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 :مقدمة
د األمػ  ثررثتاػا الثطةيػ  ثالقثميػ  طرػف طػريقاـ يتػثطر لؤلمػ  مػا إف التبلميذ الفائقيف هـ عمػا     

تحتاجه مف رثاد عمـ ثطكر يفيدثةاا طػ  مجػاالش ىػت  طاػـ األكرػر عػدري عػف ليػرهـ عمػ  إحػدا  
 التغير ثالتطثر ط  المجتمع .     

اال  ثحتػ  يػتمكف الفػػائقثف مػف إطػػادي مجػتمراـ ممػػا عةػدهـ مػػف طاعػاش ثأف يفػػامثا إفػااما  طرػػ     
طي عممي  التغيير ثالتطثير ، ثلكػي يكػثف إلةتػاجاـ مرةػ  ثعيمػ  طػي مجػتمراـ طبلمػد ثأف يحػاطثا 
ماالهتماـ ثالرعاي  التي تفاعدهـ عم  تةمي  عدراتاـ اإلمداعي  ثافترداداتاـ إل  أعص  حد ممكف 
 طػػػ  عصػػػر أصػػػمق مػػػف ال يحقػػػؽ تميػػػزا  مػػػا ليػػػر عػػػادر عمػػػ  المىػػػارك  ثمػػػف رػػػـ تقػػػؿ عدراتػػػه طػػػ 
المحاطظ  عمػ  ثجػثدو ثافػتمرارو طيمػا مرػد ، ثالتميػز ثالتفػثؽ ال يصػةره فػثو اإلمػداع ثاالمتكػار . 

 ( . 531، 2002)أمث الربل ، 
لػػػذلؾ طقػػػد أجمػػػع الرديػػػد مػػػف المػػػاحريف طػػػ  ميػػػداف األدم الترمػػػث  عمػػػ   ػػػرثري االهتمػػػاـ    

عمػ  اإلمػػداع ثاالمتكػار حيػػ  إةاػػـ  متقػديـ مػػرامع ترميميػ  لبلهتمػػاـ مالفػائقيف ثرعػػايتاـ ليكثةػثا أعػػدر
أكرػػر األطػػراد عػػدري عمػػ  مثاجاػػ  ثحػػؿ مىػػكبلش المجتمػػع ثذلػػؾ لمػػا لػػدياـ مػػف  صػػائص تػػؤهماـ 
لذلؾ ثمف هذو ال صائص : عثي الذاكري ثالطبلع  المفظي  ثالقدري عم  الترمـ، ثالقدري عم  التكيؼ 

 (2002،22رد .)الحيزاف،مع متطمماش المثعؼ، ثالقدري عم  التصةيؼ ، ثالتفكير المج
 :دراسة مشكمة ال

إف طئ  الفائقيف هػـ رػرثي أ  مجتمػع ثعدتػه لممفػتقمؿ ثاألعػدر عمػ  تطػثير المجتمػع ثحػؿ         
مىػكبلته ممػػا لػػدياـ مػف عػػدراش  بلعػػ ، ثحتػ  يػػتمكف الفػػائقيف مػف إطػػادي مجػػتمراـ ممػا عةػػدهـ مػػف 

التطثير طبلمد ثأف يحاطثا ماالهتمػاـ ثالرعايػ  طاعاش ثأف يفامثا إفااما طراال طي عممي  التغيير ث 
التي تفاعدهـ عم  تةمي  عػدراتاـ ثافػترداداتاـ إلػ  أعصػ  حػد ممكػف ثلكػف الثاعػع ال يحمػؿ عػدرا 
ل  ال رؼ الممحثظ ط   مف التفاؤؿ حي  يىير الثاعع إل  عم  االهتماـ ياذو الفئ  ط  المدارس ثا 

ترمػيماـ مػةفس الطػرؽ ثاألفػاليم التدريفػي  التػي يرامػؿ مااراش التفكير اإلمداعي لػدياـ حيػ  يػتـ 
ماا التبلميذ الراديثف ثالتي تقـث عم  الحفظ ثالتمقيف ، ثهث األمر الذ  يجرػؿ ةمػث عػدراتاـ مطيئػا 

ثهػذا األمػر يتطمػم مةػا المحػ   ثمحدثدا ، ثمالتالي يفقدهـ رثح التحد  ثيصيماـ مالكفػؿ الػذهةي
 عف عبلج له . 
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  التفكيػػر اإلمػػداعي لػػدو الفػػائقيف كاػػدؼ ترمػػث  مفػػؤثلي  مىػػترك  ثمثزعػػ  ثيرػػد تةميػػ     
مػػيف المػػثاد الدرافػػي  ثمةاػػا مػػادي الدرافػػاش االجتماعيػػ  حيػػ  ترػػد ميػػداةا ر صػػمار لتةميػػ  التفكيػػر 
طػػبلؽ الرةػػاف لم يػػاؿ ، ممػػا يىػػجع عمػػ  التفكيػػر اإلمػػداعي ، ذلػػؾ إذا مػػا امترػػدةا عةػػد تدريفػػاا  ثا 

 ( . 3، 2003رمثماش ثحفظاا آليار) ىمم  ، عف مجرد إعطاء الم

ثعمػػ  الػػرلـ مػػف أهميػػ  تػػدريس الدرافػػاش االجتماعيػػ  لمفػػائقيف إال أف المطمػػع عمػػ  ثاعػػػع       
الترمػػيـ يبلحػػظ ةفػػثر التبلميػػذ الفػػائقيف مػػف درافػػتاا ، مفػػمم أفػػمثم التػػدريس القػػائـ عمػػ  الحفػػظ، 

( ، ثاطتقػػػار  521،2001رو )ال  ػػػراء ،ثالتمقػػػيف مػػػف ةاحيػػػ  ، ثجمػػػثد المحتػػػثو مػػػف ةاحيػػػ  أ ػػػ
رػاري تفكيػرهـ ) دةػدش ، ( 550، 2002الكرير مف المرمميف القدري عم  تحفيز التبلميػذ الفػائقيف ثا 

حيػػ  يةصػػم اهتمػػاـ المرممػػيف عمػػ  الجاةػػم المررطػػي طقػػط ، ثةػػادرا  مػػا يفػػت دمثف أفػػئم  تةمػػي 
( Sternberg,2003كػدو فػػتيرةمرج )ثتىػحذ التفكيػر مرػػؿ : كيػؼ ا مػػاذا ا ثلمػاذا ا ، ثهػذا مػػا أ

 مف أف المدرف  ال ترطي أهمي  لئلمداع .

ثمتحميؿ الثاعع الترميمي ممدارفةا مف  بلؿ الدرافػاش الفػامق  تتحػدد مىػكم  المحػ  طػي 
لػذا ؛  ثهػذا مػا أكدتػه الرديػد مػف الدرافػاش رؼ مااراش التفكير اإلمداعي لػدو التبلميػذ الفػائقيف 

لتةميػػ  ماػػاراش  فػػت داـ المرةػػامع المقتػػرحبلج هػػذو المىػػكم  مػػف  ػػبلؿ الرػػ الحػػاليالمحػػ    يفػػر
      طي المرحم  االمتدائي . الفائقيفالتبلميذ  ولد تفكير اإلمداعيال

ثمف  بلؿ عمؿ الماحر  ثتدريفاا لمصفثؼ الرميا مالمرحم  االمتدائي  ثجدش أف مةاهع    
لدرج  األثل  إكفام التبلميذ المرمثماش الدرافاش االجتماعي  مصثرتاا الحالي  تفتادؼ ما

ثالحقائؽ دثف االهتماـ البلـز متةمي  الجاةم الماار  مصف  عام  ثمااراش التفكير اإلمداعي 
 مصف   اص  .    

