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  :امللخص
كالت والدافعية لالجناز هدفت الدراسة إىل تعرف فاعلية برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية يف تطوير مهارات حل املش

 )التاسع( طالبا من الصف الثالث املتوسط) 32(وقد تكون جمتمع الدراسة من . لدى الطلبة املتفوقني يف اململكة العربية السعودية
  .البا ط) 16(واموعة الثانية ضابطة، وتكونت من  طالبا، )16( األوىل جتريبية وتكونت من :مبدارس اململكة موزعني إىل جمموعتني

. األداة األوىل، مقياس مهارات حل املشكالت، واألداة الثانية، مقياس الدافعية لالجناز: واستخدمت جلمع البيانات أداتان 
جلسة تدريبية ، طبق على أفراد العينة ) 20(ولتحقيق هدف الدراسة مت بناء برنامج إثرائي مستند إىل النظرية املعرفية، مكون من 

 وحتليل التباين املشترك املتعدد ،حتليل التباين املشترك كما مت استخدام) (2008/2009لفصل الدراسي الثاين للعام التجريبية خالل ا
  .املتوسطات والتفاعل بينها داللة الفروق بني لفحص

بني متوسطات درجات ) α ≥ 0.05(وأظهرت نتـائج الدراسـة وجـود فروق ذات داللة إحصـائية عند مسـتوى  
  .موعتني التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل املشكالت، تعزى إىل الربنامج االثرائي ولصاحل اموعة التجريبية أفراد ا

بني متوسطات ) α ≥ 0.05( كما وأظهرت نتائج الدراسـة وجـود فروق ذات داللة إحصـائية عند مسـتوى
  . جناز تعزى إىل الربنامج االثرائي ولصاحل اموعة التجريبيةالدافعية لإلدرجات أفراد اموعتني التجريبية والضابطة على مقياس 

ويف ضوء النتائج اليت متخضت عنها الدراسة، يوصي الباحث بضرورة االهتمام مبوضوع األلعاب الذكية ضمن برامج 
  .رية األخرى، واجلنساملراحل العم:  املوهوبني واملتفوقني، وإجراء دراسات إضافية تتناول متغريات أخرى، مثل 

  

The Effectiveness of an Enrichment Program Based on Smart Games 
on Developing Problem Solving Skills and Achievement Motivation of 
Talented Students in Saudi Arabia 
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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  :مقدمة

تعد فئة املتفوقني وما ميلكون من طاقات وإمكانيات ثروةً وطنيةً جيب استغالهلا أسوة بالدول املتقدمة مبا يعود بالنفع والفائدة 
م، ووفرت ما يلزم من على املتفوقني أنفسهم، و ا تمع بشكل عام، لذا قامت دول عديدة باحتضان هذه الفئة وإعداد برامج خاصة

  .إمكانيات من شأا توفري فرص إثبات ذوام ورفد اتمع خبربام وطاقام املتوقدة واملتجددة
والتسريع ) Enrichment(اإلثراء : وقد تعددت الربامج املوجهة اىل تلك الفئة، وتنوعت الربامج اخلاصة م مثل

)Acceleration(، وذلك ألن مربر وجود هذه الربامج يتعلق أساساً بعجز املناهج العامة عن تلبية  ؛هذه الربامج  والقت
اوز احتياجات الطلبة املتفوقني وحتدي قدرام، وبالتايل فإم حباجة إىل منهاج متمايز أو مقررات دراسية متطورة أو متقدمة تتج

  . )2004جـروان، (يقدمه الربنامج العام ألقرام  حدود ما
لذا فقد اجته الباحثون واملهتمون بدراسة املتفوقني للبحث عن حلول تعمل على شحذ مهمهم وزيادة دافعية اإلجناز لديهم، 

إىل أن )  De Bono(دي بونو  ولقد أثارت األلعاب ومازالت االختالفات حول الدور التربوي والتعليمي الذي تقدمه، حيث أشار
ألنه يتملكنا إحساس بأن ممارسة مهارات اللعبة سوف تنمي مهارات التفكري، حيث  ؛عملية اللعب أهم بكثري من حمتوى اللعبة نفسها

ما حيدث إن مواقف األلعاب توفر فرصة ملمارسة عدد من املهارات أوسع بكثري مما توفره موضوعات تلك األلعاب، ففي اللعبة أمر 
ملا طيلة الوقت، يوسع مدى تفكريالالعب، وأن أموراً مثل االستراتيجية والتخطيط واختاذ القرار، تعد جزًءا متمماً لغالبية األلعاب، وحا
فاً يتم التعرف على قواعد اللعبة تصبح املعرفة أقل أمهية من مهارة التفكري، وبناًء على ذلك فإن موقف األلـعاب ميكن أن يكون موقـ

  ). 1998دي بونو،  ( مثاليـاً لتـنمية مهارات التفكري 
يف تفسري اللعب، إذ ) النظرية املعرفية(ارتباط الذكاء باللعب، وذلك يف النظريه املشهورة، )   (Piagetولقد بني بياجيه

ري املعلومات القادمة لكي تالئم إن اللعب هو سيادة لعملية التمثل على عملية املواءمة، فاللعب عبارة عن متثلٍ خالصٍ يغ:"يقول
 ).2003اخلوالدة، "( ءمتطلبات الفرد، وكل من اللعب و احملاكاة هلما دور تكاملي يف تطور الذكا

وبني بياجيه ارتباط اللعب بالذكاء وحدد أنواع األلعاب اليت تسود يف كل مرحلة عمرية، إال أن تفوق النمو العقلي عند 
رام، جيعلهم أكثر سرعةً يف االنتقال من نوع إىل آخر أكثر تطوراً، ومن املفترض أن يشاهد هذا التطور يف بعض األطفال مقارنة مع أق

مرحلة متقدمة، فالطفل ذو الذكاء املرتفع يف عمر الثانية ينتقل بسرعة أكرب من اللعب احلسي احلركي إىل اللعب التمثيلي الذي يسود 
  ) . 1986خمول، (نما يبدي األطفال األقل ذكاًء سرعةً أقل يف االنتقال من منط لعب إىل آخرفيه اخليال واحملاكاة واالبتكار، بي

  :يف دراسة ملقارنة اللعب بني األطفال املتفوقني والعاديـن إىل اآلتـي  Termanوقد توصل تريمان
  .للعب اجلسدي الصاخبيزاول األطفال املتفوقون األلعاب اليت حتوي أوجه نشاط عقلي، أكثر من ميلهم اىل ا -1
يقضي األطفال املتفوقون وقتاً أطول يف اللعب من الوقت الذي يقضيه أقرام العاديون عند مزاولة النشاط نفسه، مما  -2

  .يدل على أن فترة االنتباه واملثـابرة على أداء نشاط ما أطول عند األطفال املتفوقني
ألكرب منهم سناً، ومن املؤكَّد أن ذلك يعود إىل أن النشاطات اليت ميارسها يفضل األطفال املتفوقون اللعب مع األطفال ا -3

  .األطفال األكرب سنا متناسبة مع النمو العقلي للطفل املتفوق
  .يبدي معظم األطفال املتفوقون ميالً للعب مع قرين ومهي، وعـادةً ما يسود اخليال العلمي يف االلعب مع هذا القرين -4
 يلعبها األطفال األكثر ذكاًء بصورة أكرب، هي األلعاب التركيبية واإلنشائية، باملقارنة مع العمر نفسه األلعاب اليت -5

  ). 1999ماميال، (



مممم2012- - - - ) ) ) ) 4((((العددالعددالعددالعدد                                                                                                                                ���� أ�� ا�	���� .د.أ                                                                                                                                     لتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوق    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية  

 

5                                                                                                                                   لثالث            لثالث            لثالث            لثالث            المجلداالمجلداالمجلداالمجلدا    

     

 

 

ويرى خرباء التربية أن هناك عدداً من املداخل اإلثرائية اليت تقوم بدور مهم يف إثارة التفكري الناقد لدى املتفوقني، حيث يرى 
أنه ميكن تنمية التفكري الناقد عن طريق تنمية قدرة املتفوق على إنتاج أفكار )    Hunt & Marshall, 1999(هنت ومارشال 

، ويدل )Task Commitmentااللتزام باملهمة، (وتنمية قدرته على التركيز يف املهمة العلمية حىت إجنازها ، جديدة خيالية خالّقة
  .ذلك على تفوقه وإبداعه
فيقترح لتنمية قدرة املتفوق على التفكري الناقد واإلبداعي ) 2001(كما ورد يف جات (Sternberg ) أما سترينبريغ

  :مدخالً يركز على 
 .تنمية القدرة على إنتاج أفكار جديدة غري مألوفة، أو وظائف جديدة لألشياء -1
 .تنمية القدرة على التحليل ونقد األفكار واملواقف -2
 . الفعال للمعرفة تنمية القدرة على التطبيق واالستخدام -3

وقد سعى الباحث يف هذه الدراسة لتناول جزئية مل تدرس بطريقة كافية ، وهي التركيز على اجلانب الفكري لأللعاب وكيفية 
تنميته، وهذا ما حتاول الدراسـة احلالـية التحقق منه، ومن فاعلية اللعب يف تطوير مهارات حل املشكـالت وزيادة الدافعـية 

