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 لتنمية الرتابطية النظرية ضوء يف مقرتح ثرائيإ برنامج
 الفائقني الطالب لدى الرياضيات يف التميز  عادات

تبوك جبامعة واملوهوبني  
عبيدة عبدالحميد السيد ناصر  

كمية التربية واآلداب –تبوك  جامعة  

 النظرية ضوء في إثرائي برنامج بناء إلى البحث ىدؼ الممخص_   
 الفائقيف الطالب لدى الرياضيات في التميز عادات لبناء الترابطية

 الرياضيات في التميز عادات مقياس بناء تـ اليدؼ ولتحقيؽ. والموىوبيف
 بناء تـ كما. الرياضيات في لمتميز أبعاد 9 تشمؿ مفردة 36 مف مكوف
 ضوء في  أسبوعيا ساعتيف بواقع لقاءات( 9) مف تكوف اثرائي برنامج
 تصميـ التجريبي، المنيج عمى البحث واعتمد. الترابطية النظرية أسس

 مف 66 مف البحث عينة وتكونت(. بعدي -قبمي)      الواحدة  المجموعة
 بالفصؿ تبوؾ بجامعة التحضيرية بالسنة والموىوبيف المتفوقيف الطالب
 وفؽ اختيارىـ تـ ىػ،2361/2366 الجامعي لمعاـ الثاني  الدراسي
 ومقياس المعمميف وترشيح البيانات استمارة: مف تكونت معدة استمارة
 وجود النتائج وأظيرت. والفائقيف الموىوبيف لكشؼ واالتجاىات الميوؿ
 متوسطي بيف  (α≤0.2.) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ

 التميز عادات لمقياس والبعدي القبمي التطبيقيف في الطالب درجات
 وباستخداـ. البعدي التطبيؽ لصالح حدة عمى كؿ ومحاورىا عامة بصفة
 الدراسة وأوصت.   المقترح لمبرنامج التربوية األىمية تبيف التأثير حجـ

 والموىوبيف، الفائقيف احتياجات لمراعاة الترابطية النظرية توظيؼ بضرورة
 ىذه وتطوير تخطيط أثناء الرياضيات مجاالت في التميز عادات ومراعاة
 ألنشطةوا التكنولوجية المصادر توظيؼ خالؿ مف وتنميتيا البرامج،
  مع تميزىـ نواحي الكتشاؼ لمطالب الفرصة إعطاء مع الحرة، اإلثرائية
 لمواجية معيـ التواصؿ مع المتنوعة المصادر إلى وا رشادىـ توجيييـ

 .تقابميـ التي والتحديات الصعوبات

 والموهوبين، المتفوقين تعميم الرياضيات، تعميم: المفتاحية الكممات
 .الترابطية النظرية

 المقدمة. 1
 بخدمة يرتبط الجامعي التعميـ لنظاـ األساسي الدور إف      

 التعميـ فاف ولذا. العامة وتوجياتو أىدافو تحقيؽ في المجتمع
 األكاديمية التخصصات في التفوؽ بناء منو يتطمب الجامعي
 لمثورة الرئيسي المحور تمثؿ والتي والعمـو الرياضيات في خاصة

 األدوار مف مجموعة الجامعة عمى ويقع. المعاصرة المعموماتية
 في وتساعد الطالب بيف تميز التي التعميمية البرامج تصميـ أىميا

 ذاتيـ اكتشاؼ في تدعميـ التي التعميمية البيئة وتصميـ تميزىـ،
 لصقؿ ودعميـ مواىبيـ، واكتشاؼ وتفوقيـ تميزىـ نواحي وتحديد

  [1].األساسية األكاديمية المجاالت في النواحي ىذه
 إبراز الجامعة ادوار مف أف [2] وليف تساي مف كؿ ويوضح       

 التقميدية األدوات تفعيؿ خالؿ والموىوبيف الفائقيف الطالب
 التميز ونواحي والموىبة التفوؽ وتنمية اكتشاؼ في والتكنولوجية

 األكاديمية البرامج خالؿ والموىبة التفوؽ بناء مراعاة مع  لدييـ،
 وخارج داخؿ الحرة والبرامج األنشطة خالؿ مف أو المتخصصة

 :يمي ما لمطالب والتميز والموىبة التفوؽ مجاالت ومف.  الجامعة
 المحورية أو األساسية المواد) األكاديمية المجاالت في التميزأ.  

 .)األدبية التخصصات
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 المحورية أو األساسية المواد) األكاديمية المجاالت في التميزب.  
 ).العممية التخصصات

 والمجاالت العممية والمجاالت النوعية المجاالت في التميز .ج 
  .الحرة
 المياـ أحد يمثؿ التميز أف [3] وآخروف جاسترو ولياـ ويوضح      

 ويرتبط. التعميمية األنظمة عمييا تعمؿ أف يجب التي الرئيسة
 :يمي كما الطالب يكتسبيا أف يجب عادات بمجموعة

 .التعمـ في واالستمرارية لإلنجاز، والدافعية األداء، في المثابرة_ 
 .المشكمة حؿ واستراتيجيات لممشكالت، الحساسية_ 

 .الفعالة االيجابية والمشاركة واالستثارة، التحدي إلى الميؿ _ 
 .والمعمومات البيانات معالجة وميارات القرار، اتخاذ ميارات_ 
 والتعميـ التدريس مف ينطمؽ الطالب لدى التميز عادات وبناء     

 التقميدية االستراتيجيات مف المعمـ يتحرر أف يجب حيث لمتميز،
 االستراتيجيات إلى الشخصي المستوى عمى بو المرتبطة

 عف والكشؼ الطالب وتمييز التعميـ بتفريد المرتبطة المعموماتية
 االنتقاؿ في تتمثؿ ضرورية عممية بصدد إننا. وميوليـ قدراتيـ
 الشبكي المعموماتي العالـ إلى التقميدي الصفي العالـ مف بالتعميـ
 والتقنيات واألساليب األنظمة مف العديد مف يتضمف بما والرقمي

 لبناء الداعمة النشطة التعميمية البيئات وتيسير والمعالجات،
 . [4]الخاصة والقدرات المواىب

 المعموماتي العصر خصائص أف يتضح اآلخر الجانب وعمى      
 أو التقميدي المستوى عمى  التعميـ مف مختمفة نظما تفرض

 مف العديد بناء فرصة تتيح التكنولوجية النظـ إف. التكنولوجي
 مصادر تتنوع حيث الطالب، لدى التميز عادات لتنمية البرامج
مكانية والتعمـ، التعميـ وأدوات  باستخداـ التعميمية األنشطة تصميـ وا 
  . [5]المختمفة التقنيات

 George سيمنتر جورج قدـ 4002 عاـ في انو والمالحظ        

siemens  الرقمي العصر في التعمـ لتفسير الترابطية النظرية 

Digital      age. فيو الحديث انتيي عصر في إننا إلي ويشير 

 نظريات نياية بصدد فإننا ولذا المعرفة، نقؿ عمي القائـ التعمـ عف
 ,Behaviorism)  والبنائية، والمعرفية السموكية، مثؿ التعمـ

cognitive and constructivism).  النظرية فإف ولذا 
 اإلسياب عصر في التعمـ عممية خصائص توضح الترابطية
 الشخصية أو العقؿ بناء أف عمي تقـو  إنيا. والتعميمي المعرفي
 البناء بيف العالقات وأف العنكبوتية، الشبكة بناء بصدد وكأننا

 إف .networking التشبيؾ بعممية توضيحيا يمكف لمفرد المعرفي
 personal لو الذاتية لمشبكة امتداد عممية ىو الطالب تعمـ

network.  قدـ حيف التعمـ نظريات عمي الثورة بمثابة كانت لقد 
 اآلراء وتباينت. 4002 نوفمبر منتصؼ في نظريتو سيمنر جورج
 بيداغوجية رؤية البعض اعتبرىا حيث النظرية، ىذه حوؿ

(pedagogical view)، التدريس أصوؿ عمـ حوؿ نظريو أو 
 الترابطات لبناء حاجو في مبكرة سنوات منذ الطالب بأف وتعني
 ميارات لتنمية يعيشو الذي العالـ إلي واالنتقاؿ المدرسة وراء فيما
   [6].المعمومات عصر في بفعالية معرفتيـ إدارة
 لدى التميز عادات ببناء ترتبط الترابطية النظرية أف كما     

 في الطالب وخصوصية الذاتي البعد مف تنطمؽ إنيا. الطالب
 العادات مف مجموعة طالب لكؿ إف. التعمـ وأنماط التفكير مسارات
 تطرح النظرية ىذه فاف ولذا والتعمـ، التعميـ في بو الخاصة
 يرتبط مختمفا تعميميا نظاما بناء في تسيـ الفرضيات مف مجموعة
  [7]:يمي كما توصيفيا ويمكف. المعموماتي بالعصر

 عممية ىي المعرفة بناء إنما: التعمـ عممية ىي ليست المعرفة .أ 
 والمعمومات، البيانات بيف الترابطات إدراؾ بمعايير وترتبط التعمـ
 المتداخمة العالقات وتفسير وتوصيفيا، جديدة عالقات وبناء

 .جديدة عالقات وبناء المعمومات، بيف والمتناقضة المترابطة
 بيف تشبيؾ عممية التعمـ أف إلى تشير الترابطية النظرية .ب 

 وتحميميا لمعالقات  إنتاج عممية إنيا. القائمة والعالقات البيانات
 .عامة بصفة تواجيو التي المشكالت حؿ في وتوظيفيا



242013 

390 
 

 بالتنظيمات مرورا الذاتي بالتعمـ تبدأ الصفية التنظيمات .ج 
 األدوات باستخداـ محددة مشكمة حوؿ المناقشات خالؿ التعاونية

 .االستدالالت لبناء العامة المناقشة ثـ التكنولوجية
 وتوظيفيا المعموماتية التكنولوجية الوسائط عمى النظرية تركز .د 