كما أىار الرديد مف مثجاي ثمرممي الدرافاش االجتماعي  إل  أف أةىػط  مةػاهع الدرافػاش      
 .مااراش التفكير اإلمداعي  االجتماعي  ال تفاعدهـ عم  تةمي 

لتفكير مااراش ا مفتثو اة فاض طي دراف تتحدد مىكم  العر ه   ثء ما فمؽ ثعم     
مرةامع  تقديـ  يلاالح دراف حاثؿ التلذلؾ  يذ الفائقيف مالمرحم  االمتدائي  ؛التبلم اإلمداعي لدو

 . مااراشتمؾ اللتةمي  
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 :دراسة التاليينال ة اإلجابة عن سؤاليومن خالل تحديد المشكمة حاولت الدراس  
مػػػػا صػػػػثري مرةػػػػامع لمفػػػػائقيف طػػػػي الدرافػػػػاش االجتماعيػػػػ  لتةميػػػػ  مرػػػػض ماػػػػاراش التفكيػػػػر  -5

 اإلمداعي لدياـ ا

مػػػا طاعميػػػ  المرةػػػامع المقتػػػرح طػػػ  تةميػػػ  مرػػػض ماػػػاراش التفكيػػػر اإلمػػػداعي لػػػدو التبلميػػػذ  –2
 ا متدائي الفائقيف طي الدرافاش االجتماعي  طي المرحم  اال

 وقد هدفت الدراسة الحالية إلى: 
 إعداد مرةامع مقترح لمتبلميذ الفائقيف لتةمي  مااراش التفكير اإلمداعي لدياـ .   –5

عيػػػاس طاعميػػػ  المرةػػػامع المقتػػػرح طػػػ  تةميػػػ  مرػػػض ماػػػاراش التفكيػػػر اإلمػػػداعي المتمرمػػػ  طػػػ   – 2
 المرثة  ( . –الطبلع   –)األصال  

 :دراسة مصطمحات ال

 : امجبرن
: مجمثعػػ  مػػػف ال طػػثاش التػػػي ي راػػػػا  :إجرائيػػا مهةػػػه المرةػػػامع يػػ الحال درافػػػ ال ُترػػرؼ

الماحػػ  أث المرمػػـ عمػػؿ أف يقػػـث مرمميػػ  الترمػػيـ ليفػػير عمياػػا أرةػػاء التػػدريس لمتبلميػػذ ثذلػػؾ لتحقيػػؽ 
 . األهداؼ المرادي ط  الثعش المحدد لاا

 :التمميذ الفائق

التمميػػذ الػػذ  لديػػه القػػدري عمػػ  الفاػػـ : إجرائيػػا مهةػػهذ الفػػائؽ التمميػػ  الحاليػػ درافػػ رػػرؼ التُ 
ثالػػترمـ ثالتػػذكر الفػػريع لمث ػػثعاش الدرافػػاش االجتماعيػػ  ثيحصػػؿ عمػػ  أعمػػ  الػػدرجاش ثيتميػػز 
هػػذا الطالػػم مالقػػدراش الرقميػػ  الراليػػ   ثالصػػح  الرامػػ  الجيػػدي ثالقػػدري عمػػ  القيػػادي ثيتميػػز تفكيػػرو 

 مالطبلع  ثاالصال .
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  :فكير اإلبداعي تال
تفكيػر ي ػرج عػف ةطػاؽ الحمػثؿ المهلثطػ  لممىػكبلش ثيتمتػع مهةػه:  يػ الحال درافػ ال ررطهت   

صػػاحمه مفػػرع  المدياػػ  عةػػد الترػػرض أل  مثعػػؼ مػػا محيػػ  يمكػػف القػػثؿ إةػػه تفكيػػر يحتػػاج إلػػ  
 تفكير لفامه .

 :دراسة أهمية ال
  اـ، ثماػػاراش التفكيػػػر اإلمػػػداعي الفػػػائقيف ثكيفيػػ  رعػػػايتتقػػديـ  مفيػػػ  ةظريػػ  مفصػػػم  عػػف

   ثكيفي  تةميتاا.

  لدياـ. تفكير اإلمداعيطي تةمي  مااراش ال الفائقيفالتبلميذ   الحالي دراف فاعد التعد 

 ثالتػػػي افػػػتجام  لتثصػػػياش األدميػػػاش ثالمحػػػث  الترمثيػػػ  الررميػػػ  ثاألجةميػػػ   درافػػػ رػػػد الت
 .تةادو م رثري االهتماـ مالفائقيف عمميا 

 الفتفادي مف هذو الدراف  طػي تػدعيـ الجاػثد التػي تاػتـ متثجيػه ثتطػثير الرعايػ  إمكاةي  ا
 .المقدم  لمفائقيف

 :دراسةمحددات ال
التفكيػر ماػاراش  لتةميػ  درافاش االجتماعيػ طي ال مرةامع مقترح هث:المحدد المث ثعي 

ثهـ  دراف مجمثع  ال ث:طا أما المحدد المىر  ،المرحم  االمتدائي الفائقيف متبلميذ ال ولد اإلمداعي
محػػؿ عمػػؿ  الترميميػػ  ديرمػػثاسمػػاداري  االمتػػدائي الصػػؼ الفػػادسالفػػائقيف متبلميػػذ مجمثعػػ  مػػف ال

 . الماحر 

  :دراسةمنهج ال
فػػت دـ المػػةاع ىػػػمه التجريمػػي طػػي تطميػػػؽ أدثاش الدرافػػ  القمميػػػ  ا درافػػػ ال ولغػػرض هػػذ

 . يمي القائـ عم  المجمثع  الثاحديثتجرم  الدراف ، ثتـ افت داـ التصميـ التجر  ثالمردي 
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 اإلطار النظري لمدراسة :

 الفائقون وكيفية اكتشافهم وأساليب رعايتهم :
 مف عمياـ التررؼ يتـ الذيف التبلميذ أثلئؾ ماةاـ الفائقيف التبلميذ جرثاف طتحي عرؼ  

 متميزي ترمثي  امعمر  ل إ ثيحتاجثف الرطيع، األداء عم  القدري لدياـ ثتكثف مؤهميف، أى اص عمؿ
 طائدي تحقيؽ مف تمكيةاـ مادؼ ثذلؾ الراد  المدرفي المرةامع يقدمه ما طثؽ إ اطي  ث دماش

 .(22 ،2004 مرا)جرثاف، ثلممجتمع لاـ
مػػف أهػػـ المةمئػػاش ثالمحكػػاش المفػػت دم  طػػي الترػػرؼ عمػػ  التبلميػػذ الفػػائقيف ثاحػػد أث أكرػػر ث      

 ( : 203مما يم  )الكامؿ، 
% مػف المجمثعػ  5طهكرر ، أث يقػع الطفػؿ  ػمف أط ػؿ  520اء مرتفع يمدأ مرامؿ ذك -

 الت  يةتم  إلياا.

 افترداداش عقمي  مرتفر  مف حي  القيادي االجتماعي  . -

 افترداداش عقمي  مرتفر  مف حي  التفكير اإلمداعي . -

 ، مفتثو عاؿ مف االفترداداش الرقمي  ال اص  ط  مجاالش الفةثف المصػري  أث األدائيػ -
 أث المغاش ،أث الرمـث ، أث الريا ياش ،أث المثفيق  ،الريا   .