يقصد باللعب هنا حتديداً استخدام األلعاب الذكية اليت تطورت بتطور البشرية والفكر التربوي، حيث أصبح هناك جمموعة ال لإلجنـاز، و
، بأس ا من األلعاب اليت تستثري التفكري وتعمل يف الوقت نفسه على استغالل أوقات الفراغ واستثمارها، وهي ألعاب هلا قوانينها اخلاصة

من حيث استخدام األلعاب الذكية حيث مل يعثر الباحث عن أي دراسة -حسب علم الباحث -هي األوىل من نوعهاولعل هذه الدراسة 
تم ذا املوضوع بشكل مباشر رغم أمهيته، إال بعض اإلشارات اليت وردت سابقاً يف مقدمة هذا البحث من احلديث عن األلعاب 

ونظراً لندرة توفر دراسات عربية   .الباحث للطلبة املتفوقني أعدهالً من الربنامج الذي التركيبـية واإلنشائية، واليت متـثل جزًءا ضئـي
لتنمية مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز قائم على  اثرائي وأجنبية تناولت هذا املوضوع فقد وجد الباحث ضرورةً لبناء برنامج

      .األلعـاب الذكـيـة واستقصاء أثره يف حتقيق ذلك لديهم
  :مشكلة الدراسة

إن الغرض من هذه الدراسة هو التحقق من فاعليـة برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية يف تطوير مهارات حل 
املشكالت والدافعية لإلجناز لدى الطالب املتفوقني يف اململكة العربية السعودية، حيث الحظ الباحث من خالل عمـله مع املتـفوقني 

ب النظري املتعلق ذه الفئة من الطالب، أن املنـاهج العـامة املقدمة للطلبة املتفوقني عاجزة عن تلبية احتياجام، ومن خالل األد
وتتسم يف الوقت نفسه بشيٍء من اجلمود والروتني، باإلضافة إىل طـول اليـوم الدراسي وكثافة املنهاج وضغط الواجبات املدرسية 

كل هذه العناصر جمتمعة تعمل على فتور مهة  دافعية االجناز وعدم تطوير مهارات حل املشكالت،واملرتلية، مما يؤدي إىل ضعف 
املتفوقني والتذمر من الوضع املدرسي بِرمته وعدم التعامل جبدية مع املناهج املدرسية، مما يساهم يف فقدان آمال عريـضة وعقول حري 

ها املتقدة، واستغالهلا بالوقت املناسب قبل تالشيها وخبو اتقادها، وقد وجد الباحث أن باتمع االفادة منها واحتضاا، وتعزيز أفكار
و هناك دالئل تشري إىل أن املداخل االثرائية واليت يعد الربنامج االثرائي احلايل جزء منها، ميكن أن تساعد يف عالج هذا القصور على حن

جناز لديهم، اذ تعد هاتان اخلاصيتان من أهم مامييز الطلبة املتفوقني، وتعمل يؤدي إىل تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لال
  .املداخل االثرائية جاهدة على تنميتها واحلفاظ عليها

  :أسئلة الدراسة وفرضياا
  :سعت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤالني التاليني

  دى الطالب املتفوقني؟ما أثر الربنامج اإلثرائي احلايل يف تطوير مهارات حل املشكالت ل -1
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  ما أثر الربنامج اإلثرائي احلايل يف تطوير دافعية اإلجناز لدى الطلبة املتفوقني؟ -2
  :وانبثق عن هذين السؤالني الفرضيات التالية

بني متوسطات درجات أفـراد اموعتني ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1
  .على مقياس مهارات حل املشـكالت تـعزى إىل الربنامج اإلثرائيالتجريبية والضابطة 

بني متوسطات درجات أفراد اموعتني ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2
 .التجريبية والضابطة على مقياس دافعية اإلجناز تـعزى إىل الربنـامج اإلثرائي

  :أمهية الدراسة
  :ية الدراسة يف جمالني مهاتتلخص أمه

  :اال النظري
سعت هذه الدراسة إىل تقدمي إضافة علمية جديدة من خالل تناوهلا موضوع تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز 

 وبث روح التنافسلدى الطالب املتفوقني، عن طريق بناء برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية يساهم يف تنويع الربامج اإلثرائية 
املفتوح بني الطالب، وبنـاء منظور إجيايب حنو املدرسة، وتوسعة جمال التفكري وتنميته، حيث أن التذمر من الوضع الدراسي  االجيايب

درسة، هو السمة الغالبة على فئة الطلبة وال سيما املتفوقني منهم، ويؤكد األدب النظري هذه احلال حيث يبني معوقات االبداع يف امل
طرائق التدريس التلقينية، واملناهج املكتظة، وأساليب التقومي املعتمدة على حفظ املعلومات واسترجاعها، ونقص : ومن ابرزها

  )1995محود، ( االمكانات التربوية املالئمة، واملناخ التقليدي السائد ورمزه املعلم املتسلط و اآلمر الناهي
  : اال العملي التطبيقي

منت الدراسة أداتني، لقياس مهارات حل املشكالت والدافعـية لإلنـجاز، ميكـن استخدامهما من قبل تض      
  .األخصائيني والعاملني مع الطلبة املتفوقني، لقياس وتطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز

ية لإلجناز، ميكن أن يفيد منه املعلمون وأولياء كما تضمنت الدراسة برناجماً إثرائياً لتطوير مهارات حل املشكالت والدافع    
أمور الطـلبة املتفوقني واملهتمني يف هذا اال، من أجل تطـويـر مهـارات حل املشـكالت والدافعية لإلجنـاز وتوسـعة جمال 

ل التطبيق العملي ملهارات حل التفكـري واالجتاهـات اإلجيابـية حنواملدرسة، وانتقال أثر التريب إىل احلياة العملية للطالب من خال
  .املشكالت للمواقف احلياتية املختلفة اليت تواجهه يف حياته العملية

  
  :تعريف املصطلحات

  :الربنامج
. هو عبارة عن أنشطة تدريبية تـهدف إىل إحداث تغريات سلـوكية وذهنية حالـية أو مستقبلية لدى الفرد

(Goleman, 1995) بتصميمه وتنفيذه معلم رعاية املتفوقني لتوفري يقوم  ـربنامج العـام الذيوالربنامج اإلثرائي هو ال
  ). 1995آل شارع، (خبـرات تربوية تتـسم بالتنوع والعمق العلمي والفكري اليت غالباً ال تتوفر يف املنهج املدرسي العام 

لقائمة على استحدام األلعاب الذكية اليت ويعرف الربنامج إجرائياً ألغراض هذه الدراسة، بأنه جمموع النشاطات املنظمة ا
جلسة تدريبية، على مدى )  20( أعدها الباحـث لتنمية مهارات حل املشكالت والدافعيـة لإلجناز لدى الطلبة املتفوقني، بواقع 

  .يومياً) د 45(ثالثـة أسابيـع ملدة 
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  :األلعاب الذكية
ولكل لعبة قوانينها اخلاصة ودليل اللعب اخلاص ا، تتصف وهي ألعاب فكرية تتكون من عدة أنواع وأحجام ومواد، 

باملرونة والتشويق وهي مناسبة لكل املراحل العمرية، كما أا آمنة وسهلة التخزين، منها الفردية والزوجية واجلماعية، وتـعمل على 
سبة ضـمن مسـتويات مـتدرجة بالصعوبة، مت حتدي الـقدرات العـقلية لالّعب وحثّه على التفكريواستنباط احللول والبدائل املنا

استخدامها بناًء على مواصفات اللعبة ذاا كما تقدمها الشركة الصانـعة، ويـتوقع أن تفـيد يف تطوير مـهارات حل 
  .، وتوسعة جمال التفكري لدى الطلبة املتفوقنيلإلجناز املشـكالت والدافعية

موعة األلعاب اليت مت اختيارها من قبل الباحث لتشكل الربنامج االثرائي احلايل، وعرفت اجرائيا ألغراض الدراسة، بأا جم
  .واليت تتوفر فيها أبعاد مهارات حل املشـكالت والدافعية لالجناز وعددها مثاين عشرة لعبة

  :مهارات حل املشكالت
اعلة للتعامل مع املشكالت اليت هي عملية معرفية سلوكية حياول الفرد من خالهلا حتديد واكتشاف وابتكار وسـائل ف

  .(Cormier& Nurius, 2003)يواجهها يف حياته اليومية 
وعرفت إجرائياً ألغراض هذه الدراسة بأا جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب على مقياس مهارات حل املشكالت 

  .حدة ومخس وعشرين درجةالذي طوره الباحث ألغراض هذه الدراسة وتتراوح الدرجات ما بني درجة وا
  :دافعـيـة اإلجنـاز

يشري مصطلح الدافعية إىل جمموعة الظروف الداخلية واخلارجية اليت حترك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل، فالدافع 
قطامي، وعدس، (ذا املفهوم يشري إىل نزعة للوصـول إىل هدف معني، وهذا اهلدف قد يكون إلرضاء حاجات أو رغبات داخلية 

2002. (  
ويعترب دافع اإلجناز من دوافع الكفاية الذاتية، وهو مسة يتصف ا بنو البشر بصرف النظر عن أعمارهم ومستويام، ويتمثل 