  .األىداؼ لتحقيؽ
 .االفتراضية والبيئات الحقيقة البيئات بيف التعمـ يمزج .ػى 
 يسمح الذي االلكتروني االنجاز ممؼ وبناء الذاتي التقويـ تعتمد .و 

 .ومستواه وميولو قدراتو وفؽ طالب كؿ بتميز
 العصر في التعمـ في نظرية(  االتصالية) أو الترابطية وتعتبر    

 العالقات وتوصيؼ بناء في تتمثؿ التعمـ أىداؼ وأف الرقمي،
دراؾ  استدالالت وبناء القائمة العالقات وتحميؿ المتناقضات وا 

 المشكالت، حؿ في وتوظيفيا المتاحة البيانات وتصنيؼ وتجريبيا،
صدار القرار، واتخاذ صناعة فيو   المعمومات حوؿ األحكاـ وا 

 المعنى واحتواء والمصداقية الترابط معايير حيث مف المتاحة
 االستدالؿ إلى الذىني النظري االستدالؿ مف واالنتقاؿ العميؽ،
 في يكمف التعمـ أف كما. افتراضية أو حقيقية معامؿ عبر التجريبي
 الحقيقة والمعرفة. المتاحة والمعمومات لمبيانات المختمفة التطبيقات
 والموضوعات المجاالت بيف الترابطات إدراؾ بمثابة لمطالب

 بإنتاج يرتبط والتميز اإلبداع أف كما. والفرعية الرئيسة والمفاىيـ
 ويعتمد. المختمفة والموضوعات المجاالت داخؿ جديدة عالقات

 تقييـ ميارات باعتباره الطالب لدى التفكير تنمية عمى ذلؾ
 بالفعؿ، الموجودة العممية المفاىيـ بيف الترابطات وتحميؿ وتوصيؼ
 تعممو طريقة الطالب اختيار عممية القرار اتخاذ أف إلى باإلضافة
 ).وكيؼ ولماذا يتعمـ ماذا)  تساؤالت عف واإلجابة

 التعمـ عمميات تفسير في ميمة مرحمة الترابطية النظرية وتمثؿ      
 الدراسية البرامج وتطوير تخطيط في توظيفيا ويمكف ،(42)في

 بتحقيؽ يرتبط والذي لمتميز التعميـ أىداؼ لتحقيؽ الجامعة داخؿ
 التعمـ في واالستمرارية واالنجاز، األداء في المثابرة: منيا مجموعة
دراؾ نتاج وتحميميا، وتوظيفيا الترابطات وا   جديدة، عالقات وا 

 الحساسية القرار، واتخاذ والتعاوني، الذاتي الدافعية إلى باإلضافة
 والموىبة، والتفوؽ التميز نواحي واكتشاؼ وحميا، المشكالت تجاه

 البيانات توظيؼ مع ي،التقن أو المعموماتي التفكير وتنمية
   [9].التجريبي االستدالؿ في والترابطات

 أف  يراعي الترابطية النظرية وفؽ الجامعية البرامج بناء وحوؿ    
 مؤسسات داخؿ والتكنولوجية المعموماتية الثورة أدوات توظيؼ
 لبناء الجامعي التعميـ مقومات احد يمثؿ الدراسية وبرامجيا الجامعة
 ىذه توظيؼ مف الترابطية النظرية وتنطمؽ. المختمفة القدرات
 المختمفة البرامج خالؿ الجامعة داخؿ التكنولوجية األدوات
  [10].والمتبايف

 الثورة ىذه ظؿ وفى الراىف الوقت في الجامعي التعميـ أف كما       
 ما أىميا  [11]مف والتحديات الصعوبات مف العديد تواجيو الرقمية

 : يمي
 ذوي وتغفؿ العادييف الطالب تخاطب التعميمية البرامج تزاؿ ال .أ 

 .الخاصة القدرات
 الموىوبيف الطالب عف الكشؼ أدوات ينقصيا التعميمية البرامج .ب 

 وجو عمى األكاديمية التخصصات وفى عامة بصفة والفائقيف
 .الخصوص

 التقميدية، النظـ عمى قاصرة التدريسية المعالجات زالت ما .ج 
 وتنمية التعميـ تفريد واستراتيجيات التكنولوجية األدوات وتغفؿ

 .الطالب لدى المواىب
 البرامج داخؿ الطالب بيف لمتمييز الواضحة الرؤية تغيب .د 

 .المقدمة
 المجتمعية النظـ مع تتعامؿ تزاؿ ما الخريجيف مواصفات .ػى 

 التقدـ بأسباب تأخذ التي المجتمعات عف تغيب بدأت التي التقميدية
 .االلكترونية والصيغ العممي

 الطابع عمييا يغمب التعميمية البرامج داخؿ األنشطة معظـ .و 
 .تنفيذىا عف يعزفوف الطالب بات حتى المتكرر، التقميدي
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 التخصصات عف الطالب معظـ لدى الخاطئة التصورات .ز 
 في االستمرارية عف يعزفوف تجعميـ والتي الرياضيات منيا العممية
 .دراستيا

 في تعميمية ثورة معيا يتزامف أف بد ال المعموماتية الثورة إف    
 مواكبة تستطيع ال التقميدية النظـ باتت حيث. وبرامجيا الجامعات
 تراعي ال آخر جانب ومف جانب، مف وقدراتيـ الطالب حاجات

 ويجب. المجتمع داخؿ الوظيفية النظـ تتطمبيا التي المواصفات
 عمميات تفسير في الحديثة النظريات ضوء في البرامج ىذه مراجعة
 يطمح التي المعاصرة األىداؼ مع ، المعرفة بناء وكيفية التعمـ
  [12].المجتمع إلييا

 الرياضي والتفوؽ العقمية الموىبة 

 التي التعميمية أو التربوية المفردات احد الموىبة تمثؿ           
 ذوي الطالب أو الخاصة القدرات ذوي بالطالب ارتبطت

 عف الحاؿ بطبيعة يختمفوف طالب وىـ. الخاصة االحتياجات
 بالعديد ويتميزوف. العادييف الطالب المعمموف يسمونو ما أو أقرانيـ

 والتميز بمستوياتيـ لالرتقاء تؤىميـ التي والقدرات اإلمكانات مف
 وتعددت. التعميمية الجوانب جميع في الصؼ طالب باقي عف

 عمى مجمميا في واتفقت. وتنوعت الموىوب الطالب حوؿ التعريفات
 مف أكثر لمتعمـ بقابميتيـ يتميزوف والموىوبيف الفائقيف الطالب أف
 في أقرانيـ عف تميزىـ يتضح كما. متميز أداؤه ويكوف أقرانو بقية

  [13]:التالية السمات
 .العادييف باألفراد مقارنة بسرعة والتعمـ الفيـ عمى القدرة .أ 
 وسرعة الفيـ إلى يؤدى الذي األمر المالحظة وقوة دقة .ب 

 .االستنتاج
 األشياء عمى التعرؼ نحو والسعي والقراءة االستطالع حب .ج 

 .الجديدة
 مف المعرفة عمى الحصوؿ وحب الذىف وانفتاح البديية سرعة .د 

 .األصمية مصادرىا
 .المنطقي والتفكير واالستنباط االستقراء عمى القدرة .ػى 

 والنظريات المفاىيـ بيف والربط العالقات إدراؾ عمى القدرة .و 
 .والتعريفات

 والتوضيح الشرح عمى والمقدرة والتعبير الكالـ في الطالقة .ز 
قناع  .اآلخريف وا 

 .الدروس فيـ إلى يؤدي الذي األمر واالنتباه التركيز عمى القدرة .ح 
 .وكسؿ ممؿ دوف واإلنتاجية العمؿ في العالية الطاقة .ط 
 اإلبداع عمى  والقدرة والنادرة الجديدة األفكار إنتاج عمى القدرة .ي 

 .واالبتكار
 .االيجابي التنبؤ عمى والقدرة الخياؿ سعة .ؾ 

 عادية غير وقدرات استعدادات لدييـ الموىوبيف الطالب أف كما    
 المجاالت مف أكثر أو مجاؿ في أقرانيـ بقية عف متميز أداء أو

 والتفكير العقمي التفوؽ مجاالت في خاصة المجتمع يقدرىا التي
 إلى ويحتاجوف الخاصة، والقدرات العممي والتحصيؿ االبتكاري

 البرامج في متكامؿ بشكؿ ليـ تتوافر ال خاصة تعميمية رعاية
 والطالب المتفوؽ الطالب بيف االختالؼ ويالحظ. العادية

 بقدرة يتعمموف الذيف الطالب عمى يقتصر فالتفوؽ الموىوب،
 ويعبروف الزمني العمر في ليـ المساوييف زمالئيـ تفوؽ وسرعة

 الموىبة أما. األكاديمية المجاالت في التعمـ بسرعة القدرة ىذه عف
 والعقمية واالنفعالية واالجتماعية النفسية الخصائص بجميع فترتبط
 الضغوط تحمؿ مع األداء عمى الطالب بقدرة وترتبط لممتعمـ
. وغيرىا واإلبداع والمثابرة والقيادة العمؿ في واالستقاللية النفسية
 الرياضيات في والموىوبيف المتفوقيف الطالب خصائص وحوؿ
 حؿ في والكفاءة الرياضيات، في اإلبداعي التفكير في تكمف

 .لمرياضيات العممي المحتوى مف والتمكف الرياضية، المشكالت
 ذلؾ ىو الموىوب الطالب أف يتضح  الموىبة مجاالت وحوؿ     

 بعض  في الخاصة أو العامة القدرات إحدى يمتمؾ الذي الطالب
 األكاديمي واالستعداد ،المرتفعة الذكائية القدرة: أىميا المياديف

 والقدرة القيادية، والقدرة اإلنتاجي، والتفكير واإلبداع المتخصص،
 . [14]الحركية والقدرة واألدائية، البصرية
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 المصطمحات مف العديد وجود إلى األدبيات مف العديد وأشارت    
 والمبدع والموىوب المتفوؽ منيا والموىبة التفوؽ أدبيات في