 : ف رعاية الفائقينأهدا
 فائقيف ثتقديـ ال دماش المةافم  لاـ.الالتبلميذ الممكر ثالمبلئـ عم  حاالش  التررؼ -

 .لحاالش اف تى يص اافت داـ أفاليم القياس ثالتقثيـ ل م -

 تبلميػػذ ػػؿ األطػػر المدرفػػي  أث طػػي المجتمػػع مثجػػه عػػاـ لمث ػػع مػػرامع دعيقػػ  المفػػتثو فػػثاء دا -
 فائقيف .ال

 فػائقيفال التبلميػذىترؾ طياا طريؽ الرمػؿ المدرفػي مػع اءمػاء ثاألماػاش ث يتحقيؽ جاػثد تراثةيػ   -
 .أةففاـ 

  تبلميذ الفائقيف .اتجاهاش إيجامي  تجاو ال تطثير -
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         الرادييف التبلميذ مف ليرهـ عف ثفقالفائ التبلميذ ي تمؼ :خصائص التالميذ الفائقين
         ال صائص هذو ثتتمرؿ ، ثاالةفرالي  ثاالجتماعي  ثالرقمي  الجفمي  ال صائص حي  مف
 : يم  طيما

 : تتمرؿ هذو ال صائص طيما يم أوال الخصائص العقمية: 
 . الدرافي التحصيؿ يط ثالتفثؽ الدائـ ثالتفاؤؿ الذاكري ثعثي ثالفاـ ثالحفظ الترمـ فرع  -5
 . طثيم  لفتراش الاادؼ ثالتفكير ثاالةتماو ثالتركيز المرامري عم  القدري -2
 ال مػػراش مػػيف ثالػػرمط ثاالفػػتدالؿ التحميػػؿ عمػػ  ثالقػػدري المدياػػ  ثح ػػثر االفػػتجام  فػػرع  -2

 .ثالبلحق  الفامق 
 . المترددي أفئمته يط يةركس الذ  الرممي ثالف ثؿ االفتطبلع حم -4
 عمػػػرهـ يفػػػثؽ الرقمػػػي عمػػػرهـ أف حيػػػ  مفػػػة  يكمػػػرهـ مػػػف ترػػػادؿ لػػػدياـ الػػػذكاء مرػػػدالش -1

 .(25، 2002المةا، ث مةفي الحميـ )  الزمة 
 التكرارو. الطامع ذث الرثتية  الرمؿ يتذثؽ ال-2
 : الجسمية الخصائص ثانيا"
 . الميبلد عةد األكمر الثزف -5
 . ممكر ثعش يط فافةلؤل ثالظاثر ثالممثغ ثالكبلـ المىي -2
 . المتثفط مف عم أ التغذي  -2
 . الحفي  ثالريثم الرصمي  عراضثاأل الةطؽ عيثم عم  -4
 .(42،2003ثهم ، ) ةهاأعر  عم  الحركي ثةىاطه ةمثو ثمردؿ الجفمي تكثيةه يط يتفثؽ -1
 . فريع الراـ ثةمثو لمرمؿ عالي  طاع  لديه -2
 اط.ثالةى الحيثي  مف ثاطر مقفط ثيتمتع ،افتمرارم زائدي طاع  ثلديه عصيري لفتري يةاـ -3
 
 
 

 : االجتماعية الخصائص ثالثًا:
 . ثيرىقاا مالحري  يىرر – 5
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 .  ريفلآل الرثف ثيقدـ لمرمؿ يمادر – 2

 . الميئي  األةىط  لممأ يط ثيىارؾ جتماعيثاال الرقاطي الةىاط يحم – 2

 . الراد  عم  ئؽالفا صداع  ثيف ؿ ، صدعاءاأل كفم عم  عادر – 4

 . مةففه ثيرتز الرالي  الثظائؼ يط يطمق – 1

 . ثمجاممتاـ الةاس مجاراي ل إ ثيميؿ اجتماعيا   مقمثل  مفماش يتمتع – 2

 . مريثمه إلحفاسثا ذاته ةقد عم  القدري يممؾ – 3

 .ء ريفا عيادي عم  القدري ثيممؾ لي ث المفؤ  يتحمؿ – 4

 التفكير. عماؿا  ث  التحد  ل إ تحتاج التي األةىط  يف ؿ – 5

 (24،5552، ثآ رثف فماح  مثأ  ) . ثىامؿ ثافع الجتماعيا تفاعمه – 55

 (2052، )القصاص : الفائقين لمتالميذ النفعاليةا الخصائص : رابعاً 
 . الجديدي المثاعؼ مع مفرع  يتكيفثف -

 . الفتقبلؿا يط يرلمثف -

 . عمياـ المفرث   ال غثط يقاثمثف -

 . فةا مةاـ أكمر هـ مف مع الرمؿ يف مثف -

 . ء ريفا مع فث ثدثد -

 . ثالةزاه  الردال  يحمثف -

 . الصحيح  ثالمثاعؼ الكماؿ يط يرلمثف -

 . االجتماعي  مالمىكبلش ياتمثف -

 . عميق  عثاطؼ يمتمكثف -

 . ء ريفا عف اـا تبلطم يىررثف -
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 )             . ثالتفػػامق الصػػمر عمػػ  القػػدري ثلػػدياـ مفػػاثل  يحمطػػثف ثال عثيػػ  رادتاػػـإ -
 .(21،5552، فماح  مثأ

 . اليقظ  أحبلـ عميه ثتظار وأطكار  عم  اء ريف اطبلع يحم ال -

 . مفاثل  رأيه عف يت م  ال ذإ ، ثعةيد الغ م فريع -

 .تثاجاه التي المىكبلش ماـأ ي طرم ثال االةفرالي فاتز الا مف عالي  مدرج  يتحم  -

 . هأعراة تفثؽ مدرج  الةففي  ثالصح  التكيؼ مف ممفتثو يتمتع -
 اكرػر مػالقمؽ لمىػرثر عر ػ  الفػائقيف األطفػاؿ أف Jobagy,1992 (Yewchuk&) ثيػرو      

 ثالمرمميف. األهؿ عمؿ مف مةاـ المتث اي ثاعري  الغير التثعراش عف ةاتع القمؽ ثهذا ليرهـ مف
 (41،2003ثهم ، ) الفائقين: لمتالميذ التعميمية الخصائص خامسا:

 . مبلحظ  عثي لدياـ  -
 ذاش الكتػػم تف ػيؿ مػػع األدميػ  المقػػاالش ثكتامػ  ثالمجػبلش الكتػػم عػراءي عةػػد مترػ  يجػدثف -

 . المتقدـ المفتثو
 . اإلمداعي  الرقمي  ماألةىط  القياـ عةد متر  يجدثف  -
 . األىياء ميف الربلعاش إدراؾ يط فريع افتمصار لدياـ -
 افػتدعائاا عم  عدرتاـ أف كما متةثع  مث ثعاش مف المرمثماش مف كمير فم زث  لدياـ  -

 . فرير  تكثف
 . مفرع  الرادي  لير ألىياءا مميف ال تبلؼثا الىمه ثجهأ إدراؾ عم  القدري لدياـ  -
 . ثالمرمثماش األفئم  طمم كرري  -
 . ئؽمالحقا المتصم  لممرمثماش ثتذكر المترمم  لممادي الفريع اإلتقاف  -

 
 
 

