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 ملخص باللغة العربية

 -فاعلية برنامج إثرائي في القضايا البيوهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
لدى الطلبة الموهوبين في مركز االمير  التفكير الناقد مهارات القيم العلمية و اخالقية لتنمية 

 فيصل بن خالد لرعاية الموهوبين في أبها .
من الطلبة الموهوبين الملتحقين في مركز  طالبا   (54) الدراسة من  عينةتكونت 

االمير فيصل بن خالد لرعاية الموهوبين، تم اختيارها بالطريقة القصدية، تم تقسيمهم 
شبه حيث اتبعت الدراسة الحالية المنهج تجريبية وضابطة،  بالتساوي إلى مجموعتين

 :التجريبي. ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األدوات اآلتية
 مقياس القيم العلمية من اعداد الباحثان. -
 . 2000مقياس كاليفورنيا للتفكير الناقد -  

في القضايا البيو اخالقية  كما قام الباحثان بإعداد مجموعة من األنشطة اإلثرائية     
وفق استراتيجية اإلثراء. وبعد التطبيق القبلي البعدي ألدوات الدراسة تم جمع البيانات 

من األساليب اإلحصائية المناسبة، كالمتوسطات الحسابية  ومعالجتها إحصائيا  باستخدام عدد
 . T-testواالنحرافات المعيارية واختبار
  : اآلتيةتوصلت الدراسة إلى النتائج 

بين متوسطي درجات ( α ≥  0.05داله إحصائيا عند مستوى الداللة ) وجود فروق  
في التطبيق القبلي والبعدي  -بين المجموعتين التجريبية والضابطة  -الطلبة الموهوبين  

الختبار التفكير الناقد ومقياس القيم العلمية  وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية في 
 االختبار البعدي.

 القضايا البيو اخالقية، التفكير الناقد، القيم العلمية، الطلبة الموهوبين.الكلمات المفتاحية: 
  



 اخالقية لتنمية القيم العلمية ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين ........ -في القضايا البيو

- 149 - 

 

Abstract 

This study aimed to recognize the effectiveness of enhanced 

program in bio-ethical issues in order to improve critical thinking and 

scientific values among gifted students in the prince Faisal bin Khalid 

center in Abha. 

The study sample consisted of (54) talented students who enrolled the 

prince Faisal bin Khalid center, and this sample was chosen intentionally, 

and divided equally into two groups. Where the current study adopted the 

semi-experimental method. And in order to answer this study questions, 

the following materials had been used:  

 California scale of critical thinking 2000. 

 The scientific values scale, that prepared by researches.  

Also, it had been confirmed the authenticity of study tools. Moreover, 

the two researches prepared a group of enhanced activities in the bio-

ethical issues according to enrichment strategies. And after the pre,  post 

application of the study materials, data were collected and processed 

statistically by using a number of an appropriate statistical methods, such 

as averages, standard deviation, and t-test.  

Finally, this study results concluded the following:  

- There were statistically significant differences at significance level 

(0.000) among the averages of talented students - both groups: the 

experimental and the control groups- in the pre, post application of 

critical thinking's test, the scientific values' test, and the differences 

were in favor of the experimental group in the post-test.   

 key words: Bio-ethical issues, Critical thinking's, the Scientific Values' 

Test, Gifted Students. 
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 ملقدمة:ا

من أكثر فئات المجتمع حاجة إلى رعاية ومتابعة مستمرة  ،الموهوبين الطلبةتعتبر فئة        
من األمور   يعد ،اإلنسانية المبدعة ، حيث أن استثمار مثل هذه العقولمن قبل المختصين

، فالثروة  البلد ومستقبله لحاضر   ة،لما له من آثار  ايجابي  ،مختلف المجتمعات والبيئاتفي  الهامة، 
خالصة تلك الثروة    الموهوبين مصدر قوتها وتقدمها، ويمثل تكون ، أمة من األممالبشرية لدى كل 

 .وانجازاتها 
اهمية على ، في المملكة العربية السعودية العامة، السياسات التعليميةقد اكدت و 

تاحة  ،اكتشاف الموهوبين ورعايتهم  مواهبهم لتطويروذلك  ،لهم اإلمكانات المختلفةكافة وا 
، بهم خاصةالبرامج الوضع كذلك ، و المختلفةالتربوية في إطار البرامج  ،االبداعية وقدراتهم
 ،العديد من الجهات الرسمية الموهوبين، من قبلالطلبة خالل تطوير برامج رعاية من وذلك 

 (.2011واإلبداع )العقيل، والتفوق ذات العالقة بمجال الموهبة
 السائد االفتراض أن )Boettger &  Reid, (2016  بوتجر و ريد من كل يرى

 كون لهم. مخصصة تعليمية برامج أي إلى تحتاج ال ،الموهوبين الطلبة فئة أن ،االفراد لدى
 تعطى لم لذلك العاديين، الطلبة مناهج عن تختلف ال الموهوبين، للطلبة التربوية البرامج
 الطلبة تعليم قضايا اكتسبت حيث  ،المطلوبة االهمية الموهوبين الطلبةب الخاصة التعليم برامج

 حيث الموهوبين، تعليم برامج الستدامة وذلك ،األخيرة العقود في ا  متزايد تقدما   ،الموهوبين
 أساليب و التعليمية البرامج وتنويع الموهوبين، لخاصةا المدارس تطوير  الضرورة من أصبح

 مؤهالت لتطوير  ،التدريبية والبرامج الخطط وضعو  المنهاج، محتوى إلثراء وذلك ،التدريس
 الموهوبين. الطلبة يدرسون الذين المعلمين

حيث اصبحت تشتمل  ،إلى الطلبة الموهوبينالموجهة التعليمية وقد تعددت البرامج      
المناهج  عجزل نظرا  ؛ ( Acceleration)والتسريع  ، (Enrichment)اإلثراءبرامج على 
بحاجة إلى  همفان، وبالتالي الموهوبين في مختلف المجاالتالطلبة  متطلباتعن تلبية  ،العامة

 تتجاوز حدود ما يقدمه البرنامج العام ،أو مقررات دراسية متطورة أو متقدمة ،مناهج متميزة
 .2016) )جروان، في مختلف المراحل والمقدم لجميع الطلبة

 &Gubbels; Segersفيرهوفين جلوبس وسيجريس و  ويشير    
Verhoeven,2014) ( ،االحتياجات التعليمية للطلبة  يلبيال  ،النظام التعليمي العادي أن

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Horv%C3%A1thov%C3%A1%2C%20Bo%C5%BEena%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Reid%2C%20Eva%22%7C%7Csl~~rl','');


 اخالقية لتنمية القيم العلمية ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين ........ -في القضايا البيو

- 151 - 

إحدى  لديهم. لذلك يعتبر االثراء االكاديمي على االنجاز كونه يؤثر بشكل سلبيالموهوبين، 
من التحدي والمثابرة لدى  يزيد كونه، يمكن تقديمها للطلبة الموهوبين، التي الهامةالطرق 

 هؤالء الطلبة .
( اإلثراء بأنه إدخال تعديالت أو إضافات على المناهج  2016يعرف جروان )        

في المجاالت المعرفية  الموهوبينحتى تتالءم مع احتياجات الطلبة  ،المقررة للطلبة العاديين
التعديالت أو اإلضافات على شكل تلك ، بحيث تكون فعالية واإلبداعية والحس حركيةواالن

