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 الممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فاعمية برنامج إثرائي في تطوير الميارات الرياضية 

س بمدارس لمسابقة الكانجارو لرفع مستوى النتائج لمطالب الموىوبين بالصف لخامس والساد
طالبًا من الصفين الخامس والسادس  07الييئة الممكية بالجبيل. اشتممت عينة الدراسة عمى 

انقسموا بشكل عشوائي عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية. تم استخدام التصميم الشبو تجريبي 
ذات باستخدام االختبار القبمي والبعدي لإلجابة عمى أسئمة البحث. أظيرت نتائج الدراسة فروق 

داللة إحصائية بين أداء طالب المجموعة التجريبية والضابطة عمى االختبارات البعدية لصالح 
أن البرنامج االثرائي أثبت فعاليتو في تنمية ميارات حل المجموعة التجريبية. كما أظيرت النتائج 

الدراسة . اختتمت والتمارين اإلثرائية المشكالت الرياضية المعطاة في اختبارات الكانجارو
بتوصيات منيا أىمية تضمين مقررات الرياضيات أنشطة إثرائية عممية تتناسب مع قدرات 

  الطالب الموىوبين وتمبي احتياجاتيم وتعمل عمى تنمية التفكير اإلبداعي.
 الكممات المفتاحية:

 ميارة حل المشكالت –مسابقة الكانجارو  –البرامج اإلثرائية  –الموىوبين  
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Abstract 
The study aimed to identify the extent of the effectiveness of an 

enrichment program in developing the mathematical skills of the 
kangaroo competition to raise the level of results for gifted students in 
grades five and six in Royal Commission schools in Jubail. The study 
sample included 70 students from grades five and six who were 
randomly divided into two groups: control and experimental. A quasi-
experimental design was used using pretest and posttest to answer the 
research questions. The results of the study showed statistically 
significant differences between the performance of students of the 
experimental and control group on the post-test in favor of the 
experimental group. The results also showed that the enrichment 
program has proven effective in developing mathematical problem-
solving skills given in the kangaroo exam and enrichment exercises. 
The study concluded with recommendations, including the importance of 
including in mathematics courses more scientific enrichment activities 
that are commensurate with the abilities of gifted students, meet their 
needs and develop creative thinking. 
Keywords:  
gifted students- enrichment programs - kangaroo competition - 
problem-solving skill 
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 المقدمة:
         روة بشرية قادرةعماد ما تقوم عميو الدول من تقدم وتطور ىو مقدار ما تممكو من ث

عادة انتاجيا بأشكال مختمفة وجديدة، وليس ىناك        عمى االستفادة من الثروات الموجودة وا 
شك بأن الموىوبين ىم أحد ىذه الثروات بل ىم الثروة الحقيقية والمحرك والداعم الزدىار الدول 

تسمق اآلفاق في تطوير جميع وتقدميا، وىم الثروة التي تعتمد عمييا الدول لحل المشكالت و 
        جوانب الحياة. لذلك كان لزاما االىتمام بيذه الفئة من المجتمع لما يمتمكونو من سمات 
وقدرات وخصائص غير اعتيادية تخوليم بالنيوض بمجتمعاتيم. والدول التي تيتم بالقدرات 

        ا ال شك فيو أنو أصبحالبشرية ىي حتمًا ستجني ثمرات ذلك االىتمام بالتقدم والرقي، ومم
         لزامًا حضاريًا االىتمام بتمك الفئة الموىوبة لمواجية التحديات والتكنولوجيا المعاصرة، 

          فقد حرص العمماء عمى دراسة ىذه الفئة واالىتمام بيا لمعرفة سموكياتيم واىتماماتيم   وبالتالي
جاتيم واألمور التي تختص برعايتيم وتعميميم وطرق اكتشافيم وخصائصيم ومميزاتيم وحا

 (.6702)بمكاوي ولياس، 
ويشير واقع التعميم القائم عمى مبدأ تمقين المعمومات إلى الضعف في مخرجاتو النيائية 
والتي ال تستوعب طمبات وميارات سوق العمل الفتقادىا القدرة عمى االبداع واالتقان. وليس ذلك 

ات عمى سمبية التنمية في البمدان فيناك عالقة طردية بين فقط بل ينعكس ضعف المخرج
مخرجات التعميم وتنمية البمدان وبالتالي سيصعب المحاق بالدول األخرى المتطورة ومواكبتيا. لذا 
كان من الميم االىتمام بتطوير االستراتيجيات ومعالجة الضعف لتصبح قادرة عمى سد الفجوة 

لدول المتقدمة ولذلك يجب التحول من الطريقة التقميدية إلى لمتطمبات سوق العمل والمحاق با
استراتيجيات حديثة والتي تجعل من المتعمم محورًا لمعممية التعميمية من خالل تفاعمو مع 

