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  البحثمستخلص 
ــر البحــث الحــالي هــدف ــاس أث ــى قی ــي فــي تــدریس  إل ــي اإلثرائ اســتخدام نمــوذج رینزول

وتـم . الدراسات االجتماعیة على تنمیة مهارات التفكیـر اإلبـداعي لـدى تالمیـذ المرحلـة اإلعدادیـة
. المقتـرح نمـوذجتلمیذًا موهوبًا من مدرسة دار حـراء اإلسـالمیة بنـین طبـق علـیهم ال ٢٤اختیار 

باستخدام محكات رینزولي في اختیـار التالمیـذ  كموهوبین البحثولقد تم تصنیف أفراد مجموعة 
واختبـار تحصـیلي فـي  Ravinالموهوبین والتي تشـتمل علـى اختبـار المصـفوفات المتتابعـة لــ 

، وقائمة تقییم المعلـم للتلمیـذ الموهـوب واسـتمارة ترشـیح )١الخطوة (مادة الدراسات االجتماعیة 
، )٣الخطـوة (األباء والتلمیذ لنفسـه والـزمالء  ، ثم ترشیحات)٢الخطوة (المعلم للتلمیذ الموهوب 

، وأخیــرًا ترشــیحات معلومــات األداء والتــي )٤الخطـوة (ثـم ترشــیحات معلمــي العلــوم والریاضــیات 
ولقـد ). ٥الخطوة (تأخذ صور مشروعات أو أبحاث مستقلة مرتبطة بمادة الدراسات االجتماعیة 

) وأنشـطة بحثیـة –وأنشطة تدریبیـة  –شافیة أنشطة استك(تم استخدام ثالثة أنواع من األنشطة 
وبعــد حســاب درجــات المفحوصـین فــي كــل مــن التطبیــق . وفقـًا لمراحــل نمــوذج رینزولــي اإلثرائـي

 T-testالقبلـــي والبعـــدي الختبـــار مهـــارات التفكیـــر اإلبـــداعي ومعالجتهـــا إحصـــائیًا باســـتخدام 
ق ذات داللـة إحصـائیة بـین ؛ وجـدت فـرولقیـاس حجـم األثـر 2η وكـذلك  للمجموعـات المتطابقـة

مراعـاة بضـرورة  البحـث أوصـىولقـد . نمـوذجالتطبیقین لصالح التطبیق البعدي مما یؤكـد أثـر ال
ألنشــطة تنمــي مهــارات التفكیــر اإلبــداعي لــدى التالمیــذ مــنهج الدراســات االجتماعیــة تضــمین 

میــذ الموهــوبین االســتفادة مــن الخطــوات التــي وضــعها رینزولــي لتحدیــد التالوكــذلك . الموهــوبین
ــدریس ــة قــدراتهم الخاصــة أثنــاء الت ــم مخاطبــة ورعای ــذ مهــارات البحــث و  .ومــن ث كســاب التالمی ٕ ا

  .العلمي لتمكینهم من مواجهة وحل المشكالت التي تواجههم بطرق إبداعیة



ABSTRACT  
 
The present research aimed at measuring the effect of 

using Renzulli Enrichment Model in teaching Social Studies 
on developing creative thinking skills for preparatory gifted 
pupils. Twenty-Four gifted pupils from Dar Heraa Al-
Eslamia School for Boys were selected and exposed to the 
proposed model. The research group members were 
classified to be gifted by using the criteria stated by Renzulli 
for diagnosing gifted pupils. Ravin Progressive Matrices Test 
and a social studies test were applied as the first step for 
nomination to the suggested model. The Teacher’s 
Assessment List of Gifted Pupil and the Social-Studies 
Teacher's nomination questionnaire were applied as the 
second step. Self-nomination, nominations of parents and 
peers were taken as the third step. In the fourth step, the 
nominations of Science and Math teachers were taken. The 
nominations of performance data, presented by the projects 
or research studies in the field of Social Studies, were taken 
as the fifth and last step. Three Renzulli-Enrichment-Model 
activities (discovering, training, and researching activities) 
were used in the suggested model. Subjects’ scores on the 
pre-post Creative-Thinking-Skills Test were calculated and 
analyzed statistically by using T-test and η2. Highly 
significant differences on the pre-post application of the test 
were indicated in favor of the post application. This reflects 
the effect of the research model. It is recommended that 
care should be given for Social Studies curriculum to 
include activities that develop creative thinking skills. 
Renzulli criteria of selecting and diagnosing gifted pupils 
should be applied to consider gifted pupils' abilities in 
teaching. Pupils should be given enough time to develop 
their scientific-research skills to be able to solve any 
problem creatively. 

  
  

 