 ،الدراسية التقليدية المقرراتأو بزيادة مستوى الصعوبة في     ،دراسيةال في المقرراتزيادة 
بأنه  (savaeer,2007)وعرفه سفاير  .الدراسية المقرراتأو أكثر من  مقررأو التعمق في 
 اتاهتمام إلثارةوذلك  ،العاديالدراسي  المنهاجتتجاوز حدود التي خبرات مجموعة من ال

وقدرات عقلية ونفسية  اعا  بدإخاصة في المواد التي تتطلب  ،للمعلم لالنتباهودفعهم  ،الطلبة
  .متباينة

يتم تقديمه النشاط االضافي الذي  أن (Stevenson,2009 )ويرى ستيفنسيون     
 ،مالئمة مبني على استراتيجيات تعليمية يكون أن يجب الموهوبين، الطلبة معلم من قبل 

ذات العالقة المباشرة  ،لزيادة وتعميق فهم المعرفة بشكل عامودي، وذلك إمابحيث يكون 
من  العلمية، وذلك للمفاهيم الطلبةلتوسيع تعلم  ،أفقيأن يكون بشكل  أو ،بالمحتوى العلمي

 .قة غير المباشرة بالمحتوى العلميذات العال ، المعرفة مخالل اكسابه
، الهامة العديد من الفوائد والمتفوقين وللبرامج االثرائية المقدمة للطلبة الموهوبين     

تزيد التركيز  أهم هذه الفوائد، أنهاأن من ، (McLester,2012)  مالسيستر يوضح حيث
لتركيزهم على النواحي  ونظرا   على البيئة خارج المدرسة والمنزل، كون الطلبة الموهوبين،

خارج  للتعرض للبيئات االجتماعية،فرصة االكاديمية، فإنه ليس لديهم في كثير من االحيان ال
من ابرز الفوائد الرئيسية للمجموعات  أن ،المعلمينشار العديد من االمدرسة والمنازل، حيث 

 مما الخارجية، لألماكن أو العناوين ،الطلبةهو زيادة التركيز الذي يحصل عليه  ،اإلثرائية
لدورهم في المدرسة  ،يصبحون  أكثر وعيا   حيثا ،معرفتهم بالمشكالت االجتماعيةمن يحسن 

 والمجتمع المحيط بهم. 
 المقررن تخرج خارج نطاق أثرائية إل نه البد للبرامج اأ (Rogers)ويشير روجرس      

ام  سواء أفقيا   ،الدراسية المقرراتالبرامج االثرائية في  ، حيث عادة ما يتم استخدامالدراسي
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إلعطاء  ، وذلكالمدرسة، ولحاجتها لعدد قليل من المعلمين ، لسهولة تطبيقها داخلعاموديا  
الموهوبين من  الطلبةكذلك تمكن و ، بكل سهولة ويسر وتنفيذ المهمات المطلوبة ،التعليمات

موهوبين ال الطلبةمع إمكانية التفاعل مع  ،البقاء في غرفة الصف االعتيادية معظم الوقت
والتي  ،خرين، حيث تم إيجاد آثار إيجابية أكثر للبرامج اإلثرائية في البرامج األكثر شموليةاآل

 Hilal)  خارج المنهاج الدراسي تكونوالتي ، ذات االهمية العلمية قضاياالكثير من التتناول 
; Emrah& Barış, 2016). 

 القضايا ( من2011أخالقية كما يشير الولو والكلحوت ) تعتبر القضايا البيو      
، مـن حيث االفراد التي أثير حولها العديـد مـن اآلراء والتوجهات المتباينة بين العلمية الهامة،

منافعها وأضرارها، وقبولها أو رفضها، وأثرها على كذلك ، و االيجابيات والسلبيات لهاتقدير 
ية والعالج الجينـي، طرق االستنساخ، الهندسة الوراث بحيث تشتملعلى قضاياتفكيـرهم وقيمهم. 

 .وغيرها من القضايا المهمة اإلخصاب الصناعي، وزراعة األعضاء البشرية واستنساخها
القضايا البيو اخالقية، بأنها "الجوانب  (Johanston,1995) ونجوهنست يعرف    

طابع المعرفية والوجدانية المتعلقـة بالتطبيقات العملية للمستحدثات البيولوجية، وهي ذات 
أخالقي، كما انها مثيرة للجدل: العلمي، والقيمي أو األخالقي، والقانوني، واالجتماعي بشكل 

 .عام
تتضمن كل ما هو جديد وحديث في   أن القضايا البيو اخالقية  2009))عليان ترى    

وما تسفر عنه بحوث الحياة المهتمة بدراسـة اإلنـسان والحيـوان  ،مجال العلوم البيولوجية
من الناحية الوراثية والبيئية والفسيولوجية، مثل زراعة األعضاء البشرية وبنوك  ،والنبات

ألجنة المتجمدة، وأطفال األعـضاء البشرية، وبنوك األمشاج، واإلخصاب الصناعي، وا
الجنين، والتحكم في نوعيـة جـنس الجنين،  ، والتحديد لمسبق لنوعية جنساألنابيب

 الحيواني وغيرها. واالستنساخ
بها   أن تدريس القضايا البيوأخالقية وما يرتبط Nelson,2002) وقد أكد نلسون )      

 تساعد، وأهمها أنها وذلك للعديد من االسباب ،من قيم أخالقية على درجة كبيرة من األهمية
باستخدام دراسة  ،على التعرف على صلة علم األحياء بالحياة، مثل: زراعة األنسجة الجينية

 االنسجة الجينية الهامة للمرضىمن التعرف على أن زراعة  المختصينالحالة التي تمكن  
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ويساعد كذلك المعلمين على أن يكونوا مطلعين جيدين على المختلفة،  باألمراضين المصاب
 ة. القرار واتخاذ القرارات المناسب ظريات العلمية وأن يكونوا قادرين على صنعالحقائق والن

العديد من (  Macer,2004كما يشير ماكير )  أخالقية  ولتدريس القضايا البيو     
التي تجعل  ،العليا الطلبة في مختلف مهارات التفكير ـ تنمية قدراتومن اهمها، االهداف
 خالقية المحيطة بكل قضية مدروسة،حول المسائل األ ،قادرين على المناقشة الحرة الطلبة

كالمشاعر  ،تنمية الجوانب الوجدانية في شخصية الطلبة المناسبة، كذلكالتخاذ القرارات 
واالنفعاالت واالتجاهات االيجابية، التي تعمل على  حسن تّكيف الطلبة مع كل ما هو جديد، 

نها توجه اهتمامات الطلبة نحو القضايا والمشكالت الناتجة عن أية، كما من القضايا العلم
باستخدام مهارات  ،بالمسؤولية المجتمعيةالتام أخالقية، بما يحقق لديهم الوعي  القضايا البيو

 . التفكير الناقد والتي تشتمل على التفسير والتحليل وتقويم المناقشات واالستنتاج وغيرها
بعالقة وطيدة مع   (Farrell, 2005)وترتبط القيم العلمية كما يوضح فارلر      

التفكيـر الناقد؛ وهي مالزمـة لـه، حيث أن وظيفتها االساسية تطوير التفكير الناقد إلى 
االبداع، وهو التفكير المنظم الذي يمكـن استخدامه في مختلف مناحي الحياة اليومية، وهـذا 

ـيم إيجابيــة؛ مثــل: الموضــوعية، واألمانــة العلميــة، وتحّمـــل المســئولية، يشـترط أن تكـون الق
وضــــبط الــــنفس، والدقــــة التجريبيــــة، والخصــــب الفكــــري، والقابليــــة للتجريب، والمرونـة 

 العلميـة، والتعليـل العلمـي، والبحـث عـن األسـباب.
، تبنى  بناء على لدى الطلبةأن المعرفة العلمية  (Sally,2016 )وتوضح سالي      

معرفة الطلبة باستخدام المفاهيم المالئمة, حيث أن التفكير بشكل ناقد, يؤدي الى صنع 
وقد تم تحديد التفكير الناقد باعتباره   القرارات المتوازنة،  ذات العالقة بحياتهم ومستقبلهم.