 : المدرسة يف الفائقين التالميذ تواجه التي المشكالت
 لمرديد عر   تجرماـ الفائقيف ماا يتميز الت  ال صائص أف (Kitano,1990) كيتاةث يرى     
 : يم  ما الفائقيف مةاا يراةي التي الترمثي  المىكبلش أمرز ثمف المىكبلش، مف
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ع الدرافػػي  الراديػػ  ثالماػػاـ الرثتيةيػػ  المصػػمم  مػػف المةػػاه ر:الشــعور بالممــل والضــجأواًل : 
 دلالما لمطبلم المتثفطيف ، ثالتي تؤكد عم  حفظ المرمثماش ثافتظاارها ثتتفـ مالجمث 

مفػػائقيف ثال تفػػترير اهتمامػػاتاـ مدرجػػ  كاطيػػ  ، ثال تىػػمع لثال تتحػػدو االفػػترداداش الراليػػ  
لػ   بلفػتراريغير الراديػ  لالاحتياجاتاـ  ثهػث مػا يػؤد  ؛  المررطػ  الثافػر  الرميقػ الرقميػ  ثا 

محمػد  . )إل  ترا ياـ ثكفماـ ثعدـ تحمفاـ لمدراف  ث فض مفتثو داطريتاـ إلػ  الػترمـ
 ،2001  ،220) 

ــًا : جػػراء مراممػػ  مرػػض المرممػػيف ليػػر المقتػػدريف ماةيػػا  مــن:  تثبــيط حماســةالفائقين ثاني
ف ، ثي يقثف مهفئمتاـ الغريم  ثحمػثلاـ الفائقي التفثؽ ثاحتياجاش ثالذيف ال يتفامثف مرة 

ليػػػػر المهلثطػػػػ  لممىػػػػكبلش ، كمػػػػا أةاػػػػـ يركػػػػزثف عمػػػػ  تمقػػػػيف المرمثمػػػػاش ثافػػػػتظاارها ، 
 .  لفائقيفةقد تبلميذهـ ا يثيفرطثف ط

مىػػكم  تكػػثيف الصػػداعاش مػػع زمػػبلء الفصػػؿ ، طالغالػػم أف زمػػبلء الفصػػؿ   كمػػا أف هةػػاؾ       
طاما أف يفرض ةففه عمياـ مىت  الطرؽ ، أث أف ، طيرر ثف عةه يفتكررثف عميه عدراته الرقمي  

حالػ  تقمػؿ زمػبلء الفصػؿ لػه ،  ييرتزلاـ إلػ  عػالـ الكتػم ثالةىػاطاش الرقميػ  ال اصػ  ، ثحتػ  طػ
ثمػف هةػا يمكػف القػثؿ أف المدرفػ   ، مةىاطاـ الراد  الػذ  عػد يمػدث لػه تاطػه طاةه لف يكثف فريدا  

ثلػػيس مركػػز جػػذم لتةميػػ  عدراتػػه  فػػائؽال تمميػػذمػػ  مركػػز طػػرد لمظػػؿ هػػذو الظػػرثؼ تكػػثف ممرا يطػػ
 . ثاإلطادي مةاا

ثالمػػثاد ثاألداثاش البلزمػػ  لتفريػػؿ  : فتقــار المدرســة إلــى التجهيــزات المناســبةإثالثــًا :          
ثعػػػدراتاـ إلػػػ  الحػػػدثد القصػػػثو ؛ كالمرامػػػؿ ثالم تمػػػراش ، ثالػػػثرش ثالمبلعػػػم ،  فػػػائقيفال طاعػػػاش

 Learning المػػػػػثاد الفةيػػػػػ  ثاءالش المثفػػػػػيقي  ، ثمراكػػػػػز مصػػػػػادر الػػػػػترمـثال امػػػػػاش ث 
Resources .حاجػػػػػػاتاـ إلػػػػػػ  اإلكتىػػػػػػاؼ ثالمحػػػػػػ  ثالترمػػػػػػؽ ثاالعتمػػػػػػاد يالتػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تممػػػػػػ           

 .عم  الةفس 
ثالتي ال تقيس فثو مااـ محدثدي ث يق ، :  استخدام أساليب تقييم غير مناسبةرابعًا:  
، كامتحاةاش ةااي  الراـ، ثليام األفاليم التي تففق  اش ثالتفكير التقارميالمرمثم افترجاعك



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132  أكتىبز –جزء أول -العدد اخلامس ـ  13اجمللد       988

أثفع لمتفكير الةاعد ثاإلمداعي ، ثالفاـ ثالتحميؿ ثاالفتةتاج ثالتركيم ، ثحؿ المىكبلش  مكاةا  
  (41، 2004 ، عامر)ثالترمير الذاتي . 

 : لمفائقين االجتماعية الدراسات وتعمم تعميم
 أةىػػط  طػػ  لبلةػػدماج الفػػائقيف لمتبلميػػذ ممتػػازي طػػرص االجتماعيػػ  الدرافػػاش اهعمةػػ تػػثطر        

 المىػػػاريع ثعمػػػؿ ثالكتامػػػ  ثالمةاعىػػػ  المػػػادي مث ػػػثعاش طػػػ  القػػػراءي  ػػػبلؿ طمػػػف ، مرقػػػدي مررطيػػػ 
 الةاعػػػػد التفكيػػػر ماػػػػاراش ترمػػػـ مػػػػف الفػػػائقثف التبلميػػػػذ يػػػتمكف االجتماعيػػػػ  الدرافػػػاش طػػػػي التراثةيػػػ 
 مماىػػري عبلعػػ  ذاش مث ػثعاش طػػ  عثيػ  ثمرمثمػػاش عثاعػػد مةػاء يمكػػةاـ كمػا ، عياإلمػػدا ثالتفكيػر
 لػػػذلؾ ، الػػػةفس ثعمػػػـ ، ثاالعتصػػػاد ، ثالجغراطيػػػا ، ثالتػػػاري  ، الفيافػػػي  ثالرمػػػـث ، اليثميػػػ  محيػػػاتاـ
 المث ػػػثعاش دمػػػع تت ػػػمف التػػػي ، االجتماعيػػػ  الدرافػػػاش درافػػػ  إلػػػ  الفػػػائقثف التبلميػػػذ يحتػػػاج

ت ، ثالمفػػػاهيـ  ةظػػػر لثجاػػػاش متةثعػػػ  اكتىػػػاطاش ثتػػػثطير ، ثاالفتكىػػػاؼ االفػػػتةتاج أفػػػاليم مػػػاعثا 
 (.541 ،2003 ، جثفي  ) مترددي
 : وأهميته اإلبداعي التفكير

رػػػػػد التفكيػػػػػر اإلمػػػػػداعي أحػػػػػد األىػػػػػكاؿ الراعيػػػػػ  لمةىػػػػػاط اإلةفػػػػػاةي ، طقػػػػػد أصػػػػػمق مةػػػػػذ يُ    
التقػدـ الرممػي ط ،مػف الػدثؿ  ال مفيةياش مىكم  هام  مف مىكبلش المح  الرممػي طػي عػدد كميػر

الذيف التبلميذ بلمد مف إعداد ثلذلؾ ط االةفاف ال يمكف تحقيقه مدثف تطثير القدراش اإلمداعي  عةد
هػػػـ رجػػػاؿ الغػػػد ثأمػػػؿ المفػػػتقمؿ مػػػف  ػػػبلؿ تةىػػػئتاـ عمػػػ  رقاطػػػ  عثاماػػػا اإلمػػػداع ثجرػػػؿ التفكيػػػر 

 .التمميذمكاش اإلمداعي  عةد اإلمداعي هث مةاع الترامؿ مع الحياي ثالتمكيف مف إطبلؽ الم
 تعريف التفكير اإلبداعي :