  ).1998الوقفي، (دافع اإلجناز بالرغبة يف القيام بعمل جيد والنجاح يف ذلك العمل
الدراسة بأا جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب على مقياس الدافعية  وتعرف الدافعية لإلجناز إجرائياً ألغراض هذه

  .لإلجناز الذي طوره الباحث ألغراض هذه الدراسة وتتراوح الدرجات ما بني مخس عشرة و مئتني ومخس وعشرين درجة
  

  :اإلثــراء
تالءم مع احتياجام يف ااالت املعرفية هو إدخال تعديالت أو إضافات على املناهج العادية للطلبة املـتفوقني حتـى ت

واالنفعالية واإلبداعـية واحلسـحركية، دون أن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهاء من املرحلة الدراسية أو 
  ). 2004 جروان،(انتقال الطلبة املستهدفني من صف إىل صف أعلى
اسة بأنه جمـموعة األلعاب الذكـية اليت استتخدمها الباحث إلثراء خربات الطلبة ويعرف إجرائياً ألغراض هذه الدر

  .املتفوقني
  :الطالب املتفوق

هو كل من يظهر مستوى رفيعاً يف ميدان أو أكـثر من مياديـن النشـاط اإلنـساين األكادميية أو التقنية أو االبداعية أو 
من أقرانه يف اتـمع % 5ؤه على حمك أو أكثر من احملكّات االختبارية لألداء ضمن أعلى الفنية أو العالقات االجتماعية، ويضعه أدا

  ). 2004جروان، (أو جمتمع املقارنة الذي ينتمي إليه ) الدراسي(
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ض ويعرف الطالب املتفوقني إجرائياً ألغراض هذه الدراسة بأم طالب الصف الثالث املتوسط يف مدارس اململكة مبدينة الريا
الثاين (فما فوق يف الصف السابق % 95املصنفني كمتفوقني حسب استبانة وزارة التربية والتعليم السعودية واحلاصلني على معدل 

  .طالباً)  32(، وهم ميثلون أفراد الدراسة احلالية والبالغ عددهم )املتوسط
 

  :حمـددات الدراسة
ينة الرياض حيث كان التطبيق حمصوراً يف مكان واحد وهو حتـددت الدراسة بعينة طـالب مدارس املـملكة يف مد -

  .مركز تطوير املهارات يف املدرسة
  .طالباً من طلبة الصف الثالث املتوسط يف مدارس اململكة مبدينة الرياض) 32(اقتصرت الدراسة على -
ل جلسة خالل الفصل الدراسي دقيقة لك) 45(جلسة تدريبية بواقع ) 20(اقتصرت املدة الزمنية لتنفيذ الربنامج على  -

  ). 2009-2008( الثاين 
  .تتحدد الدراسة بأدوات القياس املستخدمة وبرنامج األلعاب الذكية املستخدم يف الدراسة -

  الطريـقة واإلجـراءات
الدراسة  يتضمن هذا الفصل عرضاً ألفراد الدراسة، واألدوات املستخدمة فيها وطريقة إجياد الصدق والثبات واجراءات تطبيق

  .والوسائل اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها
  :أفراد الدراسة

( طالباً، امللتحقني مبدارس) 103(البالغ عددهم ) التاسع األساسي ( مت اختيار أفراد الدراسة من طلبة الصف الثالث املتوسط 
  :يف الرياض وذلك وفق الشروط التالية) اململكة 

 .فما فوق%  95يكون معدل درجات الطالب يف الصف الثاين املتوسط  أن - 
 .أن يكون قد مت ترشيحه من قبل املعلمني وفق قائمة مسات أو خصائص الطلبة املتفوقني - 
 .أن ال يكون قد رسب يف أي صف خالل مرحلة دراسته - 

توزيعهم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة  طالباً من هذه املدرسة مت) 32(بلغ عدد الطالب الذين انطبقت عليهم الشروط 
  ).1(كما يف اجلدول) فردي وزوجي ( طالباً لكل جمموعة وذلك بالطريقة العشوائية البسيطة ) 16(بواقع 

  جدول توزيع أفراد الدراسة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة
  )1(جدول 

  الضابطة  التجريبة  اموعة

  16  16  العــدد

  طالباً) 32(  اموع

  
  :الـدراسة أدوات

ألغراض هذه الدراسة مت تصميم مقياسني للحصول على البيانات الالزمة للتعرف على فاعلية برنامج إثرائي قائم على 
األلعاب الذكية يف تطوير مهارات حل املشكالت والـدافعية لإلنـجاز لدى الطـالب املتفوقني يف اململكة العربية السعودية، حيث 

) 45(فقرة، وعليه فإن مدى الدرجات يتـراوح ما بني ) 45(يف صورته النهائية من )  الدافعية لإلجناز ( ولتألف املـقياس األ
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فقرة، وعليه فإن مدى )  25( من ) مهارات حل املشكالت ( الدرجة القـصوى، ويتألف املـقياس الثاين ) 225( الدرجة الدنيا و
  .الدرجة القصوى) 25( الدرجة الدنيا و)  0( الدرجات يتراوح ما بني 

  : مقياس مهارات حل املشكالت: أوالً
جريفز  السـابقـة كدراسـة مت تـصميم مقياس مهارات حل املشكالت باالعتماد على األدب النظري والدراسات

Graves, 1996) ( ودراسة بتز(Betz, 1996) واختبارات، ومقاييس الذكاء املتـعددة، مثل) :س ومقـيا) بينيه -ستانفورد
فقرة متدرجة بالصعوبة، تعطى ) 25(وبناء على النظرية املعرفية، حيث تألف املقياس من . ومصفوفـات ريفـن التتابعية) وكسلر(

) 0(صحيحـة وصفراً إذا كانت خطأ، وعليـه فـإن مدى الدرجات يـتراوح ما بني  اإلجابة على كل فقرة درجة إذا كانت
 .ىالدرجة القـصو) 25(الدرجة الدنيا و 

-كرونباخ( داخلي للمقياس، وبلغت قيمة معادلة ـاق الـحلساب ثبات االتس) ألفا - كرونباخ( كما مت استخدام معادلة 
  .للمقياس، وهي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة) 0.88) (ألفا 

  :صدق مقياس مهارات حل املشكالت
متخصصاً للتأكد من مناسبة كل ) 15(وعددهم  ة،مت عرض املقياس على متخصصني يف علم النفس واإلرشاد والتربية اخلاص

فـقرة فيه، ووضـوح الـفقرات، وانتـمائها للبـعد الذي وضعت من أجله، ومالءمتها، والتأكد من مناسبة الفقرات للمرحلة 
فـقرة اليت حتصل تعديل أو حذف أية عبارة من وجهة نظرهم، ومت اعتمـاد ال العمرية املستهدفة، كما طـلب من احملكمني إضافة أو

) 4(فقرة امللحق رقم )  26( وكان املقياس بصورته األولـية مكوناً من ) 4(فأكثر من احملكمني امللحق رقم % )  80(  درجة على
فقرة )  25( ، وأصبحت الصورة النهائية مكونة من )26(، ويف ضوء مالحظات احملكمني حذفت فقرة واحدة، وهي فقرة رقم 

  ).4(امللحق رقم 
  :ثبات مقياس مهارات حل املشكالت

طالباً من خارج أفراد الدراسة بطريقة االختبار )  30( مت التحقق من ثبات املقياس من خالل تطبيقه على عينة مكونة من 
( وبفارق أسبوعني بني التطبيق األول والثاين، دف استخراج معامل ارتباط بريسون فبلغ  (T-test,R-test)وإعادة االختبار

وهي قيمة ) 0.88(حلساب ثبات االتساق الداخلي للمقياس، وبلغت )  الفا –كرونباخ ( للمقياس، كما مت استخدام معادلة ) 0.86
  .مقبولة ألغراض الدراسة

  
  مقياس الدافعية لإلجناز: ثانياً

، )2004عوض، (اس مت تصميم مقياس الدافعية لإلجناز باالعتماد على مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة كمقي
 1992عازم، (واملقاييس اليت طورت يف جمال الدافعية لإلجناز، وقد متت اإلفادة من بعض الفقرات الواردة ضمن هذه املقاييس ومنها 

 Hemans,و 1996يف قطامي،  Smith ،1973( ومن املقاييس األجنبية) 2002، عطية 1996قطامي،  1996، احلامد، 

  .) 1996يف احلامد،  1990
  :وقد مت تصميم االستجابة على مقياس الدراسة وفق تدرج ليكارت اخلماسي كما يلي

درجة، ) 1(درجة، ال ينطبق وهلا ) 2(درجات، نادراً وهلا ) 3(درجات أحياناً وهلا ) 4(درجات، كثرياً وهلا ) 5(دائما وهلا 
  ).5,4,3,2,1(ات السالبة على التوايل للفقرات املوجبة، وعكسها للفقر) 1,2,3,4,5(ومتثل رقمياً 

  :وقد مت اعتماد املعيار التايل ألغراض حتليل نتائج فقرات مقياس الدراسة
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 .تقابل درجة متدنية جداً) 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
  .داًتقابل درجة عالية ج) 5- 4.5(من  -5

