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 .هقدهتد0
 والمبػدييف الموىػوبيفالمتفػوقيف و  بالفئة ذات القدرات العالية مثؿ االىتماـ أف في الشؾ  

 األمػـ لتقػدـ مقيػاس وىػو المجتمعػات مػف مجتمػع أليوالتطػور  النيضػة أساسػيات مػف وىػ

 .ورقييا
تعػػود بدايػػة االىتمػػاـ العلمػػى بػػالموىوبيف فػػى العىػػر الحػػديث  لػػى مػػا قبػػؿ منتىػػؼ   

الواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد السػػوفيتىي ونشػػوب الحػػرب  القػػرف العشػػريفي نتيجػػة للتنػػافس بػػيف
وايتبر االىتماـ بالموىوبيف معيارًا ىادقًا لتقػدـ األمػةي فملمػا نيضػت  الباردة بيف الدولتيفي

وتقػػػػػػدمت ازدادت الريايػػػػػػة بػػػػػػالموىوبيف وتػػػػػػوفير ال ػػػػػػدمات ال اىػػػػػػة بيػػػػػػـ  يػػػػػػادؿ األمػػػػػػة 
 (.401ي4102محمدي
مما ىو مالحػظ حاليػًا االىتمػاـ الػدولى العػالمى بػالطالب المتميػزيف والموىػوبيف فػى و   

الرياضيات ي فإذا ما تـ رياية ىذه الفئػة واالىتمػاـ بيػاي فػإنيـ سػيمونوف قػوة دافعػة لتطػوير 
نيػػوض بػػو مسػػتقباًل وحػػؿ المشػػمالت التػػي قػػد تعػػوؽ تقدمػػو وتطػػوره ي فػػالطالب المجتمػػع وال

يلػػييـي  والتعػػرؼ المشػػؼ الموىوبػػوف فػػي الرياضػػيات ىػػـ رميػػزة أساسػػية للتطػػوري ويمليػػة
 يعتبر اليدؼ األساسى التى تسعى  لييا المجتمعات واألمـ المتقدـ.

ي والتعقيػد الىػعوبة غايػة فػي ولمنيػا منظمةي يملية الموىوبيف الطلبة يف المشؼوتعد   
 وتلييػا المشػؼي يمليػة أوليػا يمترابطػة حلقػات مػف تتمػوف متماملػةي سلسػلة الموىبػة مجػاؿف

 التقػويـي مرحلػة تلييػا ثػـ قػدراتيـي وتتحػد  مػواىبيـ تنمػي والتػي ليػـ المناسػبة البػرام  تقػديـ

 جػاتت وىػحيحةي سػليمة يلميػة  طواتيػا مانػت فػإف المقدمػةي فػي المشػؼ يمليػة وتػتتي
 الدقيقػة والمتابعػة االىتمػاـ ايطػات المزيػد مػف جػدا الميػـ مػف لػذا للمقػدماتي مطابقػة النتػائ 

 .وأدواتيا المشؼ لعملية
( أف مىػػػػطل  0777مػػػػؿ مػػػػف يبػػػػد العزيػػػػز الشػػػػ ص وزيػػػػداف السػػػػرطاو    وذمػػػػر  

فػػى  الموىػػوبيف يشػػير  لػػى أولئػػؾ األطفػػاؿ الػػذيف يتميػػزوف بمقػػدرات  اىػػة تػػ ىليـ للتفػػوؽ
مجػػػاالت معينػػػة أماديميػػػة أو فنيػػػة أو مينيػػػةي وال يتميػػػزوف بالضػػػرورة بمسػػػتو  مرتفػػػع مػػػف 
حيث الذمات العاـ او التحىيؿ الدراسى. فقد يتميز بعضيـ فػى الرياضػياتي وبعضػيـ فػى 

 (.4113ي21الميميات أو القراتة أو األدب  يبد المطلب القريطىي
أنػػػػو لػػػػيس مػػػػف   0773ة ال اىػػػػة لعػػػػاـ أمػػػػد المػػػػ تمر القػػػػومى األوؿ للتربيػػػػومػػػػذلؾ   

الضرور  أف يموف الموىوب متفوقًا تحىػيليًا أو مرتفػع الػذماتي ولقػد حػدد المػ تمر الشػرط 
األساسػػى للموىبػػة وىػػى االسػػتعدادات والقػػدرات المرتفعػػةي فالموىبػػة تعػػرؼ وفقػػًا لقػػدرة الفػػرد 
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ي 4100يػػامري   طػػارؽ  المبمػػرة يلػػى أدات فعػػؿ معػػيف قبػػؿ وىػػولو لدرجػػة يقليػػة معينػػة
16). 

ينظر  لى الموىبة فى الرياضيات فػي بعػض األحيػاف يلػى أنيػا جػزت أو نػوع محػدد و   
مف الموىبةي ومػع ذلػؾ ينػد مناقشػة الموىبػة فػى الرياضػيات تحػدث العديػد مػف التعقيػداتي 

تعريػػؼ محػػػدد للموىبػػة فػػى الرياضػػػياتأل حيػػث تشػػػير األدبيػػات  لػػػى أف  يػػدـ وجػػػودنتيجػػة 
ف فػػػى  الرياضػػػيات يممػػػف ايتبػػػارىـ أولئػػػؾ الػػػذيف لػػػدييـ قػػػدرات رياضػػػية الطػػػالب الموىػػػوبي
مرتفػػػع ي ومعظػػػـ ىػػػذه األدبيػػػات تعتمػػػد المسػػػتو  التفميػػػر الرياضػػػي  ذو  اىػػػة أو أولئػػػؾ 

 0746يلػػى يمػػؿ العػػالـ مروتيتسػػمي الػػذي نشػػر أىػػؿ النتػػائ  التػػي توىػػؿ  لييػػا يػػاـ 

(Bicknell,2009)   . 
 ,Sowell,Bergwall( 1990  يجلير و مارتورايػتسويؿي بيرجواؿي ز  وأشار مؿ مف  

Zeigler And Cartwright   لػى أف الموىػوبيف رياضػيًا فػى المػدراس الثانويػة واةيداديػة 
أفضػػؿ مػػف أقػػرانيـ متوسػػطى القػػدرات فػػى ترجمػػة نػػص المسػػتلة وتمثيػػؿ العالقػػاتي وأيضػػًا 

علومػػات الممانيػػػة أفضػػؿ فػػى الميػػاـ التػػى تتطلػػب التػػذمر قىػػير المػػد ي والتػػى تشػػمؿ الم
 .والرقمية
وبػػػرغـ مػػػا ورد إنفػػػاي  ال أف الطػػػالب الموىػػػوبيف فػػػي الرياضػػػيات ىػػػـ أمثػػػر الطػػػالب   

تجػػاىاًل مػػف حيػػث ادراؾ ميػػاراتيـ المامنػػة وىػػذا مػػا أشػػارت  ليػػو دراسػػات المجلػػس الػػوطني 
 (.4103 حناف شاىري 0761لمعلمي الرياضيات ياـ 

 لػى أف المعلمػيف فػى  Ayebo( 2010دراسػة ايبػو  يالوة يلى ذلؾي ما أشارت  ليػو   
مثير مػف األحيػاف ال يميػزوف الطػالب الموىػوبيف فػى الرياضػيات يػف غيػرىـ مػف الطػالب 
العػادييف فػػي الفىػوؿ الدراسػػيةي ومعرفػة مػػا ىػػو مطلػوب التمػػايز ليػ الت الطػػالبي ويجػػدوف 

 ىعوبة فى توفير أفضؿ تعليـ مممف لي الت الطالب .
ر سػػابقًاي ىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات التػػى اىتمػػت بدراسػػة الموىػػوبيف فػػى بجانػػب مػػا ذمػػ  

ىػػدفت  لػػى التػى ( 0765 دوح سػليماف و أبػػو العػزايـ مىػػطفى الرياضػيات مثػػؿ دراسػة ممػػ
 والمتػت ريف الموىػوبيف والعػادييف لػد  والدافعيػة الرياضػي التفميػر التعرؼ يلى استراتيجيات

يػػذا وتلميػػذة مػػف طػػالب المرحلػػة االبتدائيػػة ( تلم164الرياضػػيات.وتمونت العينػػة مػػف   فػػي
الىػػػؼ األوؿ والثػػػانى والثالػػػث. واسػػػت دـ فػػػى تحديػػػد الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات بطاريػػػة 
ا تبارات  استراتيجيات التفمير الرياضى وتضػـ  امتشػاؼ النمػاذجي دقػة التمييػز اليندسػىي 

شػػػماؿ اليندسػػػيةي سالسػػػؿ األيػػػدادي التسلسػػػؿ المنطقػػػى الرياضػػػىي  دراؾ العالقػػػات بػػػيف األ
 دراؾ تعميـ األشماؿ اليندسية يلى اجزات متماثلة(ي مقيػاس الدافعيػة مػف  يػداد يوجروجلػو 
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وزمالئو. وتوىلت النتائ   لى ىالحية البطاريػة فػى المشػؼ يػف الطػالب الموىػوبيف فػى 
الرياضػيات  فػي والمتػت ريف الرياضيات ي وأف ىناؾ فروؽ بيف الطالب الموىوبيف والعادييف

 لى مقياس الدافعية لىال  الموىوبيف فى الرياضيات.ي
التػػى ىػػدفت  لػػى التعػػرؼ يلػػى الفػػروؽ فػػى  Heinze( 2005ىػػاينز   وأيضػػًا دراسػػة  

اسػػػتراتيجيات حػػػؿ المشػػػمالت ويمليػػػات التفميػػػر لػػػد  الطػػػالب الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات 
ؽ بالمشػػمالت والطػػالب غيػػر الموىػػوبيف مػػف طػػالب المرحلػػة االبتدائيػػة و اىػػة فيمػػا يتعلػػ
سػنوات ي  01-4اللفظية غير الروتينيةي وتمونػت العينػة مػف الطػالب تتػراوح أيمػارىـ بػيف 

وتوىػػلت النتػػائ   لػػى أف ىنػػاؾ فػػروؽ بػػيف الطػػالب الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات والطػػالب 
يا اثنػػػات حليػػػـ للمشػػػمالت الرياضػػػية. نى يسػػػت دمو تػػػات اليغيػػػر الموىػػػوبيف فػػػى االسػػػتراتيج

اج الموىػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػيات بالمقارنػػػة مػػػع طػػػالب المرحلػػػػة يػػػحت  لػػػىوتوىػػػلت أيضػػػًا  
االبتدائية "العادييف"  لى وقت أقؿ بمثير للتعامؿ مػع األلاػاز الرياضػيةي ولػدييـ قػدرة ياليػة 
مػػػف التفميػػػر االسػػػتداللى والتحليػػػؿي وقػػػدرة ياليػػػة يلػػػى شػػػرح الحلػػػوؿ وقػػػدرة لفظيػػػة ياليػػػةي 

فػي البنيػة الرياضػية للمشػملة مػف أجػؿ حليػا يػف طريػؽ وأيضًا قدرة يلى است داـ البىيرة 
 استنتاج أو حساب الحؿ.

 لػػى التعػػرؼ يلػػى  Pativisan( 2006ومػػف ناحيػػة أ ػػر ي تشػػير دراسػػة باتيفيسػػاف    
( 3يملية حؿ المشمالت الرياضية للطالب الموىوبيف التايالندية. وتمونػت يينػة الدراسػة  

ف مػػانوا مػػ ىليف للرياضػػيات التايالنديػػة فػػى مشػػروع الموىػػوبيف التايالنػػدييف الػػذيمػػف طػػالب 
. مػؿ طالػػب International Mathematical Olympiad (IMO) األولمبيػاد الرياضػية

يمارس طريقة التفمير بىوت ياؿ قبؿ حؿ ثالث مشمالت رياضية بشػمؿ فػرديي ومانػت 
التىػػنيؼ المشػػمالت مػػف نمػػط المشػػمالت غيػػر الروتينيػػة التػػي ترمػػز يلػػى نظريػػة العػػددي و 

واليندسة. توىلت النتائ   لى وجود نمػوذج لعمليػة حػؿ المشػملة الرياضػية لتوضػ  سػلوؾ 
مراحػػػػؿ  الفيػػػػـي الت طػػػػيطي التنفيػػػػذي التحقػػػػؽ ي ومػػػػذلؾ  2الطػػػػالب ويتمػػػػوف النمػػػػوذج مػػػػف 

وأظيػػػرت النتػػػائ  يمليػػػات حػػػؿ المشػػػمالت الرياضػػػية غيػػػر الروتنينيػػػة للطػػػالب الموىػػػوبيف 
ياضػػية المتقدمػػةي واالسػػتعداد للنظػػر فػػي طػػرؽ حػػؿ بديلػػة متعػػددةي مرتبطػػة بػػػ  المعرفػػة الر 

والتػػذمر واالسػػتعداد للنظػػر فػػي المعرفػػة وال بػػرات السػػابقةي وااليتمػػاد يلػػى التػػتثيري وديػػـ 
 الوالديف والمعلميف ليـ(.

 التمييػز فػي ا تبار ( ىدفت  لى التعرؼ يلى فايلية4116بينما دراسة ىبة  براىيـ    

 فػي الػدنيا األساسػية المرحلػة فػي ) ةالرياضػي يلػى  القػدرة والعػادييف الموىػوبيف الطلبػة بػيف

( طالػػب وطالبػػة مػف الطػػالب العػػادييف مػف مدرسػػة الملػػؾ 54األردف. وتمونػت العينػػة مػف  
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( طالػػػػػػػب وطالبػػػػػػة مػػػػػػػف الطػػػػػػالب الموىػػػػػػػوبيف بمدرسػػػػػػة اليوبيػػػػػػػؿ 41يبػػػػػػد ان الثػػػػػػانىي و 
الرياضػية يلػى غػرار ا تبػارات االسػتعداد ال اىػة  للموىوبيف.وأيدت الباحثة ا تبار القدرة

( فقػػػرة 46بمدرسػػػتى اليوبيػػػؿ  والملػػػؾ الحسػػػيف ي وتمػػػوف اال تبػػػار بىػػػورتو النيائيػػػة مػػػف  
ىػلت النتػائ   لػى فايليػة و تقيس ميػارات ويالقػات وقػدرات رياضػية مػف  ػارج المػني . وت
 طالب العادييف.ا تبار القدرة الرياضية فى التمييز بيف الطالب الموىوبيف وال

 لػػػػى التوىػػػػؿ  لػػػػى نمػػػػوذج  (4114داسػػػػة ىػػػػالح الػػػػديف يطػػػػا ان  ىػػػػدفت وأيضػػػػا    
 حىائي يممف است دامو في  جرات يمليات انتقات الموىػوبيفي وذلػؾ باالسػتفادة مػف البنيػة 
العامليػػػة لبطاريػػػة المشػػػؼي ولتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ تػػػـ تطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة وىػػػي: ا تبػػػار 

ارات التحىػػػػيؿ الدراسػػػػيي وا تبػػػػار المىػػػػفوفات المتتابعػػػػة المعيػػػػاريي الرياضػػػػياتي وا تبػػػػ
طفػػال مػػف تالميػػذ  733وا تبػػار الػػدوائري وقائمػػة تقػػديرات المعلػػـ لىػػفات الموىػػوبيفي يلػػى 

( سػػنة. مشػػفت نتػػائ  04- 6وتراوحػػت أيمػػارىـ بػػيف   يالحلقػػة الثانيػػة فػػي مػػدارس القػػبس 
(ي 1.64ات فمػاف أيالىػا للتحىػيؿ الدراسػػي  الدراسػة يػف االىميػة النسػبية ةوزاف المتايػػر 

(ي 1.41(ي والػػػػذمات  1.55(ي ثػػػػـ السػػػػمات السػػػػلومية  1.61يليػػػػو تحىػػػػيؿ الرياضػػػػيات  
%ي 4.4%(ي بحػدود ثقػة  5.74(ي مما أظيرت أف نسػبة الموىػوبيف تبلػ   1.1واالبتمار  

 %( في مجتمع الدراسة7.4
ىػػدفت  لػػى تطػػوير مقيػػاس االتجػػاه  Adediwura( 2011  حػػيف دراسػػة اديػػدوير فػػى  

نحو الرياضيات للطالب الموىوبيف فى الرياضيات مف المرحلػة الثانويػةي واسػت دـ الباحػث 
 Fennema and ( 1976مقيػاس االتجػاه نحػو الرياضػيات مػف  يػداد فينيمػا وشػيرماف   

Sherman لػى وا تبػار الػذمات لػػ جػوف رافػف وا تبػار التحىػيؿ فػى الرياضػيات للتعػرؼ يي
مجمويػػات ي مجمويػػة الموىػػوبيف فػػى  1الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات ي وتمونػػت العينػػة مػػف 

ي  مجمويػة متوسػط فػى  (46ويػددىـ    mathematically gifted group الرياضػيات
(ي والمجمويػػة الثالثػػة مػػن فض 073ويػػددىـ   the average groupالتحىػػيؿ الدراسػػى 

(ي وقػػد وجػػد أف أدات  الطػػالب 15دىـ  ويػػد the underachievers’ groupالتحىػػيؿ 
 الموىوبيف أفضؿ يف المجمويات األ ر  يلى مقياس االتجاه نحو الرياضيات.