 إلػ  التثصػؿ أث حمػثؿ عػف المحػ  طػي عثيػ  رلمػ  تثجاه ثهادؼ مركم عقمي ةىاط هث        
 (.501،2005ثآ راف، ىثاهيف .) ير فامقا مررثط  تكف لـ أصيم  ةثاتع
 عةػدما الفػرد ماػا يقػـث التػي قميػ الر الةىػاطاش مػف مجمثعػ  : مهةػه إجرائيػا   الماحرػ  ثتررطه        

 . المىكم  لتمؾ ثممتكري ثجديدي مهلثط  لير حمثؿ ث ع أجؿ مف ما لمىكم  يتررض
 

 مهارات التفكير اإلبداعي او قدراته :
 : fluencyالطالقة   -0
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أ  القدري عم  إةتاج أكمر عدد ممكف مف األطكار اإلمداعي  ثالمرمثماش ثالصثر الذهةي  طي      
 .( ثذلؾ طي ثعش عصير ةفميا  10،2001فاثل  ثيفر  ) جمؿ ،

 :Flexibilityالمرونة  -5
عرطاا عمد القادر الىي مي مهةاا القدري عم  إةتاج عدد متةثع مف األطكار، ثالتحػثؿ مػف ةػثع      

 مريف مف الفكر إل  ةثع آ ر عةد التررض لمرير مريف .

 :   Originalityاألصالة -3
ثهػػ  أهػػػـ القػػػدراش ارتماطػػػا  ماإلمػػػداع ثالتفكيػػػر اإلمػػػداعي، ثهػػػ  ال تىػػػير إلػػػ  كميػػػ  األطكػػػار      

اإلمداعي  التي يرطياا التمميذ ، مؿ ترتمد عم  عيم  ثةثعي  ثجدي تمؾ األطكػار ، ثيقصػد ماػا عػدري 
فػػرد عمػػ  إةتػػاج افػػتجاماش أصػػيم  ، أ  عميمػػ  التكػػرار أث الىػػيثع ، أ  أف األصػػال  ترةػػي الجػػدي ال

 (.44،5555ثالتفرد طي الةثاتع اإلمداعي   )جرثاف ، 
كما تررؼ ماةاا القدري عم  إعطاء إجام  متفػردي أث افػتةماط مػا هػث جديػد ثةػادر أث إةتػاج        

( . ثيحكػػػػـ عمػػػػ  الفكػػػػري 45،  2000ئر  )أحمػػػػد ،  أكمػػػػر عػػػػدد ممكػػػػف مػػػػف األطكػػػػار الغيػػػػر ىػػػػا
 .ماألصال  طي  ثء عدـ   ثعاا لؤلطكار التقميدي  الىائر  ثتميزها

 أهمية التفكير اإلبداعي :
طػي عػدي  أهميػ  التفكيػر اإلمػداعي (Duffy, 1998 , 4-6  ) مرةادش دثطػي ثعد ل ص

 :ما يم أهماا ،ةقاط 
 عم  التفكير ثالتثاصؿ . ي الفردإرماش عدر  -    كف .إل  أعص  حد مم الفرد تةمي  عدراش -
 الترمير عف كؿ ما يجثؿ طي  اطرو . تفاعد الفرد –
   اكتىاؼ عيم  األىياء تفاعد الفرد عم   –
 مترددي .الفرد التةمي  مااراش  -
 طاـ ذاته ثطاـ اء ريف ثافتيرام رقتاـ .تفاعد الفرد عم   -
 دياش ثتممي  االحتياجاش لمتغيراش الفرير  طي الرالـ .مثاجا  التحتفاعد الفرد عم   -

 طرق تنمية التفكير اإلبداعي عند التالميذ الفائقين:
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تثجػػد طػػرؽ مترػػددي لتةميػػ  التفكيػػر اإلمػػداعي لػػدو التبلميػػذ الفػػائقيف ثمػػف أىػػار هػػذو الطػػرؽ       
 -رػػػاش الفػػػشطريقػػػ  القم -طريقػػػ  الرصػػػؼ الػػػذهةي –ثأكررهػػػا ىػػػيثعا مػػػا يمػػػ  :)طريقػػػ  فػػػكاممر

االفػػتر اء الػػذهةي أث المػػدةي التركيػػز الرقمػػي( ثفػػثؼ تتةػػاثؿ الماحرػػ  طريقػػ  فػػكاممر مىػػيء  مػػف 
 (25، 2001التفصيؿ ةظرا  الفت داماا ط  المرةامع المقترح . )مدراف،

 أواًل : استراتيجية سكامبر )طريقة األسئمة الذكية ( : 
التفكيػػر طػػي تغييػػراش يمكػػف أف ةحػػدراا  ماةاػػا طريقػػ  تفػػاعد عمػػ  تعــرف كممــة ســكامبر      

عمػ  مةػتع لم ػػرثج ممةػتع آ ػػر جديػد، ثةفػتطيع أف ةفػػت دـ هػذو التغييػػراش كاعتراحػاش مماىػػري أث 
ثتفت دـ هذو االفتراتيجي  طي تةمي  التفكير اإلمػداعي عػف طريػؽ ال يػاؿ ،  كةقاط مداي  لمتطثير.

 .مافت داـ أفمثم التفكير التماعد 
مػف الحػرثؼ الفػمر  المكثةػ  لكممػ  فػكاممر يىػير إلػ  الماػاراش التػي تىػكؿ  إف كؿ حرؼ      

 (2005)الحفية  ،ثه  كالتالي : SCAMPER طي مجمماا  ر عائم  تثليد األطكارر فكاممر 
هث أداء الى ص لدثر ى ص آ ر، أث افت داـ ىػيء مرػيف  : Substituteاالستبدال • 

: مػػاذا مرػػدا هػػؿ هةػػاؾ مكػػاف آ ػػرا هػػؿ هةػػاؾ  مػػدؿ ىػػيء آ ػػر. ثتت ػػمف التفػػاؤالش التاليػػ 
ثعش آ را...ال  ، ثممرة  آ ر : أف ةمدؿ ىيئا  ما طي المةتع أث الفكري مىرط أف يتغير إل  

 األط ؿ ، ثطيه ةفهؿ أةففةا : ما الذ  يجم تمديمه طي هذا حت  يصمق أط ؿا
أحفػػف أث يقصػػد مػه أف ة ػيؼ طكػػري إلػ  الىػيء طيصػػمق أط ػؿ ث :  Combineالتجميـ  • 

   أف ةػػدمع ىػػػيئيف مرػػا ، ثهةػػػا ةفػػهؿ أةففػػػةا : مػػاذا ةفػػػتطيع أف ة ػػيفه إلػػػ  هػػذا حتػػػ  يتحفػػػف
 أدائه ا

يقصد مه أف ةغير طي مثاصػفاش أث  ػثاص الىػيء حتػ  :  Adjust, Adaptالتكييف • 
يتكيػػػؼ مػػػع الميئػػػ  الجديػػػدي لػػػه أث حتػػػ  يتةافػػػم مػػػع الحالػػػ  الجديػػػدي ثهةػػػا ةفػػػهؿ أةففػػػةا : مػػػا 

 التي يمكف ترديماا ااألىياء 
هػػػػث تغييػػػػر الىػػػػكؿ أث الةػػػػثع مػػػػف  ػػػػبلؿ افػػػػت داـ ألػػػػثاف أ ػػػػرو، أث :  Modifyالتطــــوير • 

أصػػػثاش أ ػػػرو، أث حركػػػ  أ ػػػرو، أث ىػػػكؿ آ ػػػر، أث حجػػػـ آ ػػػر، أث طرػػػـ آ ػػػر، أث رائحػػػ  
 أ رو...ال .
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 هث تكمير طي الىكؿ أث الةثع مف  ػبلؿ اإل ػاط  إليػه ثجرمػه أكرػر:  Magnifyالتكبير •  
 ارتفاعا، أث أكرر عثي، أث أكرر فمكا ، أث أكرر طثال ...ال .