 عف لمكشؼ متعددة مداخؿ. عقميا والمتفوؽ والعبقري والمتقدـ
  [15]:يمي ما منيا والمتفوقيف الموىوبيف

 بعض صنفت حيث الذكاء، ومعدؿ والموىبة التفوؽ بيف الربط .أ 
 عمى يحصموف الذيف بالطالب والموىوبوف المتفوقوف األدبيات
 .فأكثر درجة 240 مف اكبر ذكاء معدؿ

 الدراساتو  :الدراسي والتحصيؿ والموىبة التفوؽ بيف الربط .ب 
 أكدت حيث والموىوبيف، المتفوقيف الطالب تصنيؼ في األدبيات
 درجة مف فأكثر% 00 عمى يحصموف الذيف بالطالب بعضيا

 فأكثر% 09 وبعضيا فأكثر،% 09 حددت وبعضيا االختبار،
 .األولى درجات العشرة عمى يحصموف الذيف بالطالب وبعضيا

 مالحظتيـ خالؿ والموىوبيف المتفوقيف لمطالب المعمميف ترشيح .ج 
 أثناء تفكيرىـ وأنماط وتفاعميـ يـاتإيجابي ومدى  الصؼ داخؿ

 .واتجاىاتيـ ميوليـ مع الصفية، المناقشات
 .والموىوبيف المتفوقيف ألبنائيـ األمور أولياء ترشيح .د 

 فإف والموىوبيف المتفوقيف الطالب تعميـ استراتيجيات وحوؿ    
 يجب رئيسة مداخؿ ثالثة حوؿ توافقت والنظريات الفرضيات معظـ

 الموىوبيف الطالب تنمية  برامج تنفيذ أو تخطيط عند مراعاتيا
 المداخؿ أف والمالحظ. واإلرشاد واإلسراع، اإلثراء،: وىي وذلؾ
 مف وغيرىـ الموىوبيف الطالب بيف التمييز عمى تقـو الثالثة
 في واإلسراع موىبتيـ مناحي إلثراء وذلؾ العادييف الطالب
 ودعميـ الموىبة ىذه عف إلرشادىـ ربما أو انجازىـ، مستويات
 الكبير الدور فاف األحواؿ جميع وفي. ذاتيا وتنميتيا كشفيا باليات
  [16].الموىوبيف الطالب وتنمية اكتشاؼ في المعمـ عاتؽ عمى يقع
    ًً  الخصائص مف مجموعة  استنتاج أمكف سبؽ مما وانطالقًا

 الدرجة، في العادييف اقرأنيـ عف والموىوبيف الفائقيف الطالب تميز
 عنيـ لمكشؼ واألساليب األدوات مف مجموعة تحديد أمكف كما

  .اإلثرائي البرنامج أسس لتوصيؼ تمييدا وتنميتيـ

 التميز عادات ارتبطت تنميتيا واستراتيجيات المفيـو: التميز عادات
 تؤكد والتي( 42)القرف بداية في ظيرت التي التميز مناىج بفكرة
 مع يتناسب بما التعميمية المخرجات في التفكير إعادة ضرورة عمى

 وانطمؽ. المعرفة صناعة مجتمعات أو الرقمي العصر مفردات
 المتعمـ وحرية التعمـ مصادر تنوع في تتمثؿ رئيسة فكرة مف المنيج

 إلى المغمقة التقميدية التعمـ بيئات مف الخروج مع بينيا االختيار في
 مواجية في الفرد نجاح أف والمالحظ. المفتوحة التعمـ بيئات

 تتطمب الميارات مف بالعديد يرتبط والعشريف الحادي القرف تحديات
 مقومات وامتالؾ والتميز باإليجابية يتسـ مواطنا يكوف إف منو

 الطالب تميز مقومات مف مجموعة  تحديد ويمكف.  الميني التميز
 أف يجب حيث الجامعة، داخؿ اإلعداد نظاـ في مراعاتيا يجب
  [17]:التالية بالمياـ ليقـو يتعمـ

 المرتبطة المعقدة المشكالت ويحؿ وتحميمية نقدية بطريقة يفكر .أ 
 .بواقعو

 .المتنوعة التعمـ مصادر ويستخدـ ويقـو يبحث .ب 
 في والكبيرة الصغيرة التعاونية التعمـ مجموعات داخؿ يتعمـ .ج 

 .العدد
 .والكتابي الشفيي التواصؿ أنماط مف يتمكف .د 

 قدراتو ضوء في معرفتو يبنىىػ. 
 .باستمرار قدراتو وينمى ذاتيا التعمـ في يستمر .و 

 السموكية الخصائص مف مجموعة تمثؿ التميز عادات إف     
: في تتمثؿ رئيسة أبعاد ثالثة بيف التفاعؿ عف الناتجة االيجابية

 يكتسبيا، أف يجب التي الميارات والثاني الطالب، ميوؿ األوؿ
 تحديد. تعمميا وكيفية وأنماطيا ومستوياتيا المعرفة والثاني

 الفرد لدى يبنى قدراتو وفؽ والعمؿ بدقة الطالب وميوؿ خصائص
 المعرفي بنائو وتوظيؼ تفكيره في التميز عادات مف مجموعة
  [18].الحياتية المواقؼ في االيجابية وسموكياتو

 & Institute for Excellence) التميز معيد أشار حيف في   

Ethics(IEE),2012) مجموعة في تتمثؿ التميز عادات فأ إلى 
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 لممعرفة الطالب معالجات في تظير التي والخصائص السموكيات
 بناء في الذاتية: أىميا ومف القرار واتخاذ المشكالت وحؿ والتفكير
 وتنويع البيانات جمع في والمصداقية التفكير في والمرونة المعرفة

 وتركيب األفكار، إنتاج في واألصالة المشكالت حؿ استراتيجيات
 في واالستمرارية لمتعمـ والحماس الدافعية مع المتباينة، العالقات
  [19].األكاديمي االنجاز

 بإسكتمندا المنيج وثيقة بالتميز اىتمت التي الميمة الوثائؽ ومف    
 ، ,The Scottish Government)4000 عاـ في ظيرت التي
 بناء في مراعاتيا يجب التي  العادات مف قائمة حددت حيث

  [20]:يمي كما الدراسية والمناىج البرامج
 في الحماس(: الشخصية ببناء المرتبطة العادات)  األوؿ المحور .أ 

 الذات تقدير األكاديمي، االنجاز في عالية معايير تحقيؽ التعمـ،
 في المرونة مف ودرجة مفتوح عقؿ ذو اآلخريف، أراء واحتراـ
  مختمفة، بأنماط اآلخريف مع التواصؿ التفكير،

 تنويع(: األكاديمي بالجانب المرتبطة العادات) الثاني المحور .ب 
 ذات مصادر باستخداـ البيانات جمع والتعمـ، البحث مصادر

 مساراتو تطوير الذاتية، قدراتو وفؽ المعرفة بناء مصداقية،
 توظيؼ المشكالت، حؿ في النظرية المعرفة توظيؼ  المعرفية،
 الجانب بيف الربط األكاديمية، المعرفة بناء في التكنولوجية األدوات

 .الوظيفي، األداء في والتوقع األكاديمي
 الناقد التفكير ميارات بناء(: األساسية الميارات) الثالث المحور .ج 

 .الحياتية المشكالت وحؿ اإلبداعي، والتفكير
 والمشاركة فريؽ، في العمؿ(: المسئولة المواطنة) الرابع المحور .د 

 واقع تقييـ المختمفة، الثقافات احتراـ قراراتو، عف والمسئولية الفعالة،
  .آلياتو تطوير في والمشاركة تعممو

 [21] منيا الدراسات مف العديد استقراء خالؿ مف وتبيف   
 :يمي ما أىميا لمتميز التعمـ مبادئ مف مجموعة

 .التعمـ في لالستمرار الطالب لدى الدافعية بناء_ 

 معالجة عند واإلبداعي الناقد التفكير تنمية عمى الطالب تشجيع_ 
 .الحياتية المشكالت

 حؿ في توظيفيا خالؿ والعممية النظرية الخبرات بيف التكامؿ_ 
 .المشكالت

 عف الطالب مسئولية بناء تدعـ التي التعميمية المواقؼ بناء_ 
 .تعممو
 المجاالت في خاصة الطالب لدى التميز نواحي دعـ _ 

 .األكاديمية
 .تعمميـ استراتيجيات اختيار بفرصة الطالب دعـ_ 

 يمكف المنطمقات مف مجموعة تحديد أمكف سبؽ مما وانطالقا 
 تـ كما. الحقا – سيتضح كما – المقترح البرنامج بناء عند توظيفيا
 الحالي البحث عمييا اقتصر التميز عادات مف مجموعة توصيؼ

 .وقياسيا تنميتيا في
  الرياضيات وتعميـ الترابطية النظرية

 استنتاج وامكف. اإلثرائية البرامج بناء حوؿ الدراسات تنوعت       
 :يمي كما الموىبة إثراء ببرامج المرتبطة األسس مف مجموعة

 قبؿ مف المحاكاة عمى واالعتماد الكمبيوترية البرامج توظيؼ .أ 
 والمصطمحات المفردات مف قاموس بناء مرحمة في الطالب

 في تساعد التي الرياضية التمثيالت عمى التركيز مع الرياضية،
 المشكالت وحؿ الرياضي واالستدالؿ التواصؿ أنماط بناء

 .الرقمية أو التقميدية بالطريقة تنفيذىا ويمكف. الرياضية
 األنماط لمراعاة والبصرية الشفيية التدريس استراتيجيات تكامؿ .ب 

 .لمموىوبيف التعميمية
 اليومية، حياتو في الطالب يستخدميا التي التواصؿ لغة تكامؿ .ج 

 توظيؼ ويمكف. لديو الرياضي المعنى تبنى التي األكاديمية والمغة
 .متخصصة برامج بناء في التكنولوجيا