 . هشكلت البحذد9
 ف البحػػػػث التربػػػػو  فػػػػى حاجػػػػة  لػػػػى دراسػػػػات مسػػػػحية ةلقػػػػات الضػػػػوت يلػػػػى أوجػػػػو   

اال ػػتالؼ والتشػػابو بػػيف نتػػائ  الدراسػػاتي والترميػػز يلػػى أىػػـ المشػػمالت البحثيػػةي وايجػػاد 
حلػػػوؿ ليػػػا. وا ػػػص بالػػػذمر مجػػػاؿ الموىبػػػة بشػػػمؿ يػػػاـ والموىبػػػة فػػػى الرياضػػػيات بشػػػمؿ 

ياضػيات قػدر مػافى مػف الدراسػات واألبحػاث  اصأل حيث  لى اآلف لـ تنؿ الموىبػة فػى الر 
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فػػى المسػػػتو  المحلػػػىي يلػػػى الػػػرغـ مػػػف منػػاداة المجتمػػػع الػػػدولى االىتمػػػاـ بػػػالموىوبيف فػػػى 
الرياضػػػػياتي الػػػػذيف يعتبػػػػروف ثػػػػروة أساسػػػػية ومنػػػػزًا ثمنيػػػػًا ينباػػػػى االىتمػػػػاـ بيػػػػـ وريػػػػايتيـ 

 وتوجيييـ ل دمة ولتطوير ولتقدـ المجتمع. 
مليػػة المشػػؼ يػػف األطفػػاؿ الموىػػوبيف أحػػد أىػػـ مػػد الت تعتبػػر يأضػػؼ يلػػى ذلػػؾي    

برام  رياية الموىوبيف  ذ أنيا ال طوة األولػى والمػد ؿ الطبيعػي لبػرام  ريايػة الموىػوبيفي 
ويتوقػػؼ نجػػاح البػػرام  المقدمػػة للموىػػوبيف يلػػى دقػػة يمليػػة المشػػؼ ونجاحيػػا فػػي تحديػػد 

يف فػى الرياضػيات ي نجػد أف ىنػاؾ وينػد النظػر  لػى طػرؽ انتقػات الموىػوب .الفئة المستيدفة
ا تالفات فى ميفيػة انتقػات الموىػوبيفأل فينػاؾ بحػوث تعتمػد يلػى محػؾ واحػد فقػط وبحػوث 
تعتمد يلى أمثر مف محؾي ومذلؾ ىناؾ اتجاىات تنظر  لػى الموىبػة فػى الرياضػيات مػف 
ت  الؿ التحىيؿ الدراسى والذمات فقطي فى حيف ىناؾ مف ير  أف الموىبػة فػى الرياضػيا

ال تتوقػؼ فقػط يلػى التحىػػيؿ الدراسػى فػى الرياضػيات او الػػذمات فقػطي ولمػف تعتمػد يلػػى 
 امتالؾ الفرد للقدرات ال اىة فى الرياضيات

ومػػػػا يػػػػديـ االتجػػػػاه الػػػػذ  يسػػػػت دـ الػػػػذمات والتحىػػػػيؿ للتعػػػػرؼ يلػػػػى الموىػػػػوبيف فػػػػى    
وبرانػػػػػػػػػػػػػدؿ  فريمػػػػػػػػػػػػػاف ي الرياضػػػػػػػػػػػػػياتي مػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػينجري شػػػػػػػػػػػػػيفيلد

 2016,9)Singer,Sheffield, Freiman And Brandl  يػتـ اسػت داـ ا تبػارات  لػى انػو
ي وبالتػػالي تحديػػد الطػػالب الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات يػػادةً  الػػذمات للتعػػرؼ يلػػى الموىػػوبيف

 .غالبا ما بنيت يلى تحديد الموىوبيف بىفة يامة
غالبػػػا مػػػا  أف نتػػػائ  ا تبػػار الػػػذمات مػػػف  ليػػػو Miller( (1990مػػػا أشػػػار ميلػػر  ومػػذلؾ   

تعطػػي معلومػػػات قيمػػػة ويممػػػف أف تػػوفر أدلػػػة يلػػػى وجػػػود المواىػػب فػػػى الرياضػػػياتي ممػػػا 
اقتػػرح الػػبعض اسػػت داـ ا تبػػارات التحىػػيؿي جنبػػا  لػػى جنػػب مػػع درجػػات الػػذمات ممحمػػات 

 لتحديد الموىبة فى الرياضيات.
لواليػات فػإف العديػد مػف بػرام  الموىػوبيف فػي ا Adediwura( 2011  ووفقا لػ اديدوير   

المتحػػدة األمريميػػػةي تعتبػػر ا تبػػػارات التحىػػػيؿ وا تبػػارات الػػػذمات معػػايير ىػػػالحة لتحديػػػد 
 الموىبة فى الرياضيات.

أمػػا مػػا يػػديـ االتجػػاه األ ػػر الػػذ  يعتمػػد يلػػى محمػػات أ ػػر  النتقػػات الموىػػوبيف فػػى    
 Al-Hroub(2008مػؿ مػػف الحػروب و وايتبريػػد   ليػػو أشػار  مػػا يالرياضػيات بجانػػب ذلػؾ

and Whitebread أف ترشػػػي  المعلمػػػيف يعتبػػػر مػػػف أمثػػػر الطػػػرؽ انتشػػػارا وال طػػػوة   لػػػى
األولػػى لتقيػػػيـ وتحديػػد الموىػػػوبيف فػػى الرياضػػػياتي وأظيػػرت النتػػػائ   أف ترشػػي  المعلمػػػيف 

8 لػػػػـ تمػػػػف دقيقػػػػةي لػػػػذلؾ مػػػػاف ترشػػػػي  824.2 منيػػػػا مانػػػػت دقيقػػػػةي فػػػػي حػػػػيف أف 35.4
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 ا تبػػػار الػػػذماتات ماموثػػػوؽ بو.ومػػػذلؾ اسػػػت د المعلمػػػيف للطػػػالب الموىػػػوبيف وحػػػده غيػػػر
 للتعرؼ يف الموىبة فى الرياضيات.  (الديناميميا وا تبار الرياضيات 

فػى  Wagner and Zimmermann( 1986   فى حيف است دـ واجنيػر و زيمرمػاف   
( وا تبػػار SATدراسػػتيما لتحديػػد الموىػػوبيف فػػى الرياضػػياتي ا تبػػار االسػػتعداد الرياضػػى  

HTMB)  مشمالت رياضية غير روتينية. 5( يضـ ) 
(  لػػى  ف يمليػػة امتشػػاؼ الطػػالب 4115وفػػى نفػػس السػػياؽ أشػػار فتحػػي جػػرواف     

الموىوبيف مف األمور الميمػة فػي البػرام  التربويػة والتعليميػةي ويعتبػر المعلػـ ىػو الشػ ص 
مػف اتباييػا األمثر قدرة يلى امتشاؼ الطالب الموىوب. وىنػاؾ العديػد مػف الطػرؽ التػي يم

 المتشاؼ الطالب الموىوبي منيا:
درجػػة فػػتمثر فػػي أحػػد ا تبػػارات الػػذمات  041ا تبػػارات الػػذمات: حىػػوؿ الطالػػب يلػػى  -0

 يممف أف يموف م شرًا يلى الموىبة.
ا تبػػارات التفميػػر اةبػػدايي  االبتمػػاري(: البػػد أف يحىػػؿ الطالػػب يلػػى درجػػة ياليػػة  -4

 في ا تبارات التفمير اةبدايي.  
( فػي اال تبػارات التحىػيلية فػتمثر %73ا تبارات التحىيؿ: حىػوؿ الطالػب يلػى   -1

المعػػدة وفػػؽ األسػػس العلميػػة لبنػػات ا تبػػارات التحىػػيؿ يممػػف أف يمػػوف م شػػرًا يلػػى 
%(  األيلػى مػف الػدرجات يممػف 41 -03الموىبة. مما أف وقوع الطالب ضػمف الػػ  

 ي اال تبارات المعيارية. أيضًا أف يموف م شرًا يلى الموىبةي وذلؾ ف
 توىيات المعلميف وترشيحاتيـ.      -2
ا تبارات االستعدادات الرياضية: وىػي ا تبػارات ترمػز يلػى ميػارات التفميػر و اىػة  -3

وقػد تمػوف ىػذه اال تبػارات ي التفمير االسػتدالليي ويلػى حػؿ المشػمالت غيػر المتلوفػة
 أيلى مف مستو  الىؼ.

انتقػػات الموىػػوبيفي تػػر  الباحثػػة أف ىنػػاؾ قلػػة فػػى البحػػوث بجانػػب موضػػوع  محمػػات   
الوىػػفية التػػى قػػد تسػػايد فػػى التعػػرؼ يلػػى الموىػػوبيفأل فينػػاؾ المثيػػر مػػف المتايػػرات التػػى  
جػػرات  تػػرتبط بمجػػاؿ الموىبػػة فػػى الرياضػػيات ولمنيػػا فػػى حاجػػة  لػػى المزيػػد مػػف الدراسػػة وا 

البحػػػوث: حػػػؿ المشػػػمالتي أبحػػػاث تضػػػمياي ومػػػف ىػػػذه المتايػػػرات التػػػى تػػػـ رىػػػدىا مػػػف 
التواىػػػػػؿ الرياضػػػػػىي نىػػػػػفى المػػػػػةي الترابطػػػػػات الرياضػػػػػيةي التفميػػػػػر االبػػػػػدايىي التفميػػػػػر 
الرياضىي التفميػر الناقػدي أسػاليب الػتعلـي مػا ورات المعرفػةي الػذمات النػاج ي ىػذه المتايػرات 

 بدورىا تسايد فى التعرؼ أمثر يلى الموىبة فى الرياضيات.
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وممػػا سػػبؽ تسػػعى الباحثػػة  لػػى تحليػػؿ نتػػائ  البحػػوث والدراسػػات فػػى مجػػاؿ الموىبػػة   
بشػػػمؿ ممػػػى  حىػػػائىي مػػػف  ػػػالؿ اسػػػت داـ أسػػػلوب التحليػػػؿ البعػػػد . فتسػػػلوب التحليػػػؿ 

 , Glass( 1981,22وفيلبػػػي    سػػميث ي البعػػد  ممػػػا يوضػػ  مػػػؿ مػػف جػػػالسي مػػػاىف

Cahen, Smith, Filby تنظػػيـ واسػػت راج وتل ػػيص ىػػو أسػػلوب ممػػى  حىػػائى مػػنظـي ل
المعلومػػات مػػف مػػـ ىائػػؿ مػػف البيانػػات والنتػػائ  التػػى توىػػلت  لييػػا مجمويػػة مػػف البحػػوث 
والدراسات فى مجاؿ ما بطريقة موضوييةي األمر الذ  يسايد يلى التوىػؿ  لػى اسػتنتاج 
ياـ بشتف فايلية ىػذه البحػوثي ومػف ثػـ يلػى  ممانيػة التوىػؿ  لػى ات ػاذ قػرار معػيف مػف 

 نتائ  ىذه البحوث.  تبنى
 التالية: األسئمةومن ثم يمكن تمخيص مشكمة البحث في 

واقػع لمجػاؿ الموىػوبيف فػى الرياضػيات باسػت داـ الموضػويات التػى تػـ رىػدىا ما . 0. 4
 فى البحوث؟

 ؟ واقع البحوث لمجاؿ الموىوبيف فى الرياضيات باست داـ سنة النشرما . 4. 4
 لموىوبيف فى الرياضيات باست داـ المرحلة الدراسية؟واقع البحوث لمجاؿ اما . 1. 4
واقػع البحػوث لمجػاؿ الموىػوبيف فػى الرياضػيات باسػت داـ ماىيػة ومػـ المحمػات ما . 2. 4

 المست دمة فى انتقات الموىوبيف فى الرياضيات ؟
 واقع البحوث لمجاؿ الموىوبيف فى الرياضيات باست داـ نتائ  البحوث؟ما . 3. 4
 البحذد أبداف. 3

 يهدف البحث إلي محاولة تحقيق األهداف التالية: 
يلػػػػى واقػػػػع البحػػػػوث لمجػػػػاؿ الموىػػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػػيات باسػػػػت داـ  . التعػػػػرؼ0. 1

 الموضويات التى تـ رىدىا فى البحوث.
 . التعرؼ يلى واقع البحوث لمجاؿ الموىوبيف فى الرياضيات سنة النشر.4. 1
لموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات باسػػػت داـ المرحلػػػة واقػػػع البحػػػوث لمجػػػاؿ ا . التعػػػرؼ1. 1

 الدراسية.
. التعرؼ يلى واقع البحوث لمجاؿ الموىػوبيف فػى الرياضػيات باسػت داـ ماىيػة 2. 1

 ومـ المحمات المست دمة فى انتقات الموىوبيف فى الرياضيات .
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واقػػػػع البحػػػػوث لمجػػػػاؿ الموىػػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػػيات باسػػػػت داـ  . التعػػػػرؼ يلػػػػى3. 1
 تائ  البحوث.باست داـ ن

  أبوتت البحذد.4
. يشمؿ ىذا البحث  طوة ىامة فى  ثػرات التػراث النظػر  فػى مجػاؿ الموىػوبيف فػى 0. 2

لقات الضوت  يلى المتايرات التى تناولت ىذه الفئة.  الرياضياتي وا 
توجيو نظر المشرفيف والتربوييف والقائميف يلى وضػع المنػاى  التعليميػة ال اىػة  .4. 2

بػػػالطالب الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػياتي بمػػػا يتناسػػػب مػػػع قػػػدراتيـ وميػػػوليـ وتفميػػػرىـ 
 واستعدادتيـ.