تطرقت الدراسات األجنبية إىل اسـتخدام مقاييس الدافـعية لإلنـجاز ومل يرد يف هـذه الدراسات صورة عن هذه 
بعد املثابرة، بعد : املقاييس، وتكون املقياس من ثالثـة أبعاد مت اختـيارها لتتناسب مع الربنامج اإلثرائي احلايل، وهذه األبعاد هي 

  ) 3( امللحق .ـعى لتحقيقهالطموح، وبعد هدف يس
  : صدق مقياس الدافعية لإلجناز

مت عرض املقياس على متخصصني يف علم النفس واإلرشاد التربية اخلاصة، للتأكد من مناسبة كل فقرة فيه وصحة صياغته 
ن احملكِّمني إضافة أو حذف اللغوية، والوضوح واملالءمة والتأكد من مناسبة التدريج املستخدم لالستجابة على الفقرات، كما طُلب م

أي عـبارة قد ال تتناسب مع البـعد الذي وضعت من أجـله وذلك من وجهـة نظرهم، ومت اعتماد الفقرة اليت حصلت على 
فقرة، ويف ضوء مالحظات املُحكِّمني تـم تعديل فقرتني، ) 45(فأكثر، وتضـمن املقيـاس بصـورته األولية %)  80(نسبة اتفاق 
وتتضمن  يوضح ذلك) 3( فقرة وامللحق رقم) 45(وبقيت الصورة النهائية مكونة من ) 38( والفقرة رقم) 26( مــالفقرة رق

  :االستبانة ثالثة أبعاد توزعت الفقرات عليها كما يلي
  Persistence املثابرة : البعد األول

  ).2004جروان، (لفكرة وبعدها ويعرف على أنه مستوى مرتفع من اإلصرار على حل املشكلة خالل مرحلة اختزان ا
  : يتضمن هذا البعد فقرات تتمثل يف األرقام التالية

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15  
  هدف يسعى إىل حتقيقه: البعد الثاين

  .ويعرف على أنه نضال لزيادة قدرات الفرد على التحصيل املتميز ملستويات خمتلفة من النشاط
  :مثل يف األرقام التاليةفقرات تتيتضمن هذا البعد 

16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30  
  

  Ambition الطموح: البعد الثالث
  ).1998الوقفي، ( وإدامته ويعرف على أنه رغبة قوية للنجاح وحتقيق تقدير اجيايب للذات وصـيانة هذا الـتقدير

  : يتضمن هذا البعد فقرات تتمثل يف األرقام التالية
31،32،33،34،35،36،37،38،39،40،41،42،43،44،45  

  : ثبات مقياس الدافعية لإلجناز
طالباً من خارج أفراد عينة الدراسة من طلبة ) 30(مت التحقق من ثبات املقياس من خالل تطبيقه على عيـنة مكونة من 

ني بطريقة االختبار املتفوقلصف الثالث املتوسط مدارس جند األهلية للبنني يف مدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية، من طالب ا
دف استخراج معامل ارتباط بريسون للمقياس وأبعاده، وبلغ اموع بفارق أسبوعني بني التطبيق األول والثاين،  وإعادة االختبار
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موع الكلي لقيمة حلساب ثبات االتساق الداخلي للمقياس، وبلغ ا) ألفا -كرونباخ(كما استخدمت معادلة ) 0.84(الكلي 
  .، وهي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة)0.86(للمقياس ) ألفا - كرونباخ(

  :يوضح ذلك) 2(واجلدول رقم 
  ةجناز بأبعاده الثالثمعامل ثبات مقياس الدافعية لإل

  ألفا -معادلة كرونباخ  )بريسـون( معامل الثبات  األبـعاد

  0.74  0.81  املثابرة

  0.80 0.83  الطموح

  0.79  0.76  عى لتحقيقههدف يس

  0.86  0.84  الكلي

  :تصحـيح املقـياس
  :إجابات، بعبارات وسيحصل الطالب على) 5(  مت توزيع الدرجات على مقياس من

  
  ال ينطبق  نادراً  أحياناً  كثرياً  دائماً  اإلجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة

  

  )5-4-3- 2-1( وبعكسها على العبارات السالبة
  :لتطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجنازبرنامج إثرائي : ثالثاً

مت بناء الربنامج ألغراض هذه الدراسة ـدف تعرف فاعليته يف تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز لدى 
دب التربوي الطالب املتفوقني من أفراد الدراسة من  خالل االطالع على الربامـج اإلثرائية املشاة اليت قلّما ترددت يف األ

  .والدراسات السابقة
، )2007شحروري، ( وقام الباحث بإعداد الربنامج وحتديد حمتواه بالرجوع إىل املراجع املختصة ذات العالقة كدراسة

  .وغريها (Betz , 1996)ودراسة بتز
أكد من صحة صياغته وبعد بناء الربنامج التدرييب مت عرضه على متخصصني يف علم النفس واإلرشاد والتربية اخلاصة للت

  :اللغوية ووضوح الفقرات ومالءمتها، وللتأكد من
  .مدى مناسبة النشاطات للفئة العمرية املستهدفة -1
  .مدى ارتباط الربنامج باهلدف املنشود -2
 .مدى مناسبة املدة الزمنية لتطبيق الربنامج -3

رته النهائية متهيداً للبدء بتطبيقه على أفراد العينة بعد حتكيم الربنامج مت إجراء التعديالت املناسبة عليه، ومن مث إعداده بصو
  .رائي بصورته النهائيةيوضح الربنامج اإلث) 1( التجريبية وامللحق رقم

  :وصف الربنامج وحمتواه
حيتوي الربنامج على جمموعة خمتارة من األلعاب الذكية الفردية والزوجية واجلماعية اليت تتطلب مهارات تفكري متطورة حلل 

دقيقة، ويقسم الربنامج اإلثرائي ) 45( جلسة تدريبية مدة كل منها) 20( من شكالت اليت تتضمنها، وقد تألف الربنامج اإلثرائيامل
  :إىل
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دقائق حسب طبيعة النشاط، ويهدف النشاط إىل يئة الطالب ) 10 – 5(أنشطة التهيئة، وتتراوح مدة النشاط من  -1
 .زيادة الثقة واأللفة بينهم وبني الباحثقبل التدريب على املهارة األساسية، و

 .دقيقة) 35(لعبة، ويتراوح زمن النشاط من ) 18(، وعددها )األلعاب الذكية ( األنشطة الرئيسية  -2
اعتمد الباحث على املراجع واألدب  ويشتمل على األنشطة اليت اعتمد عليها الباحث يف التدريب على املهارات حيث

  . املشكالت النظري املتعلق مبهارات حل
،  وقد توزعت جلسات الربنامج كما هو يف (Aaron,2001)، ) (Heppner,1978،)1995اخلطيب، (

  ).3(اجلدول
  توزيع موضوعات الربنامج على اجللسات )  3  ( جدول

 اهلدف العام املوضوع التاريخ اجللسة
2009-5-9 االفتتاحية التعارف  

 وتطبيق املقياسني
جو تطبيق  يئة الطالب للدخول يف

املقياسني والربنامج وبناء جسور املودة بينهم وبني 
.الباحث  

2009-5-10 األوىل ألعاب  
 االستبصار

تنمية قدرة الطالب على إدراك العالقات 
 بني أجزاء املشكلة، وحتديدها

2009-5-11 الثانية  ساعة األزمة 
ساعة  (

) الذروة يف أزمة السري  

البدائل و تنمية قدرة الطالب على اختيار 
احللول املناسبة، ونقل اخلربة والتعلم إىل مواقف 

 جديدة
2009-5-12 الثالثة تنمية قدرة الطالب على اختيار البدائل  لغز احليوانات 

 املناسبة، و اختاذ القرار
 

  اهلدف العام  املوضوع  التاريخ  اجللسة
ذ القرار وتوليد البدائل تنمية قدرة الطالب على اختا  الضفادع القافزة  2009-5-13  الرابعة

  و احللول املناسبة
  اخلامسة

  
لة واستيعاا، تنمية قدرة الطالب على حتديد املشك  حواجز الطريق  14-5-2009

  احللول املناسبةوتوليد البدائل و
  تنمية قدرة الطالب على جتريب احلل واختباره  برج هانوي  2009-5-14  السادسة
تنمية قدرة الطالب على حتديد املشكلة و استيعاا   صفةالبحار العا  2009-5-16  السابعة

  وتوليد البدائل وإجياد احللول املمكنة
تنمية قدرة الطالب على جتريب احلل واختباره   )1( حماكاة األشكال  2009-5-17  الثامنة

  والتخطيط إلجياد احللول
  التاسعة

  
  

  )2( حماكاة األشكال  18-5-2009
  هوقو

لى التخطيط إلجياد احلل و تنمية قدرة الطالب ع
  اكتشاف العالقات بني اجزاء املشكلة
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  اهلدف العام  املوضوع  التاريخ  اجللسة

تنمية قدرة الطالب على حتديد املشكلة واستيعاا   عيدان الثقاب  2009-5-19  العاشرة
  والربط بني عناصرها ومكوناا

  طالب على التخطيط إلجياد احللولتنمية قدرة ال  األربعة تربح  2009-5-20  احلادية عشرة
تنمية قدرة الطالب على الربط بني عناصر   حل األلغاز  2009-5-21  الثانية عشرة

