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  صالح هادى فرحان العنزى  اســم الباحـث
شطة اإلثرائية للطلبة المتفوقين والعاديين أثر برامج األن  عـنـوان البحث

بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت على مستواهم 
  التحصيلى وقدراتهم االبتكارية

  القاهرة  جـامـعــــة
  معهد الدراسات والبحوث التربوية  كـلـيـــــة
  علم النفس التربوى  قـســــــم
  )م٢٠٠٢(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  ف الدراسةهد

تقويم أثر برنامج األنشطة اإلثرائية للطلبة المتفوقين والعاديين فى  -١
  .المرحلة المتوسطة، فى التحصيل الدراسى والقدرات االبتكارية

معرفة مدى إمكانية االستفادة من برنامج األنشطة اإلثرائية فى التدريس  -٢
د للطلبة العاديين، وذلك بهدف رفع مستواهم التحصيلى فى الموا

  .الدراسية المختلفة وتنمية قدراتهم االبتكارية
  منهج الدراسة

اختيرت عينة الدراسة من الطلبة المتفوقين والطلبة العاديين فى المرحلة 
 طالبا وطالبة من الطلبة المتفوقين ٣٠٦المتوسطة، وقد بلغ حجم العينة 

تفكير والعاديين من خالل أدوات الدراسة التى تمثلت فى اختبار تورانس لل
االبتكارى، واختبارات التحصيل الدراسى القبلية والبعدية من إعداد مجموعة 

  .من موجهى المواد الدراسية المختلفة
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  استنتاجات الدراسة
ال توجد فروق ذات : "لم يتحقق الفرض األول الذى ينص على إنه  -١

بين متوسطى درجات العينة التجريبية ) ٠,٠٥=ل(داللة إحصائية 
متفوقين والعاديين، فى التطبيق القبلى والبعدى الختبار من الطلبة ال

فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية حيث "التحصيل الدراسى 
  ".ارتفعت متوسطات التطبيق البعدى

ال يوجد تفاعل دال : "تحقق الفرض الثانى الذى ينص على إنه  -٢
بين التطبيقين القبلى والبعدى للتحصيل الدراسى ) ٠,٠٥=ل(إحصائيا 
 ".والجنس

ال يوجد تفاعل دال : "لم يتحقق الفرض الثالث الذى ينص على أنه  -٣
بين التطبيقين القبلى والبعدى للتحصيل الدراسى ) ٠,٥=ل(إحصائيا 

فقد وجد تفاعل دال إحصائيا حيث ارتفعت متوسطات "والمجموعة 
 ".المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة

ال توجد فروق ذات : "ذى ينص على أنه تحقق الفرض الرابع ال -٤
فى التطبيق البعدى بين الجنسين فى ) ٠,٠٥=ل(داللة إحصائية 

 .التحصيل الدراسى

ال توجد فروق ذات "لم يتحقق الفرض الخامس الذى ينص على أنه  -٥
فى التطبيق البعدى بين المجموعات ) ٠,٠٥=ل(داللة إحصائية 

 درجات المجموعتين الثالث فى التحصيل الدراسى، حيث تفوقت
 .التجريبيتين على المجموعة الضابطة

  
  