الرئيسية والتخصصات في تدريس العلوم. حيث أن الطلبة  الذين المهارات المعرفية  من واحدا  
يمتلكون مهارات في التفكير الناقد، هم أكثر قدرة على فهم العملية التعليمية، من خالل طرح 

 .وتقويم المناقشات العلمية االسئلة واالستنتاج والتفسير
الصيغة التعبيرية في أن  التفكير الناقد اصبح   (Ordem,2017) يشير اوردم     

التعليم والتعلم في العقود األخيرة, كون النهج النقدي يحتاج لعناية ومعاملة خاصة. من خالل  
اكتساب المهارات النقدية المتعددة الطبقات،  والوظيفة التي تساعد المتعلمين على التعبير 

 &Sumaira)يرى سومارا  وشاهزادا كما  عن أفكارهم وسلوكياتهم, وكذلك مشاعرهم.
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Shahzada, 2016)  أن مهارات التفكير الناقد هي من الضرورات الملحة،  لنجاح االفراد
في مواجهة التحديات الجديدة،  في التغير المستمر للعالم،  حيث تعتبر المهارات العقالنية 
والتقييمية، حاسمة للحكم السليم، حول تطوير مهارات التفكير الناقد من خالل البرامج العامة، 

 المحددة. أو من خالل المواضيع
 (Vieira., Tenreiro & Martins,2011 )فييرا  وتينقيرو  ومارتينس   ويشير    

التفكير الناقد، عن طريق التأكيد على استخدامها في إيجاد حلول  مهاراتإلى أهمية 
للمشكالت في الطب واألحياء, في صنع القرارات المتعلقة بالقضايا العلمية, وفي رفض 

رابطة نظرية بين التفكير  اءأنشتم  حيثقاشات وحجج المواضيع العلمية. التعسف عند تقييم ن
 .الناقد والمعرفة العلمية

 :الدراسات السابقة

 -القضايا البيوثرائية و إل البرامج اوقد أجريت  العديد من الدراسات التي تناولت     
( 2017دراسة الشلبي وكريكري) هدفت فقدفي العلوم اإلثرائية ففي مجال البرامج اخالقية، 

 للقضايا ،المفاهيمي االستيعاب تنمية في ،الست القبعات استراتيجية فاعلية استقصاء إلى
تكونت عينة الدراسة من  .الرياض مدينة في المرحلة الثانوية لدى طالبات أخالقية البيو

 ضابطة وتجريبية، ؛ ، قسمت إلى مجموعتينالثانوي الثالث الصف طالبات ( طالبة من55)
أشارت  وقد، االستيعاب المفاهيمي واختبار أخالقية، البيو القضايا قائمة ؛تم استخدام حيث 

 التي، التجريبية المجموعة  لصالح إحصائية داللة ذات فروق   وجود نتائج هذه الدراسة إلى
فروق ذات  ، وكذلك وجودالست القبعات استراتيجية باستخدام ،أخالقية البيو القضايا درست

 في ،أخالقية البيو للقضايا المفاهيمي االستيعاب الختبار الكلية الدرجة في ،داللة احصائية
 البعدي لصالح المجموعة التجريبية. التطبيق

التعرف على آثار البرنامج اإلثرائي المكثف  إلى (Kim,2016)دراسة كيم وهدفت       
( المصمم لطالبات المدارس المتوسطة. Instepلمدة أسبوع في مجال العلوم والتكنولوجيا )

، حيث تم  استخدام البرنامج اإلثرائي للعلوم ة( طالب123تكونت عينة هذه الدراسة من )
والتكنولوجيا والذي يركز على زيادة اهتمام الطالبات بالعلوم والمهن المرتبطة بها. ومحتوى 

والمقابالت ، اختبار المحتوى العلميوقد استخدمت الدراسة المعرفة لمفاهيم العلوم المختارة. 



 اخالقية لتنمية القيم العلمية ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين ........ -في القضايا البيو

- 155 - 

في رفع مستوى  ،لى فاعلية البرنامج االثرائيإ نتائج هذه الدراسةأشارت قد لجمع البيانات, و 
   ., والمحتوى المعرفي للمفاهيم العلمية المختارةنحو العلومالسلوك اإليجابي للمشاركين 

التعرف على آثار دمج القضايا العلمية  إلى (Sally,2016 )هدفت دراسة سالي و     
األخالقيات البيولوجية لطلبة علم األحياء. ب التي تتعلق ،االجتماعية لتعزيز صنع القرارات
وقد ، استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي, ( طالبا  72تكونت عينة هذه الدراسة من )

يفيد  ،القضايا العلمية االجتماعية في دروس األحياءأن دمج إلى , أشارت نتائج هذه الدراسة
 األخالقيات البيولوجية. يتعلقفي تعزيز مهاراتهم لصنع القرارات فيما 

إلـــــى استقصــــاء أثــــر اســـــتخدام  (2014والبلوشي ) دييامبوسعهـــــدفت دراسة و 
اســــتراتيجية حـــــل المشـــــكالت بـــــاألقران فـــــي اكتســـــاب المفـــــاهيم الوراثيـــــة، وتعـــــديل 

ت التصـــــورات البديلـــة فيهـــا لـــدى طالبـــات الصـــف الثـــاني عشـــر بســـلطنة عمـــان. تكونـــ
، تجريبية وضــــابطة إلـــى مجمـــوعتين تم تقسيمهن، طالبــة  155) عينـــة الدراســة مــن )

دليــــل ، وقد استخدمت الدراسة شـــهرين لمدةوقـــــد اســـــتغرقت المعالجـــــة التجريبيـــة 
وقد أشارت نتائج هذه  ، واختبار في المفاهيم الوراثية،التجريبيـــــــة للمجموعةلتــــدريس ا

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بــــين المتوســــطات الحســــابية للمجموعــــة الدراسة إلى 
فـــي اكتســـاب المفـــاهيم  ،والمتوســــطات الحســـابية للمجموعـــة الضـــابطة ،التجريبيــــة

  الوراثيـــة لصـــالح طالبـــات المجموعـــــة التجريبيـــــة. 
إلى استكشاف تأثير  (Zeidler & Sadler,2005 )  سدلر زيدلر و وهدفت دراسة     

تكونت عينة  في هندسة الجينات. العلمية قضاياالمعرفة المحتوى على التفاوض حول 
حيث استخدمت الدراسة اسلوب طالبا  في الواليات المتحدة االمريكية،  269)الدراسة من )

أن المشاركين من المجموعتين وظفوا نفس وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى  المقابلة، 
أنماط التفكير )عقالني، وعاطفي، وحدسي(، وأن اختالف المحتوى المعرفي كان مرتبطا  بتنوع 

 .نوعية التفكير
إلى تحديد أهم القضايا الجدلية في مجال علم  2006)) دراسة المشيقح  وهدفت    

في التحصيل وتنمية التفكير الناقد،  المرحلة الثانويةاألحياء والتي ينبغـي تدريسها لطالبات 
الدراسة اختبارا  تحصيليا ، واختبارا  لمهارات  ، واستخدمتطالبة35) تكونت عينة الدراسة من )
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وجود فروق دالة إحصائيا  إلى نتائج الدراسة  وقد أشارت د، ومقياسا  لالتجاه، الـتفكير الناقـ
 لصالح  المجموعة  التجريبية في كل من التحصيل والتفكير الناقد واالتجاه.

