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 شكر وتقدير ...
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الخاصة ... أساتذتنا المحترمين(. الذين كانوا لي ولزمالئي خير عون وسند وخير دليل ييدينا 

 لطريق النجاح والتفوق.
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العممي وقومتو بكل صغيرة وكبيرة حتى ظير إلى النور بتوجيياتيا وانتقاداتيا البناءة. وكل الشكر 
ضحى عبود لتفضميم  رجاء عواد والدكتورة والتقدير لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الدكتورة

ثرائيا بمالحظاتيم القيمة.بقبول تحكيم ا  لرسالة التي بين أيدييم وا 

 إهداء إلى ...

 عنوان التضحية والكبرياء أبي الغالي آدامو اهلل سندا لنا في الحياة.

 سموى روحي ساكنة قمبي أمي الحنونة رحميا اهلل.

 روح الطموح و التحدي أخي الغالي سامي.

 جميعا وفقيم اهلل. أحبتي إخوتي 

العمل لثانويات الباسل لممتفوقين، والثانويات العامة بكوادرىا اإلدارية والتدريسية وأىدي ىذا 
والطمبة الدارسين فييا  لمساندتيم وتعاونيم معي في التحقق من صدق فروض الدراسة عمى 
لى طمبة العمم و المعرفة و كل من يمثمون في حياتيم القول المأثور: )أزىر حيث  أرض الواقع. وا 

 (. فنن الحياة لحظات فاجعل لحياتك معنى وأثرًا إيجابيا تنير بو درب اخآخرين.زرعك اهلل
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 الفصؿ األوؿ

 التعريؼ بالدراسة
 المقدمة  أوالٌ 

مف المجتمعات، ورأسمالو األعمى والكنوز الفعمية المتفوقوف ىـ الثروة الحقيقية في أي مجتمع 
، ومف يفيدونيا في شتى مجاالت دولة ما تحتاجو مف رواد فكر وعمـلو، وعف طريقيـ يتوافر لم

(. ثـ أف االىتماـ بيذه الفئة مف األفراد يعد حتمية حضارية 162، 2222زحموؽ،) .التطور والحياة
التكنولوجي الذي يشيده اإلنساف في ىذا العصر، كما أنو يفرضيا عمينا التطور العممي والمعرفي و 

دراكيا لمدى أىمية التعرؼ عمى ىؤالء األفراد المتفوقيف  يدؿ عمى مدى وعي الدولة بدورىا وا 
  Johnsen,1997 ,Chan,2004)،2222،المسندوتوفير الرعاية المناسبة ليـ)

كشؼ عف المتفوقيف والعناية بيـ ولقد أدركت المجتمعات اإلنسانية منذ أمد بعيد أىمية ال
، ولعؿ ما قامت بو االمبراطورية الصينية منذ العاـ لي المياـ القيادية في مجتمعاتيـإلعدادىـ لتو 

قبؿ الميبلد مف وضع نظاـ دقيؽ الختيار األطفاؿ المتميزيف، وتوفير الرعاية البلزمة ليـ  2222
 (1997أبو نياف. والضبياف،  ،1999 ،خصالشخير دليؿ عمى الجيود المبكرة في ىذا المجاؿ )

كما كاف لممسمميف ومنذ بزوغ اإلسبلـ دورىـ في البحث عف القدرات المتميزة مف بيف أبناء 
(: إلى أف اإلسبلـ قد سبؽ الحركات 1992المسمميف ورعايتيـ، وفي ىذا السياؽ عبر مرسي)

، وفي بياف فضميـ في ازدىار النابغيفوغ، وفي الحث عمى رعاية الحديثة في التنبيو إلى أىمية النب
 ( 3، 2225األحمدي،مجتمعاتيـ اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا )

%(. 5 -2تشير الدراسات واألبحاث إلى أف نسبة انتشار التفوؽ في المجتمع تقع بحدود)
الذيف  وىذه النسبة يبرز مف بينيا صفوة العمماء والمفكريف والفبلسفة والقادة والمخترعيف والمبدعيف

بداعاتيـ واختراعاتيـ  اعتمدت البشرية منذ أقدـ العصور في تقدميا الحضاري عمى إنجازاتيـ وا 
 (.334، 2212ومرتجى، .العاجز)

لقد تأخر االىتماـ بحاجات الطمبة المتفوقيف ومشكبلتيـ بمقدار ثبلث عقود تقريبا عف بدء 
في إثارة االىتماـ بيذه الحاجات والمشكبلت االىتماـ بحاجاتيـ التربوية والتعميمية، ويعود الفضؿ 

التي وصفيا الباحثوف   (Hollingworth,1942)إلى الباحثة والمربية األمريكية ليتا ىولينغورث 
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، (299، 1999)جرواف، بأنيا األـ الروحية لحركة تعميـ المتفوقيف في الواليات المتحدة األمريكية
ت بشكؿ رئيسي في تسميط الضوء عمى فئة الطمبة كما أف أبحاث ودراسات ىولينغورث قد أسيم

 المتفوقيف والموىوبيف كفئة مف فئات التربية الخاصة، وذلؾ مف الناحيتيف التربوية واإلرشادية.

