممكلت

التي يواجهها في حياته اليومية.

 وتشتمل مهارات حل المشكلت على دقة الملحظة، واكتشاف العلقممات، والتعممرف علممى

 النماط، والمقارنة، وتحديد أوجه الشبه والختلف، والتجريب، وتوليد البدائل، والتقييم، وغير

 ذلك من استراتيجيات عامة، والمهمات التي تشمل مهارات اتخاذ القرار باتخاذ الحل المناسب،

).1995وقد اقمترن هذا المفمهوم باسم ثومماس ديزوريل وممارفن جولد فراي (الخطيب،

            هناك علقة وثيقة بين التفكير وحل المشكلت ذلك لن مهارات حممل المشممكلت

 تتحقق حصرا بوساطة التفكير بأنماطه المختلفة، ول يمكن تحققه عن أي طريمٍق آخمر، وأن

 التفكير وطرائقه وأساليبه ونتاجاته تكون على أفضل وجه في سياق حل المشكلت، أي عندما

 يصطدم التعلم باعتباره حلًل للمشاكل أو المهام التعليمية بالمشكلت التي تتناسب مع مستوى
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 نموه العقلي، ويتمكن من التوجه في معطياتها وصياغتها، ومعرفة حدودها، والحصول علممى

البيانات، والمعلومات المتصلة بها، وايجاد حلول لها.

       وتعتبر مهارات حل المشكلت مكونا أساسيا من مكونات التفكير العليا، وتعتبر من أهم

 جوانب توظيف التفكير واستخدامه، فحياة البشر مليئة بالمشكلت ومن الطبيعي أن يسبق حل

 المشكلة اكتشافها، فهو برأي البعض ُيسهم في التقدم العلمي إسهاما ل يقل عن حلها، فاكتشاف

 المشكلت ل يكون إل من عقول موجهة نحو البحث والتحري والنقد فهم يرون ممما ل يممراه

 غيرهم، وكثيرا ما تقف عوائق كثيرة في سبيل وصول العقل إلى حل المشكلت وقد تنشأ هذه

 العوائق في أي مرحلة من مراحل الوصول إلى الحل، وكثيرا ما ينجّر العقل البشممري نحممو

 المألوف العقلي أي النزعة إلى النماط القديمة في حل المشكلت، وقد ُتَقيد هذه النزعة إدراك

 العقل وَتُحد من سعة النظرة إلى المشكلة، وأن هناك كثيرا من المشكلت ل ُتَحممل بممالطرق

المعتادة وتحتاج إلى مهارات تعتمد أصالة التفكير ومرونته والتحلل مممن التفكيممر المتقمارب

Covergentوالخذ بالتفكير المتشعب  Divergentويعتبر مكون اتخاذ القرارات من أهم :  

 مكونات مهارات حل المشكلت، حيث نعلم فيه مسبقا كل إمكانات الحلول أو الخيارات. ولهذا

 فليس المطلوب هنا إيجاد حلول جديدة وإنما تشخيص أفضل حل أو خيار باسممتخدام معممايير

 مقررة سلفا. وتتدخل التحيزات الشخصية أحيانا في اتخاذ القرار تمشيا مع دوافعنمما وِقَيمنمما

 الشحصية لذا فمن الواجب أن يكون الفرد موضوعيا في اتخاذ قرارته حتى ل تكون الجهممود

الكبيرة التي ُبِذلت ل ُتعادل النتيجة أو الجهد المبذول أو الكلفة المصروفة.

 ) أن مكون الستبعاد ومكون التمثيل من مكونات مهاراتBernstien      ويرى بيرنستين (

 حل المشكلت ويعني بذلك أن نضع قائمة بكل الحلول الممكنة التي يمكن أن تخطر بالبال، ثم
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 نستبعد كل الحلول التي نرى أنها تأخذنا إلى حيث ل نريد، فيبقى لدينا عدد محدود من الحلول

 المحتملة لختبار صحتها، أما مكون التمثيل فهو أسلوب يقوم على تمثيل الحلول على شممكل

 رسوم بيانية أو لوائح أو مجسمات أو صور. فهذا يساعد في فهم المبادئ التي تسممتند إليهمما

 المشكلة وتجنب التفاصيل المتصلة بالمشكلة. ومن ذلك أن بعض لعبي الشطرنج يمكممن أن

  Bernstien,1997يتمثلوا في عقولهم خططا من خمسين حركة متتالية.) (

 لقد ازداد الهتمام في السنوات الخيرة بحل المشكلت في إطار سيكولوجية التفكير، والتفكير

 البتكاري بصورة خاصة، وفي إطار التربية بصورة عامة، حيممث شمماعت طريقممة حممل

 المشكلت كاحدى طرائق التدريس التي تعتمد على إقحام المتعلم فممي الموقممف التعليمممي –

 التعلمي، ودفعه باتجاه تبين الحل على نحو يبدو وكأنه المنقب والمكتشف الول له، وتتجلممى

 أهمية طريقة حل المشكلت كأحد أهم طرائق تنمية التفكير في أن المتعلم في شروط المواقف

 الشكالية يكتشف عناصر جديدة وينمي أساليب غير مألوفة، ويختبر فرضيات وتوقعات مممن

 صنعه هو، وبفضل ذلك ونتيجة له يصبح قادرا على تجاوز قدر أكبر من الصممعوبات الممتي

)1991تواجهه، وعلى اتخاذ قرارات أكثر دقة وملءمة.(منصور، 

      إن مهارات حل المشكلت تتصف بأنها مهارات تجعل المتعلم يمارس دورا جديدا يكون

 فيه فاعًل ومنظما لخبراته ومواضيع تعلمه، لذلك يمكن ذكر عدد من المسوغات التي تممبرر

أهمية التدرب عليها، ويمكن تلخيص أهميتها فيما يلي: 

 - مهارات حل المشكلت ضرورية وينبغي أن يتسلح بها أفراد المجتمع لمعالجة مشممكلت1

مجتمعهم وتحسين ظروف حياتهم.
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 - مهارات حل المشكلت من المهارات الضرورية لمجالت مختلفة سواًء أكانت مجممالت2

حياتية أم أكاديمية تكيفية.

 - مهارات حل المشكلت تساعد المتعلم على تحصيل المعرفممة بنفسمه، وتممزوده بآليمات3

الستقلل.

 - مهارات حل المشكلت تساعد المتعلم على اتخاذ قرارات مهمة في حياته وتجعله يسيطر4

على المواقف التي تفرضها عليه الظروف.

 - مهارات حل المشكلت تعمل على توسعة مجال التفكير لدى المتعلم وتجعله ينظم خطوات5

الحلول التي يقوم بها.

     وقد توصل علم النفس المعاصر( برونر، جانيه، بوشكين...)الى استنتاج مفاده أنه يجممب

 عدم استبعاد جميع الصعوبات التي تعترض المتمعلم؛ لنه من خلل التصمدي لها والتمغلب

 عليها فقط يستطيع تنمية قواه وترقية عملياته المعرفية، أما المساعدات التي يجب ان يقممدمها

 المعلم في مواقف التعلم فإنها ل ترمي الى ازالة العقبات وتجنب الصعوبات، وإنما تسممتهدف

 تهيئة المتعلم وإعداده، وتزويده بما هو ضروري وكاٍف لمعالجتها، وهنا تتجلى الحكمة الممتي

  بقوله: "يجب مقاومة النزعة نحو تبسيط مال ينبغي تبسمميطهCramshyأشار إليها كرامشي 

 لنه ل يعود كما كان أصًل "أي أن المبالغة في التبسيط تفقد الجانب الشكالي مزاياه العديممدة

 بما ينطوي عليه من تحٍد واستثارة، وما يقتضيه من يقظة واسممتنفار وانممدفاع، وأن ذخيممرة

 الخبرة السابقة، وآليات العمل المجربة من قبل تكفي عندئٍذ لسترجاع حممل أو توليممف حممل

)1991جديد، مما يمنع ظهور أنماط التفكير البداعي على اختلفها.( منصور، 
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       ولعل طريقة التفكير العلمي أو منهج البحث العلمي من أنجع الطرائق في الوصول إلى

 نتائج فعالة في حل المشكلت، وهكذا يبدو سلوك حممل المشممكلت عمليممة تنقيممب وبحممث

 واستخلص، وربما إنتاج أحيانا لبيانات خاصة تتصل بمشكلة محددة، وترتيممب، وتبممويب،

 ومعالجة، وتقويم ما تتضمنه من معلومات، إن تعلم حل المشكلت يختلف عن أشكال التعلممم

 الخرى الدنى منه، كونه يستلزم توظيفها جميعا بغية اكتشاف العلقات بين الوسائل والغايات

 والتوجه في المقام الول نحو استخدام عمليات التفكير ول سيما التفكير النظري – المنطقممي

المجرد.

 Achievement Motivationالدافعية للنجاز

        ُيشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من

 أجل إعادة التوازن الذي اختل، فالدافع بهذا المفهوم يشير إلى نزعة للوصول إلى هدف معين،

 ).2002وهذا الهدف قد يكون إرضاء حاجات داخلية أو رغبات داخلية (قطامي وعدس، 

 )  أن الدافعية هي العوامل التي تؤثر في مباشرة السلوك وتوجيههBernstinويرى بيرنستن(

).1998وشدته واستمراريته (الوقفي، 

 ) الدافعية بأنها عملية أو سلسلة من العمليات تعمل على إثارة السلوكTaylorويعرف تايلور (

). 2004الموجه نحو هدف، وصيانته، والمحافظة عليه، وإيقافه في نهاية المطاف (الريماوي،

       ويعتبر دافع النجازمن دوافع الكفاية الذاتية وهو سمة يتصف بها بنو البشممر بصممرف

 النظر عن أعمارهم ومستوياتهم، ويتمثل هذا الدافع في الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح في

 ذلك العمل، ويعتبر دافع النجاز من الدوافع متعددة البعاد، ومن مكوناته ُبْعد المثابرة وُبْعممد

الطموح وُبْعد هدف يسعى لتحقيقه...
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العوامل المؤثرة في دافعية النجاز:

        من العوامل التي تؤثر على مستوى الندفاع: النجاح والنجاز بالضممافة إلممى حالممة

 السرورالمتوقعة من النجاح، والرغبة في تحقيق تقدير إيجابي للذات، وصيانة هممذا التقممدير

 وإدامته. فمن المعلوم أن الفرد ُيكّون مفهوما لذاته ويتحدد فممي مسممتوى القممدرات وأنممواع

 المجالت التي ينزع إلى أن يظل ناجحا في أدائها، ويبذل في سبيل ذلممك أي جهممد إضممافي

 يستدعيه الحفاظ على هذا المستوى من التقدير للذات. وقد ظهر أن تقدير الفرد لممذاته يكممون

 عرضة للرتفاع أو النخفاض وفقا لمستوى النجاح الذي يحققه في المواقف الممتي يعتبرهمما

). 1998جزءا هاما من مفهومه لذاته (الوقفي، 

 ) أن الطفال الذين يحصلون على علماتMclleland,1985ولقد ظهر في دراسة مكليلند (

 مرتفعة في اختبار لقياس الدافع للنجاز يميل آباؤهم إلى تشجيع أبنائهم على محاولممة إنجمماز

 مهمات صعبة، ويمتدحون النجاح، ويثيبون عليه ويحثونهم على إيجاد طرائق إلممى النجمماح

 وليس الكتفاء بالتذمرمن الفشل، ويحّفزونهم على الستمرار، ومحاولة حل المشكلت الكثر

 صعوبة، وُيقابل هؤلء الباء نمط آخر من الباء ممن يحصل أبناؤهم على علمات متدنية في

 الدافعية للنجاز، يتصفون بصفات مغايرة للصفات السابقة، إذ تراهم ينزعجون عندما ُيعطممى

 أبناؤهم مهمات صعبة، ثم إنهم ل يشجعونهم على الستمرار في العمل ويتدخلون في إنجمماز

).1998أبنائهم للمهمة أو ُيكملونها نيابًة عنهم (الوقفي، 

يتمثل دافع التحصيل في الرغبة بالقيام بعمل جيد، والنجاح في ذلك العمل. وهذه الرغبة - كما 

  )  أحد كبار المشمتغلين في هذا المميدان- تتميز بالطمموح،Mcllelandيصفها مكليلن( 

 والستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجمامحة إلى العمل بشكل مستقل، وفي مواجهة
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 المشكلت وحمّلها، وتفضيل المهمات التي تنطوي على مجازفة متوسطة بدًل من المهمات

 ).2002التي ل تنطوي إل على ممجازفة قليلة، أومجازفة كبيرة جدا (قطامي وعدس، 

 ويعتبر دافع التحصيل من الدوافمع الخاصة بالنسان، ربما دون غيره من الكائنات الحية

 الخرى، وهو ما يمكن تسمميته بالسعي نحو التميز والتفوق. والناس يختلفون في المستوى

 المقبول لديهمم من هذا الدافع، فهمناك من يرى ضرورة التصدي للممهام الصعبة والوصول

 إلى التميز، وهناك أشخاص آخمرون يكتمفون بأقل قدر من النمجاح. وتمقاس دافعمية

 Thematicالنمجاز عادة باختمبارات معمينة من أشهمرها اختبار تفمهم الموضموع

Apperceptin Test(TATالذي يتطلب من المفحوصين أن يستجيبوا لثلثين صورة       ( 

 تحمل كل منها أكثر من تفسير، وتحلل إجاباتهم ويستخرج منها مستوى النجاز عند

 المستجيب. كما يمكن قيماس دافعية النجاز من خلل المواد المكتوبة (كالمقالت والكتب)

)T A Tدونما حاجة إلى صورة غامضة كما في حالة اختبار. (

      إن دافعية التحصيل حالة متميزة من الدافعية العامة، وتشير إلى حالة داخلية عند المتعلم

 تدفعه إلى النتباه للموقف التعليمي والقبال عليه بنشاط موجه، والستمرار فيه حتى يتحقق

 التعلم، وعلى الرغم من ذلك فإن مهمة توافر الدافعية نحو التعلم وزيادة تحقيق النجاز ل تلقى

 على عاتق المدرسة فقمط، وإنمما هي مهممة يشتمرك فيها كل من المدرسة والبيت معا،

 وبمعض المؤسسات الجتماعية الخرى. فدافعية النجماز والتحصميل على علقة وثيقة

 بممارسات التنشئة الجتماعية، حيث أشارت نتائج الدراسات الى أن الطفال الذين يتميزون

 بدافعية مرتفعة للتحصيل كانت أمهاتهم يؤكدن على أهمية استقللية الطفل في البيت، أما من

 بتشجيع الستقللية عندهمتميزوا بدافعية منخفضة للتحصيل فقد وجد أن أمهاتهم لم َيُقْمَن 

).2002(قطامي وعدس،
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       إن الفراد الذين يوجد لديهم دافع مرتفع للتحصيل يعملون بجدية أكبر من غيرهم،

 ويحققون نجاحات أكثر في حياتهم، وعند مقارنة هؤلء الفراد بمن هم في مستواهم من

 القدرة العقلية ولكنهم يتمتعون بدافعية منخفضة للتحصيل ُوِجد أن المجموعة الولى تسجل

 علمات أفضل في اختبار السرعة في إنجاز المهمات الحسابية واللفظية، وفي حل المشكلت،

 ويحصلون على علمات مدرسية وجامعية أفضل، كما أنهم يحققون تقدما أكثر وضوحا في

المجتمع.،والمرتفعون في دافمع التحصيل واقمعيون في انتمهاز الفرص .

       وهناك فروق بين ذوي دافعية النجاز المنخفضة والمرتفعة. فقد بينت نتائج البحوث في

 هذا المجال أن ذوي الدافعية المرتفعة يكونمون أكثر نجاحما في المدرسمة، ويحصلون على

 ترقيات في وظائفهم وعلى نجاحات في إدارة أعمالهم أكثر من ذوي الدافعية المنخفضة. كذلك

 فإن ذوي الدافعية العالية يميلون إلى اختيار مهام متوسطة الصمعوبة وفيها تحٍد، ويتجمنبون

 المهام السهلة جدا لعدم توفر عنصر التحدي فيها، كما يتجمنبون المهام الصعمبة جدا، ربما

 لرتفاع احتمالت الفشل فيها، ومن الخصائص الخرى الممميزة لذوي الدافعية المرتفعة أن

 لديهم رغبة قموية في الحصول على تمغذية راجعة حول أدائهم، وبمناء على ذلك فإنمهم

 يفضلون الممهام والوظائف التي تبنى فيها المكافآت على النجاز الفردي، ول يرغبون في

).2004العمال التي تتساوى فيها كافة رواتب الموظفين (علونة، 

العوامل المؤثرة في دافعية النجاز :

 ) أن النزعة أو2006)  كما ورد في الترتوري و القضاة( Atkinson     يرى أتكنسون  (

 الميل للحصول على النجاح أمر متعلم، وهو يختلف بين الفراد، كما أنه يخمتلف عند الفرد
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 الواحد في المواقف المختلفة، وهذا الدافع يتأثر بعوامل رئيسة ثلثة عند قيام الفرد بمهمة ما،

وهذه العوامل هي :                                     

أوًل: الدافع للوصول إلى النجاح

       إن الفراد يختلفون في درجة هذا الدافع، كما أنهم يخمتلفون في درجة دافعمهم لتجنب

 الفشل، فمن الممكن أن يواجه شخصان نفس المهمة، ُيقبـل أحدهمما على أدائمها بحمماس

 تمهيدا للنجاح فيها، ويقبل الثاني بطريقة يحاول من خللها تجنب الفشمل المتوقع. إن النزعة

 لتجنب الفمشل عند الشخص الثاني أقوى من النزعة لتحصيل النجماح، وهذه النزعة القويمة

 لتجمنب الفشل تبدو متعلمة نتيجة مرور الفرد بخبرات فشل متمكررة، وتحديده لهمداف ل

 يمكن أن يحققها. أما عندما تكون احتمالت النجاح أو الفشل ممكنة فإن الدافمع للقيام بهمذا

 النوع من المهمات يعتمد على الخبرات السابقة عند الفرد، ول يرتبط بشروط النجاح الصعبة

المرتبطة بتلك المهمة.

ثانيا: احتمالت النجاح

       إن المهمات السهلة ل تعطي الفرد الفرصة للمرور في خبرة نجاح مهما كانت درجة

 الدافع لتحصيل النجماح الموجودة عنده، أما المهمات الصعبة جدا فإن الفراد ل يرون أن

 عندهم القدرة على أدائها، أما في حالة المهمات المتوسطة فإن الفروق الواضحة في درجة

دافمع تحصيل النجاح تؤثر في الداء على المهمة بشكل واضح ومتفاوت بتفاوت الدافع.

ثالثا: القيمة الباعثة للنجاح

       يعتبر النجاح – في حد ذاته- حافزا، وفي الوقت نفسه فإن النجاح في المهمات الكثر

 صعوبة يشّكل حافزا ذا تأثيٍر أقوى من النجاح في المهمات القل صعوبة. ففي الجابة عن
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 ) فقرة من الختبار، يحقق نجماحا يعمل45فقرات اختبار ما؛ فإن الفرد الذي يجيب عن (

) فقرة فقط.35كحافز أقوى من حافز النجاح لفرد يجيب عن (

       أما من ناحية التطبيق في غرفة الصف فإن أتكنسون يرى بأن العوامل الثلثة سمابقة

 الذكر، يمكن أن تقوى أو تضعف من خلل الممارسات التعليمية، فالمهم أن يعمل المعلم على

 تقوية احتمالت النجاح، وإضعاف احتمالت الفشل، وأن يعمل على تقوية دافع التحصيل عند

 طلبه من خلل ممرورهم بخبرات النجاح، وتمقديم مهمات فيها درجة معقولة من التحدي،

  وتكون قابلة للحل.

الموهـبة والتـفوق:

        عند الحديث عن الموهبة والتفوق تظهر عدة قضايا تحول دون التفاق على تعريف

عام، وهي :

 اختلف الناس في البلد الواحد حول ما تعنيه بعض المفاهيم كالكرم والشجاعة كما-1

 ويختلفون في تقديرهم للنجازات في ميادين النشماط النساني المختملفة من حيث الهممية

 أو القيمة وبطبيعة الحال ينطبق الوضع على مفهوم الموهبة والتفوق حيث يصعب التفاق

على تعريف لها.