هث تصغير الىيء ليكثف أصغر أث أعؿ مف  بلؿ جرمػه أصػغر، أث :  Minifyالتصغير • 
 أ ؼ، أث أمطه، أث أعؿ حدثرا ثتكرارا  ، أث أعؿ فماك ...ال .

تمػؾ  افػت داـ الىػيء أللػراض ليػر : Put to Other Usesاالستخدامات األخرى • 
التي ث ع مف أجماا أصبل  ، ثتت مف التفاؤالش اءتي  : مػا هػي االفػت داماش الجديػديا مػا 

 هي األماكف األ رو التي يفت دـ مااا مت  يفت دـا ثكيؼ يفت دـا...ال .
ثهث اإلزالػ  أث الػت مص مػف الةثعيػ  ، ثتت ػمف التفػاؤالش التاليػ  :  Eliminateالحذف • 

 مةه ا ما الذ  يمكف إزالته ا ما الذ  يمكف تمفيطها...ال .: ما الذ  يمكف الت مص 
ثهػػث الث ػػري  الركفػػي  أث التػػدثير. ثتت ػػمف التفػػاؤالش التاليػػ : مػػا  : Reverseالعكــس • 

الذ  يمكف إدارتها ما الذ  يمكف عممه رأفا  عم  عقػما مػا الػذ  يمكػف عممػه )الػدا ؿ لم ػارج 
 ثالركس(ا ...ال .

ثهػػػث تغييػػػر الترتيػػػم أث الترػػػديؿ أث تغييػػػر ال طػػػػ  أث  : Rearrangeإعـــادة الترتيـــب • 
 الىكؿ، أث الةمط، أث إعادي التجميع، أث إعادي التثزيع...ال .

( إلػػػػ  أف Serrat,2009,2( ثفػػػػيرش )Litemind,2009ثعػػػػد أىػػػػار كػػػػبل مػػػػف ليتمةػػػػد )       
يق مالمىػكم  المػراد افتراتيجي  فكاممر تفت دـ ط  حؿ المىكبلش ، حي  تمـز مف المػترمـ التصػر 

حماا أث الفكري المراد تطثيرها ، أث المةتع أث الرممي  التي ةرلم ط  تحفيةاا ، ثمػف رػـ االعتمػاد 
عم  األفئم  المحفزي لؤلطكار ال اص  مفػكاممر ممػا يفػاعد عمػ  امتكػار األطكػار ثالحمػثؿ الجديػدي  

غمػم عمػ  مىػاكؿ الحيػاي طػ  المفػتقمؿ ثهذا يفاـ ط  زيادي ثعي الفائؽ مقدراته ، ثرقته مةففه ثالت
 ، ثهذا يمرؿ لاي  الترمي  .

 
 فـي تسـهم والتـي سكامبر استراتيجية تتضمنها التي والوجدانية المعرفية العمميات

 : اإلبداعي التفكير تنمية
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 أواًل : العمميات المعرفية :
 طال ط أث األطكار مف مجمثع  تثليد ثه   : Thinking Fluent التفكير طالقة -0

 . مرد طيما لبلفت داـ المرمثماش مف كمير م زثف مةاء هث ثالادؼ ،
 أةػثاع مػيف ثالتةقػؿ ثالتغييػر الترػديؿ ثهػ  : Thinking  Flexible التفكيـر مرونـة -5

 الم تمفػػػ  ثاءراء المتةاع ػػػ  األفػػػمام ليىػػػمؿ التفكيػػػر طػػػي التحػػػثؿ يت ػػػمف كمػػػا التفكيػػػر،
 .لممثاعؼ الم تمف  ثالجثاةم المديم  ثال طط

 ثالتفرد. مالجدي تتميز ثالتي ، متثعر  الغير أث عادي  الغير اإلجاماش إةتاج ثه  : األصالة -3
 :   Thinking Elaborative ( التفصيالت الى الميل ) الموس  التفكير  -4

 ماػدؼ إليه  رثري  تفاصيؿ إ اط  يتطمم ثهذا ، المةتع أث الفكري إرراء عم  القدري ثهث
 طػػػي التثفػػع أث الفكػػري لز رطػػػ  أةيقػػ  افػػتجاماش التفاصػػيؿ ثتمرػػػؿ ، ـالتػػا التثاصػػؿ تحقيػػؽ
 إلياا. اإل اط  أث ثصفاا

 : اإلبداعي التفكير تنمية في تسهم التي ( الوجدانية ) االنفعالية العمميات : ثانياً 
 ثهث ، المررط  اكتفام ةحث مثجه ، أثلي افتكىاطي فمثؾ ثهث  : االستطالع حب : أوالً 

 الت ميةاش، صح  مف ثالتهكد ثاال تمار المح  طي الحثاس كؿ اـافت د يت مف
 . الىيء مررط  طي القثي  الرلم  لتحقيؽ ؛ المهلثؼ لير أث المجاثؿ ةحث ثاالةدطاع

 ثالتةمؤ التهمؿ عم  يىتمؿ ةىاط ثهث : المتوقعة المخاطر لتحمل االستعداد : ثانياً 
 يتحمؿ مف ثيتميز ، الحد  ثعثع عمؿ ثالفىؿ الةجاح احتماؿ ثحفام ثالمصيري ثالحكم 
 محفام يتميز كما ، ثالفثائد لممكافم األهداؼ ثث ع ثاالفترداد ماإلرادي الم اطر
  . القمؽ ثتحمؿ ثالمغامري المجاثؿ ثحم ثالحظ الصدط  عثامؿ

 أث الرمؿ طي الرلم  ثيمرؿ ، التحد  لقمثؿ ثاالفترداد الرلم  ثهث : التعقيد تفضيل : ثالثاً 
  الصرم  ثالمىكبلش المرقدي األطكار عف ثالمح  لمتمحيص ثالميؿ التفاصيؿ، مع رامؿالت

 . مترمم  الغير الجديدي لممررط  ثالمماىر الفريع ثالفاـ اإلدراؾ هث : الحدس : رابعاً 
 خطوات تنفيذ استراتيجية سكامبر:
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 اإلطار الميداني : 
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مـــا صـــورة برنـــامج مقتـــرح لمفـــائقين فـــى الدراســـات ر ةصػػػه لئلجامػػػ  عػػػف الفػػػؤاؿ األثؿ ث  أواًل :
لتنميـــة بعـــا مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االجتماعيـــة 

 تـ إتماع اءتي :ا   االبتدائى
االطبلع عم  مرض الدرافاش ثالمحث  ثأدمياش الترمي  ثعمـ الةفس التي تةاثلش مةاء المرامع  -5

 ادي مةاا ط  صيال  المرةامع .الترميمي  ثذلؾ لبلفتف
 إعداد تصثر عاـ لممرةامع ط   ثء عائم  مااراش التفكير اإلمداعي .   -2
 إعداد صثري أثلي  لممرةامع المقترح رـ عر ه عم  الفادي المحكميف . -2
 ترديؿ المرةامع ثصيالته ط  صثرته الةاائي  ثطقا  ءراء الفادي المحكميف . -4

مــا فاعميــة البرنــامج المقتــرح لمتالميــذ  عػػف الفػػؤاؿ الرػػاةي ثالػػذ  يػػةص عمػػ  رلئلجامػػ    ثانيــًا :
 : اءتي اتماع تـالفائقين عمى تنمية بعا مهارات التفكير اإلبداعي  لديهم  ؟ 