 (. 6772األنشطة والبرامج التعممية التعميمية )الفتالوي، 
عالم، وقد شيد ىذا لذا أصبحت رعاية الموىوبين من األمور التي تيتم بيا الدول حول ال

االىتمام بالموىوبين طفرة واضحة في السنوات األخيرة حيث بدأت الدراسات واألبحاث تنتشر 
حول أىمية االىتمام بالموىوبين ورعايتيم وتقديم البرامج التربوية الخاصة واإلثرائية. كما أن 

ليعود بالفائدة ليم رعاية الموىوبين ليس ممارسة فكرية زائدة عن الحاجة بل ىو مطمب ضروري 
 (. 6702؛ الزعبي، 6772ومن ثم يساعدوا عمى النيوض ببمدانيم ومجتمعاتيم )جرادات، 

العزيز ورجالو  ومن ذلك اىتمت المممكة العربية السعودية متمثمة في مؤسسة الممك عبد
 ممكةالم في واإلبداع لمموىبة وطنية منظومة بناء في بالمساىمةلمموىبة واإلبداع )موىبة( "

واإلبداع ودعم االبتكار"، استرشادًا  الموىبة لرعاية" خطتيا موىبة وطورت السعودية، العربية
بالتجارب الدولية وبمساىمة خبراء دوليين ومحميين، وذلك سعيًا إلى المساىمة الفاعمة في تحقيق 

 .mawhiba.org)" )6707مستيدفات رؤية المممكة 
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بع والتركيز عمى رعاية الموىوبين والمبدعين في تتميز خطة موىبة بالشمولية والتتا
المجاالت العممية والتقنية، وتضمنت الخطة تطوير منيجية عممية الكتشاف الموىوبين ورعايتيم. 
وعمى صعيد آخر اىتمت موىبة بالمشاركات عمى المستوى الدولي والتي حققت من خالليا عمى 

ولية ومن األمثمة عمييا مسابقة الكانجارو والتي جائزة وميدالية في المسابقات الد 090أكثر من 
تنسب الستراليا وىذا واضح من اسميا وشعارىا. بدأت كمسابقة أسترالية محمية عمي يد معمم 

دولة  07الرياضيات بيتر ىالرون واآلن تعد من أكبر المسابقات التي تقام حول العالم ألكثر من 
مممكتنا الغالية فقد انضمت موىبة لمنظمة الكانجارو ماليين طالب وطالبو ومنيم طمبة  2لقرابة 

م حين تقدمت بالعضوية وقوبمت بالموافقة من جميع األعضاء 6702في العام 
((mawhiba.org. 

  الكانجارو مسابقة تقام في شير مارس من كل عام في وقت محدد بجميع دول العالم     
                    لشير الذي يميو ابريل من وتأخذ صدى كبيرًا في الشير الذي يسبقو فبراير وا

              اعالن وتطبيق ومعرفة لمنتائج ومقارنتيا. بل قد تصل المسألة في اظيار الييئات 
والمنظمات لنتائج طالبيا في إعالناتيا السنوية السمائيم كموىوبين أو من حصموا عمى درجات 

ظيار أنيا ب عالية      يئة جاذبة وحاضنة لمقدرات والمواىبفي مسابقة الكانجارو وا 
(Teneqexhi, Kuneshka (& Naco, 2018 . 

وتطوير  الرياضيات في المعرفة إتقان عمى الطمبة تشجيعتيدف مسابقة الكانجارو إلى 
 المفاىيم تطبيق. كذلك تيدف إلى الميارات الرياضية والقدرة عمى حل المسائل الحسابية

توفير بيئة تعميمية تنافسية محفزة وممتعة . كما تيتم ايضًا باليومية بحياتيم وربطيا الرياضية
(. 6767تعزيز أىمية تعمم الرياضيات لطمبة التعميم العام )موىبة، وكذلك  لتعميم الرياضيات،

وعمى الرغم من مرور أربع سنوات عمى مشاركة طالب المممكة العربية السعودية بمسابقة 
عمى حسب عمم الباحث وبحثو واستفساراتو لم يجد دراسة تتعمق  الكانجارو السنوية إال أنو

 ببرنامج اثرائي خاص بمسابقة الكانجارو بالسعودية.
 مشكمة الدراسة:

تطمح مدارس الييئة الممكية مثميا مثل المدارس األخرى بأن يحصل ابناؤىا عمى أعمى 
برىا أيضًا ككشاف لما يتم داخل الدرجات في المسابقات الدولية ومنيا مسابقة الكانجارو فيي تعت