. التعرؼ يلػى أمثػر المحمػات شػيويًا فػى انتقػات الموىػوبيف فػى الرياضػياتي حيػث 1. 2
ىػػػوبيف ال طػػػوة األولػػػى والمػػػد ؿ الطبيعػػػي لبػػػرام  ريايػػػة المو  نتقػػػاتتعتبػػػر يمليػػػة ا

الموىػػػوبيفي ويتوقػػػؼ نجػػػاح البػػػرام  المقدمػػػة للموىػػػوبيف يلػػػى دقػػػة يمليػػػة المشػػػؼ 
 .ونجاحيا في تحديد الفئة المستيدفة

. يسيـ ىذا البحث فى يرض واست داـ مد ؿ منيجى جديد ةحػداث التمامػؿ بػيف 2. 2
ميفيػة تطبيقيػا وحسػاب أىػـ م شػراتيا فػى مجػاؿ نتائ  البحػوث والدراسػات السػابقة و 

 الموىبة فى الرياضيات.
 :البحذ هصطلح لاث. 5

 :Gifted in mathematics .الموهوبون فى الرياضيات1. 5
"الموىبػػػػػة فػػػػى الرياضػػػػػيات" ىػػػػػو االسػػػػػـ  Krutetski( 1976وفقػػػػا لػػػػػػ مروتيتسػػػػػمي    

المعطػػػػى لمجمػػػػوع فريػػػػد مػػػػف القػػػػدرات الرياضػػػػية التػػػػي تسػػػػايد  ممانيػػػػة األدات النػػػػاج  فػػػػي 
( لوىػؼ  mathematical cast of mindالرياضػيات ي ويسػت دـ مروتيتسػمى مىػطل   

اتجاه الطالب الموىػوبيف فػى الرياضػيات لر يػة العػالـ مػف  ػالؿ يدسػة الرياضػياتي وىػذا 
يعنػػي أف طػػالب الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات لػػدييـ القػػدرة يلػػى تعمػػيـ العالقػػات الرياضػػية 
واةجػػراتات والعمليػػات الرياضػػيةي والمرونػػة فػػى العمليػػات العقليػػةي ممػػا ينظػػر  لػػييـ يلػػى 
أنيػػـ الػػذيف يسػػتيطعوف حػػؿ المشػػمالت الرياضػػيةي و اىػػة المشػػمالت غيػػر الروتينيػػة التػػي 

 Singer, Sheffield, Freiman andالتفميػر واةبػداع  تتطلػب التفميػر العػالي فػي

Brandl,2016,3.) 
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الموىػػػػػػوبيف فػػػػػػى الرياضػػػػػػيات بػػػػػػتنيـ الػػػػػػذيف  Parish( 2014,515ويعػػػػػػرؼ بػػػػػػاريش    
يمتلموف استعداد يالي بشمؿ غير يادي لفيـ المفاىيـ الرياضيةي ممػا يميػزىـ يػف أقػرانيـ 

 ا  لى الرياضيات.في الطريقة التي يفيموفي ويتعلموف وينظروف بي
(  لػػػى الطالػػػب الموىػػػوب فػػػى الرياضػػػيات بتنػػػو 045ي 4111وينظػػػر زيػػػاد فلمبػػػاف    

الطالػػػػب الػػػػذ  يملػػػػؾ قػػػػدرة ياليػػػػة غيػػػػر ياديػػػػة  لفيػػػػـ األفمػػػػار الرياضػػػػية والتفميػػػػر بشػػػػمؿ 
رياضىي وليس فقط  القدرة يلى   جرات العمليػات الحسػابية أو تحىػيؿ درجػات ياليػة فػى 

ؼ باألرقػػػاـ وتنظػػػيـ المجمويػػػات والمقػػػاييس ي والتاليػػػب باألفمػػػار الرياضػػػيات. فيػػػو شػػػاو 
 الرياضيةي وال يحتاج لبذؿ جيد مبير لإللماـ باألفمار الرياضية .

مجمويػػة مػػف القػػدرات المتطػػورة فػػي  "بتنيػػا Wadaani (2015,10 ويعرفيػػا ودانػػى   
لناقػػد واالسػػتنتاجي الرياضػػيات وىػػى القػػدرة يلػػى التفميػػر  الحدسػػى واالسػػتقرائي والتحليلػػي وا

 .  "والمجرد(
تنظر  لى الطالب الموىوبيف فى الرياضيات يػف  Johnson( 2000بينما جونسوف    

غيػػػرىـ مػػػف الطػػػالب العػػػادييف  الػػػذيف يدرسػػػوف الرياضػػػيات فػػػي القػػػدرات التاليػػػة: تشػػػميؿ 
لقػػدرة التلقػػائى للمشػػمالتي والمرونػػة فػػي التعامػػؿ مػػع البيانػػاتي الطالقػػة العقليػػة ل فمػػاري وا

يلػػى تنظػػيـ البيانػػاتي وأىػػالة التفسػػيري والقػػدرة يلػػى نقػػؿ وتحويػػؿ األفمػػاري والقػػدرة يلػػى 
 تعميـ .

 :Meta-Analysis“ . التحميل البعدى2. 5
ىػػػػػو أسػػػػػلوب ممػػػػػى  حىػػػػػائى مػػػػػنظـي لتنظػػػػػيـ  Glass( 1981,22يعرفػػػػػو جػػػػػالس    

توىػػػلت  لييػػػا واسػػػت راج وتل ػػػيص المعلومػػػات مػػػف مػػػـ ىائػػػؿ مػػػف البيانػػػات والنتػػػائ  التػػػى 
مجموية مف البحوث والدراسات فى مجاؿ ما بطريقة موضوييةي األمر الذ  يسػايد يلػى 
التوىؿ  لػى اسػتنتاج يػاـ بشػتف فعاليػة ىػذه البحػوثي ومػف ثػـ يلػى  ممانيػة التوىػؿ  لػى 

 ات اذ قرار معيف مف تبنى نتائ  ىذه البحوث.
ليػػػػؿ البعػػػػد  فػػػػى (  طػػػػوات مػػػػني  التح154ي 4101ول ػػػػص محمػػػػد يبػػػػد الحميػػػػد    

تي البيانػػا ـتقػػويتي البيانػػا جمػػعالعلميػػةي  ملةالمشػػ تحديػػد: مػػس  طػػوات أساسػػيةي ىػػى 
 .التقارير يرضي و التفسيرالتحليؿ و 

(  طػوات مػني  التحليػؿ البعػد  Marin and Sanchez  2010 مػؿ مػف بينمػا ل ػص
سػػػػات فػػػػى: ىػػػػياغة أسػػػػئلة البحػػػػثي مراجعػػػػة البحػػػػوث والدراسػػػػاتي ترميػػػػز البحػػػػوث والدرا
 .السابقةي حساب م شر حجـ األثري والتحليالت اةحىائية والتفسيري ونشر النتائ 
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 :البحذ إجااءاث. 6
التحليػػؿ البعػػد ي وىػػو أسػػلوب ممػػى اسػػت دمت الباحثػػة مػػني   :. منننها البحننث1. 6

يعتمد يلى الطرؽ اةحىائية فى تنظيـ واست راج المعلومػات مػف بيانػات ونتػائ  
 مجاؿ معيف. البحوث والدراسات فى

تتمػوف يينػة البحػث مػف مجمويػة مػف البحػوث العربيػة واألجنبيػة . عينة البحث: 2. 6
( بحثػػًاي 34فػػى مجػػاؿ الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات ي وقػػد بلػػ  يػػدد ىػػذه البحػػوث  

( بحوثي لـ تتوافر فييـ بعض المعػاييري مثػؿ: الفئػة المسػتيدفةي 6فاستبعد منيا  
. وبعػػد اسػػتبعاد ىػػذه البحػػوثي أىػػبحت يينػػة مجػػاؿ النشػػري األدوات المسػػت دمة

 :البحث تتموف مف
 ( بحثًا التى  ضعت للتحليؿ البعد ي بيانيا مالتالى:22   -
 ( رسائؿ. 1رسائؿ ماجستيري بل  يددىا   -
 ( رسائؿ.3رسائؿ دمتوراهي بل  يددىا    -
 (.14البحوث المنشورة فى دوريات وم تمراتي بل  يددىا    -

 :. تصنيف البحوث1. 2. 6
 قامت الباحثة بتىنيؼ البحوث وفقًا لما يلى:

 مموضوعات التالية:لوفقًا  - أ

ىػػػنفت الباحثػػػة البحػػػوث وفقػػػًا للموضػػػويات  لػػػى ثالثػػػة موضػػػوياتي وىػػػى: بحػػػوث 
 تجريبيةي بحوث وىفيةي بحوث ميفية التعرؼ يلى الموىوبيف فى الرياضيات.

 القرف الحالى.أوائؿ  التسعيناتي وىى: الثمانيناتي وفقًا لسنة النشر، - ب

: مرحلة ما قبؿ وفقًا لممرحمة الدراسية التى أجرى فيها البحث إلى بحوث فى-ج     
 الجامعىي المرحلة اةبتدائيةي المرحلة اةيداديةي المرحلة الثانويةي المرحلة الجامعية.

( تناوؿ 4113  حمد  المطير  ىناؾ بحوث تناولت أمثر مف مرحلةي مثؿ دراسةتنبيه:
 . اةيدادية والثانويةمرحتلى 
ي وىػػػى: محػػػؾ الػػػذماتي محػػػؾ وفقنننًا لمحكنننات انتقننناي الموهنننوبين فنننى الرياضنننيات -د

التحىػػػيؿي محػػػؾ ترشػػػي  المعلػػػـي محػػػؾ ترشػػػي  األقػػػرافي محػػػؾ التفميػػػر االبػػػدايىي محػػػؾ 
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ا تبػارات القػػدرات واالسػػتعداداتي محػػؾ ال ىػػائص السػػلوميةي ال يوجػػد محػػؾ وتػػـ انتقػػائيـ 
 لطلبة لمدارس المتميزيف.مف  الؿ انضماـ ا

وىػػػى: محػػػؾ واحػػػدي  وفقنننًا لكنننم المحكنننات انتقننناي الموهنننوبين فنننى الرياضنننيات، -ه
محمػػػػػػػػيف مثػػػػػػػػؿ:  الػػػػػػػػذماتع التحىػػػػػػػػيؿي ا تبػػػػػػػػارات االسػػػػػػػػتعداد والقػػػػػػػػدراتع التحىػػػػػػػػيؿي 

 ترشي عتحىيؿ(ي أمثر مف محميف.
 . أداة البحث: 3. 6

ييػػدؼ مػػني  التحليػػؿ البعػػد  . اسػػتمارة لتحليػػؿ البيانػػات لجميػػع يناىػػر التػػى 0. 1. 4
للتعػػرؼ يلييػػاي وىػػى: الم لػػؼي سػػنة النشػػري ينػػواف البحػػثي جيػػة النشػػري الفئػػة 
المستيدفةي المقاييس واال تبارات المسػت دمة النتقػات الموىػوبيفي متايػرات البحػث 

 ي نتائ  الدراسات(.
 . خطوات إجراي عممية التحميل البعدى:4. 6

 يينة البحث.. قامت الباحثة بتحديد 0. 2. 4
. ثػػـ قامػػت بتىػػنيؼ البحػػوث وفقػػًا لػػبعض المحػػاوري وىػػى: الموضػػويات التػػى 4. 2. 4

تناولت الموىبػة فػى الرياضػياتي سػنة النشػري المرحلػة الدراسػيةي طبيعػة المحمػات 
المست دمة فى انتقات الموىػوبيفي مػـ المحمػات المسػت دمة النتقػات الموىػوبيف فػى 

 الرياضيات.
انػػػات والنتػػػائ  بمػػػؿ بحػػػث فػػػى جػػػدوؿ  ػػػاص تضػػػـ أىػػػـ البيانػػػات . رىػػػد البي1. 2. 4

 والنتائ  لمؿ متايري وذلؾ تمييدًا حساب حجـ األثر.
. حساب حجـ األثر لبعض البحوث التى لـ يتـ حساب حجػـ األثػر ليػاأل وذلػؾ 2. 2. 4

 مف  الؿ معادالت حجـ األثر التى سوؼ يتـ ذمرىا الحقًا.
ألثػر ي وذلػؾ بعػد حسػاب حجػـ األثػر لمػؿ متايػر . حساب قيمة متوسط حجػـ ا3. 2. 4

 تابع تـ رىده فى البحوث.
. الحمػػـ يلػػى قيمػػة متوسػػط حجػػـ األثػػرأل وذلػػؾ بتحديػػد قيمػػة المسػػاحة المقابلػػة 4. 2. 4

لقيمة متوسط حجـ األثػري باسػت دـ جػدوؿ التوزيػع االيتػدالى للػدرجات المعياريػة. 
ذا مانػػػػت قيمػػػػة التايػػػػر الناتجػػػػة  فػػػػى المسػػػػاحة  فإنػػػػو يمػػػػوف للمتايػػػػر  1.43 ≤وا 

التجريبى أثر قويًا فى المتايرات التابعةي بينما  ذا مانت قيمػة التايػر الناتجػة  فػى 
 فإنو يموف للمتاير التجريبى أثر ضعيؼ فى المتايرات التابعة 1.43≥المساحة 
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 . األساليب اإلحصائية:5. 6
 متوسط حجـ األثر.است دـ الباحثة التمرارات والنسب المئوية ي حجـ األثر ي 

 د لاوحفسريب البحذ نخ لائج. 7
  :األول لسؤالا. 1. 7

واقػػع البحػػوث لمجػػاؿ الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات موضػػويات ويػػنص يلػػي أنػػو" مػػا   
 ؟" البحوث
ي والجػػػدوؿ التمػػػرارات والنسػػػب المئويػػػةاسػػػت دمت الباحثػػػة  جابػػػة يػػػف ىػػػذا السػػػ اؿلإل  

 األوؿ. لس اؿيوض  نتائ  ا (0 
 ( 1جدول )

 عدد البحوث والنسبة المئوية وفقًا لمموضوعات 

( أمثػػر موضػػوع مسػػت دـ فػػى مجػػاؿ الموىبػػة فػػى الرياضػػيات 0يتضػػ  مػػف جػػدوؿ    
( 06%( ي بواقػػع  21.70ىػػى البحػػوث الوىػػفيةأل حيػػث بلاػػت نسػػبة البحػػوث الوىػػفية  

بحػػث تنػػاوؿ بحػػوث وىػػفية. ويلػػى ىػػذا النػػوع مػػف البحػػوث ي بحػػوث ميفيػػة التعػػرؼ يلػػى 
( بحثي فػى حػيف جػاتت 04ع  %( بواق14.14الموىوبيف فى الرياضياتأل فبلات بنسبة  

 ( بحوث.01%( بواقع  44.51البحوث التجريبية فى المستو  األ ير بنسبة  
وتفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة  لػػى يػػدد األبحػػاث فػػى مػػؿ موضػػوع التػػى تتناوليػػا مػػؿ   

موضػػوعأل حيػػث نجػػد أف أقػػؿ يػػدد مػػف األبحػػاث ىػػى األبحػػاث التجريبيػػة  ثػػـ تلييػػا بحػػوث 
 التعرؼ يلى الموىوبيف ثـ البحوث الوىفية. 