لمترػػػػػرؼ عمػػػػػ  طاعميػػػػػ  المرةػػػػػامع المقتػػػػػرح طػػػػػي تةميػػػػػ  ماػػػػػاراش التفكيػػػػػر اإلمػػػػػداعي عامػػػػػش 
لمرتمطػػػػػػػ  ثطيمػػػػػػػا يمػػػػػػػي جػػػػػػػدثؿ يث ػػػػػػػق ةتػػػػػػػائع الماحرػػػػػػػ  مافػػػػػػػت داـ ا تمػػػػػػػار ) ش (  لمريةػػػػػػػاش ا

 ا تمار) ش (.
 (5جدثؿ )

ةتائع ا تمار رشر لمكىؼ عف دالل  الفرؽ ميف متثفطي درجاش مجمثع  الدراف  طي  
 التطميقيف القممي ثالمرد  لمقياس مااراش التفكير اإلمداعي ثامرادو

المتثفط  المجمثع  االمراد
 الحفامي

االةحراؼ 
 المريار 

درجاش 
  الحري

حجـ األرر  عيم  رشر
 )ايتا ترميع(

 0.542 **22.52 55 5.42 3.41 تجريمي  عممي الطبلع 
 2.22 25.10 تجريمي  مرد  )كمير(

 0.544  **22.44 55 2.25 54.41 تجريمي  عممي المرثة 
 5.43 22.01 تجريمي  مرد  )كمير(

 0.555 **44.32 55 5.42 4.20 تجريمي  عممي االصال 
 5.30 22.41 تجريمي  مرد  كمير()

الدرج  الكمي  
عم  
 المقياس

 0.551 **20.24 55 2.42 22.10 تجريمي  عممي
 3.05 00.11 تجريبية بعدي )كمير(

 1.10 داللة** دالة عند مستوي 
 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
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رجػػػػػػػاش مػػػػػػػيف متثفػػػػػػػطي د 0.05ثجػػػػػػػثد طػػػػػػػرثؽ دالػػػػػػػ  إحصػػػػػػػائيا  عةػػػػػػػد مفػػػػػػػتثو داللػػػػػػػ  
التطميقػػػػػيف القممػػػػػي ثالمرػػػػػد  لمجمثعػػػػػ  الدرافػػػػػ  ثذلػػػػػؾ مالةفػػػػػم  لكػػػػػؿ مرػػػػػد مػػػػػف أمرػػػػػاد اال تمػػػػػار، 
ثكػػػػذلؾ مالةفػػػػم  لمدرجػػػػ  الكميػػػػ  لبل تمػػػػار، ثذلػػػػؾ لصػػػػالق التطميػػػػؽ المرػػػػد ، ممػػػػا يؤكػػػػد طاعميػػػػ  

 الفػػػػػػائقيف مالمرحمػػػػػػ  التفكيػػػػػػر اإلمػػػػػػداعي لػػػػػػدو التبلميػػػػػػذ ماػػػػػػاراش المرةػػػػػػامع المقتػػػػػػرح طػػػػػػي تةميػػػػػػ 
 ي .االمتدائ

 ( :0وفيما يمي عرضًا تفصيميًا لمنتائج الواردة في الجدول رقم )
حي  يتميف أف هةاؾ طرعا ميف متثفطي درجاش مجمثعػ  الدرافػ  طػي مقيػاس ماػاراش     

لمتطميقػػػيف القممػػػي ثالمرػػد  لصػػػالق التطميػػؽ المرػػػد ، حيػػ  ممػػػ  المتثفػػػط  ككــلالتفكيػػر اإلمػػػداعي 
(، ميةمػػػػػا ممػػػػػ  طػػػػي التطميػػػػػؽ المرػػػػػد  56.51يػػػػػؽ القممػػػػي )الحفػػػػامي لػػػػػدرجاش التبلميػػػػذ طػػػػػي التطم

( لصػالق التطميػؽ المرػد ، ممػا يىػير إلػ  تحفػف 22.1(، ثكاف متثفػط الفػرؽ ميةامػا )00.11)
 ثا ق طي مااراش التفكير اإلمداعي ككؿ لدو مجمثع  الدراف  مرد تطميؽ المرةامع.

رجػػػاش مجمثعػػػ  ثمحفػػػام عيمػػػ  رشر يت ػػػق ثجػػػثد طػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا مػػػيف متثفػػػطي د
الدرافػػ  طػػي التطميقػػيف القممػػي ثالمرػػد  ال تمػػار ماػػاراش التفكيػػر اإلمػػداعي ككػػؿ لصػػالق التطميػػؽ 

( ثهي دالػ  عةػد مفػتث  61.54(، حي  ممغش عيم  رشر المحفثم  )0.05المرد  عةد مفتثو )
  ، ثهػذا يػدؿ عمػػ  أف هةػاؾ تحفػةا طػػي ماػاراش التفكيػر اإلمػػداعي ككػؿ لػدو مجمثعػػ0.05داللػ  

 الدراف  مرد تطميؽ المرةامع.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

طاعمي  افت داـ المرةامع المقترح طي تةمي  مرض مااراش التفكير اإلمداعي  لدو التبلميذ        
( مػػػيف 0.05الفػػػائقيف مالصػػػؼ الفػػػادس اإلمتػػػدائ  حيػػػ  يثجػػػد طػػػرؽ داؿ إحصػػػائيا عةػػػد مفػػػتثو )

يقػػػيف القممػػػ  ثالمرػػػدو ال تمػػػار ماػػػاراش التفكيػػػر اإلمػػػداعي عمػػػ  مجمثعػػػ  متثفػػػطي درجػػػاش التطم
( 0.542)الدرافػػػػ  ثذلػػػػػؾ لصػػػػػالق التطميػػػػؽ المرػػػػػدو ، ثعػػػػػد تراثحػػػػش عػػػػػيـ حجػػػػػـ االرػػػػر مػػػػػا مػػػػػيف 

 التفكيػر اإلمػداعي ماػاراش (، مما يؤكد أف المرةامع المقترح  ذث طاعمي  كميػري طػي تةميػ 0.551ث)
 .الفادس االمتدائيالفائقيف مالصؼ  لدو التبلميذ

 

 ثانيا: توصيات الدراسة:



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132  أكتىبز –جزء أول -العدد اخلامس ـ  13اجمللد       993

 :  طي  ثء ما تثصمش إليه الدراف  الحالي  مف ةتائع يمكف تقديـ التثصياش التالي  

 توصى الدراسة بما يمى : –انطالقا من النتائج التى توصمت إليها الدراسة 
مػػػا يتطمػػػم ذلػػػؾ مػػػف  ػػػرثري االهتمػػػاـ مماػػػاراش التفكيػػػر اإلمػػػداعي طػػػي المرحمػػػ  اإلمتدائيػػػ  ث  -5

مراجرػػ  مةػػاهع الدرافػػاش االجتماعيػػ  مالمرحمػػ  االمتدائيػػ  ثت ػػميةاا طقػػراش ثأفػػئم  ثأةىػػط  
تحفػػز التبلميػػذ عمػػ  التفكيػػر اإلمػػداعي مػػدال  مػػف الحفػػظ ثاالفػػترجاع ، كمػػا هػػث مثجػػثد طػػي 

 مةاهع مرض الممداف الررمي . 