 ومن الناحية التربوية أو الصمطلحية فإن المر يبدو أكثر تشعبا وتمعقيدا حيث ل-2

يموجد  تعريف متفق عليه لدى التربويين والمهتمين وغيرهم من ذوي العلقة.

 حالة الخلط وعدم الوضوح في استخدام ألفاظ مختلفة للدللة على القدرة أو الداء غير-3

).2004العادي في مجال من المجالت (جروان، 
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 عدم وضوح الفرق في المعنى الصطلحي بين المفهومين قي قواميس اللغة-4

  ويشمل معنى كلمةGiftedness كأحد مترادفات كلمة Talentالنجليزية حيث ترد كلمة 

Talentكمًل من القمدرات العقلية والبمدنية المكتسبة والفطرية شمريطة أن تكون من  

 فيقتصر معناها على القدرة الفطرية أو الموروثة.Giftednessمستوى رفيع، أما كلمة 

تعريف المتفوق :

 لقد تمعددت المصطلحات التي تعبر عن الطفال المتفوقين، مثمل مصطلح الطمفل       

 المتفوق، ومصطلح الطفل المبدع، والطفل المتميز والطفل الموهوب، وكل هذه التسميات تعبر

).2005عن فئة الطفال غير العاديين، والتي تندرج تحت مظلة التربية الخاصة( الداهري، 

ومن الصعوبات التي تواجه الباحثين في تعريف الطفل المتفوق:

  أين يمكن إدراج مجالت التفوق لدى المتفوقين، تحت الذكاء العام أم تحت القدرة-1

العقلية، أم تحت البداع والمواهب، مثل البداع العلمي أو الفني؟

  كيف يمكن قمياس التفوق، هل بممقاييس الذكاء أم مقاييس البداع أم مقاييس-2

التحصميل الكاديمي؟

 ماهي الحدود الفاصلة بين الطفل المتفوق والطفل العادي، هل تعتمد درجة الداء على-3

مقاييس البداع أم حسب السمات الشخصية والقدرة العقلية؟

أوًل: التعريف السيكوميتري:

 أي أن القدرة العقلية هي المعيار الوحيد في تعّرف الطمفل المتفوق من خلل نسمبة الذكاء

المرتفعة. ومن هذه التعريفات:
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تعريف تيرمان:

ركز تيرمان في تعريفه على القدرة العقلية العامة وقد اعتبر تيرمان أن نسبة الذكاء البالغة (

  ).2005) هي الحد الفاصل بين المتفوقين والعاديين ( الداهري، 140

تعريف كيرك:

 ) ويتميز130الطفل المتفوق هو الذي يتميز بقدرة عقلية عالية حيث تزيد نسبة ذكائه على (

بقدرة عالية على التفكير البداعي.

تعريف مارلند:

الطفل المتفوق هو ذلك الفرد الذي ُيظهر أداًء متميزا في ُبْعد أو أكثر من البعاد التالية:

القدرة العقلية العامة.•

الستعداد الكاديمي المتخصص.•

التفكير البتكاري والبداع.•

القدرة القيادية.•

المهارات الفنية.•

المهارات الحركية.•

تعريف رنزولي:
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 تتكون الموهبة و البداع من تفاعل ثلث مجموعات من السمات النسانية وهي: قدرات عامة

 فوق المتوسط، مسمتويات مرتفعة من اللتزام بالمهمات ( الدافعية )، مسمتويات مرتفعة من

القدرات البداعية.

      والمتفوقون هم الذين يمتلكون أو لديهم القدرة على تطوير هذه التركميبة من السممات

).2004و استخدامها في أي مجال (جروان، 

 هو الفرد الذي ُيظهر أداًء متمميزا مقارنة مع المجموعةتعريف عام للطفل المتفوق: 

العمرية التي ينتمي إليها في واحدة أو أكثر من البعاد التالية:

-القدرة العقلية العالية.1

-القدرة البداعية العالية.2

-القدرة على التحصيل الكاديمي المرتفع.3

-القدرة على القيام بمهارات متميزة كالمهارات الفنية والرياضية.4

).2005-القدرة على المثابرة واللتزام والدافعية والمرونة والستقللية.( الداهري، 5

 *إن التحصيل الدراسي ل يعتبر مؤشرا أساسيا على الطلب الموهوبين كما هو

الحال بالنسبة للمتفوقين وذلك للسباب التالية:

 الختبارات المدرسية تركز على تقويم تحصيل الطالب اعتمادا على المنهاج العام المقّدم- 1

للطلبة العاديين.

-الختبارات المدرسية تركز على العمليات العقلية الدنيا، كالحفظ والتذكر (الستظهار ).2
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 -الختبارات المدرسية ل تركز على تقويم العمليات العقلية المتاحة لدى الطلب المتفوقين،3

كالقدرة على التحليل والتركيب والستنتاج وجوانب البداع.

-الختبارات المدرسية ُتظهر قدرات الطلب المتفوقين وتعمل على تعزيزها.4

 -الختبارات المدرسية تكشف التفوق وتعجز عن كشف الموهبة؛ لنها تتخذ من الختبارات5

والتحصيل الكاديمي محكا أساسيا وحيدا للتفوق.

ما البـديـل؟

 حسب التعريفات العامة للموهبة والتفوق، فإن الختبارات الموضوعية الدقيقة مثل:  

 اختبارات الذكاء و البداع و القدرات الخاصة هي البدائل الفّعالة و المتاحة لقياس الموهبة و

التفوق واكتشافها.

  

مراحل تطور الموهبة والتفوق:

      إذا تم استعراض التطور التاريخي لمفهوم الموهبة والتفوق، يمكن التمييز بين أربع

مراحل متداخلة إلى حد ما وهي:

 * مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق بالعبقرية كقوة خارقة توجهها أرواح أو آلهة تسكن روح

الشخص العبقري.

 * مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق بالداء المتميز في ميدان أو آخر من الميادين التي اهتمت

بها الحضارات المختلفة (كالفروسية،الشعر،الخطابة...الخ).

* مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق بنسبة الذكاء كما تقيسها الختبارات الفردية.
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 * مرحلة اتساع مفهوم الموهبة والتفوق ليشممل الداء العمقلي المتمميز(المرحلة الثانية)أو

 الستعداد والقدرة على الداء والتميز (المرحلة الثالثة) في المجالت العقلية والكاديمية والفنية

 والبداعية والقيادية والنفسحركية، وقمد تبلور هذا التمجاه خملل الثلث الخير من القمرن

 ).2004العشرين وأصبح أكثر قبوًل في أوساط الباحثين والمربين( جروان، 

خصائص وصـفات المتفوقـين:

             يمكن للوالدين أو القرباء أو الزمملء أو المدرسمين أن يتمعرفوا على بعمض

 الصمفات والخصائص السلوكية للمتفوق وذلك في بعض المجالت مثل مجال التعلم والبداع

والقيادة والدافعية، وفيما يلي بعض هذه الصفات:

-في مجال التعلم:1

 * لديه حصيلة ومصطلحات لغوية تفوق مستوى عمره ويتقن استخدامها بشكل واضح

وصحيح.

* لديه حصيلة كبيرة من المعلومات في شتى المجالت.

* سريع البديهة وقوي الذاكرة.

* نافذ البصيرة ومحلل للوقائع ومتوقع للنتائج وكثير السئلة عن كيفية الشياء وحْيِثّيتها.

 * ُمِلم ببعض النظمة والقواعد والقوانين التي تساعده على إدراك التمعاميم واستخلص

النتائج.

* دقيق الملحظة، ويرى الشياء من عدة زوايا.
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).2004* كثير القراءة والمطالعة لمواضيع تفوق مستوى سّنه.(جروان، 

-في مجال البداع:2

محب للستطلع، يسأل عن كل شيء باستمرار.* 

* لديه أفكار وحلول للمشكلت ومسائل متعددة، وتتسم إجاباته بالذكاء.

* يعبر عن رأيه بجرأة ول يخشى النقد.

* يحب اكتشاف الشيء الغامض.

* سريع البديهة وواسع الخيال.

* ويتمتع بروح الطرافة والفكاهة.

* ذّواق للجمال وُمِلم بالحساس الفني، ويرى الوجه الجمالي للشياء.

).2003* يدّقق في التحاليل و التعاليل قبل قبولها.( الخطيب، 

-في مجال القيادة والمبادرة3

* جدير بتحمل المسؤوليات، وينجز كل ما يوكل إليه.

* ذو ثقة كبيرة بنفسه.

* جريء للتحدث أمام الجمهور.

* محبوب بين زملئه.

* َيألف وُيؤلف من الجميع.

* يعبر عما يدور في خاطره بوضوح.

* يتمتع بالمرونة في التفكير والتعامل مع الخرين.

* إجتماعي ول يفّضل العزلة.
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* يدير النشطة التي يشارك فيها.

* يشارك في معظم النشطة المدرسية والجتماعية.

الخصائص العقلية:

  ) إلى أبرز الخصائص العقلية التي يتصف بها المتفوق وهي على النحو2003أشارالخطيب (

التالي:

 سريع التعلم والفهم والحفظ وقوي الذاكرة ودائم السؤال وقادر على المثابرة والتركيز-1

والنتباه والتفكير الهادف لفترات طويلة.

 سريع الستجابة وحاضمر البديمهة وواسع الفق، يمملك القدرة على التحليل-2

والممتركيب والستدلل وربط الخبرات السابقة باللحقة وإصدار الحكام.

 محب للستطلع والفضول العقلي الذي ينعكس في أسئلته المتنوعة والمتعددة،-3

 وأفكاره جديدة ومنظمة ويسهل عليه صياغتها بلغة سليمة، ويقترح أفكارا قد يعتبرها البعض

غريبة.

 واضح التفكير وخصب الخيال والقدرة الذاتمية على الملحظة والتذكر-4

 والسمتيعاب، ويتمتع بنسبة عالية على التذكر والسمتيعاب، ويتمتع بنسبة عالمية من

 %)44الذكماء والبمداع ومستوى التحصيل، فهو يتفوق في تحصيله الدراسمي بما يعادل(

 ) سنوات في المتوسط في4-2كما تفوق سرعة تمقدمه في المدرسة عن زملئه ما بين(

العمر العقلي.
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 متوازن القوى العقلية ومحافظ في مجمل حمياته على التقدم الذي أحرزه في فتمرات-5

 حياته السابقة منذ الطفولة، ويحب الطلع في عمق واتساع، ويفضل المبادرة بالكلم المباشر

على استعمال الرموز، وحصيلته اللغوية واسعة وخصبة.

الخصائص الشخصية والجتماعية:

      يمتاز الطلبة المتفوقون بخصائص انفعالية وسمات شخصمية وقدرات عقلية وإبداعية

 تميزهم عن الطفال العاديين، والتي تتمثل بالسرعة في اكتساب وتذكر المعلومات، والفضول

 في البحث عن المعلومات والتجاه للمثابرة الفعلية، والسمتمتاع في حل المشكلت، والتجاه

 نحو الصدق والعدالة، والسعي إلى تنظيم الشياء، والبداع الخمّلق والبداع ليمجاد طرق

 جديدة في العمل، كما يتباين مدى التكيف الذي يظهره الطلبة المتفوقون كما هو متباين لدى

 الطلبة العاديين، مع الخذ بعين العتبار بوجود عامل القدرات العقلية العالية ومهارات حل

 المشكلت لدى الطملبة المتفوقين وأثر هذا في التكميف والتعامل مع التحمديات الحياتية

).2006المختلفة(الجندي، 

  إن الخصائص النفمعالية هي تلك الخصائص التي ل ُتعد ذات طبيعة معمرفية أو ذهمنية،

 ويشمل ذلك كل ما له علقة بالجوانب الشخصية والجتماعية والعاطفية. وإن بلوغ مستويات

 متقدمة من النمو المعرفي للطالب ل يعني بالضرورة حدوث تقدم مماثل في النمو النفعالي

 الذي ليس له مكان في المنهاج الدراسي، ومن أبرز هذه الخصائص النفعالية: النضممج

 الخلقي، والقيادة، والحمساسية المفرطة والحدة النفمعالية، والكممالية وحمب الدعابمة

  ).2004(جروان، 
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      يعاني الطفل المتفوق من مشكلت متنوعة ومن هذه المشكلت ما هي أسرية ترجع

لساليب الوالدين غير السوية في التنشئة، مثل:

 الحماية الزائدة والكراه والتسلط والسيطرة والتمييز بين البناء... ومنها المشكلت المدرسية

التي تتعلق بالمنهاج والمعلم وطرائق التدريس والروتين المدرسي النمطي...

 ومنها ما هي نفسية اجتماعية، مثل: القلق والكتئاب والعزلة والحباط .. في بعض المواقف

 الحياتية والتعليممية ، مما يؤدي إلى تأثر النمجاز الكاديممي لهمؤلء الطلبة المتمفوقين،

 ويمعود السبب في ذلك إلى أنهم يضعون أهدافا سامية لنفسمهم يصعب تحمقيقها في بعض

 الحيان، ومن مشكلت الطملبة المتفوقين أيضا، افتقار البيئة الممنزلية إلى الدوات

 الوسمائل اللزمة لتمنمية استعداداتهم، كذلك عدم اهتمام المجتمع بمواهبهم والعمل على

 ). ويرى الباحث أن من أهم ما يعيق تقدم الطلبة المتفوقين2006تنميتها(الترتوري والقضاة، 

عدم وجود كوادر تعليمية مؤهلة ترعى هذه الموهبة وتصونها وتعمل على تطويرها.

معلم الطلبة المتفوقين:

      يتفق كثير من المربمين والباحثين على أن المعلم هو المفتماح الرئيس لنمجاح العملية

التربموية في أي برناممج تربوي سواء أكان لطمفال عاديمين أم معاقمين أم متفوقين (

Bishop,1968;Clark,1992وفي مجال المتفوقين أظهرت دراسة مسحية رائدة أجراها ،( 

 ) أن المعلم يحتل المركز الول من حيث أهميته في نجاح البرامجRenzulli,1981رينزولي(

 التربوية لهمؤلء الطلبة بين خمسة عشر عامًل أساسيا من قبل خبراء عاملين في مجال تعليم

 المتفوقين. وجاءت المناهج في المرتبة الثانية، والموارد المالية في المرتبة العاشرة (جروان،

1998.(
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الهداف العامة للبرامج الثرائية بشكل عام :

يجب أن تتوافر في أي برنامج إثرائي المور التية:

محتوى علمي ومصادر تعلم ل تتوفر في المنهج الدراسي العام.* توفير

* استكشاف مجالت متنوعة من العلوم والمعارف.

* توفير فرص للمتعلم ليشارك في اختيار المحتوى.

* تنمية المهارات التفكيرية العليا.

* تنمية السلوك البداعي.

 )1995* تنمية القدرات الشخصية المؤثرة في النمو الشامل( آل شارع، واخرون، 

ومن أبرز خصائص البرامج الثرائية:

* تحرك الدوافع الداخلية والتعلم الذاتي.

* تكسب تعلم وممارسة مهارات التفكير.

* تنتج السلوك البداعي.

* توجه النظرة اليجابية نحو الذات والمجتمع.

* تثير حب التساؤل والتجريب.

).2002* تنمي الموهبة كسلوك ( أبو مغلي، 

فكرة النموذج الثرائي الفاعل :
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       يقصد به تحقيق أكبر قدر ممكن من التفاعل بين المحتوى العلمي المتعمق ومهارات

 البحث والتفكير والسمات الشخصية المؤثرة ، ويعد الساس الممحرك لتصمميم البرنامج

الثرائي الفاعل للطلب المتفوقين.

 ويعمل النموذج على إيجاد صيغة من التفاعل بين هذه الركائز الثلث من خلل تهيئة إطمار

 عام لخبرات تربوية متعددة ومتنوعة يمر بها الطالب المتفوق عبر ثلث ممراحل رئيسمة

 ) 1994متدرجة هي : الستكشاف/ التقان / التميز ( جبر و حجازي، 

التفاعل الصفي:

              يقصد بالتفاعل الصفي، دورالمعلم والطالب في العملية التعليمية داخل الصف.

 ويمكن تقسيم التفاعل الصفي إلى قسمين: تفاعل صفي محوره الطالب، وتفاعل صفي محوره

المعلم.

 إن نمط التفاعل الصفي الذي محوره الطالب، يجب أن يمعكس مشاركة متمزايدة للطلب و

 إرشادا متناقصا من قبل المعلم، فعندما يكون الطالب هو مركمز الهتمام يممتنع المعلم عن

 التدخل إل عند الحاجة إلى توضيح أفكار الطلب أو إعادة توجيه سير المناقشة،  وهذا

 التفاعل أكثر فعالية في تطوير قمدرات الطلب المتفوقين على اسمتخدام المفاهيم، وعلى

العممل الجماعي، ورفع مستوى دافعيتهم للتعلم.

    وعندما يكون المعلم هو محور التفاعل الصفي، يتوجه الطلب في خطاباتهم إليه مباشرة،

 وحتى منهم من يتبادلون الرأي حول إجابة السؤال الذي يطرحه المعلم، وهذا التفاعل يمكون

46



 فّعاًل في توصيل مجموعة من الحقائق أو المعلومات المحددة، ول ِسّيما مع الطلبة العماديين

).2002أو الضعفاء، ولكن ليس مناسبا البتة في تعليم المتفوقين (أبو مغلي، 

تاريخ رعاية الموهوبين والمتفوقين في المملكة العربية السعودية

         تطور الهتمام برعاية الموهوبن والمتفوقين في المملكة العربية السعودية مرورا بعدة

مراحل على النحو التي:

في عام الولى المرحلة  : مدينة1995 – 1989  وبدعم من  الرسمية،  الجهود   م، تضافرت 

 الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبالتعاون مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات

 في ذلك الحين، تم وضع برنامج بحثي متكامل، يبممدأ بممالتعرف علممى الطلب الموهمموبين

 والمتفوقين و رعايتهم في المراحل الدراسية المختلفة، وهكذا ظهر للوجود مشروع بحممث و

 طني باسم( برنامج الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم)، الذي تمخض عنممه اعممداد

 وتقنين مقاييس في الذكاء والبداع، كما تضمن إعداد برنامجين اثرائيين تجريبيين في العلوم و

 الرياضيات، كنماذج أولية لبرامج رعاية الموهوبين و المتفوقين في المملكة العربية السعودية،

 وقد تم تضمين نتائج  المشروع في التقرير النهائي، وبناًء على ذلك فإن الساس العلمي لتنفيذ

 ما نصت عليه السياسة التعليمية في المملكة، يكون قد اكتمل وأصبح جمماهزا ليممدخل حيممز

التطبيق والتنفيذ.

المرحلة الثانية: برنامج الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم

        تأسس برنامج الكشف عن الموهوبين والمتفوقين و رعايتهم بناًءعلى محضر الجتماع

 م، وقد تم تبني المشممروع والبدء في تطبيقه في المدارس1996 -10- 29المنعقد بتاريخ  

 التابعة لوزارة المعارف، وتوفير كافة المكانات البشرية والتقنية لتنفيذه، وتكليف فريق عمل

47



 برئاسة الستاذ الدكتور عبد ال النافع وعضوية فريق البحث، وتقديم تصوير مفصل لمعالي

م.1997-5-6) بتاريخ 877وزير المعارف، وفقا لما ورد في القرار الوزاري رقم(

انشاء الدارة العامة لرعاية الموهوبين والمتفوقينالمرحلة الثالثة: 

          نظراللحاجة الماسة إلى إيجاد إدارة عامة لرعاية الموهوبين والمتفوقين، تمثل الجهاز

 التربوي و التنعليمي، الذي يقوم بتنمفيذ سياسة الممملكة في رعايمة الموهوبين والمتفوقين،

 وتحقيق الهداف التي ترمي لها وزارة المعارف، فقد تقرر إنشاء إدارة عامة تعني بالشراف

  –3- 4) بتاريخ 58054على اكتشاف الموهوبين و رعايتهم، وذلك بالقرار الوزاري رقم (

 م.2000

إنشاء إدارة رعاية الموهوبات.المرحلة الرابعة : 

     تم افتتاح برنامج رعاية الموهوبات والمتفوقات في الرئاسة العامة لتعليم البنممات عممام (

 م) وتحول مسماها إلى إدارة رعايممة1998) وابتداء العمل فعليا بالفصل الثاني للعام (1997

  م، وبعد ذلك صدر قرار معممالي وزيممر المعممارف رقممم2002-3-13الموهوبات بتاريخ

  م، والقاضي بضم برنامج رعاية الموهوبممات والمتفوقممات2002-12-4 بتاريخ 373373

 بالدارة العامة لرعاية الموهوبين والمتفوقين، بحيث تقوم الدارة العامة لرعايممة الموهمموبين

والمتفوقين بالمهام الموكلة إليها لقطاعي البنين والبنات على حد سواء.