مدارسيا من استراتيجيات وبرامج البد ليا من مراجعات دورية.  وقد تمت مسابقة الكانجارو لمعام 
ىـ بمدارس الييئة الممكية بالجبيل وكما ىو المعتاد في وقتو، ولكن كانت النتائج 0220المنصرم 

ة الممكية بالجبيل ضعيفة ووصفت لمطالب المشتركين بمسابقة الكانجارو من مدارس الييئ
بالسيئة والغير متوقعو عمى الرغم من تميز مدارس الييئة الممكية بالجبيل الصناعية االبتدائية 
واىتماميا وىذا ما دفع الباحث لمقيام بيذه الدراسة لممحاولة في إيجاد حل لتحسين ىذا االخفاق 

و. وايمانا منا في أن يكون نوعًا من لدى طالب مدارس الييئة الممتحقين بمسابقة الكانجار 
المراجعات لما يقدم كنوع من أنواع التقييم لدى المسؤولين عن التعميم بالييئة الممكية بالجبيل 
وأيضًا لصانعي ومطبقي البرامج اإلثرائية كتغذية راجعو وإلكمال مسيرة النجاح في مدارسنا ونوع 

، لذلك Guskey, 2000; Shukla, 2019)فذة )من التقييم المستمر لضمان تطور البرامج المن
 سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي:
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ما مدى فعالية برنامج إثرائي لمسابقة الكانجارو القائم عمى نموذج االثراء المدرسي 
الشامل لرونزولي لتطوير الميارات الرياضية لرفع مستوى النتائج لطالب الصف الخامس 

 لممكية بالجبيل؟والسادس بمدارس الييئة ا
 ولإلجابة عمى هذا السؤال يفترض الباحث ما يمي:

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في  -0
 االختبار القبمي.

ال توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح  -6
 االختبار البعدي.المجموعة التجريبية في 

 أهمية البحث:
تأتي أىمية البحث استجابة ألىمية ميارات حل المشكالت المستقبمية في عممية التعمم، 
بوصفو وظيفة ما وراء معرفية تساعد الطالب عمى التوقع والتنبؤ والتخطيط وتمنح المتعمم 

(. وكما تنبع 6702)أيوب، المرونة لتجييز افكاره وفيميا وربطيا باألفكار واألعمال المستقبمية 
أىمية ىذه الدراسة في استخدام نموذج االثراء المدرسي الشامل لرونزولي، ويعد ىذا النموذج ىو 

( وتتم عمميات التعمم فيو وفق ثالث مستويات 6779األكثر تقباًل في األوساط التربوية  )جروان،
تمل عمى النشاطات التدريبية وسيتم التركيز في ىذه الدراسة عمى المستوى الثاني والذي يش

الفردية والجماعية لتطوير الميارات الرياضية في استخدام استراتيجيات  حل المشكالت وذلك 
باستخدام البرنامج اإلثرائي مستعينًا فيو ببعض نماذج السبع سنوات الماضية من موقع الكانجارو 

ضيات التابع لجامعة ومسائل من موقع االثراء في الريا (Mathkangaroo.caالكندي )
(. وكما تفيد البرامج اإلثرائية في زيادة العمق واالتساع في عممية Nrich.maths.orgكامبردج )

التعمم وجعميا أكثر جاذبية من خالل توفير الخبرات التعميمية لمتالميذ والتي بدورىا تغطي 
الكانجارو. ويقصد القصور الحاصل لدى الطالب بالصف الخامس والسادس المشتركين بمسابقة 

عادة باإلثراء التغذية الفعمية لمبرنامج التربوي وتزويد الطالب المستيدفين في المرحمة التعميمية 
بنوع جديد ومغاير من الخبرات التعميمية، ولكنيا تختمف عن الخبرات المقدمة ليم في فصوليم 

فكرية. فينا نسعى لعممية الدراسية المعتادة من حيث المحتوى والجدية والمستوى واألصالة ال
تحفيز وايجاد بيئة أكثر تحفيزًا وأكثر وفرة في المحتوى وأعمق لمتركيز وتكون مساعدة في سد 

 الفجوة أو عمى التقميل منيا ورفع مستوى طالبنا المتقدمين لمسابقة الكانجارو.
 أهداف البحث:

 استراتيجيات حل المشكمة. ايجاد برنامج اثرائي عممي لتطوير الميارات الرياضية باستخدام  -0
 تدريب الطالب عمى حل نماذج مختمفة لمسابقة الكانجارو. -6
 تحسين مستوى الطالب في استخدام استراتيجيات حل المشكمة باستخدام نماذج متنوعة. -0
 رفع مستوى نتائج الطالب المشاركين بمسابقة الكانجارو لمصف الخامس والسادس.  -2
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 مصطمحات البحث:
 Enrichmentء(اإلثراء )اإلغنا