هدفت دراسة فقد  لدى الطلبة،  التفكير الناقدمهارات اما الدراسات التي تناولت تنمية     
استخدام معلمة العلوم  للصف السابع  أثرالتعرف على  إلى ( 2016الحارثي والبوسعيدي)

العلمية لدى الطالبات، تكونت  المعرفةاالنشطة في التفكير الناقد، في تطوير مهارة مراقبة  
المنهج  تم استخداممن محافظة السيب في سلطنه عمان، ة ( طالب50عينة هذه الدراسة من )

وقد اشارت  ،وضابطةالتجريبي حيث تم تقسيم افراد عينة الدراسة الى مجموعتين تجريبية 
العلمية لدى الطالبات لدى طالبات  المعرفة تطوير مهارة مراقبة إلىالدراسة  نتائج هذه

 المجموعة التجريبية.
مهارات مدى ارتباط على  إلى التعرف (Koksal,2014) دراسة كوكسال  وهدفت      

من  ( طالبا  65الطلبة الموهوبين نحو تعلم العلوم. تكونت عينة الدراسة من ) التفكير لدافع
. تم جمع البيانات من خالل تطبيق مقاييس الدوافع المستوى المتوسط الطلبة الموهوبين من

(، Wechsler Intelligence Scale (WISC-R)نحو تعلم العلوم، ومقياس ذكاء ويشلر 
الدافع نحو العلم والتعلم من  نتائج هذه الدراسة إلى أن. وقد اشارت الناقدلتفكير مقياس او 

، تشير الى الفجوة بين التعليم الدافع والمعرفية للطالب المتوسطالموهوبين من المستوى 
 الموهوبين.
لدى  الناقدالتعرف على مهارات التفكير  إلى  ( Kettler,2014) هدفت دراسة كتلرو 

من الموهوبين و  ( طالبا  45الصف الرابع في تكساس، تكونت عينة الدراسة من )  طلبة
الموهوبين في كل  ائج هذه الدراسة الى تفوق الطلبة. وقد اشارت نتمن العاديين طالبا   (163)

 .كان مرتفعا   الناقدإن ارتباط الموهبة بمهارات التفكير . كذلك الناقدمن اختبار التفكير 
التعرف على أثر استخدام أنشطة علمية إثرائية  إلى( 2011دراسة العقيل )هدفت     

الموهوبين في الصف  الطلبةمقترحة في تنمية عمليات العلم التكاملية والتفكير اإلبداعي لدى 
الملتحقين في برامج الرعاية من  ،  ( طالبا50السادس االبتدائي. تكونت عينة الدراسة من )

 باستخدام ،المنهج التجريبي ، تم استخدام الرياض لرعاية الموهوبينالمسائية في مركز 
وكذلك اختبارات التفكير ، بطاقة مقابلة للتالميذ الموهوبينو  رائية مقترحة،أنشطة علمية إث

بين متوسطات  احصائيا   ةوجود فروق دال إلى ، وقد اشارت نتائج هذه الدراسةاإلبداعي
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عمليات العلم  الح المجموعة التجريبية، لمقاييسولص والضابطةالمجموعتين التجريبية 
 وبطاقة مقابلة للتالميذ الموهوبين ، وكذلك اختبارات التفكير اإلبداعي . التكاملية ،

من خالل مطالعة الدراسات السابقة، تبين أن هناك افتقار للدراسات العربية واألجنبية      
عليها، والتي اهتمت ببناء برامج اثرائية للموهوبين في مجال  انفي حدود اطالع الباحث

 فاعلية ( استقصاء2017دراسة الشلبي وكريكري) القضايا البيو اخالقية ، حيث تناولت
أخالقية، بينما تناولت  البيو للقضايا المفاهيمي االستيعاب تنمية في الست القبعات استراتيجية

آثار البرنامج اإلثرائي المكثف لمدة أسبوع في مجال العلوم  (Kim,2016)دراسة كيم 
آثار دمج  (Sally,2016 )دراسة سالي ، وتناولت والتكنولوجيا لطالبات المدارس المتوسطة

, وبخصوص الدراسة األخالقيات البيولوجية قراراتالقضايا العلمية االجتماعية لتعزيز صنع 
لتنمية القيم  ،اخالقية -القضايا البيو  تناولها موضوع الحالية فإنها تمتاز بحداثتها من حيث

، حيث تأتي هذه الدراسة إلثراء األدب العربي  العلمية والتفكير الناقد لدى الطلبة الموهوبين
،  لندرة الدراسات ة القيم العلمية والتفكير الناقدلتنمي ،اخالقية -القضايا البيوفي مجال  

 .العربية في هذا المجال
   :الدراسة شكلةم

 كونهــا ،تعتبــر البــرامج  التربويــة  الخاصــة بالطلبــة الموهــوبين مــن البــرامج  المعقــدة        
 ،والــذكاء العــام ،تمتــاز بقــدرات عقليــة مرتفعــة،  كقــوة المالحظــة ،موجهــة إلــى فئــة مــن الطلبــة
والـربط المنطقـي لإلحـداث، ومـن االهتمامـات  ،والقـدرة علـى التفكيـر ،والرغبة فـي اكتسـاب العلـم

نوعيـة القـيم و هـي التركيـز عليهـا  فـي بنـاء هـذه البـرامج   ال بد مـن والتي  ، التعليمية الكبيرة
 ومهـارات  التفكيـر الناقـد  العلميـةهو تنميـة القـيم  ،حيث أن الهدف األسمى من التعليم، التفكير

ــة ــدى الطلب ــد عــن ، ل ــن أن يتول ــا يمك ــات المهــارات هــذه خــالل وم ــار ومعلوم أصــيلة،   مــن أفك
 :لذا فان هذه الدراسة تهدف إلى  ، مشكالت اليومية لألفراد والمجتمعوحلول جديدة لل
القـــيم العلميـــة  اخالقيـــة لتنميـــة -فاعليـــة برنـــامج اثرائيـــة فـــي القضـــايا البيـــوقيـــاس  

فيصـــل بــن خالـــد لرعايـــة لـــدى الطلبـــة الموهــوبين فـــي مركــز االميـــر الناقــد  التفكيـــر ومهــارات 
 الموهوبين في أبها :
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 : االسئلة التاليةمن خالل االجابة عن 
هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  -

 القبلي للقيم العلمية؟
بية والضابطة في االختبار هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين التجري -

 للقيم العلمية، تعزى للبرنامج االثرائي في القضايا البيو أخالقية. البعدي
هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  -