ثانٍيا: الدراسات السابقة ذات الصلة:

        على الرغم من اهتمام الكثير من الباحثين بموضوع اللعب وأهميته، إل أن الباحث في

 حدود معرفته لم يستطع الحصول على دراسات عربية تناولت موضوع اللعاب الذكمية، أما

 في جانب الدراسات الجنبية فقد حالفه الحظ بالعمثور على دراستمين اهتمتا بهذا المنوع من
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 اللعاب بشكل مباشر و دراسات أخرى ذات صلة بموضوع الدراسة، فالدراسات الممتي تممم

 العثور عليها أكدت على أهمية اللعب وتطبيقاته وأشمكاله وأهدافه في حمياة النسان بشممكل

 عام، ومرحلة الطمفولة بشكل خاص، واللعاب اللغوية، وفيما يأتي بعض الدراسمممات ذات

 الصلة بموضوع البحث، قام الباحمث بترتيبها من القمدم الى الحممدث لتسممهيل عمممملية

البحث.

 ) تعرف أثر استمخدام اللعماب اللمغوية فمي تدعميم1993        وهدفت دراسة عبده (

 مهارات التواصل في اللغة النجليزية كلغة أجنبية لدى عينة من الطلب المبتدئين في الردن،

 ) طالبا وطالبممة مممن طلبممة66وللجابة عن أسئلة الدراسة اختارت الباحثة عينة مكونة من(

 الصف الول الساسي في إحدى المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم في عمممان

 ) طالبمما33الكبرى الولى، وزعت العينة على مجموعتين مجموعة تجريبية تكممونت مممن (

 وطالبة درست مهارات التواصل الشفوي بطريقة استخدام برنامج اللعاب اللغوية من إعممداد

 ) طالًبا وطالبًة درسممت بالطريقممة العتياديممة،30الباحثة، ومجموعة تجريبية تكونت من (

 استمرت مدة البرنامج ثمانية أسابيع، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة إحصائية

 بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، الممتي

 درست بطريقة اللعاب اللغوية، وأوصت الدراسة ضرورة توفير ألعاب تربوية تخدم المنهاج

 المدرسي وتتكامل معه، ومن ثم تعميمها على طلبة المدارس في المرحلة الساسية لستخدامها

في التعليم. 

 ) إلى تعرف أثر استخدام اللعاب اللغوية في منهمماج1995      كماهدفت دراسة النمرات (

 اللغة النجليزية (بمترا) في تحصيل المفردات لدى طلب الصمف العاشر الساسممي فممي
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 مدارس مديرية عمان الكبرى الولى، وللجابة عن أسئلة الدراسة اختمارت الباحثممة عينممة

 ) طالٍبة من طلب الصف العاشر الساسي في إحدى مدارس مديمرية عمان200مكونة من (

 ) طالبة،100الكبرى الولى، تم تقسيم العينة الى مجموعتين ، مجموعة تجريبية تكونت من (

 ) طالبة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أداة100ومجموعة ضابطة تكونت من (

 اللمعاب اللغوية من إعداد الباحثة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة احصائية

 بين متوسطات  درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبيممة

 االتي تعلمت بطريقة اللعاب اللغوية، حيث كان مستوى تحصيلها أعلى من مستوى تحصمميل

 المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة السائدة، وأوصت الدراسة بضرورة تضمين المناهج

 العامة أنشطة اثرائية عن طريق اللعاب اللغوية للسهام في رفع مستوى تحصمميل الطلبممة

وتحسينه. 

 ) تعرف فاعلية استخدام اللعاب التعليمية فممي تحصمميل تلميممذ1999هدفت دراسة حسن (

 ) طالبا على60الصف الرابع الساسي في القواعد النحوية، وزعت عينة الدراسة المكونة من(

 ) طالبا، ومجموعة تجريبية تكممونت30مجموعتين متكافئتين، مجموعة ضابطة تكونت من (

 ) طالبا، استخدم الباحث برنامجا لللعاب التعليمية فممي تممدريس موضمموع الفعممل30من (

 المضارع لطلب المجموعة التجريبية من إعداد الباحث، واستخدم الطريقة السائدة في تدريس

 الموضوع نفسه لطلب المجموعة الضابطة،  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة

 إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبيممة والضممابطة، لصممالح المجموعممة

 التجريبية التي درست بطريقة اللعاب التعليمية، استمر تطبيق البرنامج مممدة سممتة أسممابيع،
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 وأوصت الدراسة بضرورة استخدام اللعاب التعليمية في المناهج المدرسية، وبخاصممة فممي

منهاج القواعد النحوية للتخفيف من الجمود الذي يكتنف تدريس هذا المبحث.     

 ) بدراسة هدفت إلى تعرف أثر اللعماب اللغموية المحوسبة و العادية في2002وقام الحيلة (

 معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع الساسي، مقارنة بالطمريقة العتياديممة،

 )48في مدرستين من المدارس الخاصة في محافظة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة مممن (

 Michaelطالبا وطالبة تم اختيارهم بناء على نتائج تطبيق أداتين هممما: " مايكممل بسممت" (

Bestالمعرب والممطور للبيئة الردنمية، واختمبار تشخيص في اللغة العربية، وقد وزع ( 

  ) طالبمما16أفراد الدراسة عشوائيا إلى ثلث مجموعات، بحيث تشكلت كل مجموعة مممن (

 وطالمبة، تمت معالجة الصمعوبات القرائيمة لدى أفراد المجمممموعة الولممى باسممتخدام

اللمعاب اللمغوية المحموسبة، والمجموعة الثانية استمخدمت اللعاب التربوية

  العادية،والمجموعةالثالثة تمت معالجتها بالطريقة العتيادية.

 وقد صمم الباحثان مجموعة من اللعاب التربوية اللغوية بعد تشخيص الصعوبات القرائية،

 وبناء الخطة العلجية، استمر تطبيقها ممدة شهمر واحد بشكل مكثف، وكشفت نتائج الدراسة

 عن فروق ذات دللة إحمصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية و

 الضابطة لصالح الطلبة الذين تمت معمالجتهم باللمعاب التربوية اللغوية المحوسبة أوًل، ثم

 لصالح الطلبة الذين تمت معالجتهم باللعاب التربوية اللغوية العادية ثانيا، ثم لصالح الطلبة

 الذين تمت معالجتهم بالطريقة العتيادية. كما أوصت الدراسة بضرورة تنويع أساليب

التدريس وحوسبتها بحيث تلبي احتياجات الطلبة كافة، وتتناسب ونماذج تعلمهم.
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 ) إلى قياس فاعلمية النشمطة الثرائية في تمنمية2003         وهدفت دراسة إسماعيل(

 التفمكير البتكاري لدى الطلبة المتفوقين في مادة العلوم للمرحلة العدادية فممي جمهوريممة

 ) طالبا مممن طممملب المممصف التاسمممع120مصر العربية، حيث ضمت عينة الدراسة(

 السماسي المتفوقين في مبحث العلوم بمدارس مدينة حلوان، تم تقسيمهم الممى مجموعممتين،

 ) طالبا، وكانت60) طالبا، ومجموعة ضابطة تكونت من (60مجموعة تجريبية وتكونت من (

 أدوات الدراسة مكونمة من اختبار يقيس مهارات التفكير البتكماري ( الطلقمة، المرونمة،

 الصالة)، وبرنامج إثرائي في مادة العلوم من إعداد الباحث، وقد استمر تطبيق البرنامج ممدة

 ستة أسابيع، أظهرت نتائمج الدراسة إلى وجود فروق ذات دللة احصائمية بين متوستطات

 درجات طلب المجموعمتين التجريمبية والضابطة في مهارات التفكير البتكاري ولصممالح

 المجموعة التجريبية، وكان من توصيات الدراسة ضرورة تضمين المناهج المدرسية برامممج

اثرائية تعمل غلى تسهيل التعليم لدى الطلبة.,

 ) دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنمامج تعليممي ُممممدار2003      كما أجرى الصوص(

 بألعاب الحاسوب في تطوير مهارة الكتابة البداعية، في اللغة العربية لممدى طلب الصممف

 ) طالبا من طلب الصممف التاسممع الساسممي85التاسمع الساسي، وقد تكونت العينة من (

 موزعين على ثملث شعب، بطريقة عشوائية، تم تقسيمها الى: مجموعة تجريببية مكونة من

 ) طالبا درسوا بوساطة الحاسوب، ومجموعة تجريبية درست باستخدام اللعاب التربويممة28(

 ) طالبا درسوا بالطريقة العتيادية،27) طالبا، ومجموعة ضابطة مكونة من (30تكونت من (

 دللة إحصممائية بيممن استمرت الدراسة ستة أسابيع، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

 متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية التي درست بوساطة الحاسوب والمجموعممة
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 الضابطة في مهارة الكتابة البداعية في الموضوعات الثلثة: المقالة، والقصممة، والحمموار،

 لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دللة احصائية في مهارة

 الكتابة البداعية في الموضوعات الثلثة المقالة، والحوار، والقصة، بين المجموعة التجريبية

 التي درست بوساطة الحاسوب والمجموعة التجريبية التي درست بطريقة اللعاب التربويممة،

 لصالح المجموعة التجريبية  التي درست بوساطة الحاسوب، كما أظهرت الدراسممة وجممود

 فروق ذات دللة إحصائية في مهارة الكتابة البداعية في الموضمموعات الثلثممة: المقالممة،

 والحوار، والقصة، بين المجموعة التي درست بوساطة اللعاب التربوية والمجموعة الضابطة

 التي درست بالطريقة العتيادية لصالح المجموعة التي درست بطريقة اللعاب التربوية، كما

 أظهرت الدراسة فروقا ذات دللة احصائية بين متوسممطات المجموعممات الثلث  لصممالح

 المجموعة التجريبية التي درست بوساطة الحاسوب، وأوصت الدراسممة باسممتخدام اللعمماب

المحوسبة وللعاب التربوية في اثراء العملية التعليمية.

 ) دراسة بعنوان استخدام طريقة التعليم باللعب في تنمية مهارات2004     وأجرت الشبول( 

 التفكير الناقد في مبحث الجغرافيا لدى طالبات الصف الول الثانوي مممن خممملل تطممبيق

 برنامج قامت الباحثة بإعداده، يتضمن إجراء اللعب التممثيلي، وتكممونت عينممة الدراسمممة

  ) طالمبة، قسمت عينة الدراسة الى مجموعتين متكممافئتين، مجموعممة تجريبيممة60ممن( 

 ) طالبة، وقد هدفمت هذه الدراسة30) طالبة و مجموعة ضابطة تكونت من (30تكونت من (

 إلى تنمية التفكير الناقد لدى أفراد عينة الدراسة من خلل لعب الدور أثناء تعممملمهم لمممادة

 الجغرافيا. وقد أظهرت نتمائج الدراسة أن هناك فروقَا ذات دللة إحصائية بيممن متوسممطات

 درجات أفراد المجموعتين التجريبية و الضابطة لصمالح طالبات المجموعممة التجمممريبية،
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 اللتي تم تعليمهن ممن خلل اللعب التمثيلي،وكان التمفكير الناقد لدى المجموعة التجريبيممة

 أفضل من المجموعة الضابطة واللتي تم تعليمهن بالطرائق التقليدية. وهذا يشير إلى أهميممة

 اللعب في تنمية التفكير الناقد. وأوصت الدراسة باستخدام أساليب اللعب التمثيلي لتنمية جانب

التفكير الناقد لدى الطلبة بشكل عام.

 ) تمعرف أثر اللمعاب اللكتمرونية عممملى المممعمليات2007وهدفت دراسة شحروري(

 المعرفية، والذكاء النفعالي، لدى أطفال المرحلة الساسية في الردن، على عينة بلغ عمممدد

 ) طالبا وطالبممًة،36) طالبا وطالبة، قّسموا إلى ممجموعة تجريبية تكونت من (75أفرادها (

 ) طالبا وطالبًة من طلبة الصف الخامس الساسي فممي مدرسممتي39ومجموعة ضابطة من (

الريادة العلمية والمنهل في عمان.

 ُقّسمت المجموعة التجريبية إلى مجموعتين تجريبيتين فرعيتين، مجموعة اللعمماب الموجهممة

 )17ومجموعة اللعاب غيرالموجمهة،وتم اختيار شعبتي الصف الخامس الساسي، الذكور (

 ) طالبة في مدارس الممنهل لتكونا المجموعة التجريبية، في حيممن تممم19طالبا، والناث (

 اختيار شمعبتي الصف الخامس الساسي في مدرسة الريممادة العلميممة لتكونمما المجموعممة

 الضابطة، وتكونت أدوات الدراسة من مقياس العمليات المعرفية و مقياس التكيف الجتماعي

 وبرنامجي اللعاب الموجهة وغير الموجهة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللمممة

 إحمصائية لللعاب اللكترونية على العمليات المعرفية لدى أفراد مجموعة اللعب المممموجه

ممقارنة بالمجموعتين غير الموجهة والضابطة.             

 كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دللة إحصائية لللعاب اللكترونيممة علممى اتخمماذ

 القرار لدى ذكور مجموعة اللعب غير الموجه لصالح مجموعة اللعب الموجه.وأظهرت نتائج
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 الدراسة عدم وجود أثرذي دللة احصمممائية لللمممعاب اللكترونيمممة علممى العمليممات

 الممعرفية( النتباه، الدراك، التذكر، التصور العقلممي والسمممعي والبصممري والحركممي،

 والفاعلية المعرفية كل على حده) لدى المجموعتين التجريبيتين الفرعيتين: المجموعة التجريبية

 الموجهة، وغير الموجهة، واوصت الدراسة بضرورة الهتمام ببرامج اللعاب المحوسبة من

أجل تنمية مجال التفكير لدى الطلبة وتنمية جانب العمليات المعرفية لديهم. 

الدراسات الجنبية:

 )دراسةعلى تأثير توجيه سلوك اللعب للطفال فيSuzuki, 1980     أجرى سوزوكي   (

 سن ما قبل المدرسة في مدارس اليابان، وتكونت عينة الدراسة من مجموعممتين، مجموعممة

 تلعب تحت الضبط والتعليمات، ومجموعة أخرى تلعب دون الضبط والتعليممات، وتكونمت

) طالبا، قسموا الى مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية وتكونت مممن (36الدراسة من ( 

 ) طالبمما وطالبممة، واسممتخدمت18) طالبا وطالبة، ومجموعة ضممابطة تكممونت مممن (18

 المجموعتين اللعاب والحجرة نفسها، وتمت الدراسة بأسلوب الملحظة المباشرة، وأظهممرت

 نمتائج الدراسة  أن سلوك اللعب للمجموعتين يتحسن ويزداد استمتاعا، وأن المجموعة الممتي

 لعبت دون تعليممات كانت أكثر إبداعا، كما أظهرت النتائج أن الدراسة لم تؤيد فرض تعلممم

 مهمارات البداع، وأن التعليمات تعطي تأثيرا معاكمسا للبمداع والتعبير الحر، وأوصممت

 الدراسة باعطاء الطلبة حرية اختيار اللعاب التي تتناسب وميممولهم، والحممد مممن فممرض

التعليمات عليهم أثناء ممارستهم للعب. 

 ) تعرف أثر اللعب في إغنماء مهمارتي القممراءةSuzan,1991     وهدفت دراسة سوزان(

 والكتابة لدى أطفال ما قبل المدرسة أثناء اللعب الحر، وقد اخمتارت الباحمثة عينة مكمونة
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 ) سنوات، واستخدمت أسلوب الملحظة المباشممرة5-3) طفًل تراوحت أعمارهم بين(91من(

 في تسجيل عدد المرات التي يحاول فيها الطفل القراءة والكتابة خلل اللعممب، واسممتخدمت

 برنامجا مكونا من ألعاب تربوية من إعدادها، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن الطفال يجذبهم

 أسلوب اللعب الحر الى تعلم القراءة والكتابة أكثر من المناخ الصفي العتيادي، فهم يفضلون

الوضع غير الرسمي للتعلم، ويعد وضع اللعب الحر هو الوضع المثل للتعلم. 

 )  دراسة عن أثر المتعة فيParker & Lepper, 1992         وأجرى باركر و ليبير (

 ) علممىLogoزيادة الدافعية لدى أفراد المرحلة الساسية، الممذين يدرسمممون برناممممج (

 ) طالبا إلممى مجموعممة تجريبيممة100الحاسموب، وقاما بتفسيم عينة الدراسة المكونة من (

 ) طالبا، في جو صممفي تميممز50) طالبا، و مجموعة ضابمطة تكونت من (50تكونت من (

 أحدهما بالثارة والمتعة، بينما كان الخر تقليديا، وأظهرت نتائمج الدراسة وجود فروق ذات

 دللة احصمائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، حيث

 أن الطملبة الذين عملوا في جو تمسوده الثارة والمتعة، استطاعوا حل المسائل المتشمممابكة

 والكثر تعمقيدا، كما أظهرت هذه المجمموعة مزيدا من الهتمام بالتعلم، ومزيدا في مستوى

الدافعية نحو تنظيم تعلمهمم ذاتيا، مقارنة بأداء الطملبة الذين تم تدريسهم في أجواء تقليدية. 

 ) تعرف أثر استخدام اللعماب المحوسمبة فمميKlawe,1992        هدفت دراسة كلو(

 تدريس مادتي الرياضيات والعلوم في تطوير الدافعية للنجاز لدى طلبة المرحلة الساسممية.

 ) طمالبا68وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصمف (الرابع- الثامن) الساسي بلغ عددهم (

 ) طالبا وطالبممة، ومجموعممة34و طالبة، وتم توزيعهم الى مجموعتين تجريبية تكونت من (

 ) طالبا وطالبة، وأسمهم عدد من الباحمثين في التمعليم ومصممممي34ضابطة مكونة من (
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 ألعاب الحاسوب، والمعلمين، والطلبة فمي برنامج الدراسة، وتم اسممتخدام أداة مكونممة مممن

 اختبار علوم ورياضيات، كاختبار قبلي وبعدي، وأظهرت نتائج الدراسة وجممود فممروق ذات

 دللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصممالح المجموعممة

 التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام اللعمماب المحوسممبة فممي تممدريس مممادتي

الرياضيات والعلوم.

 )  دراسة مسحمية حول تكممرارGriffiths&Hunt,1998         وأجرى جريفش وهنت(

 ونوع اللعماب التي يمارسها الطلبة، وكذلك أسباب اللعب بألعاب الحاسموب، وقد ُأجريممت

) سنة، منهم (11) طالبا وطالمبة بلغت أعمارهم (147المدراسة على عيمنمة تكونت من (

 ) طالبا، وأظهرت نتائج الدراسة أن غالمممبية الممذكور يلعبممون ألعمماب72) طالبة، و(75

 الحاسوب بتكرار أكمثر من النماث، كما أن الذكمور يلعبون ألعمابا أكثر عمنفا، وتشتمل

 على محمّكات الرياضمة، بيمنما النماث يفمضلن ألعماب اللغاز، وأن كل الجمممنسين

 يلعبون ألمعاب الحماسوب للسباب التالية: التحدي، والمرح، والمنافسة، والمتعة، وتضممييع

 الوقت، والثارة، ولن أصمدقاءهم يلعبون أيضا، وأوصت الدراسممة بضممرورة تممموجيه

ومراقبة ألعاب الحماسوب لتتناسب والدور التربموي للحاسوب.