 لتفسير المعاصرة النظريات احد الترابطية النظرية وتعتبر     
 التعمـ إف. الرقمي العصر ظؿ في المعرفة وبناء التعمـ عمميات
 والمعارؼ المعمومات في جديدة عالقات وبناء اكتشاؼ عممية
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 أو متناقضة تبدو قد كثيرة خبرات تتضمف التي والمتباينة المتنوعة
 الميارات أف كما. المعرفية مجاالتيا في متنوعة أو متشابكة، غير

 العقؿ إف. العقمية الترابطات بناء في تتمثؿ التعمـ في األساسية
 بيف ترابطات عف تنتج ترابطات بناء نتيجة يتكوف البشري

 ولكؿ. تعميمية بخبرات التمميذ بمرور تتكوف العصبية الوصالت
 الخاص ونمطو العقمية، الترابطات بناء في الخاصة طريقتو طالب
 العقمية، الترابطات لبناء أداة المغة وتعتبر. الترابطات ىذه في

  [19].عمقا أكثر بدرجة العقؿ بناء يدعـ التعمـ درمصا وتنويع
 تنفيذىا يمكف التطبيقات مف مجموعة[ 44] سيمنز ويوضح  

. الرقمية الصيغ إلى التقميدية التعميمية الصيغ مف االنتقاؿ  شريطة
 :يمي ما أىميا ومف

 منيا كؿ يحتوى التي المترابطة غير الكمبيوتر أجيزة يشبودماغ _ 
 عمميات عند الترابطات بفعؿ فيتكوف العقؿ أما متنوعة، بيانات
  التشبيؾ

 .باإلنترنت وربطيا األجيزة بيف
 لدى العالقات وبناء إدراؾ ميارات تنمية عمى يعتمد العقؿ بناء_ 

 مف قاموسا وليست لمتفكير أداة تكوف أف يجب والمغة. التمميذ
 .واألشكاؿ والمصطمحات المفردات

 عمى الطالب يعتمد فقد العقؿ، بناء مداخؿ وفؽ الخبرة تنظيـ_ 
 التنظيـ إلى حاجو في فانو وبالتالي قائمة، عالقات اكتشاؼ
 في الدنيا، مستوياتو في العقؿ تنمية بمثابة وىذا لممحتوى، المنطقي

 وىذا التنظيـ، ىذا بالضرورة يتطمب ال جديدة عالقات بناء أف حيف
 في العقؿ بناء إلى يؤدى حيث الرقمي، العصر طبيعة مع يتفؽ ما

 دروس) تعمـ التمميذ يستطيع المثاؿ سبيؿ فعمي. العميا مستوياتو
 إلى الرجوع خالؿ مف أو المدرسي، الكتاب باستخداـ القياس
 المقاييس عف والبحث االنترنت استخداـ خالؿ مف أو المعمـ،

 بناء التمميذ يستطيع الحالة ىذه وفي( بينيا والعالقة ووحداتيا
 مصدر عمى االعتماد مف عمقا أكثر بصورة الرياضية المعرفة
 .لمتعمـ وحيد

 الفروؽ وتواجو والعقؿ الحواس تخاطب  متنوعة الرقمية األدوات_ 
 .الطالب بيف

 مجاالت مع الطالب تعامؿ إمكانية الترابطية النظرية وتفترض      
 ىذا يتناقض وربما التعميمي، الموقؼ داخؿ ومتباينة متنوعة معرفية

 ىذه أف كما(. البنائية -المعرفية -السموكية) النظريات مع
 الرسمية، التعميـ صيغ في التعمـ تفسير عمى قامت النظريات
 التعمـ باستمرارية تعني التي الرسمية غير الرقمية الصيغ وأغفمت

 وخارج والمنزؿ، المدرسة إطار خارج والمكاف الزماف بعدي في
 عمي السابقة النظريات أغفمت كما. لمتعمـ الرسمي التوقيت حدود

 المتعمـ، نطاؽ خارج التعمـ مف جزء حدوث إمكانية فكرة الترابطية
 واالسترجاع التخزيف عمميات في العقمية القدرات إنياؾ مف فبدال

 بعض بو تقـو أف يمكف والتصنيؼ، والترتيب واالستظيار والحفظ
 القدرة صناعة أف مف الترابطية النظرية تنطمؽ كما. الترابطية أدوات
 محتوى مف أىـ بينيا والمقارنة مصادرىا وتوظيؼ التعمـ عمى
 ذاتيا، حد في ىدفا ليست التعميمية الخبرات باتت وبالتالي. التعمـ
 مصادر خالؿ عالجيا يمكف تعميمية صعوبات مف بيا يرتبط وما

  [23].المستوى بذات اليدؼ ذات تؤدى أخرى وخبرات
 كما االتصالية أو الترابطية النظرية خصائص أىـ بيف ومف   

  [24]:حددىا
 القدرة إلى ويحتاج المعمومات مف كبير كـ مع يتعامؿ الطالب .أ 

 تركز وبالتالي. بينيا الروابط وتعرؼ المعمومات تركيب عمى
 عف البحث كيفية الطالب تعميـ أىمية عمي الترابطية النظرية

  .المعرفة اكتساب بغية وتركيبيا وتحميميا وترشيحيا، المعمومات،
 وىي، باستمرار عناصرىا تتبدؿ بيئات في تحدث عممية التعمـ. ب 

 في التعمـ يتسـ كما. بالكامؿ الطالب سيطرة تحت ليست عممية
 والتعاونية والفوضوية الترتيب بعدـ الترابطية النظرية ضوء

 واالىتمامات األنشطة وبيف التعمـ بيف واالرتباط واالجتماعية
 .الطالب لدى األخرى
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 تحميؿ خالؿ الترابطية النظرية إطار في التعمـ فاعمية تقويـ. ج 
 وربطيا التعميمية الخبرات ومراقبة البحث وعمميات التعمـ مصادر

 .التفكير مف مختمفة أنماط وتنمية الطالب لدى العقؿ ببناء
 النظرية حوؿ والدراسات األدبيات مف العديد استقراء خالؿ ومف     

 تطبيقيا يمكف المحددات مف مجموعة إلى التوصؿ أمكف الترابطية،
 بصفة التعميمية البرامج تطوير في الترابطية النظرية مف لالستفادة
 الطالب لدى التميز عادات لبناء اثرائي برنامج بناء وفي عامة،
 :يمي كما وذلؾ والموىوبيف الفائقيف

 اكتساب في الطالب يساعد التعمـ لشبكة كمدير المعمـ دور .أ 
 التقميدية التعمـ شبكات لبناء يحتاجيا التي الرياضية الميارات
 لمتواصؿ الرقمية التعمـ وشبكات التعمـ، مجتمعات في المتمثمة
 مالئـ كتوصيؼ المفتوح التدريس  عمى المعمـ ويعتمد. الرياضي
 وتكويف المرنة، التعمـ خبرات بتيسير المرتبطة ميامو لطبيعة
نتاج، الرياضي التواصؿ عمى التالميذ قدرة يدعـ معرفي مجتمع  وا 
 التعمـ لشبكات المشترؾ البناء خالؿ مف الرياضية  المعرفة
 .والرقمية التقميدية

 والتكامؿ، المصدر مفتوحة التعمـ أدوات استخداـ المعمـ يدعـ .ب 
 التي  المتعددة التعمـ ووسائط التقميدي الرياضي المحتوى بيف

  .رياضية استدالالت وبناء االستقصاء عمميات تتضمف
 الرياضي التأمؿ لمطالب تتيح رياضية تعمـ بيئات تصميـ .ج 

 وتشجع وميوليـ، خبراتيـ حوؿ وتتمركز الحتياجاتيـ، وتستجيب
 والمزج الرياضي، والمعني المصطمحات بناء في األكاديمية المغة
 والمسائؿ التطبيقات مرحمة في والحياتية األكاديمية المغة بيـ

  [10].المفظية
 عف والبحث مبكرا الطالب لدى الصعوبات مصادر تحديد. د 

 االنجميزية، بالمغة بالتدريس يرتبط فيما خاصة لعالجيا األساليب
 مفردات بيف يربط قاموس لبناء الرقمية األدوات توظيؼ مع

  [10].الرياضية والتمثيالت الرياضيات

 بالرغـ حتى التعمـ مياـ في التركيز عمى بالقدرة الطالب يتسـىػ. 
 المغوية الصعوبات أو لالنتباه، المشتتة العوامؿ لبعض التعرض مف

 توظيؼ أو مناقشتيا التقميدية التعمـ مجتمعات خالؿ مف فيمكنو
 .المناسبة بالمغة عنيا البحث في التعمـ شبكات

دراؾ المعمومات، تدفؽ إدارة عمى القدرة امتالؾ .و   الترابطات وا 
 التعمـ، شبكات بناء خالؿ التواصؿ مع والجبرية، العددية والعالقات

 بتاريخ االستعانة مع الرياضية الخبرات أحدث متابعة عمى والقدرة
 .الرياضية المفاىيـ لتفسير وعمماؤىا الرياضيات

 األنماط وتمييز الرياضية الخبرات في والعالقات األنماط تعرؼ .ز 
 .خالليا الرياضية

 واختيار التعمـ وخبرات مواقؼ تصميـ في الطالب مشاركة .ح 
  التعميمية والوسائؿ األدوات

 متخصصة مواقع خالؿ التعمـ بيئة إلثراء االنترنت استخداـ .ط 
 إلجراء االلكتروني البريد عبر والتواصؿ المناقشة ومنتديات
 حوؿ طالب لمجموعة موقع تصميـ ويمكف. الرياضية األنشطة

 في وقاموس متخصصة، دروس يتضمف الرياضيات وتعمـ تعميـ
مكانية رياضية وتطبيقات وأمثمة الرياضية المفردات  الفائقيف إثراء وا 

 .والموىوبيف
 الترابطي؛ التعميـ تصميـ في محورية مكانة التعمـ بيئة تحتؿ .ي 

 عمى الطالب تدعـ بيئة في يحدث كنشاط التعمـ إلى وينظر
 وغير رسمية بيف التعمـ بيئات وتتنوع. الفاعمة والمشاركة التواصؿ
 فرص وتوفر. الحتياجاتيـ وفقاً  بتعديميا لمطالب تسمح مرنة رسمية
 .اإلنترنت عبر أو لوجو وجياً  واالتصاؿ الحوار