 ؟ومجاالته للتفكير الناقدالقبلي 
في االختبار بين المجموعتين التجريبية والضابطة هل توجد فروق ذات دالله إحصائية  -

في القضايا البيو  االثرائي للبرنامج، تعزى ومجاالته التفكير الناقد لمقياس  البعدي
 .أخالقية

 :أهمية الدراسة

التي تساعد في تطوير مهاراتهم الشخصية واألكاديمية  نظرا  للدور الهام للبرامج االثرائية -
ومهارات التفكير العليا لدى الطلبة، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إلية المؤسسات 

 التعليمية لمواكبة متطلبات العصر، وتزويد المجتمعات بأفراد موهوبين .
توفير أدب تربوي ودراسات سابقة تتناول متغيرات الدراسة تمثل إضافة للمكتبة العربية،  -

سهاما في زيادة الحصيلة للمعرفة اإلنسانية حول البرامج اإلثرائية ، وأثرها في تنمية  وا 
، لدى الطلبة الموهوبين ، وهو ما تؤكد علية القيم العلمية والتفكير الناقدمهارات التفكير 

 البرامج التربوية الحديثة.
توفير المزيد من البحوث والدراسات التي تهتم بالطلبة الموهوبين ، والتي تستخدم  -

أنشطة إثرائية يراعى في تصميمها القدرات العقلية الكبيرة للطلبة الموهوبين والتي 
 تتناسب مع ميولهم واستعداداتهم .

ى، تتناول في أثر البرامج اإلثرائية في تعتبر هذه الدراسة نقطة انطالق نحو دراسات أخر  -
 تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى الطلبة الموهوبين .

لدى الطلبة  الناقدقدمت هذه  الدراسة دليال تجريبا إلى إمكانية تطوير مهارات التفكير  -
 الموهوبين من خالل البرامج اإلثرائية. 
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 أهداف البحث :

درجات كل مجموعة من المجموعتين التجريبية  التعرف إلى الفروق بين متوسطات -
 . العلمية للقيم االختبار البعديوالضابطة في 

التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات كل مجموعة من المجموعتين التجريبية  -
 .للتفكير الناقدوالضابطة في االختبار البعدي 

 حمددات  الدراسة : 

 بالمحددات آالتية بعين االعتبار .عند تعميم نتائج هذه الدراسة يجب األخذ  -
المحددات الزمانية : تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفصل العام الدراسي  -

1437/1438  . 
 المملكة العربية السعودية.–في منطقة ابها   السياق المكاني : الطلبة الموهوبين -
والتفكير القيم العلمية  مقياستتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات المستخدمة وهي  -

 الناقد.
 التعريفات االجرائية :

تعليميــة الخبــرات مــن الهــو مجموعــة :   Enrichment Program البرنــامج االثرائــي -
تتسـم بـالعمق والتنـوع، وتتمثـل فـي تعـديالت أو إضـافات علميـة ن والتـي ضـافيةاإلتعلمية الو 

أو مشاريع ومناهج وبرامج خاصة تلبي احتياجات الطلبة الموهوبين، وتتناسـب مـع قـدراتهم 
 .2016) ،جروان) العقلية ، وترتبط بالمحتوى العلمي، او بالقدرات العقلية والمهارية

بانه مجموعة من االنشطة التدريبية، والتي تم  تصميمها من قبل الباحثين،  ويعرف اجرائيا  
 كمادة اثرائية مستقلة، لتنمية مهارات التفكير الناقد والقيم العلمية.

( بأنها االحكام العقلية Khazali,2009: عرفها ) Scientific Valuesالقيم العلمية  -
وموضوعاته، التي تعد موجهه  لسلوك االنسان،  االنفعالية المتعلقة بقضايا العلم ومواقفه

بإيجابية نحو تلك القضايا، وتجعله قادرا  على مواجهة المواقف العلمية والتكنولوجية 
واالجتماعية  والثقافية،  باقتدار، إذ يأخذ بقيمة   العقالنية في المواقف التي تتطلب 

ويعرف  ل العلم من مدرسيه.التصرف الواعي، ويأخذ بالمثابرة العلمية في حالة تحصي
مقياس القيم العلمية المعد من قبل  اجرائيا بانه الدرجة التي يحصل عليها  المتعلم على

 الباحثان.
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التفكير الناقد، بأنه  (Ennis, 2013)يعرف انس  Critical Thinking: الناقد التفكير -
ويعرف اجرائيا  .التفكير التأملي،  الذي يركز على تقرير الفعل المعتقد أو شيء تم إنجازه

 . (CCTST)بانه الدرجة التي يحصل عليها  المتعلم على اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد 
وزارة التعليم التابعة لاحدى المركز  مركز االمير فيصل بن خالد لرعاية الموهوبين في ابها: -

الطلبة واللذين تتراوح اعمارهم ما بين  تشخيص، حيث يتم السعوديةفي المملكة العربية 
المعايير الخاصة بوزارة  ( سنه، حيث يتم اختيارهم بناء على مجموعة من13-18)

،  والتي تعتمد على التحصيل االكاديمي في الصفوف السابقة،  للصف الذي يتم التعليم
 قبول الطلبة فيه ، باإلضافة إلى اختبار الذكاء وملف الطالب .

 الدراسة:منهجية 

بغــرض تحديــد فاعليــة   ،التجريبــي فــي الدراســة الحاليــةشــبه الباحثــان المــنهج  اســتخدم      
لــدى الطلبــة  ،والتفكيــر الناقــد القــيم العلميــةاخالقيــة لتنميــة  -برنــامج اثرائيــة فــي القضــايا البيــو

 خالد لرعاية الموهوبين في أبها.الموهوبين في مركز االمير فيصل بن 
 عينة الدراسة:

من الطلبة الملتحقين في مركز االمير فيصل  طالبا   54)تكونت عينة الدراسة من )
، تم هم من مدرسة حنين الثانوية للبنينتم اختيار  في مدينة ابها بن خالد لرعاية الموهوبين

 بالتساوي الى مجموعتين تجريبية وضابطة. تقسيمهم
 ادوات الدراسة:  

 :اإلثرائيالربنامج اوال: 

 تم بناء البرنامج االثرائي من خالل اتباع الخطوات التالية:
 :اإلثرائيحتديد االسس النظرية للربنامج  -

مهارات التفكير القيم العلمية و تم استعراض االدب النظري للبرامج الخاصة بتنمية 
, والتي االثرائي الناقد, حيث وجد الباحثان استخدام النظرية المعرفية كأساس لبناء البرنامج

تهتم بالمهارات العقلية )ومهارات التفكير( التي ينغمس فيها الطلبة، باإلضافة الى الخبرات 
المعرفية التي يتم تزويد الطلبة بها، وذلك بهدف تطوير الحصيلة المعرفية لدى الطلبة 

 القيم العلمية لديهم. مهارات التفكير الناقد  الموهوبين، مما يؤدي الى تنمية
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 حمتوى الربنامج االثرائي : -
 (12تنفيذ الجلسات المكونة للبرنامج االثرائي: حيث تم في هذه المرحلة بناء )

، حيث تم تبني اطار مهارات التفكير الناقدالقيم العلمية و نشاطا  تدريبيا  تهدف إلى تنمية 
يضم االهداف العامة والخاصة، واالستراتيجيات التي سوف بحيث موحد للنشاط الواحد ، 

والفنيات المراد   للطرقيتم استخدامها  في تنفيذ النشاط، وكذلك عمل وصف اجرائي 
. حيث تم تصميم والقيم العلمية اتباعها لتدريب الطلبة على مهارات التفكير الناقد

، وذلك من خالل البنى المعرفية لديهممج االثرائي بطريقة تحث الطلبة على تطوير البرنا
 التفاعل الذهني مع الموضوعات التي تم طرحها. 