 كما وأظهرت نتائج الدراسة أن للعاب الحاسوب دورا كبيرا في زيادة الدافعية للنجاز لدى

 طلبة المجموعة التجريبية، فمي مادة الرياضيات، ولم تكشف الدراسة عن أي فروق بين

)Anderson & Dill,2000الذكور والناث في التفاعل مع ألعاب الحاسوب(

 )Builder)  باستقصاء أثمر لعبة البّنمماء (Graves,1996        وقامت دراسة جريفمز(

 على زيمادة اكتساب التعلم والتجاهات، وتتطلب هذه اللعبة بناء منزل، وعلى كممل طممالب
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 الشمتراك ممع زميل آخر له يعمل كل منهما على جهاز حاسوب منفصل. تتضمممن هممذه

 المهمة تفاعل الشكال التصويرية والموسيقية، والوقت المخصص للكتابة، والتواصممل، كممما

 ) طالبمما وطالبمة، تراوحمت134تتضمن بعض الممفماهيم الرياضية وقد بلغ حجم العينة (

 )67) سنة وتم تقسيمهم الى مجموعتين، مجموعة تجريبية تكونت من (12-10أعمارهم بين (

 ) طالبا وطالبة، وتم تطوير اختبممار قبلممي67طالبا وطالبة، ومجموعة ضابطة تكونت من (

 وبعدي من قبل الباحث وتطبيقه على المجموعتين، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات

 دللة احصائية بن متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصممالح المجموعممة

 التجريبية، كما أظهرت الدراسة أن اللعبة تزيد من اكتساب التعلم لمدى الطلبمة فمي مجمال

 الرياضيات، كما أشارت الدراسة إلى أن التجاه نحو المهمة وكذلك نحو التفاعل مع الزميممل

 في المهمة قد تحّسن. كما ُوجد أن هناك فروقا في النوع، سواء فممي إدراك مهمممة أم نحممو

 اتجاهات العمل أوالزميل. أوصت الدراسة باستخدام اللعاب المحوسممبة لكتسمماب وتسممهيل

)Fomme,2003التعلم.(

,Istvan       وهدفت دراسة استيفان (  ) إلى تعرف تأثير تلقي الفممراد لتعليمممات2001 

 تستثير وعيهم بعملياتهم المعرفية، في كفاءة حلهم لحدى المشكلت الستبصارية( مشكلة برج

 ) مشاركا، إلى ثلث مجموعات، الولى استحث أفرادها98هانوي)، وذلك بتقسيم عينة من (

 على استخدام استراتيجيات المراقبة لعملياتهم المعرفية أثناء حلهم للمشكلت المقدمة اليهممم ،

 ) طالبا، والثانية أستحث أفرادها لستخدام اسممتراتيجيات التحكممم فممي32وبلغ عدد أفرادها(

 ) طالبا، والثالثة المجموعممة الضممابطة للمجموعممتين،29عملياتهم المعرفية، وتكونت من (

 ) طالبا، وقدم للمجموعات الثلث صياغة معدلة لمشكلة برج هممانوي لتلئم37وتكونت من (
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 تقديمها على الحاسب اللي. طرحت على المجموعتين التجريبيتين قبل كل حركة عدة أسممئلة

 تستثير لدى المجموعة التجريبية الولى مهارات المراقبة المعرفية، وتسممتثير لممدى الثانيممة

مهارات التحكم المعرفي، وذلك لزيادة إدراكهم ودرايتهم بما يفعلون.

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة احصممائية بيممن المجموعممتين التجريبيممتين

 والمجموعة الضابطة لصلح المجموعتين التجريبيتين في حل المشكلة التمثيلية، كما أظهممرت

 نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة احصائية بين المجموعة التجريبية الكثر تحكممما فممي

 عملياتها المعرفية، والمجموعتين التجريبية الكثر مراقبة لعملياتها  المعرفيممة، والمجموعممة

 الضابطة بما يعني أن الوعي باستراتيجيات التحكم في العمليات المعرفية له تأثير أكبر في حل

 هذه النوعية من المشكلت، وفي هذه الدراسة إشارة واضحة إلى إمكانية اسممتخدام اللعمماب

الذكية في الكشف عن القدرات المعرفية وتقييمها.

  في الموبيريك دراسة بعمنوان السمتخدامات التربويمة للعابBetz        وأجرى بتز( (

 الحاسموب والممحاكاة لتمكين الطلب ليصبحوا أكثر فاعلية في حممل المشمممكلت، وقممد

   ، وتكونت عينة الدراسةSim-Cityُأجريت الدراسمة في جمامعة نيويورك مستخدمًة لعبة 

 ) مشاركا، وتؤكد اللعبة على التعاون وإنجاز الهداف، وتشمل على عناصممر مممن60من (

 الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، وعلم النفس والقتصماد والعلوم السمممياسية وعلمموم

 البيئة والتاريخ والدارة، وقد تم تصميم هذه المحاكاة باسمتخدام ظممروف العممالم الحقيقممي

 لتخطيط وبناء مدينة، تم استخدام كما وردت أسلوب الملحظة المباشرة. لم تكن اللعبة تممدور

 حول أهمية الفوز، بل حمول أهممية وضع الهمداف وممحاولة تحقيقها، وقد بينت نتممائج

 هذه الدراسة أن مثل هذه اللمعاب توضح تمفاعل النظمة المعرفية ككل، وتنمظم وتدمممج
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 المهارات المعقدة، وتظهر ممدى تأثير الفعال الفمردية على النظمممة ككممل، وأضافمممت

 Alالدراسة أن ألعاب الحاسوب تعزز التعلم من خلل التجربة والبداع ومشمماهدة اللعبممة.(

Mubireek, 2003.(

,Palhares    وأجرى بلهارس و فيررا (  Ferreira,  ) دراسة بعنوان" الشممطرنج2008 

 ومهارات حل المشكلت باستخدام النماط التعليمية "، هدفت الدراسة إلى إيجاد العلقة بيممن

 الشطرنج بوصفها لعبة من اللعاب الذكية و القدرة على حل المشكلت باسممتخدام النممماط

 التعليمية الهندسية والرقمية، كما هدفت الدراسة إلى تحديد المشاكل الرياضمية المتي تمواجه

 ) طالبا من طلب الصممف80الطلبة على أساس النماط التعليمية، تكونت عينة الدراسة من (

 )40الثالث – السادس، قسمت العينة إلى مجموعتين متكافئتين، مجموعة تجريبية مكونة من (

 ) طالبا، وتم تصميم برنامج تدريبيي يرتكممز علممى40طالبا، ومجموعة ضابطة مكونة من (

طرح أسئلة متشابهة على الطلبة.

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعممتين

 التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية،كما أظهرت نتائج الدراسة أنه يمكن تطمموير

 تنمية التفكير المنطقي باستخدام استراتيجيات التفكير المختلفة التي تتطلبها لعبة الشطرنج، كما

 يمكن تطوير مهرات حل المشكلت عن طريق تدريب الطلبة على احترام المبادىء التوجيهية

 في المناهج الدراسية، وأظهرت النتائج أهمية لعبة الشطرنج في مساعدة الطلبة علممى تحديممد

 المشكلت الرياضية التي تواجههم ومساعدتهم على حلها باستخدام النماط التعليميممة، كممما

 أظهرت الدراسة أهمية لعبة الشطرنج في كونها لعبة استراتيجية تساعد الطلبة علممى تنميممة

 مهارات الذات في مواجهة أحداث الحياة اليومية، وأوصت الدراسة بضرورة اسممتخدام مثممل
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 هذه اللعاب في تنية قدرات الطلبة على التفكير، مع الشارة إلى ألعاب أخرى مثل: الممداما،

وبطاقة كانوتا( أوراق اللعب المعتادة، الكوتشينة).

تعقيب على الدراسات السابقة: 

         لقد اهتمت الدراسات السابقة باللعب كونه ظاهرة يمارسها الطفال تلقائيا بشكل عممام،

 وركزت الدراسات السابقة على اللعاب الحركية الفردية والجماعية وألعاب الحاسوب، وقامت

)، ودراسة الشبول(2007بتحليل اللعمب، وأثره على العمليات المعرفية، كدراسة شحروري(

 )، واهتمت بعض الدراسات بأثر استخدام اللعاب في تطمموير1999)، ودراسة حسن(2004

 ) و دراسممة الحيلممة2003مهارات القراءة والكتابة والصعوبات القرائية، كدراسة الصوص (

).1991)، ودراسة سوزان (1995)، ودراسة النمرات (2002وغنيم(

 واهتمت بعض الدراسات بأثر استخدام اللعب في تطوير الدافعية للنجاز و حل المشكلت،

 )Klawe,1992)  و دراسة كلو (Parker & Lepper, 1992مثل دراسة باركر و ليبير (

 ). لقد تبنت الدراسات السابقةAl Mubireek, 2003و دراسة بتز كما ورد في المبوريك (

بمجملها وجهة نظر إيجابية تجاه استخدام اللعاب في العملية التعليمية.

      ولم تتعرض هذه الدراسات إلى اللعاب الذكية بشكل مباشر، وبالنظر الى الخلفية

النظرية للدراسة الحالية وربطها بالدراسات السابقة ذات الصلة يتبين التي:

 اللعاب التي يلعبها الطفال الكثر ذكماًء بصمورة أكمبر هي اللعماب التركيببيةأوًل: 

 والنشائية، بالمقارنة مع أقمرانهم من العمر نفسه. وفي هذا البند إشارة إلى وجمود علقة

بين اللمعاب التركيبية والنشائية واللعاب التي تشكل برنامج الدراسة الحالية.
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 الطفال المتفوقون يزاولون اللعاب التي تحوي أوجه نشاط عقلي، أكثر من ميلهم إلىثانًيا: 

 اللعب الجسدي الصاخب. ويشير هذا البنمد إلى جزء مهمم جدا من موضوع الدراسة الذي

يتناول اللعاب الذكية، وهي ألعاب فكرية بحتة تهتم قي الجانب العقلي.

 الطفال المتفوقون يقضون وقتا أطول في اللعب من الموقت الذي يقمضيه أقرانهم منثالثا: 

 العاديين عند مزاولة الفعالية نفسها، مما يدل على أن النتباه والمثابرة على أداء نمشاط معين

).1999هما أطول عند الطفال المتفوقين (ماميل، 

    وتعمل الدراسة الحالية على التحقق من فاعلية البرنامج الثمرائي الحالي الذي أعمده الباحث.

 وبالنظر إلى الدراسات السابقة، تتضح أهمية استخدام اللعاب بشكل عام لتنممية الجوانب الفكريممة

 والتعليمية لدى المتعلمين فقد أظهرت الدراسات السممابقة فروقمما ذات دللممة إحصممائية لصممالح

 المجموعات التجريبية التي اتخذت من اللعب وسيلة للتعلم وتنمية التفكير، وأظمهرت نتممائج هممذه

 الدراسات أهمية استخدام مهارات حل المشكلت والدافعية للنمجاز، كما أشمممارت الدراسمممات

 السابقة إلى ضرورة رفمد برامج المتوّفقين بمداخل إثمرائية تعمل على تنويع مناهجهم، وتتشممابه

 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بتناول استراتيجة استخدام اللعاب لتنمية الجمموانب الفكريممة

 للمتعلمين، إل أن هذه الدراسة تختلف عن غيرها من الدراسات في تناولها متغير اللعمماب الذكيممة

والذي يعد نادرا في الدراسات التي ُأجريت على هذه الشريحة من الطلبة.

 إن المتتبع للدراسات التي تم استعراضها ُيلحظ ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة

 الحالية لدى الطلبة المتفوقين، كما ُيلحظ أنه في الوقت الذي بات فيه موضموع اللعب يشغل بال

 الباحثين والمهتمين والعماملين مع الطملبة المتفّوقين، إل أن المميدان المتربوي العربي والجنبي

 لم يعِط هذا الموضوع الهتممام الكمافي من حيث الدراسمة والسمتقصاء وفمقا للمتغيرات التي
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 تناولتها الدراسة الحالية، وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة العربية والجنبية التي

تمت مراجعتها.

 ولقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من خلل الرجوع الى الدب النمظري في

 تحديد مشكلة الدراسة وتصميم أدواتها و بناء برنامجها الثرائي و بيان غرض الدراسة و

مجتمعها؛ للوصول إلى هدف الدراسة.

الفـصـل الثـالث                          

الطريـقة والجـراءات
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الفصل الثالث

الطريقـة و الجـراءات

           يتضمن هذا الفصل عرضا لفراد الدراسة، والدوات المستخدمة فيها وطريقة إيجاد

 الصدق والثبات واجراءات تطبيق الدراسة والوسائل الحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

التي تم الحصول عليها.

أفراد الدراسة:

     تم اختيار أفراد الدراسة من طلبة الصف الثالث المتوسط ( التاسع الساسي ) البالغ عددهم

) طلب، الملتحقين بمدارس( المملكة) في الرياض وذلك وفق الشروط التالية:103(

% فما فوق.95أن يكون معدل درجات الطالب في الصف الثاني المتوسط -

 أن يكون قد تم ترشيحه من قبل المعلمين وفق قائمة سمات أو خصائص الطلبة-

المتفوقين.

أن ل يكون قد رسب في أي صف خلل مرحلة دراسته.-

 ) طالبا من هذه المدرسة تم توزيعهم32      بلغ عدد الطلب الذين انطبقت عليهم الشروط (

 ) طالبا لكل مجموعة وذلك بالطريقة العشوائية16إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع (

).1البسيطة (فردي وزوجي) كما في الجدول(

جدول توزيع أفراد الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

)1جدول (
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الضابطةالتجريبةالمجموعة
1616العممدد
) طالبا32(المجموع

أدوات الـدراسة:

       لغراض هذه الدراسة تم تصميم مقياسين للحصول على البيانات اللزمة للتعرف على

 فاعلية برنامج إثرائي قائم على اللعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكلت والمدافعية

 للنمجاز لدى الطملب المتفوقين في المملكة العربية السعودية، حيث تألف الممقياس الول

 ) فقرة، وعليه فإن مدى الدرجات يتمراوح ما45(الدافعية للنجاز) في صورته النهائية من (

 ) الدرجة القمصوى، ويتألف الممقياس الثاني ( مهارات حل225) الدرجة الدنيا و(45بين (

  ) الدرجة الدنيا و0 ) فقرة، وعليه فإن مدى الدرجات يتراوح ما بين ( 25المشكلت ) من ( 

) الدرجة القصوى.25(

أول: مقياس مهارات حل المشكلت: 

        تم تمصميم مقياس مهارات حل المشكلت بالعتماد على الدب النظري والدراسات

 ) واختبارات،Betz, 1996)) و دراسة بتز (Graves, 1996السمابقمة كدراسمة جريفز 

 ومقاييس الذكاء المتمعددة، مثل: (ستانفورد- بينيه) ومقمياس (وكسلر) ومصفوفمات ريفمن

 ) فقرة متدرجة بالصعوبة،25التتابعية. وبناء على النظرية المعرفية، حيث تألف المقياس من (

 تعطى الجابة عن كل فقرة درجة إذا كانت صحيحمة وصفرا إذا كانت خطأ، وعليمه فمإن

) الدرجة القمصوى.25) الدرجة الدنيا و (0مدى الدرجات يمتراوح ما بين (

 كما تم استخدام معادلة ( كرونباخ-ألفا ) لحساب ثبات التساق الداخلي للمقياس، وبلغت قيمة

) للمقياس، وهي قيمة مقبولة لغراض الدراسة.0.88معادلة ( كرونباخ-ألفا ) (
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صدق مقياس مهـارات حل المشـكلت:

       تم عرض المقياس على متخصصين في علم النفس والرشاد والتربية الخاصة،وعددهم

 ) متخصصا للتأكد من مناسبة كل فمقرة فيه، ووضموح المفقرات، وانتممممائها إلممى15(

 الُبمْعد الذي وضعت من أجله، وملءمتها، والتأكد من مناسبة الفقممرات للمرحلممة العمريممة

المستهدفة، كما طملب من المحكمين 

 إضافة أوتعديل أو حذف أية عبارة من وجهة نظرهم، وتم اعتمماد الفمقرة التي تحصل على

 ) وكان المقياس بصورته الولمية مكونا4 % ) فأكثر من المحكمين الملحق رقم (80درجة( 

 ) ، وفي ضوء ملحظات المحكمين حذفت فقرة واحدة، وهي4 ) فقرة الملحق رقم (26من ( 

).4 ) فقرة الملحق رقم (25)، وأصبحت الصورة النهائية مكونة من ( 26فقرة رقم (

 ثبات مقياس مهارات حل المشكلت:

  ) طالبمما مممن30     تم التحقق من ثبات المقياس من خلل تطبيقه على عينة مكونة من ( 

 ) وبفارق أسبوعين بينT-test,R-testخارج أفراد الدراسة بطريقة الختبار وإعادة الختبار(

 ) للمقياس، كما تم0.86التطبيق الول والثاني، بهدف استخراج معامل ارتباط بيرسون فبلغ ( 

 )0.88استخدام معادلة ( كرونباخ – الفا) لحساب ثبات التساق الداخلي للمقيمماس، وبلغممت (

وهي قيمة مقبولة لغراض الدراسة.

ثانيا: مقياس الدافعية للنجاز
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         تم تصميم مقياس الدافعية للنجاز بالعتماد على مراجعة الدب النظري والدراسات

 )، والمقاييس التي طورت في مجال الدافعية للنجاز، وقد2004السابقة كمقياس (عوض، 

  ، الحامد،1992تمت الفادة من بعض الفقرات الواردة ضمن هذه المقاييس ومنها (عازم، 

  في قطامي،Smith، 1973) ومن المقاييس الجنبية(2002 ، عطية1996 قطامي، 1996

 ).1996 في الحامد، Hemans 1990 و,1996

        وقد تم تصميم الستجابة على مقياس الدراسة وفق تدرج ليكارت الخماسي كما يلي:

 )2) درجات، نادرا ولها (3) درجات أحيانا ولها (4) درجات، كثيرا ولها (5دائما ولها (

 ) على التوالي للفقرات الموجبة،1,2,3,4,5) درجة، وتمثل رقميا (1درجة، ل ينطبق ولها (

).5,4,3,2,1وعكسها للفقرات السالبة (

وقد تم اعتماد المعيار التالي لغراض تحليل نتائج فقرات مقياس الدراسة:

) تقابل درجة متدنية جدا.1.49-1-من (1

) تقابل درجة متدنية.2.49-1.5-من (2

) تقابل درجة متوسطة.3.49-2.5-من (3

) تقابل درجة عالية.4.49-3.5-من (4

) تقابل درجة عالية جدا.5-4.5-من (5

        تطرقت الدراسات الجنبية إلى اسمتخدام مقاييس الدافمعية للنمجاز ولم ترد في

 همذه الدراسات صورة عن هذه المقاييس، وتكون المقياس من ثلثمة أبعاد تم اختميارها

 لتتناسب مع البرنامج الثرائي الحالي، وهذه البعاد هي : ُبْعد المثابرة، ُبْعد الطموح، وُبْعد

 )3هدف يسمعى لتحقيقه.الملحق ( 
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صدق مقياس الدافعية للنجاز: 

       تم عرض المقياس على متخصصين في علم النفس والرشاد التربية الخاصة، للتأكد من

 مناسبة كل فقرة فيه وصحة صياغته اللغوية، والوضوح والملءمة والتأكد من مناسبة التدريج

 المستخدم للستجابة على الفقرات، كما ُطِلب من المحّكمين إضافة أو حذف أي عمبارة قد ل

 تتناسب مع الُبمعد الذي ُوضعت من أجمله وذلك من وجهمة نظرهم، وتم اعتماد الفقرة التي

 ) فقرة،45%) فأكثر، وتضممن المقيماس بصمورته الولية (80حصلت على نسبة اتفاق (

 )38) و الفقرة رقم( 26وفي ضوء ملحظات الُمحّكمين تمم تعديل فقرتين، الفقرة رقم( 

) يوضح ذلك3) فقرة والملحق رقم(45وبقيت الصورة النهائية مكونة من (

وتتضمن الستبانة ثلثة أبعاد توزعت الفقرات عليها كما يلي :

Persistenceالبعد الول: المثابرة    

       ويعرف على أنه مستوى مرتفع من الصرار على حل المشكلة خلل مرحلة اختزان 

).2004جروان، ( الفكرة وبعدها 

يتضمن هذا البعد فقرات تتمثل في الرقام التالية : 