 التعمـ بيئات نمط مف العكس عمى متصمة مركزية ال التعمـ بيئة .ؾ 
دارتو بالمركزية يتسـ الذي السائد  التالميذ فيو ويعاني المعمـ مف وا 
  .البعض بعضيـ عف االنعزاؿ مف

 بيئة مكونات وتوافر الفشؿ، وتحمؿ لمتجريب الفرص إتاحة .ؿ 
 ومنتدى مدونة مثؿ لمتواصؿ حيز: منيا الترابطي التعمـ

 المناقشة ومنتديات البريدية القوائـ مثؿ لمنقاش وحيز الرياضيات،
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 وحيز الويب، مواقع: مثؿ البحث وحيز المفتوحة، واالجتماعات
 اإلليكترونية المقررات مثؿ تقميدية أو منظمة بطريقة لمتعمـ

 أحدث عمى لمحصوؿ وحيز الخصوصي، التدريس وبرمجيات
  [9].الرياضية الخبرات لمجاؿ المعمومات

 الطالب ألف التعمـ، أنشطة عمى قيود يضع ال الترابطي التعميـ .ـ 
 أنشطة توفير ويجب. يفضميا التي التعمـ أنشطة بتصميـ يقـو

 واالستفادة التعمـ شبكات في المشاركة عمى تساعده التي التعمـ
 .منيا

 منيا األشكاؿ بعض يتخذ الترابطية النظرية في األداء تقويـ .ف 
 ممفات مثؿ الرقمي ومنيا والتكميفات االختبارات مثؿ التقميدي
 والمدونات األعماؿ وممفات، المجالت وكتابة، اإلليكترونية األعماؿ

 .الطالب ينتجيا التي والوسائط التعمـ، ومشاريع الشخصية،
 التي الصعوبات مف العديد ضوء وفى سبؽ، ما خالؿ ومف    

 نواحي اكتشاؼ  في الرياضيات تخصصات في الطالب تواجو
 تفوقيـ ونواحي قدراتيـ واكتشاؼ التميز عادات وبناء تميزىـ

 ضوء في إثرائي برنامج بناء استيدؼ الحالي البحث فاف ومواىبيـ،
 الفائقيف الطالب لدى التميز عادات لتنمية الترابطية النظرية

 .تبوؾ بجامعة والموىوبيف
 الدراسة مشكمة. 2

 وأسئمتها الدراسة مشكمةأ. 
( 49)عددىا الطالب مف عينة ومناقشة مقابمة خالؿ مف تبيف      

 المرتبطة األنشطة ندرة( أكاديمي -تربوي)رياضيات تخصصات
 عمى فقط واالعتماد الرياضيات مجاؿ في مواىبيـ وتنمية باكتشاؼ
 مقرر توصيؼ وباستقراء. أكاديمية موضوعات في والتمقيف العرض
 أو أنشطة أو أىداؼ أية وجود عدـ تبيف الرياضيات، مبادئ
 والموىوبيف المتفوقيف الطالب تنمية أو باكتشاؼ ترتبط مفردات
 مقياس تطبيؽ  خالؿ مف تبيف كما.  الرياضيات وفى عامة بصفة
 السنة طالب مف عينة عمى الرياضيات في التميز عادات

 لمعاـ الثاني الدراسي بالفصؿ  طالباً ( 21) وعددىـ التحضيرية

 التميز عادات في مستواىـ تدنى ـ،2244/ 2242 الجامعي
 والحساسية  التعمـ في واالستمرارية األداء في بالمثابرة المرتبطة

 واتخاذ المشكمة لحؿ متعددة استراتيجيات واستخداـ المشكالت تجاه
 عمى اإلجابة الدراسة وىدفت. البيانات ومعالجة وجمع القرار

 :التالي الرئيسي التساؤؿ
 الترابطية النظرية ضوء في المقترح  اإلثرائي البرنامج أثر ما_  
 الفائقيف الطالب لدى الرياضيات في التميز  عادات لتنمية

 تبوؾ؟ بجامعة والموىوبيف
 الدراسة أهدافب. 

 :يمي ما الحالي البحث أىداؼ مف 
 الرياضيات تخصص والموىوبيف المتفوقيف الطالب اكتشاؼ_ 

 التحصيمية االختبارات ونتائج التراكمي، المعدؿ: باستخداـ
 .الزمالءو  التدريس ىيئة أعضاء رأي واستطالع

 خالؿ والفائقيف الموىوبيف الطالب لدى التميز عادات تنمية_  
 .الترابطية النظرية مقومات ضوء في اثرائي برنامج بناء
 الفائقيف الطالب لدى الرياضيات في التميز عادات قياس_  

 .والموىوبيف
  الدراسة أهمية.  ج
 النظرية توظيؼ في تفيد: بالجامعة الدراسية البرامج مصممي_ 

 خالؿ والموىوبيف الفائقيف الطالب احتياجات لمراعاة الترابطية
 التعميمية واألنشطة معالجتيا وأساليب ومقرراتيا الدراسية البرامج
 المجاالت في التميز مراعاة إلى باإلضافة الجامعة، داخؿ والتربوية

 .الدراسية البرامج وتطوير تخطيط أثناء الرياضيات
  المقترح البرنامج استخداـ يمكنيـ التدريس ىيئة أعضاء_ 

 والموىوبيف، الفائقيف وتنمية الكتشاؼ والتعميمية البحثية واألدوات
 .الرياضيات في التميز عادات وتنمية

 تميزىـ وعادات مواىبيـ وتنمية اكتشاؼ في الطالب تساعدىـ_  
 أعضاء بمساعدة سواء المتخصصة األدوات مف مجموعة باستخداـ

 .الذاتي التعمـ باستخداـ أو التدريسية ىيئة
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 الدراسة حدودد. 
 :يمي ما عمى البحث اقتصر 
 الثاني الدراسي بالفصؿ العممي التخصص طالب مف عينة - 

 .اإلحصاء في مقدمة مقرر في ـ2244/ 2244 الجامعي بالعاـ
 .اإلجرائي التعريؼ في الموضحة التميز عادات -
 مقرر في فأكثر% 00 عمى حصموا الذيف ىـ الفائقيف الطالب -

 قبؿ مف ترشيحيـ مع  األوؿ الدراسي الفصؿ في الرياضيات مبادئ
 .الزمالء رأي واستطالع التدريس، ىيئة أعضاء

 الدراسة مصمحات . هـ
 في التعمـ لتفسير حديثة نظرية( : اصطالحاً )الترابطية النظرية    
 وبناء إدراؾ عممية يمثؿ التعمـ أف مف وتنطمؽ الرقمي العالـ ظؿ

 كوف ومف المقدمة، والمعمومات البيانات خالؿ المختمفة الترابطات
 مف يستطيع وافتراضية حقيقية تعميمية شبكة تمثؿ التعميمية البيئة
 الكتشاؼ والتعاوني الذاتي التعمـ أنشطة ممارسة المتعمـ خالليا
 .تميزه نواحي واكتشاؼ قدراتو وبناء ذاتو
 التعمـ لتفسير حديثة نظرية بكونيا[12]  وآخروف نوريس ويعرفيا    
 إدراؾ عممية يمثؿ التعمـ أف مف وتنطمؽ الرقمي العالـ ظؿ في

 ومف المقدمة، والمعمومات البيانات خالؿ المختمفة الترابطات وبناء
 يستطيع وافتراضية حقيقية تعميمية شبكة تمثؿ التعميمية البيئة كوف
 الكتشاؼ والتعاوني الذاتي التعمـ أنشطة ممارسة المتعمـ خالليا مف
 األكاديمية الجوانب في تميزه نواحي واكتشاؼ قدراتو وبناء ذاتو

 .لديو القصور أوجو عالج في الستثمارىا
جرائيا    ، والتعمـ التعميـ عمميات تفسر نظرية" الحالي البحث في وا 

 الرياضية المعرفة بناء في الرقمية األدوات توظيؼ مف تنطمؽ
 .والموىوبيف الفائقيف الطالب لدى التميز عادات لتنمية

 الطالب لدى التميز لبناء إجرائي  إطار :اإلثرائي البرنامج  
 ويتضمف الترابطية، النظرية أسس مف ينطمؽ والمتفوقيف الموىوبيف

 اكتشاؼ وأساليب والمعالجات واألنشطة  األىداؼ مف مجموعة 
 .الجامعي الطالب لدى والتميز والتفوؽ الموىبة وتنمية

 والقدرات السموكيات مف مجموعة: الرياضيات في التميز عادات    
 في واالستمرارية لمتعمـ دافعيتو بزيادة ترتبط لنفسو المتعمـ يبنييا

 تجاه والحساسية تعممو، حوؿ القرار  اتخاذ عمى والقدرة اإلنجاز
 استراتيجيات وممارسة والتكنولوجي، الذىني واألداء المشكالت،

 .المشكالت حؿ في وتوظيفيا البيانات ومعالجة جمع
 تعنى الموىبة باف لغويا [25] الشيخ يحددىا(: اصطالحاً ) الموىبة

 تمتع تمثؿ الموىبة فاف اصطالحا أما. الفرد لدى استثنائية قدرة
 عف تميزه التي والخصائص والقدرات السمات مف بمجموعة الفرد
جرائيا. الزمني عمره نفس في أقرانو  يتمتع الموىوب الطالب فاف وا 
 يحققوف تجعميـ متعددة مجاالت أو واحد مجاؿ في بارزة بقدرات
  وزمالئيـ معممييـ خالؿ اكتشافيـ ويمكف. األداء في عالي مستوى
 .التعميمية بالبرامج والدييـ وترشيح

جرائيا     عف يتميزوف الذيف الطالب ىؤالء ىـ: الحالي البحث في وا 
 إلى باإلضافة. عاؿ   بمستوى واإلنجاز التعمـ عمى بقدراتيـ أقرانيـ