"تزويد الطالب الموىوب بوحدات تعميمية ونشاطات إضافية لما يتعّممو زمالؤه العاديون 
                بما يالئم ميولة وقدراتو الخاصة؛ وذلك بيدف توسيع معموماتو وتعميق خبراتو" 

مة كبيرة (. وذكر بشكل إحداث فعل أو تغير أو القيام بنشاط أو سموك ذو قي6706)الجغيمان، 
أو أىمية بارزة في مجال معين. وعممية تزويد الطالب بالنشاطات التعميمية الغير تقميدية 

 ىـ(.0260والوحدات التعميمية الغير روتينية ىي دليل عمى اإلثراء التدريسي ليم )آل شارع، 
 The Enrichment Activitiesاألنشطة اإلثرائية 

موعة األنشطة العممية اإلثرائية المعّدة، التي تعرف إجرائيا في ىذا البحث بأنيا: مج
تتضمن خبرات ومواقف تعميمية ال تتوافر في كتابي الرياضيات لمصف الخامس والسادس 
االبتدائي، ولكنيا ترتبط بو، وتعمل عمى تعميق وتوسيع الفيم لموضوعاتو، وتتيح لمموىوبين 

عرفية والقدرات العقمية والميارية لدييم من القيام ببعض التجارب العممية التي تنمِّي الحصيمة الم
 خالل دراستيم لمرياضيات )استراتيجيات حل المشكالت(.

  Giftedالموهوبون 
ىـ( تعريًفا لمطالب الموىوب ضمن القواعد التنظيمية  0260أوردت )وزارة المعارف، 

عدادات وقدرات لرعاية الموىوبين ينّص عمى أن "الطالب الموىوبين ىم الذين يوجد لدييم است
فوق العادية أو أداء متمّيز عن بقية أقرانيم في مجال أو أكثر من المجاالت التي يقّدرىا 
المجتمع، ويحتاجون إلى رعاية تعميمية خاصة ال تتوافر في منيج الدراسة العادية " والبحث 

وىم يحتاجون الحالي عّرف الموىوبين إجرائيا بأنيم: مجموعة الطالب الممتحقين ببرامج موىبة 
 لرعاية تعميمية خاصة ال تتوافر ليم بشكل متكامل في مدارسيم.

 مهارات حل المشكالت
ىي عممية معرفية سموكية يحاول الفرد من خالليا تحديد واكتشاف وابتكار وسائل فاعمة 

 (.Cormier and Nurius, 2003لمتعامل مع المشكالت التي يواجييا )
 الكانجارو 

 أكبر منالرياضيات أسترالية المنشأ وتعد مسابقة الكانجارو ىي مسابقة تختص ب
 .وطالبة طالب ماليين 2 لقرابة العالم حول دولة 07 من أكثر في تقام التي المسابقات

 رعاية الموهوبين والبرامج اإلثرائية
يتميز العصر الحالي بتغيرات سريعة وتطورات مذىمة في مختمف فروع المعرفة، وال ريب 

التغيرات والتطورات تتطّمب العناية واالىتمام ببناء الشخصية المفكِّرة القادرة عمى التميُّز أن ىذه 
واإلبداع وحل المشكالت، وىذا يعني االىتمام بالدرجة األولى بتعميم المتعمِّم كيف يفكِّر فيما 

التربية في أي  يعتريو من مواقف حياتية متنوِّعة؛ لذا أصبح تنمية التفكير ىدًفا رئيًسا من أىداف
 (.0227مجتمع معاصر )العقّيل، الشايع، الجغيمان، 
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 سميحان بن ناصر الرشيدي /د                    
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 رررر

وتبعًا لذلك أصبحت رعاية الموىوبين من األمور التي تيتم بيا الدول حول العالم، وقد 
شيد ىذا االىتمام بالموىوبين طفرة واضحة في السنوات األخيرة حيث بدأت الدراسات واألبحاث 

وىوبين ورعايتيم. كما أن رعاية الموىوبين ليس ممارسة فكرية تنتشر حول أىمية االىتمام بالم
زائدة عن الحاجة بل ىو مطمب ضروري ليعود بالفائدة ليم ومن ثم يساعدوا عمى النيوض 

(. فاالىتمام بيم ليس من باب الكماليات 6702؛ الزعبي، 6772ببمدانيم ومجتمعاتيم )جرادات، 
التربية بل ىو مطمب ومنياج وأساس وركن من سياستيا بالنسبة لممنظمات والوزارات المختصة ب

ن اختمفت مسميات برامجيا )الجغيمان ومعاجيني  (.6700 ,التعميمية وا 
            عادة ما يحتاج الطمبة الموىوبين لبرامج خاصة وخدمات متمايزة عن البرامج 