 االسرتاتيجيات املستخدمة يف تطبيق أنشطة الربنامج االثرائي:  -

من خالل استخدام مجموعة من االستراتيجيات و التي  تقدم أنشطة البرنامج االثرائي
ثارة التساؤالت، والكفاءة المعرفية  تحث الطلبة على تكوين األفكار الناقدة: العمل الجماعي، وا 

 .للتحاور والنقاش، والتساؤل الذاتي، والتخيل الذهني
 التوصل ملؤشرات عن فاعلية اجللسات :  -

ضه على متخصصين في علم النفس التربوي وبعد بناء البرنامج التدريبي تم عر 
وح الفقرات للتأكد من صحة صياغته اللغوية ووضومعلمي العلوم، والتربية الخاصة 

 ومالءمتها، وللتأكد من:
 للطلبة الموهوبين.مدى مناسبة النشاطات  -
 البرنامج بالهدف المنشود. ارتباطى مد -
  .مدى مناسبة المدة الزمنية لتطبيق البرنامج -

تحكيم البرنامج تم إجراء التعديالت المناسبة عليه، ومن ثم إعداده بصورته بعد 
 .النهائية تمهيدا  للبدء بتطبيقه على أفراد العينة التجريبية

 :المستخدمة مواضيع االنشطة -
الهندسة  ،مشروع الجينيوم  ،زراعة االعضاء ،االستنساخ الحيواني، البصمة الوراثية)

 .   (الوراثية
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 ثانيا: مقياس القيم العلمية: 

لدى الطلبة الموهوبين في  درجة مقياس القيم العلمية اداة لقياسالباحثان أعد    
،  ولجمع البيانات الالزمة لبناء االداة، تم االطالع على مجموعة المملكة العربية السعودية

، Dervent,2015، 2016)سعيد، كدراساتمن المراجع والدراسات ذات الصلة 
( فقرة موزعة على  30تكونت االسـتبانة من )  (، حيث2014، الجبر،2014ريان،

، وتـم صياغة (القيم العلمية الذاتية مع االخرين، القيم العلمية الذاتية )   وهما ،(مجالين)
لتـدرج خماسـي  الفقـرات التـي تقـع تحـت كـل مجـال. وتـتم االسـتجابة علـى االسـتبانة   وفقـا  

قليلة جـدا(، وتـصحح علـى  –قليلة  -متوسـطة  –كبيرة –علـى طريقة ليكـرت )كبيرة جـدا 
(، وجميع الفقـــرات تـــصحح بهـــذا االتجـــاه وال 1 – 2 – 3 – 4 – 5التـوالي بالـــدرجات )

نة بجمـع درجاتـه توجـــد فقـــرات عكسية التصحيح. ويتم احتساب درجة المفحوص على االسـتبا
 لدى عينة الدراسة.  لمرتفعة عــن درجة القيم العلميةعلـى كـل بعد، وتعبــر الدرجــة ا

 صدق املقياس : 

 الصدق الظاهري: 

، تم عرضها على مجموعة من الخبـراء المتخصصـين ولغرض التحقق من صدق األداة  
(، لبيـان رأيهـم حـول الفقـرات ومـدى مالئمتهـا للعينـة 11في العلوم التربوية والنفسية وعددهم )

ومـن خــالل اآلراء التــي تبناهــا المحكمــين، تـم إعتبــار هــذه األداة،  تتمتــع بالصــدق الظــاهري.   ،
   %( فأكثر، العتماد مجاالت وفقرات المقياس.85وتم االعتماد نسبة االتفاق بين المحكمين )

 صدق البناء:

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس      
من  طالبا   (33تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة مع الدرجة الكلية في عينة 

كل فقرة من  ارتباطوحساب معامل  ،حيث تم تحليل فقرات المقياس الطلبة الموهوبين، 
بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل  الصدقهنا يمثل داللة  االرتباطالفقرات، حيث أن معامل 

بالمجال التي ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 
والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط  مجال، وبين كل تنتمي إليه

 (0,95-0,50)ومع المجال  (0,91-0,40)بين ما ،مع األداة ككل الفرعية الفقرات
 .والجدول التالي يبين ذلك
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 التي تنتمي إليه والمجال(: معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 1جدول)

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .82(**) .82(**) 11 .73(**) .76(**) 21 .95(**) .93(**) 
2 .74(**) .77(**) 12 .88(**) .91(**) 22 .73(**) .74(**) 
3 .84(**) .83(**) 13 .90(**) .94(**) 23 .86(**) .91(**) 
4 .64(**) .62(**) 14 .60(**) .54(**) 24 .82(**) .77(**) 
5 .50(**) .48(**) 15 .91(**) .86(**) 25 .95(**) .94(**) 
6 .68(**) .66(**) 16 .52(**) .40(*) 26 .87(**) .85(**) 
7 .68(**) .65(**) 17 .94(**) .93(**) 27 .60(**) .50(**) 
8 .53(**) .60(**) 18 .51(**) .61(**) 28 .83(**) .77(**) 
9 .84(**) .77(**) 19 .66(**) .75(**) 29 .82(**) .74(**) 

10 .77(**) .70(**) 20 .65(**) .65(**) 30 .60(**) .68(**) 
 (.0.01(.** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

، ودالـة إحصـائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتبـاط كانـت ذات درجـات مقبولـة 
 الفقرات.ولذلك لم يتم حذف أي من هذه 

 عضها والدرجة الكلية بب المجاالت(معامالت االرتباط بين  2) جدول
 الكلي القيم العلمية مع االخرين القيم العلمية الذاتية 

   1 القيم العلمية الذاتية
  1 (**)946. القيم العلمية مع االخرين

 1 (**)986. (**)987. الكلي
 (.0.01(.** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 ثبات أداة الدراسة:  
عادة االختبار )     -testللتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم التحقق بطريقة االختبار وا 

retest عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة ( بتطبيق المقياس، وا 
حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في (، ومن ثم تم 33الدراسة مكّونة من )

 المرتين.
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وتم أيضا  حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا،  
( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة 3والجدول رقم )

 غايات هذه الدراسة.للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة ل
 ( معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية3جدول )

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.92 0.90 القيم العلمية الذاتية.