ؼ الفػػػػػػادس االمتػػػػػػدائي ثطػػػػػػؽ إعػػػػػػادي صػػػػػػيال  كتػػػػػػام الدرافػػػػػػاش االجتماعيػػػػػػ  لتبلميػػػػػػذ الصػػػػػػ -2
افػػػتراتيجياش التػػػدريس الحديرػػػ  التػػػي تفػػػاعد عمػػػ  تةميػػػ  ماػػػاراش التفكيػػػر اإلمػػػداعي  اصػػػ  

 افتراتيجي  فكاممر .

 ػرثري إعػػداد ثتقػػديـ مػرامع  اصػػ  مالتبلميػػذ الفػائقيف ، محيػػ  تبلئػػـ عػدراتاـ ثتممػػ  حاجػػاتاـ  -2
االفػتطبلع لػدياـ ثتةمػي عػدراتاـ  إل  تثفيع ثترميػؽ مرػارطاـ ، ثتىػمع داطػع الف ػثؿ ثحػم
 الرقمي  الم تمف   اص  مااراش التفكير اإلمداعي لدياـ .

تدريم الطبلم المرمميف مكمياش الترمي  عمػ  التػدريس مافػت داـ االفػتراتيجياش الحديرػ  التػي  -4
 تةمي مااراش التفكير اإلمداعي  اص  افتراتيجي  فكاممر. 

ماعي  أرةاء ال دم  لتمكيةاـ مف اكتفام مااراش ترمػيـ التفكيػر تدريم مرممي الدرافاش االجت -1
 ثافتراتيجياش تةميتاا مرؿ إفتراتيجي  فكاممر .

 
 
 
 
 

  ثالثا: مقترحات الدراسة :
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في ضوء ما توصمت إليه الدراسة الحالية من نتائج يمكن اقتراح الدراسات 
 التالية

التفكير اإلمداعي طي الدرافػاش االجتماعيػ    طاعمي  افت داـ افتراتيجي  فكاممر لتةمي  مااراش .5
 لدو تبلميذ المرحم  اإلعدادي  .

طاعمي  افت داـ افتراتيجي  فكاممر لتةمي  التفكير اإلمداعي ط  الجغراطيا لدو طػبلم المرحمػ   .2
 الراةثي  .

طاعميػػ  مرةػػامع تػػدريمي لمرممػػي الدرافػػاش االجتماعيػػ  عمػػ  اكتفػػاماـ ماػػاراش الترمػػيـ لمتبلميػػذ  .2
 الفائقيف ثطرؽ الكىؼ عةاـ مالمرحم  االمتدائي  .

طاعمي  ثحدي مقترح  ط  الدرافػاش االجتماعيػ  لتةميػ  ماػاراش التفكيػر اإلمػداعي لػدو التبلميػذ  .4
 الفائقيف مالمرحم  االمتدائي  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراج :
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 المراج  العربية: أوال:
 التميػػز داعيػػ   ػػرثري لمحيػػاي طػػ  عصػػر. الترميػػ  اإلم)2002(أمػػث الرػػبل، فػػاير عمػػد المطيػػؼ. 

ثاالمػػػػػداع . المػػػػػؤتمر  الرممػػػػػي ال ػػػػػامس . رعايػػػػػ  المثهػػػػػثميف ثالمتفػػػػػثعيف 
 .المد ؿ ال  عصر التميز ثاالمداع ، جامر  أفيثط :  كمي  الترمي  

(.      5( . لمحػػػاش عامػػػػ  طػػػ  التفكيػػػػر اإلمػػػػداعي . )ط2002الحيػػػزاف ،عمػػػػد اإللػػػه مػػػػف إمػػػػراهيـ . )
   الممؾ طاد الثطةي  .الرياض: مكتم

(.تػػػدريس الدرافػػػاش االجتماعيػػػ  مػػػيف الةظريػػػ  ثالتطميؽ.القػػػاهري : 2003ىػػػمم  ،أحمػػػد إمػػػراهيـ.)
 المركز المصرو لمكتام .

(. عماف: دار الفكر 2(.أفاليم الكىؼ عف المثهثميف.)ط2004جرثاف ، طتح  عمد الرحمف .)
 لمةىر ثالتثزيع.

طبلم المثهػثميف طػ  المدرفػ  .مةتػدو اطفػاؿ ال مػيع ذثو (.رعاي  ال 2052الكامؿ ، حفةيف .)
االحتياجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش ال اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  . متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

2083.htm-http://www.gulfkids.com/ar/book36               
    2051- 2-4متاري  : 

(.إعػداد مػرامع لمكىػؼ عػف المثهػػثميف 2002.)مةفػ  ،محمػثد عمػد الحمػيـ ؛المةػا ، عػادؿ فػريد 
ثالممدعيف ثرعايتاـ ط  مرحم  الترميـ عمؿ المدرف  ال  مرحم  الترمػيـ عمػؿ 

( .الرػػػػػدد 52الجػػػػػامر  .المجمػػػػػ  المصػػػػػري  لمدرافػػػػػاش الةففػػػػػي  . المجمػػػػػد )
 . 25- 20(، ص ص 21)

(. 5عػػػػايتاـ .)ط(.المثهثمػػػػثف ثالمتفثعػػػثف : أفػػػػاليم أكتىػػػاطاـ ثر 2003ثهمػػػ  ، محمػػػػد مفػػػمـ .)
 القاهري : دار الثطاء لدةيا الطماع  ثالةىر . 

(. ترميػ  المثهػثميف ثالتطػثير الترمػثو . عمػاف : دارالفرعػاف لمةىػػر 5552أمػث فػماح  ، كمػاؿ  .)
 ثالتثزيع .

 

 (.   صائص المتفثعيف عقميار االةفرالي  ثاالجتماعي  .متاح ط : 2052القصاص،   ر.)

http://www.gulfkids.com/ar/book36-2083.htm
http://www.gulfkids.com/ar/book36-2083.htm


عادل رسمى حماد النجديد /أ.                                                               

           هناء محمد حسنى د /      برنامج مقترح لمفائقين فى الدراسات االجتماعية
           فتحى عبد النظيررشا                                                        
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رىػادهـ .عمػاف 2002محمد ، أحمد .) (. الترمي  ال اص  لممثهثميف ثالمتفثعيف ثفمؿ رعايتاـ ثا 
 اف .: دار   زهر 

(.االتجاهاش الحدير  لممثهثميف ثالمتفثعيف .القاهري: المكتمػ  2004عامر ، طارؽ عمد الرؤؼ .)
 االكاديمي .

(. تػػدريس التػػاري  طػػ  القػػرف الحػػادو ثالرىػػرثف . القػػاهري : عػػالـ 2001الجمػػؿ ، عمػػ  أحمػػد.)
 الكتم.

ر . االفػػػكةدري  : (.االفػػػس الةففػػػي  ثاالجتماعيػػػ  لبلمتكػػػا2000أحمػػػد ، حفػػػيف عمػػػد الحميػػػد .)
 المكتم الجامر  الحدي  .

 (.الى صي  الممدع  .القاهري : دار االةجمث لمةىر ثالتثزيع .2001مدراف، عمرث .)

(.تةميػ  التفكيػر اإلمػداعي مهفػت داـ مرةػامع  فػكاممر. 2005الحفية  ، عمد الةاصر االىػرؿ .)
 جدي : مركز  درافاش ثمحث  المرثعيف .

(.اإلفػػكةدري  : 5(.اتجاهػػاش حديرػػ  طػػ  المةػػاهع ثطػػرؽ التػػدريس.)ط2002دةػػدش ، طػػايز مػػراد.)
 دار الثطاء .

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=464150166952509
https://www.facebook.com/permalink.php?id=464150166952509
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