 والمغوية والعقمية واالجتماعية االنفعالية السمات مف العديد امتالكيـ
 المجاالت في سواء التميز في االستمرارية عمى قادرا تجعمو

 .والعامة النوعية المجاالت أو التخصصية األكاديمية
 واإلجراءات الطريقة. 2  

 الدراسة منهج أ. 
 عمى االعتماد وتـ التجريبي، المنيج عمي الحالي البحث أعتمد 

 تطبيؽ تـ حيث ،(بعدي – قبمي)  األحادي التجريبي التصميـ
 المجموعة تعريض ثـ قبمياً  الرياضيات في التميز عادات مقياس

 في التميز عادات مقياس تطبيؽ وتـ اإلثرائي، لمبرنامج التجريبية
 .وتحميميا البيانات لجمع بعدياً  الرياضيات

 الدراسة اةأدب. 
 والموىوبيف المتفوقيف الطالب عف الكشؼ استمارات 

 طالب مف والموىوبيف الفائقيف الطالب تحديد: االستمارة أىداؼ   
 .عممي تخصص التحضيرية السنة
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 األوؿ: أجزاء ثالثة إلى االستمارة انقسمت: االستمارة محتوى  
 ميوؿ بقياس يرتبط والثاني األكاديمية، البيانات بجمع يرتبط

 والجزء الرياضيات، في مواىبيـ عف لمكشؼ الطالب واتجاىات
 طالب كؿ في التدريس ىيئة أعضاء رأي باستطالع يرتبط الثالث
 الطالب يرشح  حيث لممعمـ، االستمارات تقديـ  ويراعي. حده عمى
 الباحث، قبؿ مف مراجعتيا ذلؾ ويمي. االستمارات مأل في يبدا ثـ

 تمثمت الطالب ترشيح لقبوؿ المعايير مف مجموعة تحديد تـ حيث
 مقرر في% 90 نسبة التراكمي، المعدؿ في فأكثر% 00 نسبة: في

 وزف عمى حصولو االوؿ، الدراسي بالفصؿ الرياضيات مبادئ
 ينحصر واالتجاىات الميوؿ بمقياس الخاص الجزء في كبير نسبي
  .ليكرت بمقياس( 9-4.2) بيف

 االستمارة صياغة تـ: وتحكيميا أولية بصورة االستمارة صياغة   
( 1)عدد عمى عرضيا وتـ األولية صورتيا في الثالثة األجزاء في
.  النفسي والقياس التدريس وطرؽ المناىج في المتخصصيف مف
 نيائية صورة في االستمارة صياغة تـ المحكميف آراء ضوء وفي
 .الميداني لمتطبيؽ قابمة

 الرياضيات في التميز عادات مقياس
 تمكف مدى تحديد إلى المقياس استيدؼ: المقياس أىداؼ - 

  .الرياضيات في  التميز عادات مف والموىوبيف الفائقيف الطالب
 تحديد تـ واألدبيات الدراسات خالؿ مف: المقياس محتوى - 

رقـ  الجدوؿ في كما توصيفيا يمكف التميز عادات مف مجموعة
(2:) 

1جدول      
 توصيف محتوى مقياس عادات التميز

 عدد المفردات العادات الرئيسة م
 9 المثابرة في األداء والدافعية واالستمرارية في  التعمـ 1
 8 المشاركة االيجابية في المواقؼ واألنشطة التعميمية 2
 11 جمع ومعالجة البيانات والمعمومات وتوظيفيا في اتخاذ القرار 3
 9 الحساسية تجاه المشكالت وتوظيؼ استراتيجيات حؿ المشكمة 4
 8 إنتاج األفكار بطالقة ومرونة وأصالة 5
 5 التمكف مف العمميات الرياضية 6
 4 تنويع األداء في الرياضيات 7
 4 المرونة في التفكير الرياضي 8
 5 بناء المعرفة الرياضية  ذاتيا 9

 63 مجموع المفردات

 تدريج وفؽ المفردات كتابة تـ: أولية بصورة المقياس صياغة     
 مف( 1) عمى عرضيا وتـ أولية بصورة  الخماسي ليكرت

 آراء ضوء وفي .المقياس بأىداؼ ارتباطيا مدى لدراسة المحكميف
 بعض حذؼ أو المغوية الصياغة بتعديالت المرتبطة المحكميف
 لمتجريب قابمة صورة في صياغتيا تـ المكررة المفردات

  .االستطالعي

 أف يعنى والذي المحكميف صدؽ عمى االعتماد تـ: المقياس صدؽ
 .اجمو مف وضع ما المقياس يقيس
 حساب في قبميا الطالب درجات  عمى االعتماد تـ: المقياس ثبات

 وكانت كرونباخ ألفا معامؿ باستخداـ الداخمي االتساؽ معامؿ
 :يمي كما النتائج
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 2جدول 
 التميز عادات مقياس لمفردات كرونباخ ألفا معامل

عدد  المحاور ـ
 المفردات

معامؿ 
الفا 
 كرونباخ

المثابرة في األداء والدافعية واالستمرارية في   1
 التعمـ

9 0.83 

المواقؼ واألنشطة المشاركة االيجابية في  2
 التعميمية

8 0.81 

جمع ومعالجة البيانات والمعمومات وتوظيفيا  3
 في اتخاذ القرار

11 0.87 

الحساسية تجاه المشكالت وتوظيؼ  4
 استراتيجيات حؿ المشكمة

9 0.85 

 0.83 8 إنتاج األفكار بطالقة ومرونة وأصالة 5
 0.78 5 التمكف مف العمميات الرياضية 6
األداء في الرياضيات تنويع 7  4 0.76 
 0.75 4 المرونة في التفكير الرياضي 8
 0.79 5 بناء المعرفة الرياضية  ذاتيا 9

 0.91 63 مجموع المفردات

( أف معامالت ثبات مفردات المقياس مقبولة 2) يتضح مف جدوؿ
: نيائيا البرنامج المقترحنية تطبيقو ووضعو في صورة ويعنى إمكا

 تـ بناء البرنامج المقترح وفؽ الخطوات التالية:  
 ثبات معامالت أف( 2) جدوؿ مف يتضح رحأسس البرنامج المقت  

 صورة في ووضعو تطبيقو إمكانية ويعنى مقبولة المقياس مفردات
 .نيائية

  :التالية الخطوات وفؽ المقترح البرنامج بناء تـ: المقترح البرنامج
 أسس ثالثة مف المقترح البرنامج ينطمؽ: المقترح البرنامج أسس  

 :يمي كما رئيسة
 والموىوبيف الفائقيف الطالب طبيعة: األوؿ األساس

 أنشطة تصميـ ويتطمب ودقة بسرعة الرياضية الخبرات استيعاب -
 .الرياضيات في ثرائيةإ

 االستدالالت بناء إلى يؤدى الذي األمر المالحظة وقوة دقة - 
 .الرياضية

 األشياء عمى التعرؼ نحو والسعي والقراءة االستطالع حب -
 .الجديدة

 المعرفة عمى الحصوؿ وحب الذىف وانفتاح البديية سرعة -
 .األصمية مصادرىا مف الرياضية

 .الرياضيات في المنطقي والتفكير واالستنباط االستقراء -
 المفاىيـ بيف والربط الرياضية العالقات وتوصيؼ استيعاب -

 .والتعريفات والنظريات
 معالجة في اإلسراع  إلى يؤدي مما واالنتباه التركيز عمى القدرة -

 .الرياضية الخبرات
 مف عالية ودرجة بدافعية واإلنتاجية العمؿ في العالية الطاقة -

 .الحماس
 .واالبتكار واإلبداع والنادرة الجديدة األفكار إنتاج عمى القدرة -
 .االيجابي التنبؤ عمى والقدرة الخياؿ سعة -
 والموىوبيف لمفائقيف الرياضيات تعميـ: الثاني األساس -
 الذىني، باألداء ترتبط رياضية عمميات بناء لمطالب يمكف -

 .الرياضي واالستقراء
 اإلطار بناء في الرياضية التمثيالت توظيؼ الطالب يتقف -

 الرياضي في المفاىيمي
 وقراءة الرياضيات التمثيالت: خالؿ رياضيا الطالب يتواصؿ -

 .الرياضيات وكتابة
 عالقات وبناء باكتشاؼ الطالب يصنعيا الرياضية المعرفة -

 .المقدمة الخبرة في رياضية
 تعمـ في التكنولوجية األدوات استخداـ إلى الطالب يميؿ -

 .الرياضيات
 التميز عادات: الثالث األساس   
 لمطالب تسمح التي الحرة البيئة مف التميز عادات تنطمؽ  -

 األنشطة وتصميـ تعمميـ مسارات بتخطيط والموىوبيف الفائقيف
 .واحتياجاتيـ قدراتيـ وفؽ الرياضيات في التعميمية

 تركز والتي المعرفي، المجتمع بخصائص التميز عادات ترتبط -
 الخبرات مف اليائؿ الكـ معالجة في الطالب تميز ضرورة عمى
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دراؾ ودراستيا التعميمية  عالقات وبناء والمتناقضات الترابطات وا 
 .جديدة

 عمى والموىوبيف الفائقيف الطالب لدى التميز عادات بناء يعتمد -
 التعمـ مجتمعات تنويع مع التدريس وتنويع التعمـ مصادر تنويع

 .والتكنولوجية التقميدية
 .الترابطية النظرية: الرابع األساس

 افتراضية، أو تقميدية، تعمـ شبكات بتوظيؼ تحدث عممية التعمـ -
 بيف القائـ الرياضي التواصؿ أنماط في بينيا االختالؼ وأوجو

 باألدوات ومدعومة الشبكات، خالؿ منظمة عممية والتعمـ. التالميذ
  .المستمرة الشبكية األنشطة مف نظاما التعمـ ليصبح اإلليكترونية

 عقؿ خارج يقع منو جزء إف بؿ فحسب لمعقؿ نشاط ليس التعمـ -
 الترابطية النظرية ضوء في التعمـ إلى ُينظر أف ويمكف. التمميذ
 .الطالب وخارج داخؿ عمميات يشمؿ شبكي بناء أنو عمى
 التقميدية التعمـ شبكات بناء ميارات الكتساب ميسر المعمـ دور -