          الطمبة الموىوبين  التقميدية المتوفرة عادة في المدارس العامة. فقد أثبتت الدراسات أن
          يحتاجون لرعاية تربوية خاصة وبرامج إثرائية اضافة إلى ما يقدم في المدارس العامة 

 (. Mun and Hertzog 2018,؛ 6707؛ الحدابي، 6772)جرادات، 
تساعد البرامج اإلثرائية عمى قيام الطالب ببناء معارفيم الرياضية بأنفسيم وتنمية ميارات 
حل المشكالت الرياضية ومساعدتيم عمى استكشاف األنماط والتراكيب الرياضية وتنمية أبعاد 

(. أظيرت العديد من الدراسات التربوية الدور الفّعال لألنشطة 6777التفكير الرياضي )عصر، 
رات العممية اإلثرائية في تنمية ميارات المتعّممين المتنّوعة، مثل ميارات التفكر اإلبداعي، وميا

التفكر الناقد، وميارات التفكر المنطقي، وميارات التفكر العممي، والعديد من العمميات العقمية 
 (.6706األساسية )الجغيمان، 

 استراتيجية حل المشكالت
تعّد استراتيجية حل المشكالت من االستراتيجيات الفاعمة في التدريس والتدريب؛ ألنيا 

نفسيم من خالل البحث والتنقيب والتساؤل والتجريب، كما تساعد الطمبة عمى إيجاد الحمول بأ
تساعدىم عمى تحميل وتنظيم أفكارىم في المواقف غير التقميدية، وُتعوّدىم عمى مواجية 

(. 6702؛ الزعبي، 6772المشكالت التي يواجيونيا في مواقف مشابية بثقة واقتدار )زيتون، 
، واكتشاف العالقات، والتعرف عمى األنماط، وتشتمل ميارات حل المشكالت عمى دقة المالحظة

والمقارنة، وتحديد أوجو الشبو واالختالف، والتجريب، وتوليد البدائل، والتقييم، وغير ذلك من 
            استراتيجيات عامة، والميمات التي تشمل ميارات اتخاذ القرار باتخاذ الحل المناسب 

 (.0992)الخطيب، 
 الدراسات السابقة 

( إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعمم القائم عمى 6772ىدفت دراسة الممكاوي )
المشكمة باستخدام بيئة الوسائط المتفاعمة في تحصيل الطالبات وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي 

( طالبة من 22واالتجاىات نحو العمم في مادة عموم األرض والبيئة، تكونت عينة الدراسة من )
التاسع، تم تقسيمين إلى مجموعتين. وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية  الصف

 عمى الضابطة في اختبار التحصيل والتفكير اإلبداعي واالتجاىات نحو العمم.
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( أن التركيز عمى طريقة حل المشكالت لو تأثير 6779أظيرت نتائج دراسة ىوس )
لدولية، حيث أن التالمذة الذين قاموا في أحيان كثيرة بحل إيجابي عمى التحصيل في المسابقات ا

المشكالت بأنفسيم حصموا عمى درجات أعمى في الرياضيات، وأن ذلك ينطبق أيًضا عمى 
         التالمذة الذين يقدمون في كثير من األحيان حمواًل بديمة لممشكالت الرياضية أو يبحثون

يرت النتائج أن تفعيل طريقة المناقشة والحوار، في حمول متعددة لمشكمة واحدة. كما أظ
         باإلضافة إلى مناقشة التالمذة لمحمول مع بعضيم البعض تسيم أيًضا في تحسين األداء 

 (.6706)في الشيخي، 
( بدراسة تيدف إلى التعرف عمى مدى فاعمية 6707وقام الحدابي والحمادي ومظفر )

ير اإلبداعي )الطالقة، المرونة، األصالة( لدى الطالبات في األنشطة اإلثرائية في تنمية التفك
المرحمة الثانوية فتوصمت الدراسة الى أن ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 
درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

ات التفكير االبداعي )الطالقة، المرونة، األصالة( الختبار التفكير االبداعي وذلك في كل ميار 
 والدرجة الكمية الختبار التفكير االبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

( في دراستو التي تيدف إلى تقصي أثر استراتيجية تدريسية 6702وكما قام الزعبي )
طمبة معمم صف قائمة عمى حل المشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الرياضي لدى 

       ( طالبا وطالبة وزعوا إلى مجموعتين تجريبية 92في جامعة اليرموك، وتكونت العينة من )
طالبا(. تم بناء اختبار لمتفكير اإلبداعي الرياضي، ثم طبق عمى  27طالبا( وضابطة )  22) 

مساق المجموعتين التجريبية والضابطة استراتيجية تدريسية قائمة عمى حل المشكالت ل
الرياضيات في وحدات اليندسة التقميدية، القياس، واليندسة المستوية عمى المجموعة التجريبية. 
وقد أظيرت النتائج تحسنا في ميارات التفكير اإلبداعي الرياضي )الطالقة، والمرونة، واألصالة( 