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15

البعد الثاني : هدف يسعى إلى تحقيقه
       ويعرف على أنه نضال لزيادة قدرات الفرد على التحصيل المتميز لمستويات مختلفة 

من النشاط.
يتضمن هذا البعد فقرات تتمثل في الرقام التالية: 

  16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30
     

                  
Ambitionالبعد الثالث : الطموح   
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       ويعرف على أنه رغبة قوية في النجاح وتحقيق تقدير ايجابي للذات وصميانة هذا
المتقدير

).1998 الوقفي، وإدامته   ( 

يتضمن هذا البعد فقرات تتمثل في الرقام التالية:

 31،32،33،34،35،36،37،38،39،40،41،42،43،44،45

ثـبـات مقياس الدافـعـية للنجاز: 

 ) طالمبا من30       تم التحقق من ثبات المقياس من خلل تطبيقه على عيمنة مكونة من (

 خارج أفراد عينة الدراسة من طلبة مدارس نمجمد الهلية للبنمين في مديمنة الريماض في

 المتفوقمين بطريمقة الخمتبار المملكة العربية السعودية،  من طلب الصف الثالث المتوسط

 وإعادة الختباربفارق أسبوعين بين التطبيق الول والثاني، بمهدف استخراج ممعامل ارتباط

 ) كما استخدمت معادلة (كرونباخ- ألفا)0.84بيرسون للمقياس وأبعاده، وبلغ المجموع الكلي (

 لحساب ثبات التساق الداخلي للمقياس، وبلغ المجموع الكلي لقيمة (كرونباخ- ألفا) للممقياس

)، وهي قيمة مقمبمولة لغراض الدراسة.0.86(

) يوضح ذلك:2والجدول رقم (

معامل ثبات مقياس الدافعية للنجاز بأبعاده الثلثة
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 )2الجدول ( 

معامل الثباتالبمعاد

(بيرسمون)

معادلة كرونباخ- ألفا

0.810.74المثابرة
0.830.80الطموح

0.760.79هدف يسعى لتحقيقه
0.840.86الكلي

    تصحـيح المقـياس:
) إجابات، بعبارات وسيحصل الطالب على :5تم توزيع الدرجات على مقياس من( 

ل ينطبقنادراأحياناكثيرا دائماالجابة
54321الدرجة

   ).5-4-3-2-1وبعكسها على العبارات السالبة( 

     

:ثالثا: برنامج إثرائي لتطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز

        تم بناء البرنامج لغراض هذه الدراسة بهمدف تعرف فاعليته في تطوير مهارات حل

 المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلب المتفوقين من أفراد الدراسة من  خلل الطلع على

البراممج الثرائية المشابهة التي قّلما ترددت في الدب التربوي والدراسات السابقة .
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 وقام الباحث بإعداد البرنامج وتحديد محتواه بالرجوع إلى المراجع المختصممة ذات العلقممة

) وغيرها.Betz , 1996)، ودراسة بتز(2007كدراسة(شحروري، 

 وبعد بناء البرنامج التدريبي تم عرضه على متخصصين في علم النفس والرشاد والتربية

الخاصة للتأكد من صحة صياغته اللغوية ووضوح الفقرات وملءمتها، وللتأكد من :

مدى مناسبة النشاطات للفئة العمرية المستهدفة.-1

مدى ارتباط البرنامج بالهدف المنشود.-2

 مدى مناسبة المدة الزمنية لتطبيق البرنامج.-3

 بعد تحكيم البرنامج تم إجراء التعديلت المناسبة عليه، ومن ثم إعداده بصمورته

 ) يوضح1النهمائية تمهيدا للبدء بتطبيقه على أفراد العينة التجريبية والملحمق رقم(

البرنامج الثمرائي بصورته النهائية.

وصف البرنامج ومحتواه:

      يحتوي البرنامج على مجموعة مختارة من اللعاب الذكية الفردية والزوجية والجماعية 

 التي تتطلب مهارات تفكير متطورة لحل المشكلت التي تتضمنها، وقد تألف البرنامج الثرائي

) دقيقة، ويقسم البرنامج الثرائي إلى :45) جلسة تدريبية مدة كل منها(20من(

 ) دقائق حسب طبيعة النشماط،10 – 5أنشطة التهيئة، وتتراوح مدة النشاط من ( -1
 ويمهدف النشاط إلى تهيئة الطلب قبل التدريب على المهارة الساسية، وزيادة الثقة واللفة

بينهم و بين الباحث.

) لعبة، ويتراوح زمن النشاط من (18النشطة الرئيسة ( اللعاب الذكية )، وعددها (-2
) دقيقة.35
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ويشتمل على النشطة التي اعتمد عليها الباحث في التدريب على المهارات. حيث

 اعتمد الباحث على المراجع والدب النظري المتعلق بمهارات حل المشكلت. 

 )،  وقد توزعت جلسات البرنامجAaron,2001) ،( (Heppner,1978)،1995( الخطيب، 

).        3كما هو في الجدول(

  )3جدول (  

توزيع موضوعات البرنامج على الجلسات

الهدف العامالموضوعالتاريخالجلسة
 التعارف وتطبيق2009-5-9 (الفتتاحية)

المقياسين

 تهيئة الطلب للدخول

 في جو تطبيق

 المقياسين والبرنامج

 وبناء جسور المودة

بينهم وبين الباحث.
 تنمية قدرة الطالبألعاب الستبصار2009-5-10الولى

 على إدراك العلقات

 بين أجزاء المشكلة،

وتحديدها 
 ساعة الزمة( ساعة2009-5-11الثانية

 الذروة في أزمة

السير)

 تنمية قدرة الطالب

 على اختيار البدائل و

 الحلول المناسبة،

 ونقل الخبرة والتعلم

إلى مواقف جديدة 
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 تنمية قدرة الطالبلغز الحيوانات2009-5-12الثالثة

 على اختيار البدائل

 المناسبة، و اتخاذ

القرار
 تنمية قدرة الطالبالضفادع القافزة2009-5-13الرابعة

 على اتخاذ القرار

 وتوليد البدائل و

الحلول المناسبة
 تنمية قدرة الطالبحواجز الطريق2009-5-14الخامسة

 على تحديد المشكلة

 واستيعابها، وتوليد

 البدائل و الحلول

المناسبة
 تنمية قدرة الطالببرج هانوي2009-5-14السادسة

 على تجريب الحل

واختباره
 تنمية قدرة الطالبالبحار العاصفة2009-5-16السابعة

 على تحديد المشكلة و

 استيعابها وتوليد

 البدائل وإيجاد الحلول
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الممكنة 
 تنمية قدرة الطالب)1محاكاة الشكال(2009-5-17الثامنة

 على تجريب الحل

 واختباره والتخطيط

ليجاد الحلول
)2محاكاة الشكال(2009-5-18التاسعة

هوقو

 تنمية قدرة الطالب

 على التخطيط ليجاد

 الحل و اكتشاف

 العلقات بين اجزاء

المشكلة

 تنمية قدرة الطالبعيدان الثقاب2009-5-19العاشرة

 على تحديد المشكلة

 واستيعابها والربط

 بين عناصرها

ومكوناتها
 تنمية قدرة الطالبالربعة تربح2009-5-20الحادية عشرة

 على التخطيط ليجاد

الحلول
 تنمية قدرة الطالبحل اللغاز2009-5-21الثانية عشرة

 على الربط بين

 عناصر ومكونات
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 المشكلة والخبرات

السابقة
 تنمية قدرة الطالبلعبة الرقام2009-5-21الثالثة عشرة

 على التخطيط ليجاد

الحلول
 لعبة الكرات2009-5-23الرابعة عشرة

الزجاجية

 تنمية قدرة الطالب

 على اتخاذ القرار

وتوليد البدال 
 تنمية قدرة الطالبلعبة التقاطعات2009-5-24الخامسةعشرة

 على الربط بين

 عناصر المشكلة

 ومكوناتها والقدرة

 على توليد البدائل

والحلول الممكنة
 تنمية قدرة الطالبلعبة الذاكرة2009-5-25السادسة عشرة

 على تحديد المشكلة

 والتخطيط ليجاد

الحل واتخاذ القرار
 تنمية قدرة الطالباكتشاف العلقات2009-5-26السابعة عشرة

 على الربط بين

 عناصر المشكلة
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 ومكوناتها والتخطيط

ليجاد الحلول
 تنمية قدرة الطالبالمعركة البحرية2009-5-27الثامنة عشرة

 على التخطيط ليجاد

 الحلول و اتخاذ

القرار
 التطبيق البعدي2009-5-28الجلسة الختامية

للمقياسين

 التعرف على أثر

 البرنامج في تطوير

 مهارات حل

 المشكلت والدافعية

 للنجاز لدى أفراد

عينة الدراسة
 

الفتراضات التي يقوم عليها البرنامج الثرائي الحالي:

: يمكن تطوير مهارات حل المشكلت، من خلل التدريب والخبرات الموجهة. أوًل   

ً: يمكن تطويرالدافعية للنجاز، ممن خملل التدريب والخبرات الموجهة.ثانيا

 الطلبة المتفوقون وما يعانون من مشكلت في تكيفهم الكاديمي والجتماعي نتيجةثالثا: 

 خصائصهم النفعالية والمعرفية التي تجعلهم مختلفين عن أقرانهم، هم بحاجة فعلية وملحة إلى

برامج لتنمية وتطوير الدافعية للنجاز ومهارات حل المشكلت.

الهدف العام:
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 يهدف البرنامج الثرائي الحالي إلى تطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز      
 ) سنة، بالعتماد على النظمرية الممعرفية .15 – 12لممدى الطلب المتفوقين ما بين ( 

الهداف الفرعية:
-تفعيل البرامج الموجهة للطلب المتفوقين وكسرالروتين المدرسي من خلل تنوع النشطة.1

 -تقوية روح المنافسة المفتوحة بين الطلب المستهدفين من خلل التعزيز وتبادل الدوار2

بينهم.

 -تنمية السلوكات اليجابية لدى الطلب المتفوقين، مثل: التعاون، المثابرة،الصبر و اللتزام3

بالمهمة...

-استغلل أوقات الفراغ بما يعود بالنفع والفائدة على الطلب المتفوقين.4

-لفت انتباه العاملين مع الطلب المتفوقين إلى أهمية اللعاب الذكية .5

 -زيادة وعي الطالب بالعمليات المعرفية لديه أثناء تطبيقه لمهارات حل المشكلت على6

اللعاب الذكية.

 -ا استمرارلنتباه والتركيز لطول مدة ممكنة، وانتقال هذا الثر إلى الحياة العملية7

والكاديمية.

فريق تنفيذ البرنامج الثرائي:
           تم تنفيذ البرنامج الثرائي من قبل الباحث ومشاركة مشرف ممركمز تطوير 

الممهمارات ومشرف مركز صعوبات التعلم في مدارس المملكة بالضافة إلى معملمي 

فصول الطلبة أفراد الدراسة ممن لديهم خبرة في الميدان.

إجراءات الدراسة:
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قام الباحث بما يأتي لتنفيذ الدراسة:

 بعد مراجعة الدب السابق قام الباحث ببناء مقياسي الدراسة اللذين يتماشيان مع-1

أهدافها .

 زيارة مدارس المملكة والتعرف على فريق العمل ( رئميس قسم التربية الخماصة-2

في المدارس، مدير مركز تطوير المهارات،  ومدير مركز صعوبات التعلم).

 التعرف على الطلب المتفوقين حسب القائمة التي حصل عليها الباحث من إدراة-3

) طالبا.32المدارس وعددهم(

 الحصول على خمطابات رسمية من وزير التربية والتعليم والبحث العلمي وجامعة-4

عّمان العربية للدراسمات العليا بشأن اعتماد تطبيق البرنامج .

اعتماد أدوات الدراسة بصورتها النهائية واستخراج دللت صدقها وثباتها.-5

 ) طالبا من30تطبيق المقياسين الول و الثاني على عمينة استطلعية بلغت (-6

 الطلب المتفوقين، خارج عينة الدراسة من مدارس نمجد الهملية، بمدينة الرياض

للتحقق من ثباتها.

 التطبيق القبلي للمقياسين على أفمراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في يموم-7

واحد وذلك بعد استخراج دللت الصدق والثبات.

تطبيق البرنامج الثرائي على المجموعة التجريبية.-8

التطبيق البعدي للمقياسين على المجموعتين التجريبية والضابطة.-9

- تحليل بيانات الدراسة وعرضها ومناقشتها.10

) دقيقة، 45) جلسة تدريبية، مدة كل جلسة (18       تم تقسيم البرنامج الثرائي إلى (
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باستثناء الجلستين الفتتاحية و الختامية، قسمت الجلسة إلى نشاط تهيئة ونشاط رئيس، يتم

 تطبيق البرنامج الثرائي في مدة زمنية قدرت بثلثة أسابيع.
:إجراءات اختيار محتويات البرنامج الثرائي

الطلع على الدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة.-1

 الطلع على بعض الدراسات السابقة التي تناولت مهارات حل المشكلت والدافعية-2

للنجاز.

الطلع على الدراسات التي تناولت أهمية اللعب في التعلم.-3

مراعاة العمر الزمني لفراد الدراسة، واختيار الفقرات المناسبة لعمر أفراد الدراسة.-4

التنويع في استخدام اللعاب الذكية في تنفيذ الجلسات التدريبية.-5

 مراعاة اللهجة المحكية في المملكة العربية السعودية، عند التعامل مع أفراد الدراسة-6

أثناء تنفيذ الجلسات التدريبية.

تصنيف اللعاب حسب الصعوبة والسهولة إلى مستويات متدرجة.-7

-اطلع فريق العمل على فقرات البرنامج وتدريبهم على استخدام اللعاب وإدارة الجلسات.8

-توافر عوامل المان في اللعاب المختارة ومكان التنفيذ.9

       استمر تطبيق البرنامج التدريبي مدة ثلثة أسابيع بواقع سبع حصص دراسية أسبوعيا 

 ) دقيقه حيث اقتصرت الجملسة45) جلسة ممدة كل جلسة (18بحيث تكون البرنامج من (

 ) دقيقةعلى التمعارف وتقديم أهمداف البرنمامج والتطمبيق القمبلي120الفتتاحية ومدتها(

 ) دقيقة، فتضمنت التعرف إلى الفائدة120للمقياسين. أما الجلسة الختامية( الخيرة) و مدتها (

79



 التي اكتسبها الطلب من تطبيق البرنامج، وتطبيق المقياسين القمبلي البعدي، وتقديم الشمكر

لدارة الممدارس و الطلب على التعاون وأخذ الصور التذكارية.

 :وقد تم تحديد ما يلي لكل جلسة تدريـبية

      المدة الزمنية، واللعاب الذكية، والهدف العام لكل جلسة، والتقييم العام.

: مـثال تطبـيقي

 )  تعتمد هذه اللعبة على مهارة اكتشاف العلقات: وهي عملية عقليةQuarto  لعبة الكوارتو(

 من مكونات مهارات حل المشكلت تقميس قدرة اللعب على اكتتشاف العلقمات المخمتلفة

لجزاء اللعبة، وهذه المهارة تمثل مفاتيح الحل لمشكلة اللعبة

) دقيقة.45المدة الزمنية: (

المواد:  (لعبة الكوارتو)

أهداف الجلسة الخاصة:

-تحديد المشكلة.1

-التعرف على قواعد اللعبة.2

-اللتزام بالمهمة.3

-الوصول إلى الحل بأقل الخطوات4

-تطوير مهارة اكتشاف العلقات5

إجراءات الجلسة :

* توزيع الطلب على أربع مجموعات متكافئة

* عرض اللعبة والهدف العام منها .
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* شرح قواعد اللعبة.

* ملحظة الطلب أثناء العمل.

* تقوية روح المنافسة بين الطلب من خلل التشجيع 

* التقيد بالزمن المحدد لكل جلسة 

   * التأكد من مشاركة الطلب كافة

* إغلق الجلسة وتهيئة الطلب للجلسة اللحقة

الفئة المستهدفة:

          استهدف هذا البرنامج الطلب المتفوقين في الصف الثالث المتوسط(التاسع الساسي)

 من خلل العينة المقصودة الممثلة لفراد الدراسة (طلب مدارس المملكة – الرياض)، وقد تم

 اختيار أفراد الدراسة وفق شروط ومحكات تم التفاق عليها مع إدارة المدارس وهي متطابقة

مع معايير الختيار المتبعة في برامج المتفوقين في السعودية.

تجريب الختبار على عينة استطلعية:

 بعد تحكيم المقياسين من قبل مختصين في مجال التربية الخاصة والرشماد من َحَملة     

درجة الدكتوراه، تم اعتماد صدق المقياسين بناًء على ملحظاتهم.

     تم التجريب على عينة مقصودة من طلب مدارس نجد الهلية في الريماض، وهمي من

 المدارس المميزة على مستوى المملكة العربية السعودية، تضمنت الصف الثالث المتوسط

) طالبا من الطلبة المتفوقين.30(التاسع الساسي) وعددهم (

  أما أهداف المرحلة التجريبية فكانت ا لتعرف على أي مشمكلة جوهرية تتعلق بتعمليمات

 الفقرات ووضموحها وصمياغتها، وكفاية الوقت المخمصص لتطبيق المقياسين، وظروف
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 التطمبيق ومتطلباته، وتجميع معلومات من خلل ملحظات مراقبي الختبار والطلب على

 مدى فهمهم للفقرات، ونوع المشكلت التي واجهتهم في الجابة، ومستمواها من الوضوح، ،

 وتجميع بيانات تحليلية للعمناصر، وعمدم وجود أخطاء في مفاتيح إجاباتها وتقدير فاعلية

).2000الخيارات الموجودة على كل سؤال إلى غير ذلك من المعلومات المهممة(الدوسري، 

تصمـيم الدراسة والساليب الحـصائية :

     تم استخدام التصميم شبه التمجريبي الذي يتضمن المجمموعتين التجريبمية والضمابطة

 بمقياسين قبلي وبعدي، لستقصاء أثر البرنامج في تطوير مهارات حل المشكلت والدافعيممة

  ) للتحقق مممن دللممةANCOVAللنجاز تم استخدام تحليل التباين الحادي المشمترك  ( 

 الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، قبل وبعد تطبيق البرنامممج

  )  لفحممص الفممروق بيممنMANCOVAالثرائي، وتحمليل التباين المشترك المتعممدد ( 

المتوسطات والتفاعل بين المتغيرات بينها .

متغيرات الدراسة:

-المتغير المستقل، ويشمل:

 برنامج إثرائي قائم على اللعاب الذكية في تطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز

لدى الطلبة المتفوقين.