 0.93 0.91 القيم العلمية مع االخرين.
 0.96 0.93 الكلي

 . 2000: اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكري الناقد  ثالثا
   California Critical Thinking Skills Test (CCTST)  

ــم       ــد نمــوذج ) ت ــر الناق ــا لمهــارات التفكي ــار كاليفورني ــم(  2000اســتخدام  اختب ــث ت   حي
وتقسـم ،  السـعوديةتعديل بعض فقراته بمـا يتناسـب والبيئـة  تم وقد، بية تقنينه على البيئة العر 

فقـــرات االختبـــار األربـــع والثالثـــين بطـــريقتين ، أولهمـــا : ) التحليـــل والتقـــويم و االســـتدالل ( ، 
وثانيهمــا :  فقــرات تقــيس مهــارات ) االســتنتاج ( ومهـــارات   (Delphi)حســب مفهــوم دلفــي 

ــة لمهــارات  ، (Facione & Facione,2002)تقــيس مهــارات  االســتقراء  والدرجــة الكلي
 تفكير الناقد . ال

على مجموعة من الخبراء   األداةعرض  تم، ولغرض التحقق من صدق األداة 
(، إلبداء وجهة نظرهم من حيث 11وعددهم ) ية والنفسيةالمتخصصين في العلوم التربو 

، ومدى وضوح العبارات ومالئمتها للبيئة السعوديةصالحية تطبيق المقياس في البيئة 
هذه األداة، تتمتع  اعتبارومن خالل اآلراء التي تبناها المحكمين، تم  ،والطلبة السعودية

%( فأكثر، العتماد مجاالت 85وتم االعتماد نسبة االتفاق بين المحكمين ) بالصدق الظاهري.
  . االختباروفقرات 

 ثبات أداة الدراسة:

عادة منها للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم التحقق    -testاالختبار )بطريقة االختبار وا 
retest على مجموعة من خارج عينة إعادة تطبيقه بعد أسبوعين قد تم ، و راالختبا( بتطبيق
حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين واعتبرت هذه القيم  تم، ثم الدراسة

   .كما في الجدول التالي مالئمة لغايات هذه الدراسة
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 ( معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية4جدول )
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المهارة
 0.90 0.88 التحليل
 0.87 0.92 االستقراء
 0.94 0.91 االستنتاج
 0.94 0.92 االستدالل
 0.89 0.91 التقييم

 0.95 0.94 التفكير الناقد الكلي

 االحصائية:املعاجلة 

معامل ارتباط ، (T-test)اختبار ت  المتوسطات الحسابية واالنحرافات،تم استخدام ) 
 .بيرسون(

 نتائج الدراسة وتفسرياتها:

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين التجريبية : االولالسؤال 
 ؟والضابطة في االختبار القبلي للقيم العلمية

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  السؤاللإلجابة عن هذا  
ولبيان الفروق اإلحصائية بين القبلي حسب متغير المجموعة،  لقيم العلميةاالختبار 

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"
 حسب المجموعة لقيم العلميةاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" الختبار  (5جدول )

المتوسط  العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 584. 52 552.- 206. 2.57 27 تجريبية القيم العلمية الذاتية
    221. 2.60 27 ضابطة

 703. 52 383.- 198. 2.50 27 تجريبية لألخرينالقيم العلمية 
    181. 2.52 27 ضابطة

 556. 52 592.- 161. 2.53 27 تجريبية الكلي
    161. 2.56 27 ضابطة

تعزى  (α ≥  0.05)  ةداللة إحصائي وجود فروق ذاتعدم  (5يتبين من الجدول ) 
 .ككل لقيم العلميةافي جميع المجاالت وفي  المجموعةألثر 
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هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين التجريبية  السؤال الثاني:
 ؟والضابطة في االختبار القبلي  لمقياس التفكير الناقد ومجاالته

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 
ولبيان الفروق اإلحصائية بين القبلي حسب متغير المجموعة، الختبار التفكير الناقد 

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"
 حسب المجموعةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" الختبار التفكير الناقد (6جدول )

المتوسط  العدد المجموعة المهارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 643. 52 466.- 1.847 16.56 27 تجريبية مهارة التحليل  قبلي
    1.649 16.78 27 ضابطة

 690. 52 401.- 2.884 18.63 27 تجريبية مهارة االستقراء قبلي
    2.541 18.93 27 ضابطة

 789. 52 269.- 2.051 10.85 27 تجريبية مهارة االستنتاج قبلي
    2.000 11.00 27 ضابطة

 742. 52 331.- 6.898 75.26 27 تجريبية مهارة االستدالل قبلي
    6.262 75.85 27 ضابطة

 1.000 52 000. 2.830 20.37 27 تجريبية مهارة التقييم قبلي
    2.830 20.37 27 ضابطة

 518. 52 650.- 7.442 141.67 27 تجريبية قبليالتفكير الناقد الكلي 
    6.776 142.93 27 ضابطة

تعزى    (α ≥  0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  (6يتبين من الجدول ) 
 .ككلالتفكير الناقد في جميع المجاالت وفي  المجموعةألثر 

المجموعتين التجريبية هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين : الثالثالسؤال  
االثرائي في القضايا البيو  والضابطة في االختبار البعدي  للقيم العلمية تعزى للبرنامج

 .اخالقية
 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 
ن المتوسطات ولبيان الفروق اإلحصائية بيحسب متغير البرنامج،  لقيم العلميةاالختبار 

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، الحسابية تم استخدام اختبار "ت"
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حسب متغير  لقيم العلميةاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" الختبار  (7جدول )
 االثرائي البرنامج

المتوسط  العدد المجموعة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 000. 52 9.616 149. 3.16 27 تجريبية القيم العلمية الذاتية
    226. 2.66 27 ضابطة

 000. 52 3.755 159. 2.85 27 تجريبية القيم العلمية مع االخرين
    310. 2.60 27 ضابطة

 000. 52 7.946 105. 3.01 27 تجريبية الكلي
    223. 2.63 27 ضابطة

تعزى ألثر  (α ≥  0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية  (7يتبين من الجدول ) 
 ، وجاءت الفروق لصالح التجريبية.ككل لقيم العلميةافي جميع المجاالت وفي  المجموعة

وقد تعزى هذه النتيجة إلى ما تحقق من خالل الجلسات االثرائية، التي تضمنها       
لم يتم  المطروحه، الكثير من المواضيع أن، كون متنوعة وهامة البرنامج الحالي من أنشطة

  في المقررات الدراسية بالقدر الكافي، وكذلك مواكبة المواضيع االثرائية الطرق لها سابقا  
والقيم العلمية لدى  ،،  والتي تعمل على تنمية القيم العلمية الذاتيةالحديثةللمستجدات العلمية 

والخاصة بحرص الطلبة الموهوبين  الرتباط القيم العلمية بالجوانب االكاديمية، االخرين، نظرا  
ترتبط بالجوانب  لى ذلك فان القيم العلمية ايضا  إزيادة الحصيلة المعرفية لديهم، اضافة على 

الشخصية للطلبة الموهوبين، حيث تشمل االستطالع العلمي، والحيادية ، وتقبل نقد الذات، 
 خصائص الطلبة الموهوبين.وهي من سمات و 

يا إلى أن الطلبة الموهوبون  يتعاملون مع  القضا ايضا   وتعزى هذه النتيجة    
، وهم أكثر ميال للتعلم وبناء االستراتيجيات التعليمية المالئمة أكثر واقعية بطرق المستجدة  

واتخاذ القرارات المالئمة، باإلضافة إلى  السليم، لديهم قدرة كبيرة على التخطيط وان لهم ، 
هذا و ، المعقدةقدرتهم على تكوين أكبر قدر ممكن من المعلومات لمواجهة المشكالت والقضايا 