  ومكونات املشكلة واخلربات السابقة
  تنمية قدرة الطالب على التخطيط إلجياد احللول  لعبة األرقام  2009-5-21  الثالثة عشرة
  تنمية قدرة الطالب على اختاذ القرار وتوليد األبدال  زجاجيةلعبة الكرات ال  2009-5-23  الرابعة عشرة

تنمية قدرة الطالب على الربط بني   لعبة التقاطعات  2009-5-24  عشرة اخلامسة
عناصر املشكلة ومكوناا والقدرة على توليد 

  البدائل واحللول املمكنة
يد املشكلة تنمية قدرة الطالب على حتد  لعبة الذاكرة  2009-5-25  السادسة عشرة

  والتخطيط الجياد احلل واختاذ القرار
 

  اهلدف العام  املوضوع  التاريخ  اجللسة
تنمية قدرة الطالب على الربط بني عناصر املشكلة   اكتشاف العالقات  2009-5-26  السابعة عشرة

  ومكوناا والتخطيط إلجياد احللول
الب على التخطيط إلجياد احللول و تنمية قدرة الط  املعركة البحرية  2009-5-27  الثامنة عشرة

  اختاذ القرار
التعرف على أثر الربنامج يف تطوير مهارات حل   التطبيق البعدي للمقياسني  2009-5-28  اجللسة اخلتامية

املشكالت والدافعية لإلجناز لدى أفراد عينة 
  الدراسة

  
  :االفتراضات اليت يقوم عليها الربنامج اإلثرائي احلايل

  .تطوير مهارات حل املشكالت، من خالل التدريب واخلربات املوجهة ميكن: أوالً
  .ميكن تطويرالدافعية لإلجناز، من خالل التدريب واخلربات املوجهة: ثانيا
مشكالت يف تكيفهم األكادميي واالجتماعي نتيجة خصائصهم االنفعالية واملعرفية اليت  الطلبة املتفوقون وما يعانون من: ثالثاً

  .تلفني عن أقرام، هم حباجة فعلية وملحة إىل برامج لتنمية وتطوير الدافعية لإلجناز ومهارات حل املشكالتجتعلهم خم
  :اهلدف العام

 – 12( يهدف الربنامج اإلثرائي احلايل إىل تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز لدى الطالب املتفوقني ما بني 
  .ة املعرفية سنة، باالعتماد على النظري)  15

  :األهداف الفرعية
  .الروتني املدرسي من خالل تنوع األنشطة تفعيل الربامج املوجهة للطالب املتفوقني وكسر -1
  .تقوية روح املنافسة املفتوحة بني الطالب املستهدفني من خالل التعزيز وتبادل األدوار بينهم -2
  ...التعاون، املثابرة،الصرب و االلتزام باملهمة: تنمية السلوكات اإلجيابية لدى الطالب املتفوقني، مثل -3
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  .استغالل أوقات الفراغ مبا يعود بالنفع والفائدة على الطالب املتفوقني -4
  .لفت انتباه العاملني مع الطالب املتفوقني إىل أمهية األلعاب الذكية  -5
  .يات املعرفية لديه أثناء تطبيقه ملهارات حل املشكالت على األلعاب الذكيةزيادة وعي الطالب بالعمل -6
  .النتباه والتركيز ألطول مدة ممكنة، وانتقال هذا األثر إىل احلياة العملية واألكادمييةا دامةا -7

  :فريق تنفيذ الربنامج اإلثرائي
املهارات ومشرف مركز صعوبات التعلم يف  مت تنفيذ الربنامج اإلثرائي من قبل الباحث ومشاركة مشرف مركز تطوير

  .مدارس اململكة باإلضافة إىل معلمي فصول الطلبة أفراد الدراسة ممن لديهم خربة يف امليدان
  :إجراءات الدراسة

  :قام الباحث مبا يأيت لتنفيذ الدراسة
  .فها بعد مراجعة األدب السابق قام الباحث ببناء مقياسي الدراسة اللذين يتماشيان مع أهدا -1
اصة يف املدارس، مدير مركز تطوير يس قسم التربية اخلرئ( زيارة مدارس اململكة والتعرف على فريق العمل  -2

  ). املهارات،  ومدير مركز صعوبات التعلم
) 32( التعرف على الطالب املتفوقني حسب القائمة اليت حصل عليها الباحث من إدراة املدارس وعددهم -3

  .طالباً
ات العليا لمي وجامعة عمان العربية للدراسات رمسية من وزير التربية والتعليم والبحث العاحلصول على خطاب -4

  .بشأن اعتماد تطبيق الربنامج 
  .اعتماد أدوات الدراسة بصورا النهائية واستخراج دالالت صدقها وثباا -5
الب املتفوقني، خارج عينة طالباً من الط) 30(تطبيق املقياسني األول والثاين على عـينة استطالعية بلغت  -6

  .الدراسة من مدارس جند األهلية، مبدينة الرياض للتحقق من ثباا
وذلك بعد استخراج  ،التطبيق القبلي للمقياسني على أفراد اموعتني الضابطة والتجريبية يف يوم واحد -7

  .دالالت الصدق والثبات
  .تطبيق الربنامج اإلثرائي على اموعة التجريبية -8
  .بيق البعدي للمقياسني على اموعتني التجريبية والضابطةالتط -9
  .حتليل بيانات الدراسة وعرضها ومناقشتها - 10

دقيقة، باستثناء اجللستني االفتتاحية واخلتامية، ) 45(جلسة تدريبية، مدة كل جلسة ) 18(مت تقسيم الربنامج اإلثرائي إىل 
  .تطبيق الربنامج اإلثرائي يف مدة زمنية قدرت بثالثة أسابيع مقسمت اجللسة إىل نشاط يئة ونشاط رئيسي، تت

  :إجراءات اختيار حمتويات الربنامج اإلثرائي
  .االطالع على األدب النظري املتعلق مبوضوع الدراسة -1
  .االطالع على بعض الدراسات السابقة اليت تناولت مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز -2
  .يت تناولت أمهية اللعب يف التعلماالطالع على الدراسات ال -3
  .مراعاة العمر الزمين ألفراد الدراسة، واختيار الفقرات املناسبة لعمر أفراد الدراسة -4
  .التنويع يف استخدام األلعاب الذكية يف تنفيذ اجللسات التدريبية -5



مممم2012- - - - ) ) ) ) 4((((العددالعددالعددالعدد                                                                                                                                ���� أ�� ا�	���� .د.أ                                                                                                                                     لتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوق    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية  

 

15                                                                                                                                 لثالث            لثالث            لثالث            لثالث            المجلداالمجلداالمجلداالمجلدا    

       

 

 

أثناء تنفيذ اجللسات مراعاة اللهجة احملكية يف اململكة العربية السعودية، عند التعامل مع أفراد الدراسة  -6
  .التدريبية

  .تصنيف األلعاب حسب الصعوبة والسهولة إىل مستويات متدرجة -7
  .اطالع فريق العمل على فقرات الربنامج وتدريبهم على استخدام األلعاب وإدارة اجللسات -8
  .توفري عوامل األمان يف األلعاب املختارة ومكان التنفيذ -9

جلسة ) 18(الثة أسابيع بواقع سبع حصص دراسية أسبوعياً حبيث تكون الربنامج من استمر تطبيق الربنامج التدرييب مدة ث
على التعارف وتقدمي أهداف الربنامج والتطبيق  دقيقة) 120( دقيقه حيث اقتصرت اجللسة االفتتاحية ومدا) 45(مدة كل جلسة 
فتضمنت التعرف إىل الفائدة اليت اكتسبها الطالب من تطبيق دقيقة، ) 120(ومدا ) األخرية( أما اجللسة اخلتامية. القبلي للمقياسني

  .الربنامج، وتطبيق املقياسني القبلي البعدي، وتقدمي الشكر الدارة املدارس والطالب على التعاون وأخذ الصور التذكارية
  :وقد مت حتديد ما يلي لكل جلسة تدريـبية

  .لسة، والتقييم العاماملدة الزمنية، واأللعاب الذكية، واهلدف العام لكل ج
  : مـثال تطبـيقي

وهي عملية عقلية من مكونات مهارات حل : تعتمد هذه اللعبة على مهارة اكتشاف العالقات  (Quarto)لعبة الكوارتو  
  .املشكالت تقيس قدرة الالعب على اكتشاف العالقات املختلفة ألجزاء اللعبة، وهذه املهارة متثل مفاتيح احلل ملشكلة اللعبة

  .دقيقة) 45: (املدة الزمنية
  ) لعبة الكوارتو : (املواد

  :أهداف اجللسة اخلاصة
  .حتديد املشكلة -1
  .التعرف على قواعد اللعبة -2
  .االلتزام باملهمة -3
  الوصول إىل احلل بأقل اخلطوات -4
 تطوير مهارة اكتشاف العالقات -5