يلػييـ وتر  الباحثة أف ىذا األمر منطقىي فعملية المشؼ يػف الموىػوبيف والتعػرؼ   
تعتبػػػر يمليػػػة مػػػف  ػػػالؿ المقػػػاييس او اال تبػػػارات او البحػػػوث الوىػػػفية النظريػػػةأل حيػػػث 

المشػػؼ يػػف الموىػػوبيف أحػػد أىػػـ مػػد الت بػػرام  ريايػػة الموىػػوبيف  ذ أنيػػا ال طػػوة األولػػى 

 النسبة المئوية لكل متغير عدد البحوث موضوعات البحوث 
%44.51 01 بحوث تجريبية )براما إثرائية(  

%21.70 06 بحوث وصفية  
%14.14 04 بحوث كيفية التعرف عمى الموهوبين فى الرياضيات  
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والمػػػد ؿ الطبيعػػػي لبػػػرام  ريايػػػة الموىػػػوبيف ي ويتوقػػػؼ نجػػػاح البػػػرام  المقدمػػػة للموىػػػوبيف 
ونجاحيػػا فػػي تحديػػد الفئػػة المسػػتيدفةي وتممػػف أىميػػة ىػػذه العمليػػة  يلػػى دقػػة يمليػػة المشػػؼ

في ا تيار الطالب المناسب ليقدـ لػو البرنػام  المناسػبي وبػذلؾ تػ ثر ىػذه العمليػة فػي مػؿ 
مػػا يتبعيػػا مػػف  طػػواتي وانطالقػػًا مػػف ىػػذه األىميػػة العظمػػى لعمليػػة المشػػؼ يػػف األطفػػاؿ 

   .سعًا في مراجع تربية الموىوبيفالموىوبيف فقد احتلت ىذه العملية حيزًا وا
  :ثانىال لسؤالا. 2. 7

 واقع لمجاؿ الموىوبيف فى الرياضيات باست داـ سنة النشر؟"وينص يلي أنو" ما    
ي والجػػدوؿ التمػػرارات والنسػػب المئويػػة اسػػت دمت الباحثػػة  جابػػة يػػف ىػػذا السػػ اؿلإل  

    .ثانىال لس اؿ( يوض  نتائ  ا4 
 (2جدول )

 عدد البحوث والنسبة المئوية وفقًا سنة النشر. 

      

فػػى مجػػاؿ الموىبػػة فػػى الرياضػػيات  ( أف توزيػػع البحػػوث والدراسػػات4يتضػػ  مػػف جػػدوؿ  
( ي وجػػػاتت فتػػػرة أوئػػػؿ القػػػرف الحػػػالى فػػػى 4106-0762وفقػػػًا لسػػػنوات النشػػػر امتػػػد بػػػيف  

( بحػػػػػثي يليػػػػػو فتػػػػػرة التسػػػػػعنيات بنسػػػػػبة 15%( وبواقػػػػػع  22.17الترتيػػػػػب األوؿ بنسػػػػػبة  
( 1%( بواقػػػػع  4.64( بحػػػػثي وجػػػػات أ يػػػػرًا فتػػػػرة الثمانينػػػػات بنسػػػػبة  2% وبواقػػػػع  7.17
 بحث.
مثػػػر موضػػػوع مسػػػت دـ فػػػى مجػػػاؿ الموىبػػػة فػػػى الرياضػػػيات ىػػػى البحػػػوث الوىػػػفيةأل أ

( بحػػػث تنػػػاوؿ 06%( ي بواقػػػع  21.70حيػػػث بلاػػػت النسػػػبة المئويػػػة للبحػػػوث الوىػػػفية  
بحػػوث وىػػفية. ويلػػى ىػػذا النػػوع مػػف البحػػوث ي بحػػوث ميفيػػة التعػػرؼ يلػػى الموىػػوبيف فػػى 

( بحػث. فػى حػيف 04%( بواقع  14.14الرياضياتأل فبلات النسبة المئوية ليذه البحوث  
( 01%( بواقػػػع  44.51جػػػاتت البحػػػوث التجريبيػػػة فػػػى المسػػػتو  األ يػػػر بنسػػػبة مئويػػػة  

 بحوث.

 النسبة المئوية لكل متغير عدد البحوث سنة النشر
(1987، 1986، 1984الثمانينات)   1 4.64%  

(1996، 1995، 1990التسعينات)  2 7.17%  

(2018-2000أوئل القرن الحالى)  15 22.17%  
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مثيػػر مػػف التقػػدـ مػػف  العىػػر الحػػالى  هشػػيدتفسػػر الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة فػػى ضػػوت مػػا ي  
يػزة ىػذا العلمى والتمنولوجى واالنفجار المعرفى فى جميػع المجػاالت ي وتعػد الرياضػيات رم

التطػػػور والتقػػػدـي لػػػذلؾ تسػػػعى المجتمعػػػات واألمػػػـ المتقدمػػػة  لػػػى تطػػػوير القػػػدرات المتعلقػػػة 
تسػعى المجتمعػات ي حيػث بالرياضيات واالىتماـ بالذيف لدييـ موىبة وتميز فى الرياضيات

التعػػرؼ يلػػى مػػد  قػػدرة الطػػالب يلػػى توظيػػؼ الرياضػػيات فػػى الحيػػاة  حاليػػًا  لػػىواألمػػـ 
قدرة الطالب يلى اسػت داـ لاػة الرياضػيات فػى تواىػؿ األفمػار وتوظيفيػا الواقعيةي ومد  

دراؾ طبيعػػة الرياضػػيات ومػػد  نفعيػػا والميػػؿ نحوىػػاي والقػػدرة يلػػى  فػػى العلػػـو األ ػػر ي وا 
ي لػذلؾ االستنتاج والنقػد واالبتمػاري اليػدؼ الرئيسػى التػى تسػعى األمػـ المتقدمػة  لػى تحقيقػو

قيػػػةي وأيضػػػًا تتوقػػػع الباحثػػػة  مسػػػتقباًل  جػػػرات المزيػػػد مػػػف تػػػر  الباحثػػػة أف ىػػػذه النتيجػػػة منط
 البحوث فى مجاؿ الموىبة فى الرياضيات.

يممف أف تفسر الباحثة ىذه النتيجة فػى ضػوت مػا ذمػره يبػد المطلػب القريطػى    وأيضاً   
متػػت رًا  جػػات االىتمػػاـ بالريايػػة التربويػػة ال اىػػة بػػالموىوبيف والمتفػػوقيف ( أف41ي 4101
ف االىتمػػاـ بػػالمعوقيف حتػػى فػػى الػػدوؿ المتقدمػػة وذلػػؾ ألسػػباب يديػػدة مػػف بينيػػا نسػػبيًا يػػ

الشعور العاـ بالشػفقة يلػى المعػوقيف والتعػاطؼ معيػـي  ضػافة  لػى نضػاؿ اآلبػات وال بػرات 
المينيػػوف ورجػػاؿ القػػانوف مػػف أجػػؿ تػػوفير بػػرام  واسػػعة النطػػاؽ وأمثػػر فعاليػػة فػػى تػػربيتيـ 

ليةً  وايتمػػػػادا يلػػػػى أنفسػػػػيـي بينمػػػػا مػػػػاف ىػػػػذا التعػػػػاطؼ وتػػػػتىيليـي لجعليػػػػـ أمثػػػػر اسػػػػتقال
 .والنضاؿ مفتقًد بالنسبة للموىوبيف والمتفوقيف

  :ثالثال لسؤالا. 3. 7
واقػػػع البحػػػوث لمجػػػاؿ الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات باسػػػت داـ ويػػػنص يلػػػي أنػػػو"  مػػػا   

 المرحلة الدراسية؟"   
ي والجػػػدوؿ التمػػػرارات والنسػػػب المئويػػػة اسػػػت دمت الباحثػػػة  جابػػػة يػػػف ىػػػذا السػػػ اؿلإل 

 ثالث.ال لس اؿ( يوض  نتائ  ا1 
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 ( 3جدول )
 المئوية وفقًا لممرحمة الدراسية عدد البحوث والنسبة 

( أف توزيػػػػع البحػػػػوث والدراسػػػػات فػػػػى مجػػػػاؿ الموىبػػػػة فػػػػى 1يتضػػػػ  مػػػػف جػػػػدوؿ    
الرياضػػػيات وفقػػػًا للمرحلػػػة الدراسػػػية امتػػػد بػػػيف مػػػا قبػػػؿ المدرسػػػة  لػػػى المرحلػػػة الجامعيػػػةي 

( بحػث تنػاوؿ 05%( بواقػع  16.42وجاتت المرحلة اةبتدائية فػى الترتيػب األوؿ بنسػبة  
( بحػػث ي وجػػاتت 03%( بواقػػع  12.17يػػة بنسػػبة  ىػػذه المرحلػػةي ويلييػػا المرحلػػة اةيداد

( بحػػثي واحتلػت مرحلػػة 6%( وبواقػع  06.06فػى المرتبػة الثالثػػة المرحلػة الثانويػػة بنسػبة  
( بحػثي وجػاتت فػى المرتبػة 3%( وبواقع  00.14ما قبؿ المدرسة المرتبة الرابعة بنسبة  

 %( بواقع بحثيف.2.33األ يرة المرحلة الجامعية بنسبة  
(  41ي 4101عػػػزو الباحثػػػة  ىػػػذه النتيجػػػة  لػػػى مػػػا أشػػػار يبػػػد المطلػػػب القريطػػػى وت  
المواىػػػب يممػػػف أف تيػػػدري  أشػػػارت  لػػػى افنتػػػائ  العديػػػد مػػػف البحػػػوث والدراسػػػات  لػػػى أف 

ومظاىر التفوؽ يممػف أف تػذبؿ  ذا مػا تعرضػت للتجاىػؿ أو اةىمػاؿي وافتقػرت  لػى فػرص 
أيضػػػػػا أف  النتػػػػائ  ىػػػػػذه أوضػػػػحت ممػػػػا.تنميػػػػػةوال  الىػػػػقؿ والتػػػػدريبي واالسػػػػػتثارة والتحػػػػد

وفقػا ةجػراتات منظمػة ومحمػات  رالموىوبيف والمتفوقيف بحاجة ماسة  لى االمتشاؼ المبم
 .متعددة يادلة تاطى سائر مظاىر النشاط العقلى 

  :رابعال لسؤالا. 4. 7
واقػػػع البحػػػوث لمجػػػاؿ الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات باسػػػت داـ ويػػػنص يلػػػي أنػػػو" مػػػا   
 ومـ المحمات المست دمة فى انتقات الموىوبيف فى الرياضيات ؟". ماىية
 

النسبة المئوية لكل  عدد البحوث المرحمة الدراسية
 متغير

%00.14 3 ما قبل المدرسة  

%16.42 05 المرحمة اإلبتدائية  
%12.17 03 المرحمة اإلعدادية  
%06.06 6 المرحمة الثانوية  

الجامعيةالمرحمة   4 2.33%  
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 األسئمة الفرعية المنبثقة من السؤال الرابع، هى:
واقػػع البحػػوث لمجػػاؿ الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات وفقػػًا ماىيػػة المحمػػات مػػا . 0. 2. 5

 المست دمة فى انتقات الموىوبيف فى الرياضيات؟"
الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات وفقػػػًا لمػػػـ المحمػػػات واقػػػع البحػػػوث لمجػػػاؿ مػػػا . 4. 2. 5

 المست دمة فى انتقات الموىوبيف فى الرياضيات؟"
ي التمػػػػػػرارات والنسػػػػػػب المئويػػػػػػػة اسػػػػػػت دمت الباحثػػػػػػػة  جابػػػػػػة يػػػػػػف ىػػػػػػػذا السػػػػػػ اؿلإل  

 رابع واألسئلة الفريية.ال لس اؿنتائ  ا ايوضح( 3و  (2والجدوؿ 
 (4جدول )

 اهية محكات انتقاي الموهوبين فى الرياضيات.عدد البحوث والنسبة المئوية وفقًا م

( أف محػػؾ التحىػػيؿ الدراسػى فػػى الرياضػيات ومحػػؾ ا تبػػار 2يتضػ  مػػف جػدوؿ    
القػػدرات واالسػػتعدادات فػػى الرياضػػيات  أمثػػر محمػػات اسػػت دـ فػػى انتقػػات الموىػػوبيف فػػى 

( بحػػػػػث اسػػػػػت دـ ىػػػػػذه 06%( وبواقػػػػػع  21.70الرياضػػػػػيات مػػػػػف قبػػػػػؿ البػػػػػاحثيف بنسػػػػػبة  
( بحػػثي 03%( بواقػع  12.17بنسػبة  المحمػاتي وجػات محػؾ الػذمات فػػى المرتبػة الثانيػة  

( بحػثي امػا 01%( وبواقػع  47.33وجات فى المرتبة الثالثة محؾ ترشػي  المعلػـ  بنسػبة  
فػػى المرتبػػة الرابعػػة جػػات ايتمػػاد البػػاحثيف يلػػى المػػدارس ال اىػػة بػػالموىوبيف والمتميػػزيف 

 النسبة المئوية لكل متغير عدد البحوث محكات انتقاي الموهوبين فى الرياضيات
%12.17 03 محك الذكاي  

%21.70 06 محك التحصيل الدراسى فى الرياضيات  
%47.33 01 محك ترشيح المعمم  
%2.33 4 محك ترشيح األقران  

%01.42 4 محك التفكير اإلبداعى  
 محك اختبارات القدرات واالستعدادات فى الرياضيات

 ) محك الموهبة فى الرياضيات(
06 21.70%  

%01.42 4 محك الخصائص السموكية  

%03.70 5 المدارس الخاصة لمموهوبين والمتميزين  



 

111 

 

 تحليليةمجاؿ الموىوبيف فى الرياضيات: دراسة ل واقع البحوث
 
 

 2019العدد الثانى فبراير      والعشرون الخامس المجمد 

( بحػػثي 5 %( بواقػػع 03.70 دوف تطبيػػؽ يلػػييـ أ  ا تبػػار للتتمػػد مػػف الموىبػػة( بنسػػبة  
%( 01.42بينما احتؿ محؾ اةبداع ومحؾ ال ىػائص السػلومية المتبػة ال امسػة بنسػبة  

%( وبواقػػع 2.33( بحػػثي وجػػات محػػؾ ترشػػي  األقػػراف بالمرتبػػة األ يػػرة بنسػػبة  4وبواقػػع  
 بحثيف.