 التي التعمـ خبرات تيسير مع الرياضي، التواصؿ لبناء والرقمية
 عمى التالميذ قدرة يدعـ معرفي مجتمع وتكويف بالمرونة، تتسـ

نتاج، الرياضي التواصؿ  األدوات استخداـ مع الرياضية،  المعرفة وا 
 واالستقصاء البحث عمميات في الطالب تساعد التي والبرمجيات

  .رياضية والتمثيالت االستدالالت وبناء
 الرياضي التأمؿ لمطالب تتيح رياضية تعمـ بيئات تصميـ -

 وتشجع وميوليـ، خبراتيـ حوؿ وتتمركز الحتياجاتيـ، وتستجيب
 والمزج الرياضي، والمعني المصطمحات بناء في األكاديمية المغة
 والمسائؿ التطبيقات مرحمة في والحياتية األكاديمية المغة بيف

 .المفظية
 والموىوبيف الفائقيف الطالب إلثراء الرقمية األدوات توظيؼ -

 .التعمـ عمميات وتسريع
 والرقمية، التقميدية المصادر ومتنوعة متعددة الرياضية الخبرة -

 الخبرة إثراء في الترابطية والشبكات الرقمية األدوات توظيؼ ويجب
 .والموىوبيف الفائقيف لمطالب الرياضية التعميمية

 مف متنوعة أنماط بناء في تساعد الترابطية النظرية أدوات -
 الطالب لدى الرياضيات لغة تنمية عمى قائمة الرياضي، التواصؿ

 التفكير مف متنوعة أنماط تنمية تدعـ وبالتالي والموىوبيف الفائقيف
 .الرياضي

 يتضمف الترابطية النظرية ظؿ في الرياضيات تعميـ تصميـ -
 والتواصؿ الترابط عمميات إلى الرياضية الخبرة مف االنتقاؿ

 .الرقمية التعمـ شبكات بناء خالؿ الرياضية والتمثيالت واالستدالؿ
 مصادر وتوافر التعمـ بيئة عمى الترابطية النظرية في التعمـ يركز -

 ويتـ التعميمي، لمتصميـ كأىداؼ التأمؿ عمى الطالب وقدرة، الخبرة
 عف البحث سبؿ الطالب تعميـ أىمية عمى أكبر بشكؿ التركيز

 .المعرفة عمى لمحصوؿ وتركيبيا وتحميميا وتنقيحيا المعمومات
 القائـ  التعميـ تصميـ عمميات مف محوري جزء المحتوى تحميؿ -

 تعطي ال الترابطية النظرية حيف في. التقميدية التعمـ نظريات عمى
 والموىوبيف الفائقيف الطالب إف. األىمية ىذه نفس لممحتوى
 التقميدية التعمـ بيئات في المتوافرة المصادر مف المحتوى يختاروف
 مف مصدر مجرد أنو عمى الدراسي المقرر إلى وينظر. والرقمية
 التعمـ أنشطة أثناء الطالب معيا يتعامؿ التي المعرفة مصادر
 .الشبكية

 الفائقيف لدى التميز عادات تنمية: المقترح البرنامج أىداؼ    
 :يمي بما البحث في إجرائيا والمرتبطة والموىوبيف

 التعمـ  في واالستمرارية والدافعية األداء في المثابرة -
 التعميمية واألنشطة المواقؼ في االيجابية المشاركة -
 القرار اتخاذ في وتوظيفيا والمعمومات البيانات ومعالجة جمع -
 المشكمة حؿ استراتيجيات وتوظيؼ المشكالت تجاه الحساسية -
 وأصالة ومرونة بطالقة األفكار إنتاج -
 الرياضية العمميات مف التمكف -
 الرياضيات في األداء تنويع -
  الرياضي التفكير في المرونة -
 ذاتيا الرياضية المعرفة بناء -

 مقدمة مقرر وحدات معالجة إعادة تـ: المقترح البرنامج محتوى    
 :يمي كما اإلحصاء في
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 3جدول 

 البرنامج محتويات توصيف
 عدد المقاءات عنواف الوحدة الوحدات
واألنماط األدواتجمع البيانات:  األولى  2 
 2 تنظيـ البيانات الثانية
 2 مقاييس النزعة المركزية الثالث
 2 االرتباط واالنحدار الرابعة
 1 التوزيع الطبيعي الخامسة

 9 مجموع المقاءات
 استراتيجيات التدريس والتقويم في البرنامج المقترح:     
اعتمد البرنامج عمى جزأيف: األوؿ مرتبط بالمقاءات حيث يتـ      

تقديـ الدروس في قاعات الدراسة والثاني مرتبط  بمعالجة أنشطة 
البرنامج اإلثرائي مف خالؿ األدوات التكنولوجية في التواصؿ 
والمرتبطة باستخداـ البريد االلكتروني، واستخداـ المواقع 

في التواصؿ لحؿ بعض المتخصصة ، ومنتديات الجامعة 
 المشكالت الرياضية.

 عينة البحثج. 
مف طالب السنة التحضيرية  (33عددىا ) تـ اختيار عينة    

، ىػ1432/1433لمعاـ  الدراسي الثاني عممي بالفصؿتخصص 
اكتشاؼ الطالب الفائقيف  استمارة وذلؾ وفؽ نتائج تطبيؽ

عمى الطالب وترشيح أعضاء ىيئة التدريس ومراجعة  والموىوبيف
االستمارات وفؽ المعايير المحددة الكتشاؼ الطالب الفائقيف 

 . وتـ االعتماد عمى مجموعة تجريبية واحدة.   والموىوبيف
 التطبيق الميداني:

تـ تييئة الطالب لمتجربة، وتقديـ أىدافيا وتحديد الجدوؿ       
مقاءات الدراسية، حيث تـ تنفيذ البرنامج الزمني وكيفية تنظيـ ال

( لقاءات كاف يتـ خالليا  معالجات الوحدات الدراسية 9خالؿ)
باستخداـ العروض التقديمية مع المناقشة المفتوحة ، ثـ حؿ بعض 

التدريبات في مجموعات تعاونية، ثـ يتـ إلى االنتقاؿ إلى المرحمة 
ي ومنتديات المناقشة الحرة  وفييا تـ استخداـ البريد االلكترون

لمتواصؿ بيف الطالب في  تخطيط بعض األنشطة الرياضية  ويتـ 
مراجعتيا مف قبؿ الباحث باستخداـ البريد االلكتروني . كما تـ 
إتاحة الفرصة لمبحث الحر في مواقع الكترونية تضـ تماريف 
ومسائؿ رياضية يبحث عنيا الطالب وفؽ قدراتو وميولو ويتـ 

داية المقاء التالي مباشرة. ومف التحديات التي مراجعتيا في ب
واجيت البحث في التطبيؽ الميداني عممية تنظيـ المقاءات وفؽ  
أوقات الطالب وروعي فييا تنظيـ أكثر مف موعد وتقسيـ الطالب 
إلى ثالثة مجموعات رئيسة بحسب جدوليـ الزمني المتاح، 

ـ مشاركة باإلضافة إلى مراجعة أعماؿ الطالب المتنوعة، وت
الطالب في عمميات تقييـ األنشطة ذاتيا وتقييـ بعضيـ البعض. 
ولوحظ في التجربة درجة عالية مف الحماسة خاصة في مرحمة 
األداء الحر وفييا يختار الطالب األنشطة المتوافقة مع ميولو خالؿ 
عمميات البحث واالنتقاء، باإلضافة إلى الدافعية واالستمرارية خالؿ 

 قييـ الذاتي ومشاركة الطالب في تقييـ أنشطة زمالئو.عمميات الت
 النتائج. 5

ثرائي  المقترح )ما اثر البرنامج اإل لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة  
في ضوء النظرية الترابطية لتنمية عادات  التميز في الرياضيات 
لدى الطالب الفائقيف والموىوبيف بجامعة تبوؾ؟( تـ وضع الفرض 

( α≤0.01ذات داللة إحصائية  عند مستوى ) التالي)توجد فروؽ 
بيف متوسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 

لصالح التطبيؽ  هعادات التميز بصفة عامة ومحاورىا كؿ عمى حد
مجموعة ( في حالة العينتيف المرتبطتيف )وتـ استخداـ )ت ،البعدي

داـ برنامج بعدي( وتـ حساب قيمة )ت( باستخ -واحدة قبمي
SPSS  :وكانت النتائج كما في الجدوؿ التالي 
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4جدول   
(32نتائج اختبار)ت( بين متوسطي التطبيقين القبمي البعدي  لمقياس عادات التميز )درجات حرية =   

 عادات التميز
 االنحراف المعياري المتوسط  الحسابي

 )ت( قيمة
م جح داللة إحصائية

 التأثير

 0.1. بعدي قبمي بعدي قبمي

 4.04 دالة 42.40 9..9 4.41 22.9 49.2 المثابرة في األداء والدافعية واالستمرارية في  التعمـ

 2.12 دالة .29.4 9.09 2.91 49.9 41.4 المشاركة االيجابية في المواقؼ واألنشطة التعميمية

البيانات والمعمومات وتوظيفيا في اتخاذ جمع ومعالجة 
 القرار

 4.12 دالة 49.91 2.11 .4.1 20.2 42.1

الحساسية تجاه المشكالت وتوظيؼ استراتيجيات حؿ 
 المشكمة

 4.9 دالة .4..4 9.04 4.91 20.2 ..49

 4.91 دالة 40.49 2.22 .4.4 1..4 44.9 إنتاج األفكار بطالقة ومرونة وأصالة

 4.09 دالة 2..42 4.02 9..4 44.2 22.4 العمميات الرياضيةالتمكف مف 

 0.02 دالة 0.04 4.99 4.44 29.2 24.0 تنويع األداء في الرياضيات

 0.10 دالة 9.49 2.44 4.49 ..29 ..22 المرونة في التفكير الرياضي

 4.09 دالة 42.91 2.99 4.04 42.4 ..24 بناء المعرفة الرياضية  ذاتيا

 2.21 دالة 24.04 9..20 22.99 402.2 209.4 الكميالمقياس 

 المحسوبة( ت) قيمة استقراء ومف السابؽ الجدوؿ مف يتضح       
 في الطالب درجات متوسطي بيف اإلحصائية الفروؽ داللة