  :إجراءات اجللسة
  توزيع الطالب على أربع جمموعات متكافئة* 
  .بة واهلدف العام منها عرض اللع* 
  .شرح قواعد اللعبة* 
  .مالحظة الطالب أثناء العمل* 
  تقوية روح املنافسة بني الطالب من خالل التشجيع * 
  التقيد بالزمن احملدد لكل جلسة * 
  التأكد من مشاركة الطالب كافة* 
  إغالق اجللسة ويئة الطالب للجلسة الالحقة* 
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  :الفئة املستهدفة
من خالل العينة املقصودة املمثلة )  التاسع األساسي ( ا الربنامج الطالب املتفوقني يف الصف الثالث املتوسطستهدف هذا

، وقد مت اختيار أفراد الدراسة وفق شروط وحمكات مت االتفاق عليها مع إدارة ) الرياض –طالب مدارس اململكة  (ألفراد الدراسة 
  .ار املتبعة يف برامج املتفوقني يف السعوديةاملدارس وهي متطابقة مع معايري االختي

  :جتريب االختبار على عينة استطالعية
بعد حتكيم املقياسني من قبل خمتصني يف جمال التربية اخلاصة واإلرشـاد من حملة درجة الدكتوراه، مت اعتماد صدق 

  .املقياسني بناًء على مالحظام
جند األهلية يف الريـاض، وهـي من املدارس املميزة على مستوى  مت التجريب على عينة مقصودة من طالب مدارس

  .طالباً من الطلبة املتفوقني) 30(وعددهم )  التاسع األساسي (اململكة العربية السعودية، تضمنت الصف الثالث املتوسط 
ضوحها وصياغتها، أما أهداف املرحلة التجريبية فكانت التعرف على أي مشكلة جوهرية تتعلق بتعليمات الفقرات وو

وكفاية الوقت املخصص لتطبيق املقياسني، وظروف التطبيق ومتطلباته، وجتميع معلومات من خالل مالحظات مراقيب االختبار 
والطالب على مدى فهمهم للفقرات، ونوع املشكالت اليت واجهتهم يف اإلجابة، ومستواها من الوضوح، ، وجتميع بيانات حتليلية 

 ملهـمةاود أخطاء يف مفاتيح إجاباا وتقدير فاعلية اخليارات املوجودة على كل سؤال إىل غري ذلك من املعلومات للعناصر، وعدم وج
  ).2000الدوسري، (

  
  :تصمـيم الدراسة واألساليب اإلحـصائية

ستقصاء أثر مت استخدام التصميم شبه التجرييب الذي يتضمن اموعتني التجريبية والضابطة مبقياسني قبلي وبعدي، ال
للتحقق )  ANCOVA( الربنامج يف تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز مت استخدام حتليل التباين األحادي املشترك 

من داللة الفروق بني متوسطات درجات اموعتني التجريبية والضابطة، قبل وبعد تطبيق الربنامج االثرائي، وحتليل التباين املشترك 
 .لفحص الفروق بني املتوسطات والتفاعل بني املتغريات)  MANCOVA (املتعدد 

  :متغريات الدراسة
  :املتغري املستقل، ويشمل - 

  .برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكية يف تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية لإلجناز لدى الطلبة املتفوقني
  :املتغريات التابعة - 

  .مهارات حل املشكالت -1
  .لإلجنازالدافعية  -2

 عرض النتائج

هدفت الدراسة احلالية تعرف أثر برنامج إثرائي قائم على األلعاب الذكـية يف تطوير مهارات حل املشكالت والدافعية 
  .لإلجناز لدى الطالب املتفوقني يف اململكة العربية السعودية

املشكالت بعد تصحيحه، وحسبت حسبت درجات األفراد على مقياس حل  وألغراض التحليل اإلحصائي للبيانات فقد
حسب ترتيب  وفيما يلي عرض للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة .درجات األفراد على مقياس الدافعية لإلجناز وأبعاده الثالثة

  :فرضياا
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  :الفرضية األوىل
موعتني التجريبية بني متوسطات درجات أفراد اα  ( ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  .والضابطة على مقياس مهارات حل املشكالت، تعزى إىل الربنامج االثرائي
وللتحقق من هذه الفرضية، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية القبلية والبعدية واملعدلة لدرجات كل من 

  .نتائج ذلك) 4(يبني اجلدولاموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس مهارات حل املشكالت، و
 :املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية القبلية والبعدية واملعدلة ملقياس مهارات حل املشكالت حسب اموعة )4(جدول 

 البعدي املعدل البعدي القبلي 

 فاالحنرا املتوسط احلسايب
 املعياري

 فاالحنرا املتوسط احلسايب
 املعياري

 اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب

 0.45 21.46 2.63 21.44 3.79 17.56 ريبيةجت

 0.45 18.85 3.36 18.88 2.45 17.63 ضابطة

 0.32 20.16 3.24 20.16 3.14 17.59 اموع

  
أن هناك فروقا ظاهرية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اموعة ) 4( يبني اجلدول

ى مقياس مهارات حل املشكالت نتيجة لتطبيق الربنامج االثرائي، وأن درجات مقياس مهارات حل املشكالت لدى أفراد الضابطة عل
يف االختبار البعدي، يف حني تغريت درجات الطلبة يف ) 21.44(يف االختبار القبلي إىل ) 17.56(  قد تغريت من ةاموعة التجريبي

اموعتني  ولفحص داللة هذا التغري بني. يف االختبار البعدي) 18.88(  الختبار القبلي اىليف ا )17.63( اموعة الضابطة من
  )5( الضابطة والتجريبية استخدم حتليل التباين املشترك األحادي، والنتائج مبينة يف اجلدول

  
  ألثر الربنامج يف حل املشكالت ANCOVAحتليل التباين املشترك األحادي ) 5(جدول 

 
درجات  املربعاتجمموع   

 احلرية

متوسط 
 املربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.000 54.01 178.07 1 178.07 القبلي

 0.000 16.53 54.50 1 54.50 جتريبية

   3.30 29 95.61 اخلطأ

    31 326.22 اموع

  
ة عند مستوى داللة أقل من وجود فروق ذات داللة إحصائي) 5(تظهرنتائج حتليل التباين املشترك األحادي يف اجلدول 

)0.05 ≤ α ( موعتني الضابطة والتجريبية على مقياس مهارات حل املشكالت، وبالنظر إىلبني متوسطات درجات أفراد ا
يتضح هذا الفرق لصاحل أفراد اموعة التجريبية، حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل هلم ) 4( املتوسطات احلسابية املعدلة يف اجلدول

  )18.85(يف حني بلغ ألفراد اموعة الضابطة ) 21.46(
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  :لثانيةالفرضية ا
بني متوسطات درجات أفراد اموعتني التجريبية )  α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  

 .الجناز، تعزى إىل الربنامج االثرائياوالضابطة على مقياس دافعية 
لفرضية، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية القبلية والبعدية واملعدلة لدرجات كل من وللتحقق من هذه ا

  .نتائج ذلك) 6( اموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية لإلجناز، ويبني اجلدول
  )6(جدول 

  .لدرجة الكلية للدافعية لالجناز حسب اموعةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية القبلية والبعدية واملعدلة ل

 
 البعدي املعدل البعدي القبلي اموعة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 اخلطأ املعياري

  1.88  207.02  10.09  206.94  11.54  202.13 الضابطة
 1.88  213.55  3.59  213.63  10.00  203.19 جتريبية

  1.88  207.02 8.19  210.28 10.64  202.66 اموع
  
  

أن هناك فروقا ظاهرية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية، ومتوسط درجات اموعة الضابطة ) 6( يبني اجلدول
دول موعة التجريبية، ويظهر يف اجلحل طالب اعلى مقياس الدافعية لالجناز نتيجة لتطبيق الربنامج االثرائي، وكانت هذه الفروق لصا
 يف االختبار القبلي إىل) 202.13( ريت منقد تغالسابق أن متوسط درجات مقياس الدافعية لإلجناز لدى أفراد اموعة الضابطة 

 تبار القبلي اىليف االخ) 203.19(يف االختبار البعدي، يف حني تغريت درجات الطلبة يف اموعة التجريبية من ) 206.94(
ولفحص داللة هذا التغري بني اموعتني الضابطة والتجريبية استخدم حتليل التباين املشترك األحادي . يف االختبار البعدي) 213.63(

  ).7( والنتائج مبينة يف اجلدول
  ) 7( جدول 

  ألثر الربنامج يف الدافعية لإلجنازANCOVA حتليل التباين املشترك 

 
جمموع   

 عاتاملرب

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.256 1.34 0.04 1 0.04 القبلي

 0.021 6.00 0.17 1 0.17 اموعة

   0.03 29 0.81 اخلطأ

    31 1.03 اموع

  
لة أقل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال) 7(تظهر نتائج حتليل التباين املشترك األحادي يف اجلدول 

بني متوسطات درجات أفراد اموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس الدافعية لإلجناز، وبالنظر إىل املتوسطات )  α ≥ 0.05(من
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) 213.55( يتضح هذا الفرق لصاحل أفراد اموعة التجريبية، حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل هلم) 6( احلسابية املعدلة يف اجلدول
  ). 207.02(لغ املتوسط ألفراد اموعة الضابطة يف حني ب

  )8(جدول 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية القبلية والبعدية واملعدلة ألبعاد الدافعية لالجناز حسب اموعة