 ( 5جدول )
 عدد البحوث والنسبة المئوية وفقًا لكم محكات انتقاي الموهوبين فى الرياضيات

عدد  انتقاي الموهوبين فى الرياضيات محكات
 البحوث

النسبة المئوية لكل 
 متغير

%12.17 03 محك واحد  

 
            

 
              

 محكين 

محك اختبارات القدات واالستعدادات فى 
 الرياضيات+ محك التحصيل الدراسى

1 4.64%  

%2.33 4 محك الذكاي+ محك التحصيل الدراسى  
محك ترشيح المعمم+ محك التحصيل الدراسى   0 4.45%  

%01.42 4 المجموع  
%14.14 04 أكثر من محكين  

%03.70 5 ال يوجد محك طبقه الباحث ولكن اعتمد عمى مدارس الموهوبين   

( أف األبحاث التى أيتمدت يلى أمثر مف محميف جاتت فػى 3يتض  مف جدوؿ    
( بحػػػث ي وجػػػاتت اسػػػت دـ محػػػؾ واحػػػد 04%( وبواقػػػع  14.14المرتبػػػة األولػػػى بنسػػػبة  

( بحػػثي 03%( وبواقػػع  12.17النتقػات الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة  
دت يلى مدارس الموىوبيف والمتميزيف فػى وجاتت األبحاث التى لـ تطبؽ أ  محؾ وايتم

( بحػػثي وجػػاتت األبحػػاث التػػى تعتمػػد يلػػى 5%( وبواقػػع  03.70المرتبػػة الثالثػػة بنسػػبة  
%( 01.42محمػػػيف فػػػى انتقػػػػات الموىػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػيات فػػػى المرتبػػػػة األ يػػػرة بنسػػػػبة  

ات فػى ( بحثأل حيث بلات نسبة است داـ محميف  محػؾ اال تبػارات واالسػتعداد4وبواقع  
( بحػػػثي 1%( بواقػػػع  4.64الرياضػػػياتع محػػػؾ التحىػػػيؿ الدراسػػػى فػػػى الرياضػػػيات (  

وبلاػػت نسػػبة اسػػت داـ محمػػيف  محػػؾ الػػذماتع محػػؾ التحىػػيؿ الدراسػػى فػػى الرياضػػيات ( 
( بواقع بحثيفي بينما بلات نسبة است داـ محميف  ترشػي  المعلػـع محػؾ التحىػيؿ 2.33 

 بواقع بحث واحد فقط.%( 4.45الدراسى فى الرياضيات (  
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وتعزو الباحثة نتيجة ايتماد البحوث يلى محؾ التحىػيؿ الدراسػى فػى الرياضػيات   
ومحػػػػػػؾ ا تبػػػػػػارات القػػػػػػدرات واالسػػػػػػتعدادات فػػػػػػى الرياضػػػػػػيات  لػػػػػػى طبيعػػػػػػة الموىبػػػػػػة فػػػػػػى 

( "الموىبػػة فػػى الرياضػػيات" ىػػو Krutetski  1976مروتيتسػػمي الرياضػػياتأل حيػػث أشػػار 
ريػد مػف القػدرات الرياضػية التػي تسػايد  ممانيػة األدات النػاج  فػي االسـ المعطى لمجموع ف

يعرفيػػا وأيضػػًا  (.Singer, Sheffield, Freiman and Brandl,2016,3الرياضػػيات  
مجموية مف القػدرات المتطػورة فػي الرياضػيات وىػى  ( بتنياWadaani  2015,10 ودانى 

. لػػذلؾ والناقػػد واالسػػتنتاجي والمجػػرد(القػػدرة يلػػى التفميػػر  الحدسػػى واالسػػتقرائي والتحليلػػي 
نجػد أف ىػذاف المحمػػاف أىػـ محمػيف للحمػػـ يلػى أف الطالػب يمتلػػؾ موىبػة فػى الرياضػػيات 

 أـ ال. 
وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع بعػػض الدراسػػات التػػى أشػػارت  لػػى فعاليػػة ا تبػػارات القػػدات   

دراسػػة ىبػػة واالسػػتعداد فػػى الرياضػػيات يلػػى المشػػؼ يػػف الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات مثػػؿ 
سػػػنات (ي ودراسػػػة 0765  ممػػػوح سػػػليماف وأبػػػو العػػػزايـ مىػػػطفى(ي دراسػػػة 4116ابػػػراىيـ  
 (.Kissane  1986(ي ودراسة 4103  مىطفى
يمػر وأيضًا تتفػؽ نتيجػة ايتمػاد البحػوث يلػى أمثػر مػف محمػيف مػع دراسػة مػؿ مػف  

(ي 4115  مدينػػػة دوسػػػػة(ي ودراسػػػة 4113  ال ليفػػػة والزبيػػػر طػػػو وىػػػالح الػػػػديف يطػػػان
 (.Aksoy,E, Narlı,S, Aksoy,M  2018ودراسة 

  :خامسال لسؤالا. 5. 7
واقػع البحػػوث لمجػاؿ الموىػػوبيف فػى الرياضػػيات باسػت داـ نتػػائ  ويػنص يلػػي أنػو" مػػا 

 البحوث؟"
 األسئمة الفرعية المنبثقة من السؤال الخامس، هى:

فػػػى الرياضػػػيات  . مػػػا أثػػػر بعػػػض البػػػرام  اةثرائيػػػة لػػػد  الطلبػػػة الموىػػػوبيف0. 3. 5
 يلى بعض المتايرات التابعة؟

. مػػػػػا واقػػػػػع البحػػػػػوث مػػػػػف نتػػػػػائ  البحػػػػػوث الوىػػػػػفية لػػػػػد  الموىػػػػػوبيف فػػػػػى 4. 3. 5
 الرياضيات؟

. مػػا واقػػع البحػػوث مػػف نتػػائ  البحػػوث النظريػػة التػػى تناولػػت ميفيػػة التعػػرؼ 1. 3. 5
 يف الموىوبيف فى الرياضيات ؟
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اسػػػت دمت  المنبثنننق منننن السنننؤال الخنننامس،جابنننة عنننن السنننؤال األول الفرعنننى لإل  
الباحثة أسلوب التحليؿ البعد  الذ  يعتمد يلى حساب متوسػط حجػـ األثػري الػذ  يتطلػب 
معرفة حجـ أثػر مػؿ متايػري لػذلؾ قامػت الباحثػة بجمػع أحجػاـ األثػر مػف البحػوثي وأيضػًا 

مػػف  قامػػت بحسػػاب حجػػـ األثػػر لػػبعض البحػػوث التػػى لػػـ تتػػوافر فييػػا حجػػـ األثػػري وذلػػؾ
  الؿ بعض معادالت حجـ األثري وىى:

معػػػادالت حسػػػاب حجػػػـ األثػػػر مػػػف  ػػػالؿ قيمػػػة النسػػػبة التائيػػػة  ت( ودرجػػػات الحريػػػة 
 (.444ي 4117 د.ح(  يلى ماىر ي

 ت              فى حالة تساو  حجـ مجمويتى البحث 4        ح.أ=  ثرحجـ األ
 (4=ف0 ف

 د.ح                           
 

 البحث (   فى حالة يدـ تساو  حجـ مجمويتى 4ف ع0ت  ف    ح.أ=  ثرحجـ األ
 (4ف 0 ف

 (4ف 0xد.ح ف                     
ثػـ قامػت بحسػاب متوسػط حجػػـ األثػر مػف  ػالؿ قسػمة مجمػػوع قػيـ أحجػاـ األثػر يلػػى 

( مػػػػػف  ػػػػػالؿ 00ي 4110أل يلػػػػػى الػػػػػبصي 57ي 0773أيػػػػػدادىا   رجػػػػػب يبػػػػػد الحميػػػػػدي 
 المعادلة التالية:

 
حجم األثر لمبحث األول+ حجم األثر لمبحث الثانى+............  متوسط حجم األثر =

 وغيرها
 ن                                                      

 حيث ف= يدد قيـ أحجاـ األثر للمتاير الواحد.
وفيمػػا ي ػػص السػػ اؿ الثػػانى والثالػػث الفريػػى المنبثقػػيف مػػف السػػ اؿ ال ػػامسي يرضػػت 
الباحثة أىػـ النتػائ  التػى توىػلت ىػذه البحػوث ليػا بشػمؿ منيجػى مػنظـي وقامػت بتحليليػا 

 واست الص أىـ النتائ  .  
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( يوض  أثر بعض البرام  اةثرائية لد  الطلبة الموىوبيف فػى الرياضػيات 4وجدوؿ  
 ض المتايرات التابعة.يلى بع

 (6جدول )
 عدد أحجام األثر ومتوسطاتها وقيمة التغير فى المساحة بالنسبة لكل متغير من المتغيرات التابعة 

( وذلػػػؾ  1.43( أف قيمػػػة التايػػػر فػػػى المسػػػاحة أمبػػػر مػػػف  4يتضػػػ  مػػػف جػػػدوؿ    
 التفمير الناقد .بالنسبة لمؿ متاير تابع مف المتايرات التابعةي يدا متاير 

فيشػػػير الجػػػدوؿ السػػػابؽ  لػػػى قيمػػػة التايػػػر فػػػى المسػػػاحة  لمتايػػػر التفميػػػر اةبػػػدايى   
لػػى قيمػػة التايػػر فػػى المسػػاحة  لمتايػػر التحىػػيؿ 1.43( وىػػى أمبػػر مػػف  1.1216  (ي وا 

(ي وأيضػػػػًا  لػػػػى قيمػػػػة التايػػػػر فػػػػى المسػػػػاحة  1.43( وىػػػػى أمبػػػػر مػػػػف  1.1064الدراسػػػػى  
(ي مػػذلؾ  لػػى قيمػػة التايػػر فػػى 1.43( وىػػى أمبػػر مػػف  1.4400لمتايػػر حػػؿ المشػػمالت  

(ي ومػػذلؾ قيمػػة 1.43( وىػػى أمبػػر مػػف  1.1216المسػػاحة  لمتايػػر المفػػاىيـ الرياضػػية  
( وىػػػػى أمبػػػػر مػػػػف  1.4700التايػػػػر فػػػػى المسػػػػاحة  لمتايػػػػر يػػػػادات التمييػػػػز الرياضػػػػى 

( وىػػى 1.03الناقػػد  (ي بينمػػا يشػػير  لػػى قيمػػة التايػػر فػػى المسػػاحة  لمتايػػر التفميػػر 1.43
(. األمػر الػذ  يشػير  لػى فايليػة البػرام  اةثرائيػة  لػد  الطلبػة الموىػوبيف 1.43أقػؿ مػف  

فػػػى الرياضػػػيات فػػػى مػػػؿ مػػػف: التفميػػػر اةبػػػدايىي التحىػػػيؿ الدراسػػػىي حػػػؿ المشػػػمالتي 
 المفاىيـ الرياضيةي يادات التمييز الرياضىي يدا التفمير الناقد.

 يبػػػدان قبػػػاضت التجريبيػػػة التػػػى تػػػـ رىػػػدىاي ىػػػى: دراسػػػة وتػػػذمر الباحثػػػة الدراسػػػا  
سػػلطاف (ي دراسػػة 4104  نػػازؾ الترمػػى(ي دراسػػة 4106  برمػػات ىشػػاـ(ي دراسػػة 4100 

(ي دراسػة 4101  ناىػر يبيػدة(ي دراسػة 4104(ي دراسة يحيى الرفايى  4105  الشير 

 قيمة التغير فى المساحة متوسط أحجام األثر عدد البحوث المتغيرات التابعة
 1.1216 1.76 1 التفكير اإلبداعى

 1.0370 1.26 4 التفكير الناقد
 1.1064 1.70 4 التحصيل الدراسى
 1.4400 1.51 4 حل المشكالت

 1.1216 1.77 0 المفاهيم الرياضية
 1.4700 1.61 0 عادات التمييز الرياضى 
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(ي 4114(ي دراسػػػة وفػػػات مفػػػافى  4111(ي دراسػػػة وائػػػؿ يلػػػى  4104  يػػػايض الاامػػػد 
 (.4104  اسرات الىر  ومنى الفايزودراسة 
لإلجابننة عننن السننؤال الثننانى المنبثننق مننن السننؤال الخننامس الننذى يخننص بنتننائا   

قامػػت الباحثػػة باسػػتعراض البحػػوثي  البحننوث الوصننفية لنندى الموهننوبين فننى الرياضننيات،
 واست الص أىـ النتائ  ال اىة بمجاؿ الموىوبيف فى الرياضيات.

 (7جدول )
 اسماي الباحثين وسنة النشر ونتائا البحوث الوصفية الخاصة بمجال الموهوبين فى الرياضيات

 نتائا البحوث سنة النشر اسماي الباحثين
والتحىيؿ باست داـ الحاسب اآللى  يالقة بيف البرمجة  دوجو توىؿ  لى  0773 مطلؽ الحازمى

 الدراسي في الرياضيات للطلبة الموىوبيف

Grouws, 

Howald, and 

Colangelo 

لطالب الموىوبوف مانت في المفاىيـ ة لتوىؿ  لى أف  قوة الرياضي 1996
فيموا الرياضيات مف  الؿ  وأنيـ األساسية والمبادئ والتعميمات. 

ويممنيـ التعلـ ي وجياتيـ الش ىية او انعماسيـ الش ىى للرياضيات
لطالب العادييف نفسيـي بينما ينظر اتمف  الؿ محاولة حؿ المشامؿ ب

 لى أساليب حؿ المشمالت المرتبطة بمشامؿ معينة ويرمزوف يلى 
ة رياضيالالمفاىيمية  فيـ بداًل مف  سطحى رياضيات بشمؿ األيداد وال

 األساسية
Diezmann,and 

Watters 
العمؿ بشمؿ مستقؿ يلى  ترياضيافى اليفضؿ الطالب الموىوبيف  2001

المياـ التي يعتبرونيا سيلة مثؿ تلؾ التي في مستو  الىؼ الدراسي. 
لذلؾ ي فإف مطالبة الطالب بالتعاوف في مياـ غير مجدية ليست تجربة 

ولمف تديـ اال تالط االجتمايي بداًل مف المشارمة ي تعليمية حقيقية
الب مف التعاوف بشمؿ المعرفية. يندما مانت المياـ ىعبة ي استفاد الط

 .المعرفةبعد وما  ومعرفى يرم ث
Lubinski,Web

b 

Morelock,and 

Benbow  

توىؿ  لى وجود  يالقة بيف االستعداد الرياضى واالستعداد اللفظى   2001
 لد  الطلبة الموىوبيف فى الرياضيات.
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Gorodetsky,an

d Klavir 

 

است دـ الطالب الموىوبوف يمليات فريية م تلفة لحؿ توىؿ  لى  2003
است دـ الموىوب مجموية انتقائية وترميز انتقائي في و مشامؿ البىرية. 

يمليات حؿ المشمالت قبؿ وبعد التعلـ بينما است دـ الطالب العادييف 
استرجاع انتقائي وترميبة انتقائية قبؿ التعلـ يولمف تحولوا  لى ترميز 

 رجاع انتقائي ومقارنة انتقائية بعد التعلـ.انتقائي واست

 ورات ما التفمير أشماؿ واست داـ ىناؾ فروؽ لىال  الموىوبيف فى امتالؾ 4111 محمدابو يليا

 .معرفي

Singh,and 

O'Boyle 
قادريف يلى التعمؿ مع  ترياضيافى ال يفالطالب الموىوب توىؿ  لى أف 4112

مما يوحي بتف مال مف نىفي ي او متمامؿبشمؿ متساو   نىفى المة
المة مانا متفايليف بفعالية وقابليف يلى التعامؿ مع المعلومات بشمؿ 

 . ايتمد الطالب العادييف بشمؿ أمبر يلى نىؼ األيسر. متساو 

Sriraman,B 2004 أظيروا المرونة  ترياضيافى ال يفالطالب الموىوب توىؿ  لى أف
 توىلوا  لىت دموا حدسيـ ي و اسو واالنعماس في التفمير والمثابرة ي 

 .وحاالت  اىةالتعميمات ي و رجوا بتمثلة 

اشارت النتائ  امتالؾ الموىوبيف لميارات التفمير الناقد فى الرياضيات  4113 سعيد العبيد 
وايضا ىناؾ فروؽ فى ميارات التفمير الناقد بيف الىفوؼ الدراسية 

 .مبراأل الىؼ الم تلفة لىال 

O'Boyle,Cunni

ngton, 

Silk,Vaughan,

Jacks,Syngeni

otis,and Egan   

توىؿ  لى أف الطالب الموىوبيف فى الرياضيات لدييـ يدد أمبر مف  2005
وقدرة يلى حؿ مسائؿ الدوراف  اـميأدات المناطؽ الدماغ نشطة أثنات 

مقارنة بالطالب العادييف. ماف لد  الطالب الموىوبيف قدر  الرياضى
مف التنشيط في المجاالت المتعلقة بالذامرة العاملة ي واالىتماـ  أمبر

 والوظائؼ التنفيذية. ي المماني

 العديد امتلموا قد وىوبيف والمتفوقيفالم الطلبة  فأشارت  لى   الدراسة نتائ  4115 الىباغ سميلة

 تفمير تنظيـ والسيما استراتيجيات الرياضي التواىؿ استراتيجيات مف

 مترابطةي بطريقة الرياضية األفمار  يىاؿ واستراتيجيات وتعزيزهي الطلبة
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 .اآل ريف تفمير تحليؿ وتقييـ واستراتيجيات

ىالح الديف 
 يطان

 %( مف الموىوبيف متدنى التحىيؿ03مشفت الدراسة يف نسبة   4116
 الدراسى بشمؿ ياـ.