قدره كبيرة في تطوير  لديهم  ، تتوفر لديهم بشكل أفضل ,حيث تتوفريجعل القيم العلميةاالمر 
 المعلومات ومناقشتها وتفسيرها.
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إلى  ,  والتي أشارت نتائجها(Kim,2016)تائج ونتائج دراسة  كيم وتتفق هذه الن   
فاعلية البرنامج االثرائي، في رفع مستوى السلوك اإليجابي للمشاركين نحو العلوم, والمحتوى 

, والتي أشارت (Sally,2016 )سالي . وكذلك دراسة المعرفي للمفاهيم العلمية المختارة
, إلى أن دمج القضايا العلمية االجتماعية في دروس األحياء يفيد في تعزيز مهاراتهم نتائجها

دي والبلوشي يوكذلك دراسة امبوسعلصنع القرارات فيما يخص األخالقيات البيولوجية. 
والتي أشارت نتائجها إلى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بــــين المتوســــطات  (،2014)

 فـــي اكتســـاب المفـــاهيم الوراثيـــة لصـــالح طالبـــات المجموعـــــة التجريبيـــــة.   عتين،للمجمو 
هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين التجريبية السؤال الثالث: 

في  االثرائي والضابطة في االختبار البعدي لمقياس التفكير الناقد ومجاالته تعزى للبرنامج
 .القضايا البيو اخالقية

 استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 
ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات حسب متغير البرنامج، الختبار التفكير الناقد 

 وضح ذلك.تول أدناه اوالجد، الحسابية تم استخدام اختبار "ت"
 حسب متغير البرنامجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" الختبار التفكير الناقد  (8جدول )

المتوسط  العدد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مهارة التحليل  
 بعدي

 000. 52 22.558 2.241 29.59 27 تجريبية
    1.829 17.04 27 ضابطة

مهارة االستقراء 
 بعدي

 000. 52 15.811 2.349 30.15 27 تجريبية
    2.764 19.11 27 ضابطة

مهارة االستنتاج 
 بعدي

 000. 52 4.194 1.027 12.85 27 تجريبية
    2.103 10.96 27 ضابطة

مهارة االستدالل 
 بعدي

 000. 52 14.578 9.123 107.93 27 تجريبية
    6.691 76.19 27 ضابطة

مهارة التقييم 
 بعدي

 000. 52 4.854 2.996 25.15 27 تجريبية
    3.541 20.81 27 ضابطة

التفكير الناقد 
 الكلي بعدي

 000. 52 26.174 9.409 205.67 27 تجريبية
    7.797 144.11 27 ضابطة
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تعزى ألثر ( α ≥  0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية  (7يتبين من الجدول ) 
 ، وجاءت الفروق لصالح التجريبية.ككلالتفكير الناقد في جميع المجاالت وفي  البرنامج

حيــث تؤكــد هــذه النتيجــة علــى أن وضــع البــرامج االثرائيــة فــي القضــايا البيــو اخالقيــة،     
 ن الطلبـة الموهـوبينأيعمل على تنمية وتطوير مهارات التفكير الناقد لـدى الطلبـة الموهـوبين، و 

أن األنشـــطة اإلثرائيــة العلميــة حيــث   بحاجــة إلــى بــرامج خاصــة تالئــم قــدراتهم العقليــة الفائقــة.
بحيــث تعمــل علــى تنميــة  مهــارات خصيصــا  صــممت  ، متضــمنة فــي القضــايا البيــو اخالقيــةال

، ويظهر ذلك جليا  من خالل محتـوى األنشـطة، وكـذلك أسـئلة التقـويم لدى الطلبة التفكير الناقد
بهـا  كـل نشـاط ، وكـذلك مـن خـالل أوراق  يتوحـة أو مغلقـة النهايـة التـي ينتهـكانـت مفسـواء 

التـــي اتاحـــت للطلبـــة و ، الهامـــة العمـــل التـــي احتـــوت علـــى مجموعـــة مـــن المشـــكالت والقضـــايا
الموهوبين نقدها وتفسيرها، وايجاد حلـول ناقـده للمشـكالت المطروحـة، كمـا أن أسـلوب تصـميم 

ة التعمـــق والتوســع فــي القضــايا البيـــو اخالقيــة، وبمــا يتناســب مـــع األنشــطة اإلثرائيــة بطريقــ
القـــدرات العقليـــة  للطلبـــة الموهـــوبين، أدى إلـــى توســـع مـــداركهم، ممـــا دفعهـــم إلـــى االســـتنتاج 
والتفسير ومناقشـة االفتراضـات، وهـذا يعنـي تـوفير بيئـة تعليميـة مالئمـة، أسـهمت بشـكل فاعـل 

 لناقدة.  وكبير  في إثارة المزيد من األفكار ا
، الالشعوري' لدى الطلبة الموهوبينللحافز  هذه النتيجة نتيجة ايضا   الباحثانويعزو        

والذي يدفعهم الى بذل  مجهود أكبر في التفكير لتحقيق موهبتهم وتفوقهم األكاديمي خالل 
، من أكثر المجاالت المتاحة في البرامج االثرائيةفي المرحلة الدراسية، حيث أن الطلبة يجدون 

جديدة نحو التميز، وبالتالي نجد بان الطلبة الموهوبين  أفاقالتنافس وتحقيق الذات وفتح 
 .حصلوا على درجات مرتفعة في اختبار التفكير الناقد

(، والتي  أشارت 2017الشلبي وكريكري)وتتفق نتائج هذه الدراسة ونتائج دراسة      
 درست التي التجريبية لصالح المجموعة إحصائية داللة ذات فروق   وجود نتائجها  إلى 

 2006)) دراسة المشيقح  لكالست، وكذ القبعات استراتيجية باستخدام أخالقية البيو القضايا
التجريبية في كل من  المجموعة ق دالة إحصائيا  لصالحوالتي أشارت  نتائجها إلى وجود فرو

التحصيل والتفكير الناقد واالتجاه. كما وتتفق هذه النتائج ونتائج دراسة الحارثي 
تعمل على الى ( والتي اشارت نتائجها إلى أن مهارات التفكير الناقد  2016والبوسعيدي)

ئج هذه كما وتتفق نتا المعرفة العلمية لدى طالبات المجموعة التجريبية. تطوير مهارة مراقبة
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(، والتي اشارت نتائجها إلى وجود فروق داله 2011دراسة العقيل )ونتائج   الدراسة جزئيا  
مقابلة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية، لمقاييس عمليات العلم التكاملية ،وبطاقة 

دور البرامج  ( والتي اشارت إلى2012) . وكذلك دراسة العساسلة وبشارهللتالميذ الموهوبين
 التدريبية إلى وجود في تنمية التفكير التأملي وأبعاده الفرعية .

 التوصيات:
  - : في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإن الباحثان يوصيان باالتي  

علمية تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين وتلبي  تضمين مقررات العلوم أنشطة إثرائية  -
 احتياجاتهم ، وتعمل علـى تنمية التفكير الناقد لديهم.

مجموعة من أن تتضمن برامج إعداد المعلم في المدارس الخاصة برعاية الموهوبين،  -
اعداد برامج اثرائية في مواضيع اخرى  إلى إكساب المعلم مهاراتالخطط التي تعمل 

 ن  األساليب التربوية والنفسية والعلمية لرعايتهم واالهتمام.بحيث تتضم
حول اعداد برامج اثرائية في القضايا البيو اخالقية لتنمية  االبحاثاجراء مجموعة من  -

 مهارات التفكير االبداعي والتأملي.
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