-المتغيرات التابعة:

-مهارات حل المشكلت.1

-الدافعية للنجاز.2
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الفصل الرابع 

عرض النتائج

الفصل الرابع
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عرض النتائج

         هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر برنامج إثرائي قائم على اللعاب الذكمية فممي

 تطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلب المتفوقين في المملكة العربيممة

.السعودية

  حسبت درجات الفراد على مقياس حل المشكلتولغراض التحليل الحصائي للبيانات فقد

 .بعد تصحيحه، وحسبت درجات الفراد على مقياس الدافعية للنجاز وأبمعاده الثلثة

ترتيب فرضياتها حسب وفيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة  :

0.05 ( الفرضية الولى: ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة  ≥ α ) بين 

 متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل

.المشكلت، تعزى إلى البرنامج الثرائي

 وللتحقق من هذه الفرضية، حسبت المتوسمطات الحمسابية والنحرافات المعياريممة القبليممة

 والبعدية والمعدلة لدرجات كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس مهارات حل

) نتائج ذلك.4المشكلت، ويبين الجدول(

4جدول ( )

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية القبلية والبعدية والمعدلة لمقياس 
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مهارات حل المشكلت حسب المجموعة
البعدي المعدلالبعديالقبلي

 المتوسط
الحسابي

 النحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 النحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 الخطأ
المعياري

17.563.7921.442.6321.460.45تجريبية
17.632.4518.883.3618.850.45ضابطة
17.593.1420.163.2420.160.32المجموع

 ) أن هناك فروقا ظاهرية بين متموسط درجات طلب المجموعة التجريبية4يبين الجدول(

 ومتوسط درجات طلب المجموعة الضابطة على ممقياس ممهارات حل المشكلت نتيجة

 لتطبيق البرنامج الثرائي، وأن درجات مقياس مهارات حل المشكلت لدى أفراد المجموعة

 ) في الختبار البعدي،21.44) في الخمتبار القبلي إلى (17.56التجريبية قمد تغيرت من( 

  )في الختمبار17.63في حين تغيرت درجمات الطلبة في المجمموعة الضابطمة من( 

 ) في الختبار البعدي. ولفحص دللة هذا التمغير بين المجموعتين18.88القبلي الى( 

)5الضابطة والتجريبية استخدم تحليل التباين المشترك الحادي، والنتائج مبينة في الجدول(

) تحليل التباين المشترك الحادي5جدول (
ANCOVA لثر البرنامج في حل المشكلت

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
قيمة فالمربعات

 مستوى
الدللة

178.071178.0754.010.000القبلي
54.50154.5016.530.000تجريبية
  95.61293.30الخطأ

   326.2231المجموع
 

 ) وجممود فممروق ذات دللممة5     تظهرنتائج تحليل التباين المشترك الحادي في الجدول (

 ) بين متوسمطات درجمممات أفممرادα ≥ 0.05إحصائية عند مسمتوى دللة أقل من (
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 المجمموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس مهارات حممل المشممكلت، وبممالنظر إلممى

 ) يتضح هذا الفممرق لصممالح أفممراد المجموعممة4المتوسطات الحسابية المعدلة في الجدول(

 ) في حين بلغ لفراد المجموعممة21.46التجريبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل لهم (

)18.85الضابطة (

 :الفرضية الثانية

0.05 ( الفرضية الولى: ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة  ≥ α ) بين 

 متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الدافعية للنجاز،

.تعزى إلى البرنامج الثرائي

      

 وللتحقق من هذه الفرضية، حسبت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية القبلية     

 والبعدية والمعدلة لدرجات كل من المجموعتين الضابطة والتجريبمية على مقمياس الدافعية

) نتائج ذلك6للنجاز، ويبين الجدول( .

6جدول ( )

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية القبلية والبعدية والمعدلة للدرجة 
الكلية للدافعية للنجاز حسب المجموعة

البعدي المعدلالبعديالقبليالمجموعة
 الخطأ المتوسط النحراف المتوسط النحراف المتوسط
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المعياريالحسابيالمعياريالحسابيالمعياريالحسابي
202.1311.54206.9410.09207.021.88الضابطة

203.1910.00213.633.59213.551.88تجريبية

202.6610.64210.288.19207.021.88المجموع

) أن هناك فروقا ظاهرية بين متوسط درجات طلب المجموعة6يبين الجدول(      

 التمجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على مقياس الدافعية للنجاز نتيجة لتطبيق

 المبرنامج الثرائي، وكانت هذه الفروق لصمالح طلب المجمموعة التجريبية، ويظهر في

 المجدول السابق أن ممتوسط درجات مقمياس الدافمعية للمنجاز لدى أفراد المجمموعة

) في الخمتبار206.94) في الخمتبار القمبلي إلى(202.13الضابطمة مقد تغميرت من(  

) في203.19البمعدي، في حمين تغميرت درجات الطملبة في المجمموعة التجريبية من (  

) في الخمتبار البمعدي. ولفمحص دللة همذا التمغير بين213.63الختبار المقبلي الى(  

 المجموعتين الضابطة والتجريبية استخدم تحلميل التباين المشترك الحادي والنتائج مبينة في

7الجدول( ).

7جدول (   )

     ANCOVA    تحليل التباين المشترك
لثر البرنامج في الدافعية للنجاز 

 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
قيمة فالمربعات

 مستوى
الدللة

0.0410.041.340.256القبلي
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0.1710.176.000.021المجموعة

0.81290.03الخطأ

1.0331المجموع

) وجود فروق ذات دللة7تظهر نتائج تحليل التباين المشترك الحادي في الجدول (          

0.05إحصائية عند مستوى دللة أقل من(  ≥ α ) بين متوسطات درجمات أفمراد 

 المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية للنجاز، وبالنظر إلى المتوسطات

)  يتضح هذا الفرق لصالح أفراد المجموعة التجريبية،6الحسابية المعمدلة فمي الجدول(  

) في حين بلغ المتوسط لفراد المجموعة213.55حيث بلغ المتوسط الحسابي المعدل لهم(  

207.02الضابطة (  ).

) المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية القبلية والبعدية والمعدلة لبعاد8جدول (  
الدافعية للنجاز حسب المجموعة

المجموعة 

البعدي المعدلالبعديالقبلي

 المتوسط
الحسابي

 النحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 الحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

 الخطأ
المعياري

65.886.7367.884.8367.5680.85الضابطةالمثابرة

66.754.7571.381.8671.6820.85تجريبية

66.315.7569.634.0169.620.60المجموع

69.065.7070.197.0869.861.22الضابطة هدف يسعى
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68.134.7571.502.5671.831.22تجريبيةلتحقيقه

68.595.1870.845.2870.840.86المجموع

67.196.9368.886.1369.040.92الضابطةالطموح

68.313.2070.752.0570.580.92تجريبية

67.755.3469.814.6069.810.64المجموع

) وجود فروق ظاهرية بين متوسطات أفراد المجموعتين8تظهر البيانات في الجدول رقم (  

  ) يبين أثر البرنامج في9الضابطة والتجريبيةعلى المقياسين القبلي والبعدي. والجدول رقم( 

.أبعاد الدافعية للنجاز

) تحليل التباين المشترك المتعدد9جدول (  
MANCOVA لثر البرنامج في أبعاد الدافعية للنجاز

 

 قيمة ولكس
قيمة فلمبدا

 مستوى
الدللة

0.802.080.128المثابرة قبلي

0.693.800.023هدف يسعى لتحقيقة قبلي

0.556.740.002الطموح القبلي

0.644.680.010المجموعة

 ولتوضيح أثر البرنامج على أبعاد مقياس الدافعية للنجاز، فقد استخرجت نتائج تحليل التباين

) يبين النتائج10المشترك المتعدد لكل بعد من أبعاد الدافعية والجدول ( . 

) تحليل التباين المشترك المتعدد لثر البرنامج في كل بعد من أبعاد الدافعية10جدول (  
للنجاز

( MANCOVA )

مصدر التباين 
 مجموع
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
قيمة فالمربعات

 مستوى
الدللة
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0.1510.153.290.081المثابرة قبليالمثابرة

0.5710.5712.160.002المجموعة

1.27270.05الخطأ

1.9929المجموع

 هدف يسعى
لتحقيقه

0.9510.959.160.005هدف يسعى لتحقيقة قبلي

0.1310.131.280.269المجموعة

2.81270.10الخطأ

3.8929المجموع

الطموح
0.8710.8714.350.001الطموح القبلي

0.07المجموعة
10.071.090.306

1.65270.06الخطأ

2.5929المجموع

      بينت نتائج تحليل التباين المشترك في الجدول السابق أن هناك فرقا ذا دللة

  ) في ُبْعد المثابرة بين أفراد المجموعتين الضابطة0.05إحمصائية عند مستوى( 

  ) وتبين من المتوسطات الحسابية المعدلة في12.16والتجريبية، حيث بلغت قيمة ف( 

 ) أن هذا الفرق لصمالح أفراد المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط9الجدول (

). 67.57 ) في حين بلغ لفراد المجموعة الضابطة(71.68الحسابي المعدل لهم(

 كما أظهرت نتائج تحليل التباين المشترك في الجدول المسابق عدم وجمود فرق ذي دللمة

  ) في ُبْعد هدف يسعى إلى تحقيقه بين أفمراد المجموعتين0.05إحصائية عند مستوى( 

  ) وتبين من المتوسطات الحسابية المعدلة1.28الضابطة والتجريبية، حيث بلغت قيمة ف( 

  ) وبلغ لفراد71.83) أن المتوسط المعدل لفراد المجموعة التجريبية قد بلغ(6في الجدول (

69.86المجموعة الضابطة ( ).
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كما أظهرت نتائج تحليل التباين المشترك في الجدول السابق عدم وجود فرق ذي دللمة

  ) في بعد الطموح بين أفراد المجموعتين الضابطة0.05إحصائية عند مستوى(  

 ) وتبين من المتوسطات الحسابية المعدلة في1.09والتجريبية، حيث بلغت قيمة ف( 

  ) وبلغ70.58) أن المتوسط المعدل لفراد المجموعة التجريبية قد بلغ(8الجدول ( 

69.04لفراد المجموعة الضابطة   ( )  .

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

         يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها وفقا لسئلة الدراسة، كما

يتضمن مجموعة من التوصيات في ضوء تلك النتائج.

   أوًل: مناقشة نتائج الفرضية الولى: 

     أظهرت النتائج الخاصة بهذه الفرضية وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستـــــــوى

 ) بين متوسطات  درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياسα ≤ 0.05الدللة (

 مـــــهارات حل المشكلت لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى البرنامج الثرائي وبالتالي

ترفض فرضــية الدراسة الصفرية.

   وقد تشير هذه النتيجة إلى أن إمكانية تطوير مهارات حل المشكلت يمكن أن يتحقق في محيط

 البيئة التعليـــمية من خلل استخدام  البرامج الثرائية التي تتضمن اللعاب الذكية والتعامل معها

 بشكل فردي أو جماعي خلل اليوم الدراســـــي، بتخصيص حصة دراسية لتنفيذ مثل هذه

 البرامج، حيث تعمل على خفض التوتر الناشئ عن ضغط البرنامج اليومي، وتفريغ طاقـــات

الطلبة في إثارة التفكير وإدامته وتوسعة مجاله.
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    ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن البرنامج الثرائي الحالي قد أسهم في سد النقص الحاصل في

 المناهج المدرسية العامة التي تفتقر الى التنويع وكسر الروتين، ويلبي بعض احتياجات الطلبة

المتفوقين التي تتناسب واحتياجاتهم المختلفة عن الطلبة العاديين.

  وقد تعزى هذه النتيجة  إلى ماحققته الجلسات التدريبية التي تضمنها البرنامج الحالي من أنشطة

 إثرائية و منافسة واقعية مفتوحة تخللت فقراته، مما ساعد الطلب على استثمار حالتهم اليجابية

 بجذبهم إلى استخدام مستويات التفكير العليا في حل المشكلت التي تضمنتها اللعاب الذكية على

 اختلف مستوياتها من حيث الصعوبة لطول فترة ممكنة، وقد ظهر ذلك من خلل جلسات

ًا واللتزام بوقت الجلسات بشكل ًا على تهذيب سلوك الطلب تدريجي  البرنامج، وقد ساعد أيض

دقيق.

ــبدع    ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن البرنامج الحالي ساعد الطالب المتفوق على التفكير بشــكل مـ

 من خلل رؤيـة المشــكلت مــن زوايـا عــديدة، وامتلك العـــديد مــن الفكـار المبدعـة والجديـدة

 وتوليد أفكار وحلول للمشكلت، واتخاذ القرار، ببصيرٍة نافذٍة وثقٍة عاليــٍة بــالنفس، حيــث إن مثــل

هذه اللعاب تساعد من حيث بناء مراحلها المدروسة بعناية على تنمية هذه الجوانب بشكل منظم 

  وقد تعزى هذه النتيجة الى أن البرنامج الحالي وفر أكبر قدر من المنافســة وخاصــة فــي مراحــل

 التفكير العليا التي تتطلــب جهــدا مضــاعفا وتفكيــرا عميقــا، مــن خلل تــدرج اللعــاب فــي درجــة

الصعوبة، وهذ الوضع يستهوي الطلبة المتفوقين لثبات قدراتهم .

ًا الى التنويع الكبير في اللعاب الذكية التي احتواهــا البرنامــج،   ويمكن أن تعزى هذه النتيجة أيض

 حيث إن هذه اللعاب متفاوتة في الصعوبة، مما أتاح للطلب كافة المشاركة بها والتنــافس ضــمن

 مراحل اللعبة المناسبة لقدراتهم، حيث أثبت الدب التربوي بــأن هنــاك فروقــا فرديــة بيــن الطلبــة

ًا بالقدرات العقــــلية و ًا وثيق  المتفوقين أنفسهم. إضافة إلى أن مهارات حل المشكلت ترتبط ارتباط

التفــــكير البداعي، وقد اتفـــــقت هذه النتيجة مـــع 
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) Betz, 2003).  و دراسة بتز( 2007 )، و دراسة شحروري (4200دراسة الشبول( 

)Palhares, Ferreira, 2008(ودراسة بلهارس و فيررا 

ًا: مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  ثاني

أظهرت النتائج الخاصة بهذه الفرضية وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مســـتوى الدللة  (

α ≤ 0.05بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس الدافعية ( 

 للنجاز بأبعاده الثلثة، المثابرة، والطموح، وهدف يسعى لتحقيقه،  لصالح المجموعة التجريبية

تعزى إلى البرنامج الثرائي، وبالتالي ترفض فرضــــية الدراسة الصفرية.

     وقد تشير هذه النتيجــة إلــى أن البرنامــج الثــرائي الــذي اســتند إلــى اللعــاب الذكيــة ، تضــمن

 مهمات تنسجم مع قـدرات الطلبـة المتفـوقين، وتعمـل علـى تطـوير دافعيتهـم، لنهـا تشـكل تحـديا

 وإثارة لهم كي يتابعوا المحاولت لنجاز المهمة المطلوبة في كــل جلســة ، فهــم يتمتعــون بدافعيــة

تميزهم عن الطلبة العاديين.

 وقد تعزى هذه النتيجة إلى ما حققته الجلسات التدريبية والتي تضمنها البرنامج الحالي من أنشــطة

 إثرائية وتنافس مـفتوح على المسـتوى الفـــردي، والتفاعـل الجمــاعي مـن خلل اســتخدام أســلوب

المجموعات.

ًا إلــى أســاليب التعزيزالمختلفــة الــتي قــام بهــا فريــق العمــل مــن خـــــــلل  وقد يعزى السبب أيضــ

ــدور اللعــب ــام ب ــن والقي ــاء والتشــجيع واحــترام تفكيرالخري ــة مــن الثن ــسات التطبيقي  الجلـــــــ

 والمراقـــب في الوقت نفسه، مما عزز ثقة الطلب المتفــوقين بأنفســهم وزاد مــن دافعيــة النجــاز

 لــديهم بشــكل منظــم وإرســاء العلقــات الحميمــة بيــن أفــراد المجـــــــــــموعات وتعزيــز النظــرة

اليجابية لدى أفراد الدراسة للمدرسة والهيئة التدريسية.
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 وقد تعزى هذه النتيجة الى الجدية وقوة الرادة والصرارمن قبل الطلب على انهاء المهمة

 بنجاح التي قام الـبرنامج الثرائي الحالي بتنميتها في نفوس الطلب من خلل الجلسات التدريبية

التي تضمنت مجموعة اللعاب الذكية.

)  ودراسة كلو(Parker & Lepper 1992وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة باركر و ليبر( 

Klawe,1992(

      كما أظهرت النتائج الخاصة بهذه الفرضــية وجـود فــروق ذات دللــة إحصـائية عنـد مسـتوى

αالدللة (  ≤  ) بين متوسطات درجات أفــراد المجموعــتين التجريبيــة والضــابطة، لصــالح0.05 

المجموعة التجريبية على بعد المثابرة.

 وقد تعزى هذه النتيجة  الى البرنامج الثرائي الحالى بقدرته على تطوير بعد المثــابرة، مــن خلل

 تضمينهه أنشطة جديدة على البيئة المدرسية، تمثلت باللعاب الذكية والتي تحتــوي مســتوى عــاٍل

 من التشــويق والتحــدي، ســواًء علــى المســتوى الفــردي، أم الزوجــي، أم الجمــاعي، والســتغراق

 بالعمل واللتزام بالمهمة حتى إنجازها،  وتـدفق الحلـول والفكــار، ومـن خلل التنـافس المفتـوح

 أثناء جلسات البرنامج، والتعزيز المستمر من قبل فريق العمل مما زاد من تقدير الطلب لــذواتهم

 والعمل بجد وإصرار. ويتطابق هــذا الوضــع مــع مــا جــاء فــي الدب الــتربوي مــن تعريــف لبعــد

 المثابرة بأنه مستوى مرتفع من الصرار على حل المشكلة خلل مرحلة اختزان الفكرة و بعدهـــا

).2004( جروان، 

      وقد تعزى هذه النتيجة الى أن البرنامج الحــالي قــام بمــا يحتــويه مــن أنشــطة اثرائيــة وألعــاب

بتنمية ثقة الطالب بنفسه، والحرص على استغلل الوقت وأهميته، وقدرته على التمييز.

ــل        وقد تعزى  هذه النتيجة الى تخصيص حصة دراسية ضمن البرنامج الدراسي لممارسة مث

 هذه النشطة، والتي تقوم بكسر الروتين المدرسي، وتجديد همم الطلبة، وتفريغ التوتر القائم لديهم

جراء طول اليوم الدراسي، وتكرار المعلومات، ورتابة المكان.
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  )2004              وقد اتـفقـت هذه النتـيجة مع ما جـاء فـي  الدب التربوي (جروان، 

 )1995 ) و( آل شارع، 2002) و(قطامي وعدس، 2003(الخطيب،  ) و2007و(الداهري، 

   ).2004ودراسة (عوض،

ُبْعد المثابرة مما عّزز  ولقد استطاع البرنامج الحالي أن يطور لدى طلب المجموعة التجريبية 

ًا من خلل التحليل الحصائي للبيانات الخاصة بهذا ُبْعد لديهم كما ظهر ذلك جلي  وحّسن هذا ال

البعد.

  أظـــهرت نتـــائج هــذه الفرضـــية عــدم وجـــود فــروق ذات دللــة إحصـــائية عنــد            كما

αمـستوى الدللـة (  )  بين أفراد المجموعتين التجريبــية والضابطــة علـى بعـد هـــدف0.05 ≥ 

يـسـعى لتحقيقه، كما ل يوجد تفاعل بين المجموعتين التجريبية والضابطة .

        وقد يعزى السبب في ذلك الى الساليب التربوية الحديثة التي تعزز بعـد يسـعى إلـى تحقيقـه

 في نفوس التلميذ على حٍد ســواء مــن خلل النمــاذج المختــارة مــن العلمــاء والمشــاهير، والقــدوة

الحسنة في المناهج المدرسية، مما جعل أفراد المجموعتين على  درجة متساوية في هذا البعد.

 وقد يعزى السبب إلى التنشئة الجتماعية وما تتضمنه مــن تقــديرات الوالــدين والقــران المرتفعــة

 تجاه الطالب المتفوق، مما يؤدي إلى ارتفاع تقدير الطالب المتفوق لنفسه ويدفعه إلى وضع هــدف

 يسعى لتحقيقه نصب عينيه ، ويعرف الدب الـتربوي هـذا البعـد علـى أنـه نضـال لزيـادة قـدرات

 )، وعلــى هــذا يكــون2004الفرد على التحصيل المتميز لمستويات مختلفة من النشاط ( جروان، 

ــة ًا ومتسقة لتحصيل التميز والحصول على مراتب متقدم  الطلبة المتفوقون على وتيرة واحدة نسبي

 بغض النظر عن تفاوت قدراتهم فهم يسعون دوما إلى تحقيق أهدافهم، من خلل مضاعفة جهــدهم

للوصول إلى مكانة لرضاء ذواتهم.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع ماجاء في الدب التربوي حيث دلت الدراسات بأن الطالب المتفوق
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 )2004يسعى دائما إلى تحقيق أهدافه ويثق بنفسه وتغمره السعادة عند تحقيقها ( جروان، 

).2003و(الخطيب، 

           كما أظـــهرت نتائـــج هــذه الفرضـــية عـــدم وجـــود فــــروق ذات دللـــة إحـــصائية عـنـــد

 )  بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة على بعد الطموحα ≤ 0.05مسـتوى الدللة (

 كما ليوجد تفاعل بـين المجموعـتين التجريبـية والضابـطة، وقد تعزى هــذه النتيجــة إلــى أن كلتــا

 المجموعتين التجريبية والضابطة تنتمي إلى الفئة نفسها ( المتفوقين)، وهم بالتالي يدركون أهميــة

 بعد الطموح سواًء على المستوى الكاديمي أو الحياة العملية بوجه عام، وهي صفة عامة يتصــف

 بها الطلبة المتفوقون، حيث يعرف الدب التربوي هــذا البعــد علــى أنــه رغبــة قويــة فــي النجــاح،

).1998وتحقيق تقدير ايجابي للذات، وصـيانة هذا التـقدير وإدامـته ( الوقفي، 

      وقد تعزى هذه النتيجة الى الســاليب التربويــة والختبــارات المدرســية والــتي تحــث الطــالب

 وتنمي طموحه للوصول الى مراكز متقدمة بين أقرانه، والضابطة، حيث يسعى الطــالب المتفــوق

ويحرص على زيادة تفوقه والحفاظ على هذا التقدم وعدم الخلل به .