Threlfall,and 

Hargreaves 

 

سنوات  7اظيرت النتائ  اف األطفاؿ الموىوبيف الذيف تبل  أيمارىـ  (2008)
قدرات مماثلة واست دموا لدييـ سنة  01والطالب العادييف يمر 

استراتيجيات مماثلة. وألف المشامؿ مانت جديدة ي فإف ىذا يشير  لى أف 
الطالب الموىوبيف طوروا نفس االستراتيجيات في سف أىار تطورت 

 يف في وقت الحؽ.للطلبة العادي

 والموىوبات فى اتجاىاتيـ ال يوجد فروؽ بيف الموىوبيفتوىؿ  لى أنو  4100 محمد الشير 

 الرياضيات نحو
 تعز  للنوع. 

Tonneson. 2011  قدـ المعلموف سقاالت للطالب الموىوبيف مجزت مف الفىؿ توىؿ  لى
يف التعلـ بتمملو. قاموا ببنات المعرفة السابقة وجعلوا ىالت واضحة ب

ماف لد  المعلميف يموًما توقعات يالية لطالبيـ. تحدثوا  القديـ والجديد.
 لى الطالب حوؿ مؿ مف توقعات األدات والسلوؾ. مانوا يعتقدوف أف 
الطالب يممف أف يمونوا موىوبيف في المجاالت ي وأف بعض طالبيـ 

 ي ولمف لـ يتـ تحديدىـ. ترياضياال فى  مانوا موىوبيف

الدراسى فى  وجود يالقة بيف الذمات العملى والتحىيؿتوىؿ  لى  4103 راب انس 
ي وايضا تمتع افراد العينة بسمتى الذمات للطلبة الموىوبيف  الرياضيات

 والتحىيؿ

 الد بمى ويقيؿ بف 
 ساسى

 

 المعرفي ورات ما التفمير في  حىائية داللة ذات فروؽ توىؿ  لى وجود 4106

وأيضًا توىؿ  .اةناث لىال  فييا الموىوبيف التالميذ لد  الرياضيات في
 .مرتفع الدراسة لعينة الرياضيات في معرفي ورات ما التفمير مستو  لى أف 
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(  لػػػػى أىػػػػـ نتػػػػائ  البحػػػػوث الوىػػػػفية التػػػػى تػػػػـ رىػػػػدىا لمجػػػػاؿ 5يشػػػػير جػػػػدوؿ    
بتل ػػػػيص واسػػػػتنتاج أىػػػػـ النتػػػػائ  التػػػػى الموىػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػػياتي حيػػػػث قامػػػػت الباحثػػػػة 

   توىلت  لييا البحوث.
الػػذ  ي ػػص بنتػػائ   لإلجابننة عننن السننؤال الثالننث المنبثننق مننن السننؤال الخننامس  

البحوث النظرية التى تناولت ميفية التعرؼ يف الموىوبيف فى الرياضيات ي قامػت الباحثػة 
 موىوبيف فى الرياضيات.باستعراض البحوثي واست الص أىـ النتائ  ال اىة بمجاؿ ال

 ( اسماي الباحثين وسنة النشر ونتائا البحوث النظرية8جدول )
 التى تناولت كيفية التعرف عمى الموهوبين فى الرياضيات 

Lüftenegger, 

Kollmayer, 

Bergsmann, 

Jöstl, Spiel, 

and Schober, 

أمثر مف  دافعيةاظير الموىوبوف  فى الرياضيات مستويات يالية مف ال 2018
غيرىـ يالوة يلى ذلؾ  ينظروف  لى بنية غرفة ىؼ توفر المزيد مف 
المياـ مع الترميز يلى التعلـ والمزيد مف االستقاللية وتحىيليـ يالى 

 فى الرياضيات.

 نتائا البحوث سنة النشر اسماي الباحثين
Denton, and 

Postlethwaite 
فى  المعلـ يستطيع مشؼ الطلبة الموىوبيفتوىؿ  لى أػف  1984

 ت.رياضياال
Kissane 1986  فى توىلت اف ترشي  المعلـ ال يسايد يلى امتشاؼ الموىوبيف

سايد  للتحىيؿ الرياضى ستانفوردواف اال تبار  ترياضياال
يلى تحديدىـ ومذلؾ توىؿ  لى اف االستدالؿ الرياضى يسايد 

 ترياضياال فى بشمؿ مبير فى تحديد الموىوب
مموح سليماف وأبو 
 العزايـ مىطفى

بطارية استراتيجيات التفمير توىلت النتائ   لى ىالحية  0765
فى المشؼ يف الطالب  الرياضى   يدادىـ الباحثيف(

 الموىوبيف فى الرياضيات .
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Richard and 

miller 

الموىوبيف  قائمة ال ىائص السلومية تسايد يلى المشؼ يف 1990
منتبو فى ي ىى: متعاوف مع المعلـ والزمالتهي فى الرياضيات

الفىؿي ممتاز فى الحساب ي نتائ  اال تبارات ممتازةي الويى 
غير العاد  والفضوؿ الشديد والرغبة فى التعامؿ مع المعلومات 
الرقميةي قدرة غير يادية فى التعلـ وفيـ واستعماؿ األفمار 

الرياضيةي التفمير المجردي  دراؾ األنماط والعالقات الرياضيةي 
رياضية بطرؽ ابدايية .واوىى  لى ضرورة معالجة المسائؿ ال

االمتشاؼ المبمر للموىوب فى الرياضيات يف طريؽ المعلميف 
 واوليات األمور

Sowell , 

Bergwall, Zeigler 

And Cartwright 

توىلت اف اغلب الداسات فى السعينيات والثمانينيات رمزو  1990
فقط  يلى الطلبة الموىوبيف الذيف حىوا يلى درجات يالية 

ي واغفلت ىذه الدراسات طلبة موىوبيف فى التحىيؿ الدراسى
لموىوب . ويرؼ اا ريف لدييـ قدرات واممانيات فى الرياضيات

 رياضيًا ىو الذ  يحدد بنات يلى ادائيـ فى االستدالؿ الرياضى
الدراسى .  التحىيؿ -الذمات المىفوفة المتتابعةاست دـ  4111 يمر ال ليفة

 مف ا  مجتمع. %4 تمثؿ الموىوبيفنسبة وتوىؿ  لى 
يمر ال ليفة والزبير طو 
 وىالح الديف يطان

اشارات النتائ  اف التحىيؿ الدراسى الملى فى االوؿ يليو  4113
راسى فى الرياضيات يليو السمات الش ىية مف دالتحىيؿ ال

 الؿ قائمة تقديرات المعلميف يليو الذمات وا يرا التفمير 
 فى الرياضيات م شرات الموىبة داالبتمار  ماح

حؿ  تمييز الموىوبيف فى الرياضيات  التعلـي االبداعي 4113 حمد  المطير 
 ايداد  المشمالت( الموضحة بمقياس ال ىائص السلومية

 الباحث(
Sak 2005  بطارية العقوؿ الرياضية الثالثة    يداد توىلت الى فايلية

 ت.رياضيافى الفى المشؼ يف الموىوبيف الباحث( 
 -الذمات مىفوفة المتتابعةلالنتقات الموىوبيف    است دمت 4115 مدينة دوسة

 -ترشي  المعلميف -الدراسى التحىيؿ –التفمير االبتمار  
ت النتائ  اف نسبة است داـ اداة واحدة ر ظي.ا (القايمة السلومية
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(  لػػػػػى أىػػػػػـ نتػػػػػائ  البحػػػػػوث التػػػػػى تناولػػػػػت ميفيػػػػػة التعػػػػػرؼ يلػػػػػى 6يشػػػػػير جػػػػػدوؿ    
الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات التػػى تػػـ رىػػدىاي حيػػث قامػػت الباحثػػة بتل ػػيص واسػػتنتاج أىػػـ 

    لييا البحوث. النتائ  التى توىلت
 

بينما نسبة الذيف اجتازو  %(41-04.04طالب   047-041
 طفؿ(43% 1.04محمات  3

   يداد وتوىلت النتائ   لى فايلية ا تبار القدرة الرياضية 4116 ىبة  براىيـ
 فى التمييز بيف الطالب الموىوبيف والطالب العادييف الباحثة(

Niederer,Irwin ,an

d Reilly 

 فى تحديد الموىوبيف فى الرياضيات PATاليوىى است داـ  2010
 (.PATا تبار اةنجاز التدريجي  

 نور و يياىرة سامر

  سماييؿ
لى فعالية المقياس  ال ىائص السلومية  اشارت النتائ   4104

فى المشؼ يف الطلبة الموىوبيف     يداد الباحثاف(للموىوبيف
 والمتفوقيف

فى المشؼ العمليات الذىنية    يداد الباحثة(  فعالية البطارية  4103 سنات مىطفى
  يف الطلبة الموىوبيف

توىؿ  لى أف ىناؾ بعض اةجراتات االمناسبة فى تعلـ  4104 زياد فلمباف
الطالب الموىوبيف فى الرياضيات مثؿ : تعميـ الحقائؽ 

والمفاىيـ ألساسيات الرياضياتي يسم  للطالب لتعلـ بعض 
المواضيع بالطريقة التى يحبونيا أو حؿ مشملة معينة بطريقتيـي 

ب يلى ذمر يسم  للطالب بإداة تعلميـ ومتابعتوي تشجيع الطال
 طرقيـ الم تلفة للحؿ 

Aksoy, Narlı, and 

 Aksoy 
(ي Kolb 2005واست دموا للقياس أسلوب التعلـ" مقياس   2018

(ي Daniels and Price  2004ونمط الش ىية مقياس 
 ,Selçuk, Kayılı and Okutومقياس الذماتات المتعددة

المتعددة  الذماتات مقياساف  البحث  لى توىؿو  .((2004
اسلوب التعلـ يسايد يلى مقياس انمط الش ىية و مقياس و 

 ترياضياال فى  تحيد الطالب الموىوبيف

https://www.tandfonline.com/author/Niederer%2C+Kate
https://www.tandfonline.com/author/Irwin%2C+R+John
https://www.tandfonline.com/author/Reilly%2C+Ivan+L
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  إلته لا، ه لا ضلاد الب لاحثت اال خنخ لاج لاث ) نق لاط القىة والضعف( الىت حىصلج
يعتبػػػر مجػػػاؿ الموىبػػػة فػػػى الرياضػػػيات مػػػف المجػػػاالت اليامػػػة التػػػى يػػػتـ تناوليػػػا حاليػػػًاي  -0

فػػػالموىوب فػػػى الرياضػػػيات ىػػػو الرميػػػزة األساسػػػية لتطػػػور وتقػػػدـ المجتمعػػػات . وتػػػر  
يتميػػزوف بمسػتو  يػػالى أولئػؾ الطػػالب الػذيف  الرياضػػيات " الباحثػة  أف الموىػػوبيف فػى

يملمػػوف مػػف القػػدرة العقليػػة العامػػة و مسػػتو  تحىػػيؿ مرتفػػع فػػى الرياضػػيات ي ومػػذلؾ 
ميارات يليا مثؿ القدرة يلى تشميؿ المستلة والطالقة فػى األفمػار الرياضػيةي والمرونػة 

يرىاي والقػػػدرة يلػػػى التعمػػػيـ فػػػى التعامػػػؿ مػػػع البيانػػػات وايػػػادة تنظيميػػػا وتحليليػػػا وتفسػػػ
 ."واالستنتاج ونقؿ األفمار  لى مواقؼ جديدة

الحظػػػت الباحثػػػة االىتمػػػاـ الزائػػػد فػػػى البحػػػوث ال اىػػػة بػػػالتعرؼ يلػػػى الموىػػػوبيف فػػػى  -4
عمليػػة المشػػؼ يػػف الموىػػوبيف أحػػد أىػػـ الرياضػػيات وميفيػػة انتقػػائيـي وممػػا ذمػػر إنفػػًاي ف

 ال طوات فى برام  رياية الموىوبيف.

ف مػػع تقػػدـ العىػػور وتطػػور المجتمعػػات  تػػزداد االىتمػػاـ بمجػػاؿ الموىبػػة بشػػمؿ نجػػد أ -1
يػػػػػاـ والموىبػػػػػة فػػػػػى الرياضػػػػػيات والعلػػػػػـو بشػػػػػمؿ  ػػػػػاصأل فقػػػػػديمًا   فتػػػػػرة الثامنينػػػػػات 
والتسػػعينات( مػػاف االىتمػػاـ  منىػػب يػػف الموىبػػة فػػى المجػػاالت الفنيػػة مثػػؿ الموسػػيقى 

الحػػالى( أىػػبحت الرياضػػيات والعلػػـو  والشػػعر والرسػػـ وغيرىػػاي أمػػا حاليػػًا  أوئػػؿ القػػرف
الرميػػزة األساسػػية للثػػورة التمنولوجيػػة واالنفجػػار المعرفػػىي لػػذلؾ أنىػػب االىتمػػاـ يلػػى 

 المجاالت العلمية أمثر مف غيرىا مف المجاالت.   

تنقد الباحثة نقطة اىماؿ مرحلة ما قبؿ المدرسةأل فتشػارت البحػوث التػى تػـ رىػدىا أف  -2
ايػػداد ( أمثػػر مرحلػػة تػػـ تناوليػػا مػػف قبػػؿ البحػػوث  - ابتدائىمرحلػػة التعلػػيـ األساسػػى

التػػى تػػـ رىػػدىا ي وتػػر  يجػػب االىتمػػاـ بالمرحلػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة  بجانػػب المرحلػػة 
 اةبتدائية أل فالمشؼ المبمر للموىبة يسايد يلى الحفاظ يلييا وتطويرىا.

بيف فػى الرياضػيات توىلت الباحثة  لى أمثر محمات شيويًا واسػت دامًا ةنتقػات الموىػو  -3
ىػػو محػػؾ التحىػػيؿ الرياضػػى فػػى الرياضػػيات قػػديمًاي ومػػذلؾ محػػؾ الموىبػػة ال اىػػة 
بالرياضػػػػيات التػػػػى يػػػػتـ قياسػػػػيا باسػػػػت داـ ا تبػػػػارات القػػػػدرات واالسػػػػتعدادات الرياضػػػػية 

 حديثًا.