 عامة بصفة التميز عادات لمقياس والبعدي القبمي التطبيقيف
 قبوؿ يعنى مما البعدي، التطبيؽ لصالح حدة عمى كؿ ومحاورىا
 المقترح اإلثرائي لمبرنامج التربوية األىمية ولدراسة. الموجو الفرض

 ودرجات المحسوبة( ت) قيمة عمى اعتمادا األثر حجـ استخداـ تـ
 مف واتضح. والبعدي القبمي التطبيقيف بيف االرتباط ومعامؿ الحرية
 حالة في كبير األثر حجـ يعتبر حيث ، األثر حجـ كبر الجدوؿ
 لمبرنامج التربوية األىمية كبر يعني وىذا ) 0.92 مف اكبر)  كونو
:  عادا فيما حده عمى وكؿ عامة بصفة التميز عادات بناء في

  .متوسطة بدرجة أتى التي( الرياضي التفكير في المرونة) محور
 
 

 النتائج مناقشة. .
 في المقترح اإلثرائي البرنامج ما) الثاني السؤاؿ عف لإلجابة        
 لدى الرياضيات في التميز  عادات لتنمية الترابطية النظرية ضوء

 أىدافو بوضع وذلؾ( تبوؾ؟ بجامعة والموىوبيف الفائقيف الطالب
  .تنفيذه واليات التدريسية ومعالجاتو ومحتوياتو العامة
 المقترح  اإلثرائي البرنامج اثر ما: )الثالث السؤاؿ عف ولإلجابة   
 الرياضيات في التميز  عادات لتنمية الترابطية النظرية ضوء في
 تطبيؽ تـ( تبوؾ؟ بجامعة والموىوبيف الفائقيف الطالب لدى

 تبيف إحصائيا البيانات معالجة خالؿ ومف البحث وأداة  البرنامج
 البعدي التطبيؽ لصالح والبعدي القبمي التطبيقيف بيف الفروؽ داللة
 ويعزو. األثر حجـ خالؿ مف لمبرنامج التربوية األىمية لوحظ كما
 مراعاة عمى اعتمد حيث المقترح اإلثرائي البرنامج طبيعة إلى ذلؾ

 عميو أكدت ما وىذا الحر العمؿ في الطالب وميوؿ خصائص
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 العرض طرائؽ بيف التدريس تنويع إلى باإلضافة الترابطية، النظرية
تاحة الطالب بيف التواصؿ وعمميات الحرة والمراحؿ التقميدية  وا 
 داخؿ الرسمية الصيغ عف بعيدا التعمـ في لالستمرارية ليـ الفرصة
. الطالب لدى التميز عادات بناء أسس مف وىذا الدراسة قاعات
 والدراسات األدبيات إلي توصمت ما مع الحالية النتائج وتتفؽ
 البحث  ضرورة  عمى أكدت والتي.  [28]  ،[26] منيا السابقة

 الفائقيف الطالب وميوؿ تتناسب متنوعة تعميمية صيغ عف
 التي الفردية األنشطة في مشاركتيـ في تظير والتي والموىوبيف
 أداء لتقييـ حماسيـ في تظير كما قدراتيـ، وتتحدى ذىنيا تستثيرىـ
 في الخاطئة الخوارزميات عف والكشؼ ذاتيا أدائيـ وتقييـ اآلخريف
 في اإلحصائية الجداوؿ إكماؿ في أو اإلحصائية القوانيف معالجة
 وتخطيط الحر البحث أنشطة أف كما الحالي، البرنامج أنشطة

 تعمـ صعوبات تواجو مختمفة باليات وتنفيذىا التعميمية األنشطة
. التقميدية البيئة في تواجييـ قد التي والموىوبيف الفائقيف الطالب

 المناقشة منتديات عبر التواصؿ عمى القائمة الترابطية األنشطة إف
 عمى قادرا الطالب تجعؿ االلكتروني البريد أو الحرة المواقع أو

ظيارىا عمييا والتأكيد تميزه نواحي اكتشاؼ  وأماـ األقراف أماـ وا 
 أف كما. تواجييـ التي والصعوبات القصور نواحي مف وتقمؿ المعمـ
 داخؿ ونيةتعا تعمـ  مجتمعات في لمتواصؿ ليـ الفرصة إتاحة

 األخطاء وتحديد تفكيرىـ مسارات لتصحيح فرصة يعطييـ المقاءات
 مف عالية درجة لدييـ يبنى مما وتعديميا المعرفية بنيتيـ في

 .الرياضية األفكار إنتاج وعادة التفكير في المرونة
التوصيات.  7 

 خالؿ نتائج البحث أمكف تقديـ التوصيات التالية:

  توظيؼ النظرية الترابطية لمراعاة احتياجات الطالب الفائقيف
والموىوبيف خالؿ البرامج الدراسية ومقرراتيا وأساليب معالجتيا 
واألنشطة التعميمية داخؿ الجامعة، باإلضافة إلى مراعاة بناء 

عادات التميز في المجاالت الرياضيات أثناء تخطيط وتطوير 
 البرامج الدراسية.

 نمية الفائقيف والموىوبيف، وتنمية عادات التميز في اكتشاؼ وت
الرياضيات مف خالؿ توظيؼ األدوات والمصادر التكنولوجية 

 المتنوعة واألنشطة اإلثرائية الحرة.
  إعطاء الفرصة لمطالب الفائقيف والموىوبيف في اكتشاؼ نواحي

رشادىـ إلى المصادر المتنوعة مع  تميزىـ مف خالؿ توجيييـ وا 
 معيـ لمواجية الصعوبات والتحديات التي تقابميـ. التواصؿ

 المقترحات
:أمكف تقديـ المقترحات التالية  

  بناء المقررات االلكترونية في الرياضيات وأثرىا عمى تنمية عادات
 .التميز لدى طمبة السنة التحضيرية

  تقويـ األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في ضوء متطمبات
 رابطية في التعميـ والتعمـ.توظيؼ النظرية الت

  فاعمية األنشطة االلكترونية الحرة في تنمية عادات التميز لدى
 الطالب الفائقيف والموىوبيف في الجامعة.

 تضمينات الدراسة 
 .توصيؼ عادات التميز في الرياضيات 
  برنامج مقترح اثرائي قائـ عمى النظرية الترابطية لتنمية عادات

 الفائقيف والموىوبيف.التميز لدى الطالب 
 .مقياس عادات التميز لمطالب الفائقيف والموىوبيف 

 
 المراجع 

 المراجع العربيةأ. 

13  ( 1998جرواف، فتحي عبد الرحمف :) الموىبة والتفوؽ
، دار الكتاب الجامعي، العيف، اإلمارات العربية واإلبداع
 المتحدة.

14 ( قضايا نظرية حوؿ مفيـو الطالب 2012الحرب، أنيس :)
المجمة الدولية لألبحاث الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ، 

، ص 31، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد التربوية
 (.60-31ص)
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15 ( 2009آؿ عامر، حناف سالـ ) نظرية الحؿ اإلبداعي
طبعة األولي، ، دار ديبونو لمنشر والطباعة، اللممشكالت

 عماف، األردف.

16 ( 2008الجيني، فايز سويمـ مسعد :)وصعوبات أدوار 
 المنيج وتقويـ بتخطيط وتنفيذ المرتبطة الموىوبيف معممي
، العاـ التعميـ بمدارس الموىوبيف المدرسي برنامج في اإلثرائي

 رسالة ماجستير )غير منشورة( كمية التربية، جامعة أـ القرى.

25 ( ذكاء وأداء معممي التالميذ 2010) الشيخ، الشيخ األميف
الموىوبيف بوالية الخرطـو عمى ضوء المعايير العالمية، 
المؤتمر العممي العربي السابع لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف 

المجمس  بعنواف " أحالمنا تتحقؽ... برعاية أبنائنا  الموىوبيف"
األردف، ص  عماف العربي لمموىوبيف والمتفوقيف،

 (.230-203ص) 

26 ( 2000مراد، صالح أحمد :) األساليب اإلحصائية في
، مكتبة األنجمو المصرية، العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية

 القاىرة.
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An Enrichment Suggested Program in the light of the 

Connectivism Learning Theory of  Developing the 

Habits of Excellence in Mathematics Among Gifted 

and Talented Students at the University of Tabuk  

 

Nasser Alsayed Abdel Hameed Obaidah 

Faculty of Education -Tabuk University  

 

ABSTRACT 

      The research aims to build a program in light of the relational theory to build the habits 

of excellence in mathematics among students and unsurpassed talent. To achieve this aim 

will be extrapolated literature and previous studies to characterize the variables of research 

and build enrichment program in light of the Connectivism Theory. Then came the building 

Questionnaire of habits of excellence in mathematics and polite way. The researcher 

building program that included (9) meetings, two hours per week. The sample was selected s 

of students preparatory year scientific discipline semester first and who studied principles of 

mathematics. Also the instruments were prepared. The research depended on the 

experimental design, one group (pre-post).the main finding is, there are significant 

differences between the average grades of the experimental group in two applications (pre-

post) for the post. In light of the results was presented a set of recommendations including: 

applying Connectivism theory to take account of the needs of gifted and talented students, in 

addition to build habits of excellence in the areas of mathematics during the planning and 

development of academic programs, also to the discovery and development of gifted and 

talented, and the development of habits of excellence in mathematics by employing tools 

and technological resources and diverse enrichment activities free, also recommended giving 

students the opportunity gifted and talented in discovering and developing their abilities.  

Keywords: Connectivism learning theory, habits of excellence in mathematics 

 

 

 

 

 
 