 وقد تعزى هذه النتيجة الى فلسفة مدارس المملكة التي تم تطبيق البرنامــج الحــالي فيهــا، وأهــدافها

 الخاصة والعامة، ووضوح الرؤية والهدف في تنميــة البــداع والتفــوق، مــن خلل تــوفير فــرص

 لجميع الطلب للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتهم العقلية وتحفيز التفكير، وتوافر مصادر

التعلم فيها، وتنويع أساليب التقييم، والمناخ المدرسي المن. 
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التوصــــــيات:

 وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية يوصي الباحث : 

 إجراء دراسات أخرى تتضمن اللعاب الذكيةعلى عينات من  الطلبة الموهوبين،-1

 والعاديين، وذوي صعوبات التعلم، والمضطربين انفعاليا، واستخدام متغيـرات أخــــرى كالجنس

والمستوى الدراسي.

 استخدام غرف مصـادرللتـعلم خاصـة داخل المدارس العادية (نادي المتفوقين) ومعلمـين-2

 متخصصين على ِغرار غرف مصادر التعلم الخاصة بذوي صعوبات التعلم، وتزويدها باللعاب

الذكية بهدف تنمية مهارات حل المشكلت و الدافعية للنجاز. 

 القيام بدورات تدريبية لولياء المور على اللعـاب الذكـية وتعريفــهــم بأهـــمـية تلك-3

 اللعاب وكيفية اختيار المناسب لبنائهم منها لما يعود عليهم بالنفع والفائـــدة واســتغلل أوقـــات

الفراغ بشكل إيجابي.

 ضرورة البحث والتنقيب عن كل جديد في مجال اللعاب الذكية، والعمل على محاكاتها- 4

وتقليدها، من قبل الباحثين والمهتمين بهذا المجال الحيوي.
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الملحق

ملحق رقـم

 )1( 

 البرنامج الثرائي لتطوير مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى

الطلبة المتفوقين في المملكة العربية السعودية
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البرنامج الثرائي:
       لقد تم بناء البرنامج الثرائي القائم على النظرية المعرفية وقياس أثره في تطويممر 

مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلب المتفوقين وذلك لغراض الدراسة.

إرشادات عامة لفريق العمل أثناء تطبيق البرنامج:

 الترحيب بالطلب المتفوقين، والثناء على جهودهم، وحثهم على المثابرة والنجاح،-1

والمحافظة على مستوياتهم.

الترحيب بأفكارهم، وعدم الستخفاف بآرائهم، وعدم توجيه النقد والتجريح لهم.-2

إعطاء الطلب فرصًة للمناقشة وإبداء الرأي والستماع لراء الخرين واحترامها.-3

التأكد من استيعابهم للنشطة، وحصولهم على الفائدة المرجوة من البرنامج.-4

 تعريف الطلب بأن الخطاء جزء طبيعي من النمو والتعلم، فل داعي للوقوف-5

والستسلم للواقع.

الترحيب الدائم بالفكار البداعية والحلول المختلفة.-6
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 التعزيز الدائم للطلب، وتجنب المقارنة بين الطلب، فالحساسية المفرطة لدى هؤلء-7

الطلب قد تؤدي إلى عدم إتمام النشاط .

تزويد الطلب بالنشاطات والخبرات بشكل منظم، ومتدرج بالصعوبة.-8

 إعطاء الطلب المتفوقين فرصًة لختيار النشاطات التعليمية؛ لن الختيار يعطي-9

للطالب المتفوق فرصًة لتطوير مفهوم إيجابي عن ذاته، وشعوراً بالقدرة على المنافسة.

 -مساعدة الطالب المتفوق على تطوير اتجاهات إيجابية نحو مشاعر وقدرات أقرانه غير10

المتفوقين.

المواقف التدريبية

والمدة الزمنية

 عددالسبوعموضوع الجلسةالمكونات

اللقاءات

الزمن

الولالتعارف وتطبيق المقياسينالجلسة الفتتاحية
1

د120

.
 د.145الولألعاب الستبصارالجلسة الثانية

Rush HOURالجلسة الثالثة

ساعة الزمة

Traffic Jam Game

 د.145الول

Animals  Puzzleالجلسة الرابعة

72 Questions

لغز الحيوانات

 د.145الول

Hoppersالجلسة الخامسة

Jumping Game

 د.145الول
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الضفادع القافزة

 الجلسة السادسة

والسابعة

Road  Block

حواجز الطريق

Tower of  Hanoi

برج هانوي

 د.290الول

Stormy  Seasالجلسة الثامنة

البحار العاصفة
 د.145الثاني

Shape by Shapeالجلسة التاسعة

قطعة بعد قطعة
 د.145الثاني

Huquالجلسة العاشرة

Vision 2020

2020هقو – رؤية 

 د.145الثاني

 الجلسة الحادية

عشرة

Matches

عيدان الثقاب
 د.145الثاني

Win‘ In  Fourالجلسة الثانية عشرة

الربعة تربح
 د.145الثاني

 الجلسة الثالثة

والرابعة عشرة

FIFTEEN  PUZZLE

حل اللغاز

Rummikub

Agame with numbers

 د.290الثاني

 الجلسة الخامسة

عشرة

Abalone

لعبة الكرات الزجاجية
 د.145الثالث

 الجلسة السادسة

عشرة

Pixel

The cross- action strategy 

game

لعبة التقاطعات

 د.145الثالث
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 الجلسة السابعة

عشرة

Who is it? 

To find out the suspect person

لعبة الذاكرة

 د.145الثالث

 د.145الثالثQuartoالجلسة الثامنة عشرة

 الجلسة التاسعة

عشرة

SEA BATTLE

The Exiting Travel Game

المعركة البحرية

 د.145الثالث

 تطبيق المقياسين على المجموعةالجلسة العشرون

 التجريبية، التقييم العام للبرنامج من

قبل الطلب.

 .د2120الثالث

الجلسة الولى
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الفتتاحية

م2009-5-9التاريخ: السبت 

أهداف الجلسة:

التعارف بين الباحث و أعضاء المجموعة. -1

- التعارف بين أعضاء المجموعة.2

- تقديم  وشرح أهداف البرنامج.3

- تحديد الواجبات وحقوق العضاء.4

-تحديد مكان تنفيذ الجلسات.5

إجراءات الجلسة:

 * تعريف الباحث بنفسه و طبيعة عمله، كما يعطي مقدمة عن أهمية البرنامج الثرائي في

تطوير مهارات حل المشكلت، والدافعية للنجازلدى الطلبة المتفوقين. 

* شرح هدف البرنامج و أهميته.

* العمل على تعزيز الثقة في نفوس أعضاء المجموعة وإيجاد المودة فيما بينهم.

 * يبدأ الباحث بالترحيب بالعضاء المشاركين في البرنامج و يقدم بعضهم لبعض ليسهل

 التعارف فيما بينهم، ثم يؤكد على مبدأ الحترام المتبادل بين أعضاء المجموعة و يركز على

 أهمية المهارات التي تساعد في بناء علقة إيجابية يسودها جو من اللفة و التفاعل بين أفراد

 المجموعة التجريبية، ثم يبدأ بتوضيح طبيعة اللقاءات ومكان انعقادها وأهمية اللتزام

 بمواعيدها والمواظبة على حضورها، وشرح أهمية تنفيذ ما يتم التفاق عليه بين أفراد
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 المجموعة ودورهذه التمارين والواجبات، ثم يقوم الباحث بتوضيح أهداف البرنامج و ما يمكن

 تحقيقه من خلل هذه البرامج ودور كل من الباحث ومجموعة العضاء، ثم ينتقل الباحث

بتعريف مفهوم مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز.

 * يقوم الباحث بإجراء تطبيق الختبار القبلي و البعدي على الطلبة المتفوقين لمعرفة مدى

فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات حل المشكلت و الدافعية للنجاز لديهم.   

 * يقوم الباحث بالحوار مع المجموعة الضابطة، وتعريفهم بأدبيات البحث العلمي من حيث

 وجوب وجود مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، وبأنه سيكون هناك فرصة للمجموعة

الضابطة للطلع على البرنامج مستقبًل.

الجلسة الثانية

اسم اللعبة: ألعاب الستبصار
2009-5-10التاريخ: الحد: 

 الهداف العامة للعاب
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الملحظاتالتقويمالستبصار
-أن يحدد الطالب المشكلة.

 -أن يبحث الطالب عن كيفية

حل المشكلة.

ــن  -أن يدرك بأن الحل يكم

ــدة أو ــوة واح  ضــمن خط

خطوات معدودة

 -أن يبحث عن حلول مختلفة

للمشكلة.

 - أن يكتشف العلقــة بيــن

المثيرات المختلفة

 *على الطالب أن ينجز

 خمس مهمات من أصل

ثمانية.

 * إعطاء الطالب فرصة

للتقويم الذاتي.

 *مناقشة الخطاء إن

وجدت وتصويبها.

 تعتبر ألعاب الستبصار

 من المشكلت التي ينافي

 حلها المنطق، وإذا توصل

 اللعب إلى الحل، وهو

 غالبا ما يكون مكون من

 خطوة واحدة، يصبح حل

 المشكلة بعد ذلك سهًل

 للغاية، بعد أن كان معقدا،

 وعصيا على الحل، وقد

 يبدو الحل في بادىء

المر مستحيًل.

الجلسة الثالثة

م2009-5-11الثنين:

 Rush hourاسم اللعبة: 

ساعة الزمة( أزمة السير)
- تطوير القدرة على توليد الحلول1الهداف العامة للعبة: 

-انتقال أثر التعلم للحياة العملية2                  
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 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة ساعة أزمة السير

 مكونة من صندوق

 بلستيكي ومجموعة من

 السيارات، على اللعب

 أن يخرج سيارته من

 الزمة، تتكون اللعبة من

 ) مرحلة، متدرجة40( 

بالصعوبة. 

*على اللعب إنجاز  (

 ) مرحلة في30 – 20

الجلسة التدريبية.

 *ملحظة سلوك الطلب

 وتعديل السلوك الخاطىء

منه.

 *إعطاء الطالب فرصة

للتقويم الذاتي.

 يمكن أن تلعب اللعبة

 بشكل فردي، أو زوجي

او جماعي.

الجلسة الرابعة

م2009-5-12الثلثاء

Animals Puzzleاسم اللعبة: 

لغز الحيوانات
الهداف العامة: تطوير مهارة اختيار البديل المناسب

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة
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 لعبة لغز الحيوانات،

 بلستيكية مكونة من

 صندوق بلستيكى

 مرسوم عليه صور

 لحيوانات مختلفة، وأربع

 قطع أخرى يمكن من

 خللها إخفاء مجموعة

 من الحيوانات وإظهار

أخرى حسب المطلوب.

*على اللعب إنجاز    

 ) مرحلة من ضمن40 (

 ) في الجلسة72(

التدريبية.

 *مجال البحث عن البدائل

للحلول واسع جدا.

 يمكن أن تلعب اللعبة

 بشكل فردي أو زوجي أو

 جماعي، من خلل

مجموعات تعاونية.

الجلسة الخامسة

م2009-5-13الربعاء:

 Hoppersاسم اللعبة: 

الضفادع القافزة
الهداف العامة:تطوير مهارة التصور الذهني لحل المشكلت

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة فردية ، يمكن أن تكونعلى اللعب انجاز   (* لعبة الضفادع القافزة، مكونة
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 من صندوق بلستيكي ،

 وقطع بلستيكية على شكل

 ضفادع. مبدأ اللعب، على

 اللعب القيام بتحريك

 الضفادع بطريقة القفز، على

 أل يبقى داخل المربع سوى

ضفدعة واحدة فقط.

 )40) مرحلة من أصل (30

مرحلة.

 يكمن الحل ضمن خطوات

 منطقية، على اللعب

 التخطيط لكل مرحلة قبل

البدء بها.

 جماعية من خلل تبادل

الدوار( لعب – مشاهد)

الجلسة السادسة

م2009-5-14الخميس:

Road Blockاسم اللعبة: 

      حواجز الطريق
الهداف العامة: تطوير مهارة تحديد المشكلة واستيعابها

                توليد البدائل والحلول المناسبة

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة حواجز الطريق،

 تتكون من مربع

 على اللعب أن ينجز

  ) مرحلة من أصل20( 

 لعبة فردية ، يمكن أن

 تكون جماعية، وتبادل

119



 بلستيكي، ومجموعة من

 سيارات الشرطة ، يجب

 أن تحيط هذه السيارات

 بسيارة الطريدة من كافة

 الجهات، بحيث تغطي

 المساحة الفارغة

المحيطة بسيارة الطريدة.

 ) في الجلسة40( 

التدريبية.

 مجال الخطا في هذه

 اللعبة قليل ويمكن تجريب

 أكثر من حل للوصول الى

الحل المطلوب.

 الدوار بين افراد

المجموعة.

الجلسة السابعة

م2009-5-14الخميس:

Tower Of Hanoiاسم اللعبة: 

برج هانوي
الهداف العامة: تطوير مهارة اكتشاف العلقات بين المثيرات

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة برج هانوي، لعبة

 خشبة مكونة من حلقات

 وأعمدة خشبية، على

 اللعب نقل مجموعة

 على اللعب نقل

 مجموعة الحلقات، خلل

فترة زمنية ل تتجاوز (

) دقيقة.15

 لعبة فردية، يمكن ان

 تكون جماعية، من خلل

تبادل الدوار.
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 الحلقات الى عمود آخر

ضمن قواعد خاصة.

 اعطاء اللعب فرصة

للتقويم الذاتي

الجلسة الثامنة

م2009-5-16السبت:

Stormy Seasاسم اللعبة:

البحار العاصفة
الهداف العامة: تطوير مهارة اتخاذ القرار

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة البحار الهائجة،

 تتكون من مستطيل

 بلستيكي، وقطع

 بلستيكية على شكل

 سفن، على اللعب

على اللعب أن ينجز (

 ) مرحلة من أصل20

  ) مرحلة، في40( 

الجلسة التدريبية.

 يمكن للعب تجريب أكثر

من طريقة في الحل.

 لعبة فردية، يمكن أن

 تكون زوجية أو جماعية،

 ضمن المجموعة

التعاونية.
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 إحراج السفينة المطلوبة

من بين السفن الخرى.

الجلسة التاسعة

م2009-5-17الحد: 

Shape By Shapeاسم اللعبة: 

محاكاة الشكال
الهداف العامة: تطوير مهارة التخطيط ليجاد الحل

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة قطعة بعد قطعة، عبارة

 عن مستطيل بلستيكي،

 وقطع بلستيكية هندسية

 الشكل، على اللعب محاكاة

 الشكال الموجودة على

البطاقات وتشكيل المثيل لها.

على اللعب انجاز (

 )40)مراحل من أصل (10

مرحلة في الجلسة التدريبية.

 اعطاء الطالب فرصة للتقويم

 الذاتي، وتقديم العون له ان

 طلب ذلك؛ لن هذه اللعبة

 تتطلب جهدا مضاعفا لتشابه

أكثر القطع. 

 يجب تشجيع الطالب أثناء

 الحل، نظرا لدرجة الصعوبة

التي تحتويها اللعبة.
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الجلسة العاشرة

2009-5-18الثنين: 

الجلسة الحادية عشرة
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Matchesاسم اللعبة:

عيدان الثقاب
م2009-5-19الثلثاء:

الهداف العامة: تطوير مهارة اكتشاف العلقات والربط بينها

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 مجموعة من البطاقات

 تحتوي أشكاًل لعواد

 الثقاب، وتحتوي جمًل

 رياضية، وبطبيعة الحال

 يكون الناتج في كل جملة

 خطأ، وعلى اللعب

 تحريك عود ثقاب واحد

لتصبح المعادلة صحيحة

على الطالب أن ينجز (

 ) معادلت بنتيجة10

 صحيحة، وفي الوقت

 نقسه يمكن أن يكون

 هناك أكثر من طريقة

للحل.

لعبة فردية رياضية، 

 يمكن أن يشترك أكثر من

لعب بالحل.

الجلسة الثانية عشرة

Win ‘ In Fuor: اسم اللعبة
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الربعة تربح
م2009-5-20الربعاء:

الهداف العامة: تطوير مهارة التخطيط ليجاد الحل

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة الربعة تربح، لعبة

 بلستيكية، على شكل

 صفيحتين متقابلتين

 مفرغتين، وقطع

 بلستيكية اسطوانية

 الشكل بالوان مختلفة،

 على اللعب أن يشكل

 خطا قطريا أو عموديا او

أفقيا.

 على اللعب تشكيل خٍط

 أفقٍي او عمودٍي أو

 قطرٍي من أربعة قطع من

 اللون نفسه، ليكون

فائزا.

 لعبة زوجية ممتعة، ل

يحدد فيها الوقت.

الجلسة الثالثة عشرة

Fifteen Puzzlesاسم اللعبة: 

حل اللغاز
م2009-5-21الخميس:
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الهداف العامة:  تظوير مهارات التنظيم والترتيب 

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة حديدية مكونة من

 ) على15 – 1أرقام (

 اللعب ترتيب العداد

حسب الترتيب المطلوب،

 على اللعب ترتيب

 العداد حسب الترتيب

 المطلوب، ويكون اللعب

 فائزا اذا أنهى المهمة قبل

زملئه.

 لعبة رياضية تساعد

 اللعب على التنظيم

والترتيب,

الجلسة الرابعة عشرة

Rummikubاسم اللعبة: 

Agame with numbers

م2009-5-21الخميس:

الهداف العامة: تطوير مهارات التخطيط ليجاد الحل

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة
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 لعبة الرقام، عبارة عــن

ــة  قطع بلستيكية، مكون

 ) قطع، تــوزع108من (

 بشــكل عشــوائي علــى

ــى ــد عل  اللعبين، تعتم

التفكير المنظم والحظ . 

 يعتمد الفوز في اللعبة

 على انتهاء القطع التي

 تحمل الرقام. وعندها

 يعمد الى تعداد ماتبقى

 عند اللعب من أعداد،

 وما عند الخصم.  ومن

 يحصل على أعداد أقل هو

الفائز.

 لعبة رياضية تفيد في

 الترتيب والتنظيم واعادة

 التفكير والبحث عن بدائل

للحلول.

الجلسة الخامسة عشرة

Abaloneاسم اللعبة: 

لعبة الكرات الزجاجية
م2009-5-23السبت:

الهداف العامة: تظوير مهارة اتخاذ القرار

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة البالون: لعبة

 بلستيكية سداسية

 على اللعب أن يحرك

 الكرات ويتخذ القرار

 لعبة زوجية ممتعة، يعول

 عليها مستقبًل لتكون
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 الشكل، تحتوي على

 مجموعة من الكرات

 الزجاجية بلونين البيض

 والسود، على اللعب

 تحريك الكرات بأي اتجاه

 شاء ليحرز نقطة بأخراج

كرة الخصم.

المناسب لخراج 

 ) كرات للخصم ليكون7(

فائزا.

 إعطاء فرصة للعبين

للتفكير واتخاذ القرار.

 منافسة للعبة الشطرنج

 واجراء المسابقات في

النوادي والمدارس.