تنقػػد الباحثػػة البحػػوث التػػى تػػـ رىػػدىا  ػػالؿ فتػػرة الثمانينػػات والتسػػعنياتأل حيػػث مػػاف  -4
اؿ الموىبػػػة فػػػى الرياضػػػيات فػػػى ىػػػذه الفتػػػرة معتمػػػد يلػػػى ميفيػػػة التعػػػرؼ االىتمػػػاـ بمجػػػ

وامتشػػػػاؼ الموىػػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػػيات دوف االىتمػػػػاـ بتقػػػػديـ بػػػػرام  لريػػػػايتيـ لتناسػػػػب 
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قدراتيـ واستعداداتيـ وميوليـي وأيضًا ايتمدىـ فى ىذه الفترة يلى است داـ محػؾ واحػد 
لرياضػػػػىي أو الػػػػذمات أو ترشػػػػي  أو اثنػػػػيف ي ومػػػػاف المحػػػػؾ األساسػػػػى ىػػػػو التحىػػػػيؿ ا

المعلػػـي وتػػر  الباحثػػة أف ا تبػػارات التحىػػيؿ الدراسػػى أو الػػذمات ال يسػػتيطعاف التتمػػد 
مف وجود الموىبة فى الرياضياتي فينػاؾ طػالب تحىػيليـ وذمػائيـ مرتفػع ولمػف لػيس 
موىػػوبيف فػػى الرياضػػيات فيػػـ متفػػوقيف فقػػط ولػػيس موىػػوبيفي وأيضػػًا تجػػد محػػؾ ترشػػي  

محػػؾ تتػػدا ؿ فيػػو الذاتيػػةي حيػػث يعتمػػد يلػػى ا تيػػار وترشػػي  المعلػػـ للموىػػوبي المعلػػـ 
فيناؾ طلبة موىوبيف ال يفضليـ المعلـ نتيجة  الؼ بينو وبيػنيـ ي أو قػد يمػوف المعلػـ 
ال يسػػتطيع أف يميػػز بػػيف الموىػػوب وغيػػر الموىػػوب نتيجػػة اسػػت داـ المعلػػـ أسػػلوب ال 

 عليـ ال يفضلوف المشارمة معو. يتناسب مع قدراتيـ واستعدادىـي مما يج

اما فى فترة الحاليةي الحظت الباحثة تنوع فى مجاالت الموىبة فى الرياضػياتي فينػاؾ  -5
المثيػػر مػػف البحػػوث التػػى تناولػػت بػػرام  ريايػػة الموىػػوبيف مػػف  ػػالؿ البػػرام  اةثرائيػػةي 
بجانب ذلػؾ ميفػة انتقػات الموىػوبيف فػى الرياضػياتي وايتمػدتيـ يلػى أمثػر مػف محمػيف 

ىػػو محػػؾ الموىبػػة ال اىػػة فػػى الرياضػػيات والتػػى تػػـ  ةنتقػػائيـي وأمثػػر محػػؾ أساسػػى
(ي أو ا تبػػػػارات تقػػػػيس القػػػػدرة SATقياسػػػػو مػػػػف  ػػػػالؿ ا تبػػػػار االسػػػػتعداد الرياضػػػػى   

الرياضػػػية والقػػػدرة يلػػػى التفميػػػر الرياضػػػىي بحيػػػث تمػػػوف ىػػػذه اال تبػػػارات ايلػػػى مػػػف 
 مستو  الىؼ الدراسى.

ويجػب اسػت دميـ معػًاي وىػـ: أشارت نتػائ  البحػوث  لػى أىػـ ثالثػة محمػات للموىػوبيف  -6
محؾ التحىيؿ الدراسىي محؾ الذماتي محؾ الموىبة فى مجاؿ الرياضػيات  ا تبػارات 
القػػػدرات واالسػػػتعدادات الرياضػػػية( ي بجانػػػب ذلػػػؾ ىنػػػاؾ بعػػػض البحػػػوث أشػػػارت  لػػػى 

 أىمية محؾ ترشي  المعلـ مف  الؿ مقاييس ال ىائص السلومية للموىوبيف.

بحػػػوث التػػػى تعتمػػػد يلػػػى المػػػدارس ال اىػػػة بػػػالموىوبيف دوف تنقػػػد الباحثػػػة أف أغلػػػب ال -7
تطبيؽ أدوات وا تبارات التعرؼ يلى الموىوبيف فى الرياضيات مانػت البحػوث العربيػة 
ي فػػػػػى حػػػػػيف البحػػػػػوث األجنبيػػػػػة ايتمػػػػػدت أواًل يلػػػػػى التعػػػػػرؼ وانتقػػػػػات الموىػػػػػوبيف فػػػػػى 

اسػػت داـ أمثػػر الرياضػيات باسػػت داـ محمػات التعػػرؼ يلػػى الموىػوبيف فػػى الرياضػيات و 
 مف محؾي ولـ تعتمد يلى المدارس ال اىة بالموىوبيف. 

 أبن النخ لائج الىت حىصلج إلته لا نخ لائج البحىد، الخ لاىلد -01

باست داـ الحاسب اآللػى والتحىػيؿ الدراسػي فػي الرياضػيات وجود يالقة بيف البرمجة  -
 للطلبة الموىوبيف.
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ياضيات يمتلموف قوة رياضية يالية و اىػة فػى بعػد حػؿ المشػمالت ر الموىوبوف فى ال -
 .الىعبة 

 ياضيات بالتعلـ الذاتى فى الرياضيات وفيميـ بتنفسيـ ليا .ر يتميز الموىوب فى ال -

 ياضيات باالتجاه اةيجابى والنظرة اةيجابية نحو الرياضيات.ر فى ال يتمتع الموىوب -

الىػعبة والميػاـ التػى تتطلػب تحػد  قػدراتيـ  ياضيات يفضلوف المياـر الموىوبوف فى ال -
 العقلية والرياضيةي والمياـ التى فى مستو  الىؼ الدراسى للطالب العاد .  

وجػود  يالقػة بػيف االسػتعداد الرياضػى واالسػػتعداد اللفظػى  لػد  الطلبػة الموىػوبيف فػػى  -
 الرياضيات.

يا فػى حػؿ المشػمالت العمليات العقلية التػى يسػت دمفى ياضيات ر الموىوب فى ال ينوع -
 جػػػرات قػػدرة يلػػى الترميػػػز واالسػػترجاع والترميػػب االنتقػػائى اثنػػات  البىػػريةي حيػػث لديػػو

 .  يالية حؿ المشمالتيملية 

 .تمتع الموىوب فى الرياضيات بقدرة ومستو  يالى مف التفمير ما ورات المعرفة -

او مػػػػؿ مػػػػع نىػػػػفى المػػػػة بشػػػػمؿ متسػػػػاو  االموىػػػػوب فػػػػى الرياضػػػػيات يلػػػػى التع قػػػػدرة -
متمامػػؿي وأيضػػًا لديػػو يػػدد مبيػػر مػػف منػػاطؽ الػػدماغ النشػػطة أثنػػات أدات الميػػاـ ي وقػػدر 

واالىتمػػػػػاـ الممػػػػػانيي   يأمبػػػػػر مػػػػػف التنشػػػػػيط فػػػػػي المجػػػػػاالت المتعلقػػػػػة بالػػػػػذامرة العاملػػػػػة
 والوظائؼ التنفيذية.

ياضػػيات لػػدييـ قػػدرة ياليػػة يلػػى المرونػػة العقليػػة والتنػػوع فػػى أنمػػاط ر الموىوبػػوف فػػى ال -
 التفمير .

 التوىؿ  لى التعميمات واالستنتاجات.قدرة الموىوب فى الرياضيات يلى  -

 -االسػػػػتقرات -امػػػػتالؾ الموىػػػػوبيف فػػػػى الرياضػػػػيات لميػػػػارات التفميػػػػر الناقد االسػػػػتنتاج -
المشػػػؼ يػػػف الماالطػػػات  -تقػػػويـ الحجػػػ  -معرفػػػة االفتراضػػػيات -االسػػػتدالؿ المنطقػػػى

 واال طات (.

 فمير اةبدايى فى الرياضيات.لدييـ قدرة يالية يلى الت -

 سػلوبالسػمعيي واأل واألسػلوب األسػلوب الحسػحرميي( بػيفتنػوييـ فػى أسػاليب الػتعلـ  -

 .)اللفظي المرئي واألسلوب اللفظيي غير المرئي
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 اسػتراتيجيات ظيػؼ لاػة الرياضػيات والتنػوع فػىو قدرة يالية يلى التواىؿ الرياضى وت -

 . يالرياض التواىؿ

 .فى الرياضياتوىبة فى الرياضيات والتحىيؿ الدراسى بيف المقوية يالقة  -

النض  العقلى والرياضى مقارنػة بػالطالب العػادييفأل حيػث اظيػرت النتػائ  اف األطفػاؿ  -
سػػػنة لػػػدييـ  01سػػػنوات والطػػػالب العػػػادييف يمػػػر  7الموىػػػوبيف الػػػذيف تبلػػػ  أيمػػػارىـ 

 قدرات مماثلة واست دموا استراتيجيات مماثلة. 

تػػى يحتػػاج  لييػػا الموىػػوب فػػى الرياضػػيات والتػػى يجػػب اف يوفرىػػا بعػػض اةجػػراتات ال -
: تعمػػيـ الحقػػائؽ والمفػػاىيـ األساسػػيات الرياضػػياتي المعلػػـ فػػى الحجػػرة الدراسػػيةي مثػػؿ

يسم  للطالب تعلـ  المواضيع بالطريقة التػى يحبونيػا أو حػؿ مشػملة معينػة بطػريقتيـي 
ب يلػػى ذمػػر طػػرقيـ الم تلفػػة يسػػم  للطػػالب بػػإدارة تعلميػػـ ومتابعتػػوي تشػػجيع الطػػال

 للحؿ.

 .فى الرياضيات مستويات يالية مف الدافعية اظير الموىوبوف  -

المثير مف اال تبػارات التػى اثبتػت فعاليتيػا فػى المشػؼ يػف الموىػوبيف فػى الرياضػيات  -
ممػػػوح سػػػليماف وأبػػػو العػػػزايـ مثػػػؿ: بطاريػػػة اسػػػتراتيجيات التفميػػػر الرياضػػػى مػػػف  يػػػداد 

 Sak( 2005ة العقػػػوؿ الرياضػػػية الثالثػػػة مػػػف  يػػػداد سػػػاؾ  (ي بطاريػػػ0765 مىػػػطفى
العمليػات الذىنيػة  البطاريػة (ي 4116مػف  يػداد ىبػة  بػراىيـ   ا تبار القػدرة الرياضػيةي

 (.4103مف  يداد سنات مىطفى  

 د                      البحىد اهوقرتحت والخىصت لاث
 يممف التوىية باآلتي:يلي ما توىؿ  ليو البحث الحالي مف نتائ  ي  بنات
 ضروة است داـ جميع المحمات للتعرؼ يلى الموىوبيف فى الرياضيات. -

 جػػرات المزيػػد مػػف البحػػوث حػػوؿ العالقػػة بػػيف التحىػػيؿ الدراسػػى والػػذمات والموىبػػة فػػى  -
 الرياضيات بالمراحؿ التعليـ الم تلفة.

 فى الرياضيات. جرات المزيد مف البرام  التجريبية اةثرائية للطالب الموىوبيف  -

 دراسة الوظائؼ التنفيذية لد  الطلبة الموىوبيف فى الرياضيات. -

دراسػػة يالقػػة العمليػػات الرياضػػية ونشػػاط المػػة لػػد  الطلبػػة الموىػػوبيف فػػى الرياضػػيات  -
 بمراحؿ التعليـ الم تلفة.
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 يػػػداد ا تبػػػارات ومقػػػاييس للمشػػػؼ يػػػف األطفػػػاؿ الموىػػػوبيف فػػػى الرياضػػػيات بمرحلػػػة  -
 رياض األطفاؿ.

 نشػػػات قايػػػدة معلومػػػات يربيػػػة تجمػػػع بػػػيف البحػػػوث والدراسػػػات العربيػػػة واألجنبيػػػة فػػػى  -
 مجاؿ الموىبةي للوقوؼ يلى نقاط القوة والضعؼ فى مجاؿ الموىبة .

 الدراسات التى تم رصدها فى البحث الحالى، هى:
 عنوان الدراسة سنة النشر اسم الباحث

 الدراسى لد  األطفاؿ الموىوبيف:دراسة مسحيةتدنى التحىيؿ  4116 ىالح الديف يطان
 يبدان قباض

 
4100 
 

لد   اةبدايي التفمير تنمية في اةثرائية األنشطة است داـ أثر
الرياضيات  مادة في الموىوبيف االبتدائي السادس الىؼ تالميذ

 الممرمة ممة بمدينة الحمومية بالمدارس
المرحلة  في الرياضية المفاىيـ لتدريس مقترح برنام  فايلية 4106 برمات ىشاـ

 الموىوبيف تعلـ أساليب ضوت في االبتدائية
مموح سليماف وأبو 
 العزايـ مىطفى

الموىوبيف  لد  والدافعية الرياضي التفمير استراتيجيات 0765
 الرياضيات في والمتت ريف والعادييف

يلى  والعادييف الموىوبيف الطلبة بيف التمييز في ا تبار فايلية 4116 ىبة  براىيـ
 األردف في الدنيا األساسية المرحلة في ) الرياضيات  القدرة

العليا  التفمير ميارات بعض تنمية في  ثرائي برنام  أثر 4104 نازؾ الترمى
 بالمويت االبتدائية المرحلة في الموىوبيف للتالميذ والتحىيؿ

 نحو والموىوبات الموىوبيف الطلبة اتجاىات في الفروؽ 4100 محمد الشير 

 الرياضيات
تحىيؿ  في CORT المورت يلى مبنى تعليمي برام  فايلية 4105 سلطاف الشير 

في  االبتدائي السادس الىؼ في الموىوبيف للتالميذ الرياضيات
 يسير منطقة

استراتيجيات المشؼ يف االطفاؿ الموىوبيف بمرحلة االساس  4115 مدينة دوسة
 فى محلية نياال

المشؼ يف التالميذ الموىوبيف فى الىفوؼ ال امس  4111 يمر ال ليفة
 والسادس والسابع مف مرحلة االساس بمدارس القبس بال رطـو
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 عنوان الدراسة سنة النشر اسم الباحث
أثر برنام   ثرائي ىيفي في تنمية ميارات التفمير الناقد لد   4104 يحيى الرفايى

الموىوبيف : دراسة شبو تجريبية يلى البرنام  الىيفي الثامف 
 دـ مف م سسة الملؾ يبد العزيز ورجالو للموىبةالمق

 األطفاؿ لذمات ومسلر بمقياس الموىوبيف ل طفاؿ العملى الذمات 4103 انس راب 

 الرياضيات فى بالتحىيؿ ويالقتة الثالثة الطلبة :
 ناىر يبيدة

 
 يادات لتنمية الترابطية النظرية ضوت في مقترح  ثرائي برنام  4101

 بجامعة والموىوبيف الفائقيف لد  الطالب الرياضيات في التميز

 تبوؾ
 الد بمى ويقيؿ بف 

 ساسى
 الموىوبيف مف يينة لد  الرياضيات في المعرفي ورات ما التفمير 4106

 .فييا

 والمتفوقيف الموىوبيف بيف المعرفية ورات ما المعرفة في الفروؽ 4111 محمدابو يليا

 باألردفي العاشر الىؼ طالب مف
 مادة الرياضيات الموىوبيف الطالب لتعليـ المناسبة اةجراتات 4104 زياد فلمباف

 االيتيادية الىفوؼ في
يمر ال ليفة والزبير طو 
 وىالح الديف يطان

 طائر مشروع في الموىوبيف يف المشؼ بيانات معالجة أساليب 4113

 بالسوداف السمبر
اثرائية فى تنمية االبداع الرياضى لد  فايلية است داـ انشطة  4104 يايض الاامد 

 التالميذ الموىوبيف بالمرحلة االبتدائية
برنام  اثرائى مقترح لتنمية التفمير االبتمار  فى الرياضيات  4111 وائؿ يلى

 للموىوبيف فى مرحلة رياض االطفاؿ
ميارات التفمير الناقد فى الرياضيات لد  طالب مدرسة  4113 سعيد العبيد 

 الموىوبيف
 نور و يياىرة سامر

  سماييؿ
 لتطوير متساس الموىوبيف والمتفوقيف الطلبة و ىائص سمات 4104

 مقاييس

 ينيـ المشؼ
 المشمالت ميارة حؿ تنمية يلى الجمعي التفمير است داـ أثر 4114 وفات مفافى

 االبتدائية المرحلة في التالميذ المتفوقيف لد  الرياضيات في
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 عنوان الدراسة سنة النشر اسم الباحث
ومنى اسرات الىر  
 الفايز

الذمات  نظرية  لى مستند الرياضيات في تدريبي برنام  أثر 4104
 الموىوبيف في للطلبة المشمالت حؿ ميارة تنمية في الناج 

 األطفاؿ رياض
 الموىوبيف للطلبة الذىنية العمليات يف للمشؼ بطارية تطوير 4103 سنات مىطفى

 االردف في
 للطلبة السلومية ال ىائص يلى للتعرؼ مقياس تطوير 4113 حمد  المطير 

 في الموىوبيف

 الرياضيات
Miller 1990 Discovering mathematical talent 

Sowell , 

Bergwall, 

ZeiglerAnd 

Cartwright 

1990 Identification and Description of 

Mathematically Gifted Students: A Review of 

Empirical Research 

Denton and 

Postlethwaite 
0762 The Incidence and Effective Identification of 

Pupils with High ability in Comprehensive 

schools 
Kissane 1986 Selection of Mathematically Talented Students, 

Educational studies in Mathematics 
Lüftenegger, 

Kollmayer, 

Bergsmann, Jöstl, 

Spiel, and 

Schober 

2018 Mathematically gifted students and high 

achievement: the role of motivation and 

classroom structure 

Aksoy, Narlı, and 

Aksoy 
2018 Examination of Mathematically Gifted 

Students Using Data Mining Techniques in 

terms of Some Variables 
Niederer, 

Irwin ,and Reilly 
2010 Identification of Mathematically Gifted 

Children in New Zealan 
Sak 2005 M3: The three -mathematical minds model for 

the identification of mathematically gifted 

students 
Tonneson 2011 Teacher instructional practices designed to 

meet the individual learning needs of 

mathematically gifted/ talented students in 

middle school algebra. 

https://www.tandfonline.com/author/Niederer%2C+Kate
https://www.tandfonline.com/author/Irwin%2C+R+John
https://www.tandfonline.com/author/Reilly%2C+Ivan+L
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 عنوان الدراسة سنة النشر اسم الباحث
Diezmann,and 

Watters 

 

2001 The collaboration of mathematically gifted 

students on challenging tasks. 