 لدى طمبة المجموعة التجريبية.
باستخدام التعمُّم المدمج عمى ( أثر تدريس الرياضيات 6702كما وضحت القحطاني )

التحصيل وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول المتوسط. حيث قامت الباحثة 
عداد أداتي البحث المتمثمة في اختباري التحصيل وميارات  بتصميم برنامج إلكتروني مدمج، وا 

( طالبة من 27ائية قدرىا )التفكير الناقد في وحدة "األعداد الصحيحة"، واختيار عينة عشو 
 62طالبات الصف األول المتوسط بمنطقة عسير، وتم تقسيميا إلى مجموعتين متكافئتين: 

إحصائية عند مستوى  ضابطة. أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة 62تجريبية و
ق البعدي بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبي(7.72داللة)

الختباري التحصيل وميارات التفكير الناقد لصالح طالبات المجموعة التجريبية. كما كان لمتعمُّم 
 المدمج أثر في رفع التحصيل وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول المتوسط. 
من خالل ما سبق من دراسات عممية تبين أىمية التفكير وحل المشكالت في رفع 
مستوى الطالب وتحسين أدائيم لذلك سيقوم الباحث بإذن اهلل باستخدام البرنامج اإلثرائي القائم 
عمى استراتيجة حل المشكالت لمتدريب عمى مسابقة الكانجارو مع تمارين اثرائية متنوعة مع 

 االستفادة من موقع الكانجارو الكندي وموقع اثراء الرياضيات التابع لجامعة كامبردج.
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 البحث: منهج
           قام الباحث بقياس المتغير المستقل )البرنامج االثرائي لمسابقة الكانجارو القائم 
عمى حل المشكالت الرياضية( المقدم لطالب الصف الخامس والسادس عمى المتغير التابع 
)تحسن النتائج لمطالب المشاركين بمسابقة الكانجارو بالصف الخامس والسادس( وبناًء عمى 
ذلك تم اختيار المنيج الشبو تجريبي والذي دائما ما يربط النتائج بالتجربة فيو يعتمد عمى وجود 

 (.6702مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية إلثبات الفروض أو نفييا )العساف، 
 مجتمع البحث وعينته

ىـ 0226اشتمل البحث عمى طالب الصف الخامس والسادس المنتظمين لمعام 
 ة الكانجارو بمدارس الييئة الممكية االبتدائية بالجبيل الصناعية.والمتقدمين لمسابق

تم أخذ نصف  0220طالبًا تقدموا الختبار الكنجارو لمعام ىـ 07عينة البحث شممت 
طالبًا( وتم التقسيم بشكل  02طالبًا( والنصف اآلخر كعينة تجريبية ) 02العدد كعينة ضابطة )

ي تشمل األعداد الفردية ألرقام التسمسل بكشف األسماء عشوائي بطريقة النصف لممجموعة والت
 كمجموعة ومجموعة األعداد الزوجية مجموعة أخرى.

 حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة عمى طالب الصف الخامس والسادس في مدارس الييئة الممكية بالجبيل  -0

 الصناعية
 تطبيق البرنامج االثرائي عمى الذكور دون اإلناث -6
 مى برنامج اثرائي قائم عمى استراتيجيات حل المشكالتاقتصرت الدراسة ع -0

 التصميم البحثي التجريبي:
 Quasi Experimentalاتبع الباحث في ىذا البحث المنيج الشبو تجريبي )

Design الذي يتعامل مع مجموعتين كما ذكر سابقًا أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة ،)
 (.6702تين ) العساف، وباختبار قبمي واختبار بعدي لكال المجموع

 بناًء عمى الجدول التالي وفيه يتوضح ما قام به الباحث

 أدوات البحث البعدية أسموب المعالجة أدوات البحث القبمية عينة البحث

تطبيق اختبار الكانجارو لمعام  المجموعة التجريبية
 0220الماضي 
 قبمياً 

تطبيق اختبار الكانجارو  تطبيق البرنامج اإلثرائي
 0220عام الماضي لم

 بعدياً 
 ال يتم تطبيق أي برنامج إثرائي المجموعة الضابطة
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 أداة البحث:
ىـ كأداة قياس قبمية وبعدية 0220اتجو الباحث لالستخدام الفعمي ألسئمة الكانجارو لعام       

وسطات ولممقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة وعمل المقارنات والمعايير االحصائية والمت
 لمكشف عن مدى الفائدة أو التحسن الحاصل بعد تطبيق البرنامج اإلثرائي.