  
 البعدي املعدل البعدي القبلي اموعة 

اف االحر املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 املعياري

 اخلطأ املعياري املتوسط احلسايب

  0.85  67.568  4.83  67.88  6.73  65.88 الضابطة املثابرة

 0.85  71.682  1.86  71.38  4.75  66.75 جتريبية

 0.60  69.62  4.01  69.63  5.75  66.31 اموع

يسعى هدف 
 لتحقيقه

  1.22  69.86  7.08  70.19  5.70  69.06 الضابطة

 1.22  71.83  2.56  71.50  4.75  68.13 جتريبية

 0.86  70.84  5.28  70.84  5.18  68.59 اموع

  0.92  69.04  6.13  68.88  6.93  67.19 الضابطة الطموح

 0.92  70.58  2.05  70.75  3.20  68.31 جتريبية

 0.64  69.81 4.60  69.81  5.34  67.75 اموع

  
على املقياسني  الضابطة والتجريبية بني متوسطات أفراد اموعتني وجود فروق ظاهرية) 8(تظهر البيانات يف اجلدول رقم 

  .يبني أثر الربنامج يف أبعاد الدافعية لإلجناز)  9(  واجلدول رقم. القبلي والبعدي
  )9(جدول 

  ألثر الربنامج يف أبعاد الدافعية لإلجناز MANCOVAحتليل التباين املشترك املتعدد 
قيمة ولكس  

 المبدا

توى مس قيمة ف
 الداللة

 0.128 2.08 0.80 املثابرة قبلي

 0.023 3.80 0.69 هدف يسعى لتحقيقة قبلي

 0.002 6.74 0.55 الطموح القبلي

 0.010 4.68 0.64 اموعة

  
ولتوضيح أثر الربنامج على أبعاد مقياس الدافعية لإلجناز، فقد استخرجت نتائج حتليل التباين املشترك املتعدد لكل بعد من 

  .يبني النتائج) 10(بعاد الدافعية واجلدول أ
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  )10(جدول 
  ( MANCOVA )حتليل التباين املشترك املتعدد ألثر الربنامج يف كل بعد من أبعاد الدافعية لإلجناز 

 

جمموع  مصدر التباين 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.081 3.29 0.15 1 0.15 املثابرة قبلي املثابرة

 0.002 12.16 0.57 1 0.57 اموعة

   0.05 27 1.27 اخلطأ

    29 1.99 اموع

هدف يسعى 
 لتحقيقه

 0.005 9.16 0.95 1 0.95 هدف يسعى لتحقيقة قبلي

 0.269 1.28 0.13 1 0.13 اموعة

   0.10 27 2.81 اخلطأ

    29 3.89 اموع

 0.001 14.35 0.87 1 0.87 الطموح القبلي الطموح

  0.07  اموعة
  

1  0.07  1.09  0.306  

   0.06 27 1.65 اخلطأ

    29 2.59 اموع

  
يف بعد املثابرة )  0.05(  بينت نتائج حتليل التباين املشترك يف اجلدول السابق أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى

أن ) 9(وتبني من املتوسطات احلسابية املعدلة يف اجلدول )  12.16(  ريبية، حيث بلغت قيمة فبني أفراد اموعتني الضابطة والتج
 يف حني بلغ ألفراد اموعة الضابطة)  71.68( هذا الفرق لصاحل أفراد اموعة التجريبية، حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل هلم

)67.57.(  
يف )  0.05(  اجلدول السابق عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى كما أظهرت نتائج حتليل التباين املشترك يف

وتبني من املتوسطات احلسابية )  1.28(  بعد هدف يسعى لتحقيقه بني أفراد اموعتني الضابطة والتجريبية، حيث بلغت قيمة ف
  ).69.86(وبلغ ألفراد اموعة الضابطة )  71.83( أن املتوسط املعدل ألفراد اموعة التجريبية قد بلغ) 6(املعدلة يف اجلدول 

يف )  0.05(  إحصائية عند مستوى كما أظهرت نتائج حتليل التباين املشترك يف اجلدول السابق عدم وجود فرق ذي داللة
اجلدول  ة املعدلة يفوتبني من املتوسطات احلسابي) 1.09( والتجريبية، حيث بلغت قيمة ف بعد الطموح بني أفراد اموعتني الضابطة

 .)69.04(ألفراد اموعة الضابطة  وبلغ)  70.58( بلغ أن املتوسط املعدل ألفراد اموعة التجريبية قد) 8(
  
   



مممم2012- - - - ) ) ) ) 4((((العددالعددالعددالعدد                                                                                                                                ���� أ�� ا�	���� .د.أ                                                                                                                                     لتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوق    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية  

 

21                                                                                                                                 لثالث            لثالث            لثالث            لثالث            المجلداالمجلداالمجلداالمجلدا    

       

 

 

  مناقشة النتائج والتوصيات 
ضوء  يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها وفقاً ألسئلة الدراسة، كما يتضمن جمموعة من التوصيات يف

  .تلك النتائج
  :مناقشة نتائج الفرضية األوىل: ًأوال

بني متوسطات ) α ≥ 0.05(ـوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مست أظهرت النتائج اخلاصة ذه الفرضية وجود
زى إىل الربنامج اإلثرائي درجات أفراد اموعتني التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل املشكالت لصاحل اموعة التجريبية تع

  .وبالتايل ترفض فرضـية الدراسة الصفرية
ـمية من خالل علىوقد تشري هذه النتيجة إىل أن إمكانية تطوير مهارات حل املشكالت ميكن أن يتحقق يف حميط البيئة الت

ي خالل اليوم الدراسي، بتخصيص حصة استخدام  الربامج االثرائية اليت تتضمن األلعاب الذكية والتعامل معها بشكل فردي أو مجاع
دراسية لتنفيذ مثل هذه الربامج، حيث تعمل على خفض التوتر الناشئ عن ضغط الربنامج اليومي، وتفريغ طاقات الطلبة يف إثارة 

  .التفكري وإدامته وتوسعة جماله
ل يف املناهج املدرسية العامة اليت تفتقر وميكن تفسري هذه النتيجة بأن الربنامج االثرائي احلايل قد ساهم يف سد النقص احلاص

  .اىل التنويع وكسر الروتني، ويليب بعض احتياجات الطلبة املتفوقني اليت تتناسب واحتياجام املختلفة عن الطلبة العاديني
فسة واقعية وقد تعزى هذه النتيجة  إىل ماحققته اجللسات التدريبية اليت تضمنها الربنامج احلايل من أنشطة إثرائية ومنا

مفتوحة ختللت فقراته، مما ساعد الطالب على استثمار حاالم اإلجيابية جبذم إىل استخدام مستويات التفكري العليا يف حل املشكالت 
اليت تضمنتها األلعاب الذكية على اختالف مستوياا من حيث الصعوبة ألطول فترة ممكنة، وقد ظهر ذلك من خالل جلسات 

  .ساعد أيضاً على ذيب سلوك الطالب تدرجيياً وااللتزام بوقت اجللسات بشكل دقيق الربنامج، وقد
وميكن تفسري هذه النتيجة بأن الربنامج احلايل ساعد الطالب املتفوق على التفكري بشكل مـبدع من خالل رؤية املشكالت 

فكار وحلول للمشكالت، واختاذ القرار، ببصرية نافذة من زوايا عـديدة، وامتالك العـديد مـن األفكار املبدعة واجلديدة وتوليد أ
 ،ملدروسة بعناية على تنمية هذه اجلوانب بشكل منظماوثقة عالية بالنفس، حيث أن مثل هذه األلعاب تساعد من حيث بناء مراحلها 

تفكري العليا اليت تتطلب جهدا مضاعفا وقد تعزى هذه النتيجة اىل أن الربنامج احلايل وفر أكرب قدر من املنافسة وخاصة يف مراحل ال
  .وتفكريا عميقا، من خالل تدرج األلعاب يف درجة الصعوبة، وهذ الوضع يستهوي الطلبة املتفوقني إلثبات قدرام 

تة وميكن أن تعزى هذه النتيجة أيضاً اىل التنويع الكبري يف األلعاب الذكية اليت احتواها الربنامج، حيث أن هذه األلعاب متفاو
يف الصعوبة، مما أتاح للطالب كافة املشاركة ا والتنافس ضمن مراحل اللعبة املناسبة لقدرام، حيث أثبت األدب التربوي بأن هناك 

اضافة إىل أن مهارات حل املشكالت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرات العقلية و التفكري . فروقا فردية بني الطلبة املتفوقني أنفسهم
 (Betz, 2003 ) و دراسة بتز).  2007(، و دراسة شحروري )4200( دراسة الشبول ، وقد اتفقت هذه النتيجة معاإلبداعي

  (Palhares, Ferreira, 2008)ودراسة بلهارس وفريرا 
                                                              :                                                                         مناقشة نتائج الفرضية الثانية: ًثانيا

بني متوسطات ) α ≥ 0.05( أظهرت النتائج اخلاصة ذه الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
برة، والطموح، وهدف يسعى لتحقيقه، درجات أفراد اموعتني التجريبية والضابطة على مقياس الدافعية لإلجناز بأبعاده الثالث، املثا
  .لصاحل اموعة التجريبية تعزى إىل الربنامج اإلثرائي، وبالتايل ترفض فرضية الدراسة الصفرية
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وقد تشري هذه النتيجة إىل أن الربنامج االثرائي الذي استند إىل األلعاب الذكية ، تضمن مهمات تنسجم مع قدرات الطلبة 
طوير دافعيتهم، ألا تشكل حتديا وإثارة هلم كي يتابعوا احملاوالت إلجناز املهمة املطلوبة يف كل جلسة ، فهم املتفوقني، وتعمل على ت