Gorodetsky,and  

Klavir 

 

2003 What can we learn from how gifted/average 

pupils 

describe their process of problem solving? 
Grouws, 

Howald,L and 

Colangelo 

 

1996 Student conceptions of mathematics: A 

comparison of mathematically talented 

students and typical high school algebra 

students 
Lubinski, Webb, 

Morelock,and 

Benbow 

2001 Top 1 in 10,000: A 10-year follow-up of the 

profoundly gifted. 

O'Boyle, 

Cunnington, Silk, 

 Vaughan, 

Jackson, 

Syngeniotis, and 

Egan 

2005 Mathematically gifted male adolescents 

activate a unique brain network during mental 

rotation. 

Singh, and 

O'Boyle 

 

4112 Interhemispheric interaction during global-

local processing in mathematically gifted 

adolescents, average-ability youth, and college 

students. 
Sriraman 

 
2004 Gifted ninth graders' notions of proof: 

Investigating parallels in approaches of 

mathematically gifted students and 

professional mathematicians. 
Threlfall, and 

Hargreaves 

 

(2008) The problem-solving methods of 

mathematically gifted and older average-

attaining students.. 
 بيف العالقة:  الرياضيات تدريس في اآللي الحاسب است داـ 0773 مطلؽ الحازمى

 الموىوبيف. للطلبة الرياضيات في الدراسي والتحىيؿ البرمجة
 الطلبة يست دميا التي الرياضي التواىؿ استراتيجيات 4115 الىباغ سميلة

 المتفوقوف

 .األردف في العليا األساسية بالمرحلة
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 اهوااجعد
مسػتند  لػى نظريػة (. أثر برنام  تدريبي في الرياضػيات 4104اسرات الىر  ومنى الفايز 

الػػػػذمات النػػػػاج  فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارة حػػػػؿ المشػػػػمالت للطلبػػػػة الموىػػػػوبيف فػػػػي ريػػػػاض 
 .175-150(ي 4 44األطفاؿ. مجلة المنارة للبحوث والدراساتي 

(. الػػذمات العملػػى ل طفػػاؿ الموىػػوبيف بمقيػػاس ومسػػلر لػػذمات األطفػػاؿ: 4103انػػس رابػػ  
 للدراسػات األبػيض النيػؿ ات. مجلػةالطلبػة الثالثػة ويالقتػة بالتحىػيؿ فػى الرياضػي

 .42-0(ي4والبحوث  
(. تطػػػػوير مقيػػػػاس للتعػػػػرؼ يلػػػػى ال ىػػػػائص السػػػػلومية للطلبػػػػة 4113حمػػػػد المطيػػػػر   

رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة. جامعػػة ال لػػي  العربػػيي . الموىػػوبيف فػػي الرياضػػيات
 المنامة.
 والمتفػػوقيف الموىػػوبيف الطلبػػة احتياجػػات تلبيػػة نسػػتطيع (. ميػػؼ4103حنػػاف شػػاىر 

 - والمتفػوقيف للموىػوبيف الثػاني الػدولي العاديػة؟ . المػ تمر في الىػفوؼ بالرياضيات

 العربيػة اةمػارات ي جامعػة "المبتمػريف لريايػة وطنيػة اسػتراتيجية نحػو" شػعار تحػت

 .416 -373المتحدةي 
 (.التفميػر مػا ورات المعرفػي فػي الرياضػيات لػد  يينػة4106 الد بمى ويقيؿ بف ساسى  

(ي 11مػػػػف الموىػػػػوبيف فييػػػػا. مجلػػػػة الباحػػػػث فػػػػي العلػػػػـو اةنسػػػػانية واالجتماييػػػػةي 
0115-0132. 
 فػي مػادة الرياضػيات الموىػوبيف الطػالب لتعليـ المناسبة (. اةجراتات4111زياد فلمباف   

 ي الموىػوبيف والمتفػوقيف لريايػة الثالػث العربػي العلمػي االيتياديػة. المػ تمر الىفوؼ
 العربػي المجلػس ي العولمػة فػي يىػر يربيػة أولويػة والمبػدييف الموىػوبيف ريايػة

 .055-043ياألردفي والمتفوقيف للموىوبيف
(.سػػمات و ىػػائص الطلبػػة الموىػػوبيف والمتفػػوقيف 4104سػػامر يياىػػرة و نػػور  سػػماييؿ 
-76(ي 2المشؼ ينيـ. المجلة العربيػة لتطػوير التفػوؽ ي  متساس لتطوير مقاييس

003. 
ميػػػػارات التفميػػػػر الناقػػػػد فػػػػى الرياضػػػػيات لػػػػد  طػػػػالب مدرسػػػػة  (.4113العبيد  سعيد 

 الموىوبيف . رسالة ماجستير غير منشوةي ملية التربية ي جامعة باداد.
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فػي تحىػيؿ  CORT(. فايليػة بػرام  تعليمػي مبنػى يلػى المػورت 4105سلطاف الشير  
منطقػػة يسػػير.  الرياضػػيات للتالميػػذ الموىػػوبيف فػػي الىػػؼ السػػادس االبتػػدائي فػػي

 .006-37(ي 006مجلة الثقافة والتنميةي  
(. اسػػػػػػتراتيجيات التواىػػػػػػؿ الرياضػػػػػػي التػػػػػػي يسػػػػػػت دميا الطلبػػػػػػة 4115سػػػػػػميلة الىػػػػػػباغ  

المتفوقػػػوف بالمرحلػػػة األساسػػػية العليػػػا فػػػي األردف.دراسػػػات العلػػػـو التربويػػػةياالردفي 
 .106 -114(ي 4 12

العمليػػات الذىنيػػة للطلبػػة الموىػػوبيف (.تطػػوير بطاريػػة للمشػػؼ يػػف 4103سػػنات مىػػطفى 
 في االردف. رسالة دمتوراه غير منشورةي ملية الدراسات العلياي جامعة االردف.

(. االسػػػػتراتيجية العامليػػػػة النتقػػػػات الموىػػػػوبيف. المػػػػ تمر 4114ىػػػػالح الػػػػديف يطػػػػا ان   
تربيػػػة مػػػف أجػػػؿ المسػػػتقبؿي الريػػػاضي  -ريايػػػة الموىبػػػة -العلمػػػى االقليمػػػى للموىبػػػة

007-017  . 
 -(. االتجاىػػػػات الحديثػػػػة لريايػػػػة الموىػػػػوبيف والمتفػػػػوقيف   ريػػػػايتيـ4100طػػػػارؽ يػػػػامر 

 امتشافيـ(. الممتبة األماديميةي القاىرة. – ىائىيـ 
 (. سيمولوجية الموىبة والتفوؽ. دار المتاب الحديثي القاىرة.4102(يادؿ محمد

فػػػى تنميػػػة االبػػػداع الرياضػػػى (. فايليػػػة اسػػػت داـ انشػػػطة اثرائيػػػة 4104يػػػايض الاامػػػد   
لػػد  التالميػػذ الموىػػوبيف بالمرحلػػة االبتدائيػػة. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورةي مليػػة 

 التربية يجامعة الطائؼ.
(. أثػػر اسػػت داـ األنشػػطة اةثرائيػػة فػػي تنميػػة التفميػػر اةبػػدايي لػػد  4100يبػػدان قبػػاض 

يات بالمػػػػػدارس تالميػػػػػذ الىػػػػػؼ السػػػػػادس االبتػػػػػدائي الموىػػػػػوبيف فػػػػػي مػػػػػادة الرياضػػػػػ
-001(ي 1 04الحموميػػػة بمدينػػػة ممػػػة الممرمػػػة. مجلػػػة العلػػػـو التربويػػػة والنفسػػػيةي 

012. 
(. الموىوبػػػػػػػوف والمتفوقػػػػػػػوف    ىائىػػػػػػػيـ وامتشػػػػػػػافيـ 4113يبػػػػػػػد المطلػػػػػػػب القريطػػػػػػػى  

 وريايتيـ(.دار الفمر العربى. 
 (.المشػػؼ يػػف التالميػػػذ الموىػػوبيف فػػى الىػػفوؼ ال ػػامس والسػػػادس4111يمػػر ال ليفػػة 

.  والسابع مف مرحلة االساس بمدارس القبس بال رطـو
(. أسػاليب معالجػة بيانػات المشػؼ 4113يمر ال ليفة والزبير طو وىالح الديف يطان  

يف الموىوبيف فػي مشػروع طػائر السػمبر بالسػوداف. المػ تمر العلمػي العربػي الرابػع 
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ف فػػػي يػػػالـ سػػػريع معػػػًا لػػػديـ الموىػػػوبيف والمبػػػديي -لريايػػػة الموىػػػوبيف والمتفػػػوقيف 
 .011-51ي 0التايريج
(. أسػػاليب المشػػؼ يػػف الموىػػوبيف و ريػػايتيـ : الواقػػع و اتجاىػػات 4115فتحػػى جػػرواف  

ريايػػة  -التطػػوير. المػػ تمر العلمػػي العربػػي ال ػػامس لريايػػة الموىػػوبيف والمتفػػوقيف 
 .05-4الموىوبيف والمبدييف  نجازات يربية مشرقة. 

ات المشػػؼ يػػف االطفػػاؿ الموىػػوبيف بمرحلػػة االسػػاس فػػى (.اسػػتراتيجي4115مدينػػة دوسػػة  
ي السوداف .  محلية نياال. رسالة دمتوراه غير منشورةي جامعة ال رطـو

(.الفروؽ في المعرفة ما ورات المعرفية بيف الموىػوبيف والمتفػوقيف مػف 4111محمدابو يليا 
 .20-01(ي 44 05طالب الىؼ العاشر باألردف. المجلة التربويةي البحريفي 

(.الفػػػػػػروؽ فػػػػػػي اتجاىػػػػػات الطلبػػػػػػة الموىػػػػػػوبيف والموىوبػػػػػػات نحػػػػػػو 4100محمػػػػػد الشػػػػػػير  
 .  340-311(ي13جامعة ييف شمسي   –الرياضيات. مجلة ملية التربية 

ي دار يػػػػالـ  1(. البحػػػػث العملػػػػي فػػػػي تمنولوجيػػػػا التعلػػػػيـ. ط4101محمػػػػد يبػػػػد الحميػػػػد  
 .المتب.القاىرة
آللػػي فػػي تػػدريس الرياضػػيات : العالقػػة بػػيف (.اسػػت داـ الحاسػػب ا0773مطلػػؽ الحػػازمى 

البرمجػػػة والتحىػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي الرياضػػػيات للطلبػػػة الموىػػػوبيف. المجلػػػة التربويػػػة 
 .407-071(ي 14 7يالمويتي

(. اسػتراتيجيات التفميػر الرياضػى والدافعيػة 0765ممدوح سليماف و ابو العػزايـ مىػطفى  
ضػػػيات. المجلػػػة التربويػػػةي جامعػػػة لػػػد  الموىػػػوبيف والعػػػادييف والمتػػػت ريف فػػػى الريا

 .032-045ي 4سوىاج ي ملية التربيةي ج 
(. أثػػػػػر برنػػػػام   ثرائػػػػػي فػػػػػي تنميػػػػػة بعػػػػض ميػػػػػارات التفميػػػػػر العليػػػػػا 4104نػػػػازؾ الترمػػػػػى 

والتحىػػػػيؿ للتالميػػػػذ الموىػػػػوبيف فػػػػي المرحلػػػػة االبتدائيػػػػة بالمويػػػػت. مجلػػػػة االرشػػػػاد 
 .011-23(ي11النفسىي  
ثرائػػي مقتػػرح فػػي ضػػوت النظريػػة الترابطيػػة لتنميػػة يػػادات (. برنػػام   4101ناىػػر يبيػػدة 

 التميػػز فػػي الرياضػػيات لػػد  الطػػالب الفػػائقيف والموىػػوبيف بجامعػػة تبػػوؾ. المجلػػة

 .214-166( ي 2 4المت ىىةي  الدولية التربوية
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 يلى  القدرة والعادييف الموىوبيف الطلبة بيف التمييز في ا تبار ( فايلية4116ىبة  براىيـ  

النوييػة  التربيػة بحػوث األردف. مجلػة فػي الػدنيا األساسػية المرحلػة فػي ) ضػياتالريا
 .022-042(ي 04يلـ النفسي  

المرحلػػة  فػي الرياضػية المفػاىيـ لتػدريس مقتػرح برنػام  (. فايليػة4106برمػات   ىشػاـ
(ي 0 07والنفسػيةي  التربويػة العلػـو الموىػوبيف. مجلػة تعلػـ أساليب ضوت في االبتدائية
145-214. 
(. برنػػػػام  اثرائػػػػى مقتػػػػرح لتنميػػػػة التفميػػػػر االبتمػػػػار  فػػػػى الرياضػػػػيات 4111وائػػػػؿ يلػػػػى 

للموىوبيف فى مرحلة رياض االطفاؿ. رسالة دمتوراه غير منشورة ي جامعة القػاىرةي 
 معيد الدراسات والبحوث التربوية.

ة حػػػؿ (. أثػػػر اسػػػت داـ التفميػػػر الجمعػػػي يلػػػى تنميػػػة ميػػػار 4114وفػػػات مىػػػطفى مفػػػافى  
المشػػمالت فػػي الرياضػػيات لػػد  التالميػػذ المتفػػوقيف فػػي المرحلػػة االبتدائيػػة. العلػػـو 

 .411-055ي 01التربويةي 
(.أثػػر برنػػام   ثرائػػي ىػػيفي فػػي تنميػػة ميػػارات التفميػػر الناقػػد لػػد  4104يحيػػى الرفػػايى 

الموىوبيف : دراسة شػبو تجريبيػة يلػى البرنػام  الىػيفي الثػامف المقػدـ مػف م سسػة 
لػػػؾ يبػػػد العزيػػػز ورجالػػػو للموىبة.مجلػػػة جامعػػػة جػػػازاف فػػػرع العلػػػـو االنسػػػانية ي الم
 .42-23(ي 4 0
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