 صدق االختبار:
عادًة في مثل االختبارات الدولية ما تكون خاضعة الختبار الصدق والثبات ومع ذلك قام       

الباحث بعرضو عمى محكمين وىم ثالث من مشرفي الرياضيات بالييئة الممكية بالجبيل وتم 
 ماده بصورتو.اعت

 ثبات االختبار:
عادًة في مثل االختبارات الدولية ما تكون خاضعة الختبار الصدق والثبات كما ذكرنا 
سابقًا إال أن الباحث قام بالتحقق من ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة استطالعية من مجتمع 

خالل معادلة كرونباخ  الدراسة، ومن خارج عينتيا، ثم احتسب معامل ثبات التجانس الداخمي من
ألفا والتي تعتمد عمى االتساق الداخمي إلعطاء فكرة عن اتساق االسئمة مع بعضيا البعض ومع 

 ( وىي قيمة مقبولة ألغراض ىذه الدراسة.7.20كل األسئمة بشكل عام، فبمغت قيمتو )
ياضية ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فاعمية برنامج إثرائي في تطوير الميارات الر 

لمسابقة الكانجارو لرفع مستوى النتائج لمطالب الموىوبين بالصف لخامس والسادس بمدارس 
الييئة الممكية بالجبيل. ومن أجل ىذا اليدف تم تطبيق اإلختبار القبمي والبعدي لممجموعتين 

 الضابطة والتجريبية.
 النتائج:

راد العينة وذلك لمتأكد من االختبار القبمي/ التطبيق القبمي الختبار كانجارو عمى أف
 تكافؤ وتجانس المجموعتين
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات درجات التالميذ في 0يتبن من جدول )

المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك في اختبار الكانجارو القبمي مما يدل عمى أن المجموعتين 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية تنص عمى أنو "وعميو قبول الفرضية األولى التي   متكافئتين

 بين درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار القبمي".
 1جدول/ 

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة )ت( اإلنحراف المعياري المتوسط العدد العينة
 2.02 00.00 02 الضابطة .722* .-0.02 002 2.29 00.20 02 التجريبية

* Not significant at (0.05) level 
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 6تطبيق البرنامج اإلثرائي عمى المجموعة التجريبية لمدة أربع أسابيع بواقع  تم

 ساعات أسبوعياً 
يتبين أن متوسط درجات المجموعة التجريبية في  6حسب النتائج الظاىرة في الجدول       

المجموعة الضابطة وعميو ترفض الفرضية الثانية  االختبار البعدي يتفوق بشكل ممحوظ عمى
ال توجد فروق ذات داللو احصائية بين درجات المجموعة الضابطة التي تنص عمى أنو "

 والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي".
 2جدول 

 لةمستوى الدال درجة الحرية قيمة )ت( اإلنحراف المعياري المتوسط العدد العينة

 5.57 19.00 02 التجريبية
118 -8.93 .000 

 4.54 28.06 02 الضابطة
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 النتائج:
 توصل الباحث لمنتائج التالية بعد تطبيقه لمبرنامج االثرائي المقترح  
تحسن نتائج الطالب وارتفاع ممحوظ في االختبار البعدي في درجات الطالب لمصف  -0

كانجارو وذلك من خالل عمميات المقارنة بين الخامس والسادس المشاركين بمسابقة ال
 االختبارين القبمي والبعدي.

أن البرنامج االثرائي أثبت فعاليتو في تنمية ميارات حل المشكالت الرياضية المعطاة في  -6
 اختبارات الكانجارو وذلك خالل البرنامج االثرائي ومن خالل النتائج. 

جيات حل المشكالت ساعد في تشكيل بناء أن عرض البرنامج االثرائي من خالل استراتي -0
الطالب المعرفي الذي ظير في ربطو لممفاىيم والحقائق والقضايا التي واجيتو في حل 

 المشكمة الحسابية المعطاة.
أن العمل وفق استراتيجيات حل المشكالت جعل الطالب قادرا عمى إدراك البنية المعرفية  -2

 ن خالل عمميات وخطوات الحل.لممادة االثرائية بشكل جيد واتضح ذلك م
 :التوصيات

 في ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج، تم تقديم التوصيات اآلتية
تأكيد تنمية ميارات واستراتيجيات حل المشكالت لدى تالميذ الصف الخامس والسادس  -0

 المشاركين في مسابقة الكانجارو.
ع قدرات الطالب الموىوبين وتمبي تضمين مقررات الرياضيات أنشطة إثرائية عممية تتناسب م -6

 احتياجاتيم وتعمل عمى تنمية التفكير اإلبداعي.
التأكيد عمى عمل برامج إثرائية مشابيو لطالب الصف األول والثاني والصف الثالث والرابع  -0