  .يتمتعون بدافعية متيزهم عن الطلبة العاديني
وح وقد تعزى هذه النتيجة إىل ما حققته اجللسات التدريبية واليت تضمنها الربنامج احلايل من أنشطة إثرائية وتنافس مـفت

  .على املستوى الفـردي، والتفاعل اجلماعي من خالل استخدام أسلوب اموعات
وقد يعزى السبب أيضاً إىل أساليب التعزيزاملختلفة اليت قام ا فريق العمل من خالل اجللسات التطبيقية من الثناء والتشجيع 

مما عزز ثقة الطالب املتفوقني بأنفسهم وزاد من دافعية  ـب يف الوقت نفسه،العب واملراقواحترام تفكرياآلخرين والقيام بدور ال
 اإلجناز لديهم بشكل منظم وإرساء العالقات احلميمة بني أفراد اموعات وتعزيز النظرة اإلجيابية لدى أفراد الدراسة للمدرسة واهليئة

  .التدريسية
على ااء املهمة بنجاح اليت قام الـربنامج االثرائي  ىل اجلدية وقوة اإلرادة واإلصرارمن قبل الطالبوقد تعزى هذه النتيجة إ

  .احلايل بتنميتها يف نفوس الطالب من خالل اجللسات التدريبية  اليت تضمنت جمموعة األلعاب الذكية
  (Klawe,1992) ودراسة كالو  (Parker & Lepper 1992 )وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة باركر وليرب

بني ) α ≥ 0.05(اصة ذه الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما أظهرت النتائج اخل
  .متوسطات درجات أفراد اموعتني التجريبية والضابطة، لصاحل اموعة التجريبية على بعد املثابرة
ن خالل تضمينه أنشطة جديدة على وقد تعزى هذه النتيجة  اىل الربنامج االثرائي احلاىل بقدرته على تطوير بعد املثابرة، م

البيئة املدرسية، متثلت باأللعاب الذكية واليت حتتوي مستوى عالٍ من التشويق والتحدي، سواًء على املستوى الفردي، أم الزوجي، أم 
وح أثناء جلسات اجلماعي، واالستغراق بالعمل وااللتزام باملهمة حىت اجنازها،  وتدفق احللول واألفكار، ومن خالل التنافس املفت

ويتطابق هذا الوضع مع ما جاء . الربنامج، والتعزيز املستمر من قبل فريق العمل مما زاد من تقدير الطالب لذوام والعمل جبد وإصرار
 (يف األدب التربوي من تعريف لبعد املثابرة بأنه مستوى مرتفع من اإلصرار على حل املشكلة خالل مرحلة اختزان الفكرة وبعدهـا 

  ).2004جروان، 
وقد تعزى هذه النتيجة اىل أن الربنامج احلايل قام مبا حيتويه من أنشطة اثرائية وألعاب بتنمية ثقة الطالب بنفسه، واحلرص على 

  .استغالل الوقت وأمهيته، وقدرته على التمييز
االنشطة، واليت تقوم بكسر  وقد تعزى  هذه النتيجة اىل ختصيص حصة دراسية ضمن الربنامج الدراسي ملمارسة مثل هذه

  .الروتني املدرسي، وجتديد مهم الطلبة، وتفريغ التوتر القائم لديهم جراء طول اليوم الدراسي، وتكرار املعلومات، ورتابة املكان
اخلطيب، ( و)  2007الداهري، ( و)  2004جروان، (وقد اتـفقـت هذه النتـيجة مع ما جاء فـي  األدب التربوي 

 ). 2004عوض،( ودراسة) 1995آل شارع، (  و)  2002امي وعدس، قط( و) 2003

ولقد استطاع الربنامج احلايل أن يطور لدى طالب اموعة التجريبية بعد املثابرة مما عزز وحسن هذا البعد لديهم كما ظهر 
  .ذلك جلياً من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات اخلاصة ذا البعد

بني )  α ≥ 0.05(هذه الفرضـية عدم وجـود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  كما أظهرت نتـائج
  .، كما ال يوجد تفاعل بني اموعتني التجريبية والضابطة  أفراد اموعتني التجريبية والضابطة على بعد هـدف يـسعى لتحقيقه
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 تعزز بعد يسعى لتحقيقه يف نفوس التالميذ على حد سواء من وقد يعزى السبب يف ذلك اىل األساليب التربوية احلديثة اليت
 خالل النماذج املختارة من العلماء واملشاهري، والقدوة احلسنة يف املناهج املدرسية، مما جعل أفراد اموعتني على  درجة متساوية يف

  .هذا البعد
والدين واألقران املرتفعة جتاه الطالب املتفوق، مما يؤدي وقد يعزى السبب إىل التنشئة االجتماعية وما تتضمنه من تقديرات ال

إىل ارتفاع تقدير الطالب املتفوق لنفسه ويدفعه إىل وضع هدف يسعى لتحقيقه نصب عينيه ، ويعرف األدب التربوي هذا البعد على 
، وعلى هذا يكون الطلبة املتفوقون )2004جروان، (أنه نضال لزيادة قدرات الفرد على التحصيل املتميز ملستويات خمتلفة من النشاط 

على وترية واحدة نسبياً ومتسقة لتحصيل التميز واحلصول على مراتب متقدمة بغض النظر عن تفاوت قدرام فهم يسعون دوما 
  .لتحقيق أهدافهم، من خالل مضاعفة جهدهم للوصول إىل مكانة إلرضاء ذوام

يسعى دائما لتحقيق أهدافه  لتربوي حيث دلت الدراسات بأن الطالب املتفوقوقد اتفقت هذه النتيجة مع ماجاء يف األدب ا
  ).2003اخلطيب، ( و) 2004جروان، (ويثق بنفسه وتغمره السعادة عند حتقيقها 

)  α ≥ 0.05(كما أظـهرت نتائـج هذه الفرضية عـدم وجود فـروق ذات داللة إحصائية عـنـد مستوى الداللة 
  التجريبية والضابطة على بعد الطموح بني متوسطات اموعتني

كما اليوجد تفاعل بـني اموعـتني التجريبـية والضابـطة، وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن كلتا اموعتني التجريبية 
احلياة العملية ، وهم بالتايل يدركون أمهية بعد الطموح سواًء على املستوى األكادميي أو )املتفوقني(والضابطة تنتمي إىل الفئة نفسها 

بوجه عام، وهي صفة عامة يتصف ا الطلبة املتفوقون، حيث يعرف األدب التربوي هذا البعد على أنه رغبة قوية للنجاح، وحتقيق 
  ).1998الوقفي، (تقدير اجيايب للذات، وصـيانة هذا التـقدير وإدامـته 

رسية واليت حتث الطالب وتنمي طموحه للوصول اىل مراكز وقد تعزى هذه النتيجة اىل األساليب التربوية واالختبارات املد
  .متقدمة بني أقرانه، والضابطة، حيث يسعى الطالب املتفوق وحيرص على زيادة تفوقه واحملافظة على هذا التقدم وعدم االخالل به 

ها اخلاصة والعامة، ووضوح وقد تعزى هذه النتيجة اىل فلسفة مدارس اململكة اليت مت تطبيق الربنامج احلايل فيها، وأهداف
الرؤية واهلدف يف تنمية اإلبداع والتفوق، من خالل توفري فرصاً جلميع الطالب للوصول إىل أقصى حد ممكن من قدرام العقلية 

  .وحتفيز التفكري، وتوافر مصادر التعلم فيها، وتنويع أساليب التقييم، واملناخ املدرسي اآلمن
  

  :ياتالتوص
  :لدراسة احلالية يوصي الباحثاليت أسفرت عنها اويف ضوء النتائج 

إجراء دراسات أخرى تتضمن األلعاب الذكيةعلى عينات من  الطلبة املوهوبني، والعاديني، وذوي صعوبات التعلم،  -1
  .واملضطربني انفعاليا، واستخدام متغيـرات أخــــرى كاجلنس واملستوى الدراسي

ومعلمـني متخصصني على غرار ) نادي املتفوقني(املدارس العادية استخدام غرف مصـادرللتـعلم خاصـة داخل  -2
غرف مصادر التعلم اخلاصة بذوي صعوبات التعلم، وتزويدها باأللعاب الذكية دف تنمية مهارات حل املشكالت و الدافعية 

 .لإلجناز
مـية تلك األلعاب القيام بدورات تدريبية ألولياء األمور على األلعـاب الذكـية وتعريفــهــم بأهـــ -3

 .وكيفية اختيار املناسب ألبنائهم منها ملا يعود عليهم بالنفع والفائـــدة واســتغالل أوقـــات الفراغ بشكل إجيايب
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ضرورة البحث والتنقيب عن كل جديد يف جمال األلعاب الذكية، والعمل على حماكاا وتقليدها، من قبل الباحثني  -4
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