الجلسة السادسة عشرة

Pixelاسم اللعبة: 

لعبة التقاطعات
م2009-5-24الحد

الهداف العامة: تطوير مهارة توليد البدائل والحلول

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة بكسل: عبارة عن

 قاعدة بلستيكية مربعة

 الشكل، تحتوي على قطع

 على اللعب تشكيل

 خطوط أفقية أو عمودية

 أو قطرية، باعتماد محور

 لعبة تلعب بشكل زوجي

او ثلثي او رباعي .
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 السينات ومحوربلستيكية ملونة. 

 الصادات؛ ليشكل اربعة

 قطع من اللون نفسه، و

 اللعب الذي يشكل ما

 تقدم يكون فائزا

بالمنافسة .

الجلسة السابعة عشرة

 ?Who is itاسم اللعبة: 

لعبة الذاكرة
2009-5-25الثنين:

الهداف العامة: تطوير مهارة التخمين واتخاذ القرار

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة من هو: تتركب من

 قاعدتين بلستيكيتن،

تضم كل واحدة منهما  (

 ) قطعة بلستيكة24

على اللعب التعرف على

 الشخصية المفقودة،

 واللعب الذي ينهي

 التعرف على الشخصيات

 لعبة زوجية، تنشط

 الذاكرة وتساعد في اتخاذ

القرار.

 يمكن استخدام شخصيات
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 عليها صور لشخصيات

 مختلفة، وعلى اللعب

 تخزين الصور في

 مخيلته، ومن ثم التعرف

على الشخصية المفقودة.

 كافة يكون فائزا، تعتمد

 هذه اللعبة على الذاكرة

 وتعمل على تنشيطها،

واتخاذ القرار المناسب.

 أخرى والمنافسة من

خللها.

الجلسة الثامنة عشرة

Quartoاسم اللعبة: 

م2009-5-26الثلثاء:

الهداف العامة: تطوير مهارة اكتشاف العلقات والربط بينها

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة الكوارتو: لعبة

 خشبية ذات تشكيلت

 مختلفة، على اللعب

 اكتشاف العلقات

 المختلفة،  والربط بينها

 للوصول الى الحل

 على اللعب تشكيل خطا

 أفقا من الشكال المختلفة

 ذات علقة واحدة،

 عموديا أو أفقيا أو

قطريا.

 لعبة ذات مستوى رفيع ،

 تتطلب مستويات عليا

 من التفكير، تلعب بشل

زوجي.
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المنشود.

الجلسة التاسعة عشرة

Sea Battleاسم اللعبة :

المعركة البحرية

م2009-5-27الربعاء:

الهداف العامة: تطوير مهارة التخطيط ليجاد الحلول

 الدوات والوسائل

الملحظاتالتقويموالنشطة

 لعبة المعركة البحرية:

 عبارة عن قاعدتين

 بلستيكيتين، ومجموعة

 من القطع البلستيكية،

 ) سفن5تتألف من (

 باحجام مختلفة، يقوم

 على اللعب أن يصيب

جميع سفن 

 الخصم، من خلل توقع

موقع السفن.

 يجب اللتزام بالصدق من

كل الخصمين.
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 مبدأ المنافسة فيها على

التوقع والصدق. 

الجلسة الختامية

م2009-5-58الخميس:

الهداف:

تطبيق المقياسين على المجموعتين التجريبية والضابطة -1

  التعرف على الفائدة التي اكتسبها الطلب من الجلسات كاملة وما تخللها من لقمماءات-2

تدريبية.

  التعرف على كيفية تحويل الجلسات و اللقاءات التدريبية إلى واقع عملي يستفيد منممه-3

الطالب المتفوق و المعلم على حٍد سواء.

 التعرف على كيفية إدارة الجلسات وتوزيع النشطة حسب مستوى الطلبة المتفوقين.-4

 ختم الجلسات.-5

إجراءات الجلسة:

 * يبدأ الباحث بالترحيب كالمعتاد بأعضاء المجموعة وتثمين الممتزامهم بالمواعيممد والجدّيممة

بالعمل والمحافظة على الدوات.

 * قدم الباحث ملخصا إجماليا لكافة الجلسات، من تقييم ذاتي و تغذيممة راجعممة و مؤشممرات

الفاعلية و التقان للبرنامج.
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إعطاء الطلب فرصًة للمناقشة.* 

* شكر الطلب على التزامهم ومواظبتهم بالحضور.

* يقوم الباحث بإجراء ثلثة أنواع من التقييم الشامل للبرنامج وهي على النحو التي:

 أوًل: التقييم الذاتي

وهو نموذج تقييم ذاتي، يجريه الباحث بعد النتهاء من أنشطة البرنامج ويتضمن اللتي:

 هل حقق البرنامج الهداف التي ُوضع من أجلها؟-1

 هل كانت لديك القدرة على التعامل مع الطلبة المتفوقين بشكل لئق؟-2

 ما مدى تقييمك لنجاح البرنامج الثرائي؟-3

 هل بإمكانك تطوير البرنامج بصورة أفضل مما هو عليه؟-4

5-

ثانيا: نموذج التغذية الراجعة :

 يتضمن النموذج عدة أسئلة تتمثل بها التغذيممة الراجعممة لتطممبيق البرنامممج علممى الطلب

وممارستهم لنشاطات البرنامج.

 ماهو انطباعك العام على تطبيق البرنامج؟ بوضع دائرة حول رمزالجابة التي تراها مناسممبة•

من وجهة نظرك.

 مفيد جدا.         -1

 مفيد نوعا ما.-2

 مقبول.-3

اكتب ثلثة ألعاب أعجبت بطريقة ممارستها.•

133



1                         -2                        -3 -

من خلل وجهة نظرك. ماذا تحب أن يضاف إلى البرنامج، أو يحذف منه؟•

اكتب من وجهة نظرك الفائدة التي جنيتها من البرنامج.•

ثالثا: فاعلية ودرجة التقان من تطبيق البرنامج:

 يتوقع الباحث أن ُتحقق الهداف التية لطراف العملية التعليمية، متمثلة بالطالب والمعلم من  

َجّراء تطبيق البرنامج وهي كالتي:

 تطوير مهارات حل المشكلت لدى الطلبة المتفوقين.-1

 تطوير الدافعية للنجاز لدى الطلبة المتفوقين.-2
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2ملحق رقم ( )

أسماء محكمي المقياسين والبرنامج

            لقد تم تحكيم المقياسين والبرنامج من قبمل المختصمين التاليمة أسمماؤهم، وتمم

 %) على90استخلص نتائج التحليل الحصائي،  حيث كانت نسبة اتفاق المحكمين أكثر من (

الفقرات كافة، وتم ترتيب السماء أبجديا كالتي:

العنوانالتخصصاسم المحكمالتسلسل
جامعة الملك سعودعلم النفس التربويد. أحمد الشريم-1
 جامعة عّمان العربيةالتربية الخاصةأ.د.أحمد عواد-2

للدراسات العليا
 مؤسسة الملك عبدالتربية الخاصةد. أسامة محمد-3

 العزيز ورجاله
للموهبة والبداع

جامعة الملك سعودقياس وتقويمد. أكرم أبو حميد-4
جامعة الملك سعودالتربية الخاصةد. حسن السوطري-5
جامعة الملك سعودعلم النفس التربويد. حسن العمري-6
جامعة الملك سعودالتربية الخاصةد. خولة صبحا-7
 أ.د.  عبد ا زيد-8

الكيلني
الجامعة الردنيةالقياس والتقويم

 جامعة عمان العربيةالتربية الخاصةد. محمد صالح-9
للدراسات العليا

 المناهج وأساليبد. محمود مساد-10
البحث

 وزارة التربية
والتعليم/ الردن

مدارس نجد الهليةعلم النفس التربويد. موسى عباس-11
جامعة الزرقاء الهليةالتربية الخاصةد. نادر جرادات-12
 مدارس المملكة/التربية الخاصةد. ناصر الملحم-13

السعودية
جامعة الملك سعودعلم النفس التربويد. نور الدين جبنون-14
مدارس نجد الهليةالتربية الخاصةد. وجيه حمدان-15
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 )3ملحق رقم ( 

مقياس دافعية النجاز
فيما يلي عدد من الفقرات التي تقيس بعض أنماط السلوك تدرج من خمسة مستويات في 
  ( ورقة الجابة ) اقرأ الفقرات بتمعن، ثم ضع علمة (×) عند الجابة التي تنطمممبق

 عليك مقابل كل فقرة منها، يرجى الجابة على جميع البنود باختيار إجابة واحدة فقط، علما
 بأنه ل توجد إجابة صحيحة وإجابة خطأ، فالجابات تختلف وفقا لحالة الفراد .علما بأن
 البيانات التي سيتم الحصول عليها تستخدم لغراض البحث العلمي فقط ،  شاكرين لكم

تعاونكم لنجاح هذه الدراسة .
مثال:

الجابةالفمممممقممممرة
ل ينطبقنادراأحياناكثيرادائًما

×احرص على انجاز أي عمل أبدأ به

 فالفرد في المثال السابق وضع علمة (×) عند الجابة "كثيرا " لنها تنطبق عليه فهو اختار
إجابة 

واحدة فقط، واليك بقية الفقرات.

الجابةالفــــقـرات
ل ينطبقنادراأحياناكثيرادائماالبعد الول (ث)الرقم

 أحرص على انجاز ما يطلب مني من1
أعمال بإتقان 

 إذا كلفت بأداء عمل أحاول انجازه2
بالسرعة الممكنة

أحرص على إكمال أي مهمة أبدأ بها3
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أقوم بانجاز المهام في الموعد المحدد4

أتميز بقوة الرادة والصبر5

أسعى دائما لكون الفضل بين زملئي6

 أعمل على انجاز أكثر من مهمة في الوقت7
نفسه

ألتزم بالمهمات الموكلة إلي التزاما تاما8

  أستسلم بسهولة إذا واجهتني صعوبات9
تحول بيني وبين تحقيق أهدافي 

أفضل العمل بالمهمات السهلة10

أفضل العمل بالمهمات الصعبة جدا11

 أهتم بالجابة عن السئلة الصعبة التي12
يطرحها المعلم

 أحرص على انجاز المهمة المطلوبة بشكل13
متواصل ودون انقطاع

ل يهمني إذا قام أحد بانجاز المهمة قبلي14

 أثابر للتغلب على الصعوبات التي تحول15
دون تحقيق طموحي 

الجابةالفــــقـرات

ل ينطبقنادراأحياناكثيرادائماالُبْعــــــــــــــد الثاني (ج)الرقم

أقوم بواجبي دون حاجة لتذكيري من أحد16

لدي ثقة عالية بقدراتي على تحقيق التميز17

أشعر بأن الوقت مهم ويجب استغلله18

تغمرني السعادة عند تحقيقي لهدف ما19

 أتحمل الصعوبات في سبيل تحقيق ما أريد20
تحقيقه
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أثق بقدراتي على تحمل المسؤولية21

أضاعف جهدي وأستعد جيدا قبل الختبار22

 أذاكر دروسي جيدا منذ  بداية العام23
الدراسي

 أقوم بانجاز المهمات الفردية وأبتعد عن24
المهمات الجماعية

 أضع خططا لتحقيق أفكاري في حال25
اقتناعي بها

أخطط جيدا قبل انجاز المهمات26

أثق بخبراتي لتحقيق أهدافي27

 أسعى دائما لتحقيق أهدافي بأقل وقت28
وجهد

 أحاول أن أحقق أهدافي الخاصة دون29
مساعدة أحد 

أتردد كثيرا قبل تنفيذ أفكاري 30

 الُبْعـــــــــــــــد الثالثالرقم
(ط)

ل ينطبقنادراأحياناكثيرادائما

أحاول بكل جد أن أحقق طموحاتي31

 أصاب بالحباط عند حصولي على درجات32
منخفضة

 ينتابني الحباط إذا تساويت مع غيري33
بالمراكز المتقدمة 

هدفي أن أكون شخصا مهما في المجتمع34

أسعى بأن أكون قائدا بالنشطة الجماعية35

 أتنازل عن طموحي إذا شعرت بأني لن36
استطيع تحقيقه

أحاول أن أتميز عن غيري في كل شيء37
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 أشارك في النشطة التي تتطلب قدرات38
خاصة

أرى بان الدراسة غير مفيدة39

 أسعى بكل جد لتحقيق طموحاتي40
المستقبلية

 أسعى  لن يكون لحياتي هدف وأعمل على41
تحقيقه

 الوصول إلى القمة ليس صعبا42
 استمتع بمطالعة سير حياة العلماء  43

والقتداء بهم
  :أؤمن بالقول المأثور 44

 القـــــناعة كـــنز ل
يفـــــــنى

أسعى للوصول إلى القمة والنفراد بها45

الستاذ الدكتور الفاضل ........................................حفظه ال.
بعد التحية... 
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      يقوم الباحث يحيى أحمد القبالي، بإجراء دراسة بعنوان ( فاعلية برنامج إثرائي قائم على

 اللعاب الذكية في مهارات حل المشكلت والدافعية للنجاز لدى الطلب المتفوقين في المملكة

العربية السعودية.

 يضع بين أيديكم استبانة تمثل مقياس الدافعية للنجاز، أداة لقياس الدافعية للنجاز لدى أفممراد

 العينة من خلل إجابة الطلب المستهدفين على هذه الستبانة، ولغراض البحث العلمي أعممد

 الباحث هذا المقياس ونظرا لما تتمتعون به من خبرة وكفاءة وسعة اطلع فقد وقممع عليكممم

 الختيار لتحكيم هذا المقياس وإبداء رأيكم في بنائه وتطويره آمل التكرم بإبداء رأيكممم فيممما

يلي:

وضوح الصياغة اللغوية للفقرة.-1

انتماء الفقرة للبعد.-2

ملءمة الفقرة.-3

الفقرةالرقم
البعد الول (ث) المثابرة

ملءمة الفقرةانتماء الفقرة للبعدوضوح الصياغة اللغوية

 غيرواضحة
واضحة

غير ملئمةملئمةل تنتميتنتمي

 أحرص على انجاز ما يطلب مني1
من أعمال بإتقان

 اذا كلفت بأداء عمل أحاول انجازه2
بالسرعة الممكنة

 أحرص على إكمال المهمة التي3
أبدأ بها

 احرص على انجاز المهمة في4
الموعد المحدد

أتميز بقوة الرادة والصبر5
 أسعى دائما لكون الفضل بين6

زملئي
 استطيع انجاز أكثر من مهمة في7
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الوقت نفسه
 ألتزم بالمهمات الموكلة إلي8

التزاما تاما
 أستسلم بسهولة إذا واجهتني9

 صعوبات تحول بيني وبين تحقيق
أهدافي

أفضل العمل بالمهمات السهلة10
أفضل العمل بالمهمات الصعبة جدا11
 أهتم بالجابة عن السئلة الصعبة12

التي يطرحها المعلم
 أحرص على انجاز المهمة13

 المطلوبة بشكل متواصل ودون
انقطاع

 ل يهمني إذا قام أحد بانجاز14
المهمة قبلي

 أثابر للتغلب على الصعوبات التي15
تحول دون تحقيق طموحي

الفقرةالرقم
 البعد الثاني (ج)وجود هدف يسعى

لتحقيقه

ملءمة الفقرةانتماء الفقرة للبعدوضوح الصياغة اللغوية

غير ملئمةملئمةل تنتميتنتميغير واضحةواضحة

 أقوم بواجبي دون حاجة لتذكيري16
من أحد

 لدي ثقة كبيرة بقدراتي على17
تحقيق التميز

 أعرف بأن الوقت مهم ويجب18
استغلله

 تغمرني السعادة عند ما أحقق19
هدفا ما

 أتحمل الصعوبات في سبيل تحقيق20
ما أريد تحقيقه

 أثق بقدراتي على تحمل21
المسؤولية

 أضاعف جهدي وأستعد جيدا قبل22
الختبار

 أذاكر دروسي منذ بداية العام23
الدراسي

 أقوم بإنجاز المهمات الفردية24
وأبتعد عن المهمات الجماعية

 أضع خططا لتحقيق أفكاري في25
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حال اقتناعي بها
أثق بخبراتي في تحقيق أهدافي26
أخطط جيدا قبل إنجاز المهمات27

 أسعى دائما لتحقيق أهدافي بأقل28
وقت وجهد

 أحاول أن أحقق أهدافي الخاصة29
دون مساعدة أحد

أتردد قبل تنفيذ مخططاتي30

الفقرةالرقم
البعد الثالث (ط) الطموح

ملءمة الفقرةانتماء الفقرة للبعدوضوح الصياغة اللغوية

غير ملئمةملئمةل تنتميتنتميغير واضحةواضحة
 أحاول بكل جد أن أحقق31

طموحاتي
 أصاب بالحباط عند حصولي32

على درجات منخفضة
 ينتابني الحباط إذا تساويت مع33

غيري بالمراكز المتقدمة
 هدفي أن أكون شخصا مهما في34

الحياة
 أسعى بان أكون قائدا في35

النشطة الجماعية
 أتنازل عن طموحي إذا شعرت36

باني لن أستطيع تحقيقه
 أحاول أن أتميز عن غيري في37

كل شيء
 أشارك في النشطة التي تتطلب38

قدرات خاصة
أرى بان الدراسة غير مفيدة39
 أسعى بكل جد لتحقيق طموحاتي40

المستقبلية
 أسعى لن يكون لحياتي هدف41

وأعمل على تحقيقه
الوصل إلى القمة ليس صعبا42

 استمتع بمطالعة سير العلماء43
والقتداء بهم

 أؤمن بالقول المأثور: القناعة44
كنز ل يفنى
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 أسعى للوصول إلى القمة45
والنفراد بها
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)5الملحق رقم (
نماذج مصورة من اللعاب الذكية

البحار العاصفة
برج هانوي

) مرحلة متدرجة في الصعوبة .40لعبة البحار العاصفة : تتكون من (
 على اللعب اخراج السفينة المطلوبة من بين المواج بأقل خطوات، وعليه تجريب

أكثر من بديل.
 لعبة برج هانوي: لعبة خشبية مكونة من حلقات خشبية، على اللعب نقل الحلقات

 الثمانية الى عمود آخر بحيث تنقل حلقة واحدة في كل مرة، وليجوز نقل حلقة
صغيرة على أخرى كبيرة. 
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لعبة الضفادع القافزة: تتكون من مجموعة بلستيكية من مجسمات الضفادع، على 

اللعب تحريك الضفادع بطريقة القفز، بحيث ل يبقى في القاعدة سوى مجسم 

الضفدع الحمر.
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لعبة قطعة بعد قطعة: عبارة عن مجموعة من الشكال الهندسية، يجب أن تحاكي

) مرحلة متدرجة بالصعوبة.40 رسومات هندسية معينة، وتتكون اللعبة من (
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لعبة بلستيكية مكونة من أشكال هندسية، على اللعب محاكاة الشكال المعطاة

) مرحلة متدرجة بالصعوبة40 حسب مراحل اللعبة وعددها (
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) مرحلة متدرجة بالصعوبة، على اللعب أن 40لعبة لغز الحيوانات : مكونة من (

يتقيد برسومات معينة ويحددها من خلل اخفاء مجموعة من صور الحيوانات بقطع 

بلستيكية صممت لهذه الغاية، واظهار أخرى، بحيث تبقى صور الحيوانات 

المطلوبة.
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 ) مرحلة، على اللعب استخدام قطع بلستيكية40لعبة حواجز الطريق: مكونة من (

 لغلق المساحات الفارغة، بحيث يستخدم كل القطع المتوفرة لغلق الطرق للقبض

على الطريدة.
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) مرحلة، على اللعب 40لعبة أزمة السير: وهي تمثل ساعة الذروة، مكونة من (

اخراج سيارته من بين السيارات في زاعة الذروة بأقل وقت وأقل خطوات.
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ًا عليها أرقام من   ، على اللعب 15 – 1لعبة الرقام: مكونة من قطع حديدية مكتوب

ترتيب الرقام حسب المطلوب، بتحريك القطع الحديدية الممثلة للرقام بحيث تكون 

سلسلة من الرقام حسب المطلوب.
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لعبة أبالون: مكونة من قاعدة بلستيكية وكرات زجاجية، وهي من اللعاب الزوجية 

) كرات للخصم خارج 6الممتعة، لها عدة طرق للعب، على اللعب إخراج (

ًا. القاعدة، يمكن أن تكون لعبة جماعية أيض
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