 المشاركين في مسابقة الكانجارو.
س التعميم االبتدائي تأكيد الفائدة الحاصمة من البرنامج اإلثرائي المتبع وتعميمو عمى مدار  -2

 واستغالل حصص النشاط.
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 المراجع
(. األداء التدريسي لمعممي تربية الموىوبين فـي تنفيذ األنموذج 6706الجغيمان، عبداهلل )

مجمة اإلثرائي في مدارس التعميم العام في المممكة العربية السعودية. 
         (،0)، جامعة الممك سعود، العموم التربوية والدراسات اإلسالمية

900-999. 
(.  تقويم برنامج رعاية الموىوبين في مدارس 6700الجغيمان، عبداهلل و معاجيني، أسامو )

مجمة التعميم العام السعودية في ضوء معايير جودة البرامج اإلثرائية. 
 .622-600(، 0)02العموم التربوية والنفسية، 

(. أثر استراتيجية تدريسية قائمة 6700بيب )الحدابي، داوود؛ غميون، أزىار و عقالن، عبدالح
عمى حل المشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الرياضي لدى 

 .62 – 0(، 2)2طمبة معمم صف. المجمة العربية لتطوير التفوق، 
 . الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.تعديل السموك اإلنساني(. 0992الخطيب، جمال )
(. أثر إستراتيجية تدريسية قائمة عمى حل المشكالت في تنمية ميارات 6702الزعبي، عمي )

المجمة األردنية في التفكير اإلبداعي الرياضي لدى طمبة معمم صف. 
 .067-072(، 0)07العموم التربوية، 

المجنة  . الرياض:برنامج الكشف عن الموىوبين ورعايتيم(. 0260آل شارع، عبداهلل النافع )
 ميم بمدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية.الوطنية لمتع

(. استراتيجية مقترحة لتحسين مستوى تحصيل طمبة المممكة العربية 6706الشيخي، ىاشم )
 السعودية

 .27-00(، 0)09دراسات العموم التربوية، (. TIMSSفي الرياضيات في المسابقات الدولية )
.  مكتبة العبيكان. الرياض. العموم السموكيةالمدخل إلى البحث في (.  6702العساف، صالح )

 السعودية.
          (. أثر استخدام أنشطة عممية 0227عبداهلل ) الشايع،فيد؛ والجغيمان، العقّيل، محمد؛

إثرائية مقترحة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ الموىوبين في 
            يصلالمجمة العممية لجامعة الممك فالمرحمة االبتدائية. 

 .070-20(، 0)67)العموم اإلنسانية واإلدارية(، 
. عمان: دار الشروق لمنشر المنياج التعميمي والتدريس الفعال(. 6772الفتالوي، سييمة )

 التوزيع.و 
(. أثر تدريس الرياضيات باستخدام التعمم المدمج عمى التحصيل 6702القحطاني، فاطمة )

مجمة قد لدى طالبات الصف األول المتوسط. وتنمية ميارات التفكير النا
 .200-22(،0)000كمية التربية، جامعة األزىر، 
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أثر استراتيجية التعمم القائم عمى المشكمة باستخدام بيئة الوسائط (. 6772الممكاوي، نيى )
المتفاعمة في التحصيل وتنمية ميارات التفكير االبتكاري واالتجاىات نحو 

، أطروحة دكتوراه حمة األساسية العميا في األردنالعمم لدى طالبات المر 
 غير منشورة، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، عمان، األردن.

(. فعالية برنامج قائم عمى الذكاء العممي في تنمية  ميارات ريادة 6702أيوب، عالء الدين )
 كميةاألعمال وحل المشكالت المستقبمية لدى طالب المرحمة الثانوية. 

 .022-070(، 0)60التربية جامعة أسوان. 
 -(. الجيود العربية والعالمية لرعاية الموىوبين و المتفوقين6702بمكاوي، جمال و لياس، سارة )

الراك لمفمسفة والمسانيات والعموم مركز تطوير التفوق اليمني نموذجًا. 
 .000 -690، 60، االجتماعية

رنامج إثرائي قائم عمى المشكالت في تنمية ميارات أثر ب(. 6772جرادات ، عبداهلل مصطفى )
التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطمبة المتفوقين في المراكز الريادية في 

 جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.،رسالة دكتوراه غير منشورة ،األردن
 النشر.عمان: دار الفكر لمطباعة و  الموىبة والتفوق واألبداع.(. 6772جروان، فتحي )

التفكير الرياضي في كتب الرياضيات لمفرع العممي في التعميم (. 6772زيتون، إيمان عمي )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.الثانوي في األردن

 (. األنشطة اإلثرائية وأثرىا عمى تدريس الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية.6777عصر، رضا )
 .لمتربية وعمم النفس المجنة العممية الدائمة
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