بتأسيس مراكز لئلرشاد وتطوير البرامج اإلرشادية لمطمبة  1952وقد تـ البدء منذ عاـ 
ية إال أف االىتماـ الفعمي بالقضايا اإلرشادية ليذه المتفوقيف وأسرىـ في الواليات المتحدة األمريك
، وفي ىذا السياؽ داية الثمانينات مف القرف الماضيالفئة مف األفراد لـ ينظر إليو بجدية حتى ب

( إلى أنو مف المتوقع وفي ضوء المؤشرات الراىنة أف يزداد االىتماـ 2222يشير جرواف  )
والموىوبيف مع زيادة التقدـ والتطور في برامج رعايتيـ بالحاجات اإلرشادية لمطمبة المتفوقيف 

 .(1999جرواف،، 2222والعناية بيـ)جرواف، 

وعمى الرغـ مف أف الخصائص العقمية والشخصية لمطمبة المتفوقيف تساعدىـ ألف يكونوا أكثر 
ف قدرة في حؿ المشكبلت الشخصية ومواجيتيا بشيء مف الدىاء إال أف واقع الحاؿ يشير إلى أ

(.ثـ أف 1977الكثير منيـ تواجييـ مشكبلت عدة خبلؿ مواقؼ الحياة المختمفة.)عبد الغفار، 
الخصائص العقمية والشخصية التي يتميز بيا الطمبة المتفوقوف عف غيرىـ مف أقرانيـ العادييف قد 

( بأنو عمى الرغـ مف أف 1992ويرى السمادوني)ه المشكبلت.تكوف ىي السبب في ظيور مثؿ ىذ
الذكاء المرتفع لمطمبة المتفوقيف يزيد مف قدرتيـ عمى مواجية األزمات وعمى معالجة المشكبلت 
الشخصية التي تعترضيـ إال أنو غالبا ما يكوف إحساسيـ العميؽ ىو السبب الذي يجعميـ 

 يواجيوف مشكبلت ال يواجييا الطالب العادي.

لمشكبلت التي قد تدفعو أحيانا إلى فإف الطالب المتفوؽ قد يواجو العديد مف الصعوبات وا
ذا كنا نرغب في مساعدتو لكي يحتؿ مكانو في الحياة  سوء التكيؼ االنفعالي واالجتماعي، وا 
ليصبح ناجحا ومميزا فحري بنا أف نتفيـ طبيعة حاجاتو والمشكبلت التي يواجييا، والتي مف 

و ذلؾ ألف المشكمة الرئيسية المفروض عمينا كآباء ومدرسيف ومرشديف ومعنييف أف نواجييا مع
مجموعة الخصائص والصفات التي يتميز بيا عف المشكبلت المتصمة بلديو ىي كيفية مواجية 
 غيره مف أقرانو العادييف.

ومف المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف الحساسية المفرطة والميؿ نحو الكمالية، 
في المجاالت العقمية واالجتماعية واالنفعالية، ولذلؾ والشعور باالختبلؼ، والنمو غير المتوازف 

األمر فإف الحياة الشخصية وعدـ توفر الوقت مف األسباب التي قد تعيؽ اإلنجاز والمثابرة لدى 
المتفوقيف، ىذا باإلضافة إلى العزلة االجتماعية والمشكبلت التي تتعمؽ بالعبلقة مع الرفاؽ األكبر 
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ف قبؿ األىؿ والمدرسيف، ووعييـ لقمؽ آبائيـ اتجاه تفوقيـ، وعدـ وجود سنا، والتوقعات المرتفعة م
مف يشاركيـ اىتماماتيـ، فضبل عف غياب الدعـ األسري، والتوجيو الميني، وفقر البيئة المدرسية 

، أبو 2225، اليراف،2225بر،جا ،2227وضعفيا في توجيو احتياجاتيـ ومتطمباتيـ.)اليويدي،
 .(,Reis,1995, kitano,1990،2212 ،ىواش

وطالما أف المشكبلت واالحتياجات البيئية التي يواجييا الطالب المتفوؽ سواء أكانت انفعالية 
مكاناتو غير العادية فإف  أو اجتماعية أو أسرية أو أكاديمية مف شأنيا أف تعرقؿ سير نمو قدراتو وا 

قد يساعد في إثارة انتباه إلقاء الضوء عمى بعض ىذه المشكبلت، وبياف كيفية التغمب عمييا، 
المعنييف بأمور التنشئة االجتماعية والتربية والتعميـ والخدمات النفسية إلى ضرورة توفير البيئة 
األسرية، والمدرسية المواتية، وتحسيف الخدمات وأساليب التعامؿ مع الطالب المتفوؽ بالكيفية التي 

مكاناتو إلى أقصى حد ممكف وبما تسمح بو ىذه الطاقات  تساعده عمى استثمار طاقاتو وا 
 واإلمكانات، ويعود بالخير عميو وعمى مجتمعو.

ثـ إف غياب الرعاية النفسية لمطالب المتفوؽ قد يؤدي إلى ضمور موىبتو وطمس معالميا، 
وقد يؤدي إلى انحرافيا عف مسارىا المنشود لتأخذ في بعض الحاالت طريقا آخر لو مضاره عمى 

لب المتفوؽ نفسو وصحتو النفسية، وليذا تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مف المجتمع وعمى الطا
خبلؿ محاولتيا الكشؼ عف أبرز الحاجات والمشكبلت التي تواجو الطمبة المتفوقيف مقارنة بالطمبة 
العادييف، وما يقتضيو ذلؾ مف إثارة االىتماـ بضرورة توفير الخدمات اإلرشادية كخدمات أساسية 

 مج التربوية والتعميمية الخاصة بالطمبة المتفوقيف.ضمف البرا

 سئمتياأمشكمة الدراسة و  ثانيا

تتمخص مشكمة الدراسة الحالية في محاولتيا الكشؼ عف أبرز الحاجات والمشكبلت التي 
يواجييا الطمبة المتفوقوف مقارنة بأقرانيـ مف العادييف حتى يتسنى لمجيات المعنية والقيميف عمى 

متفوقيف والعناية بيـ اإلعداد الجيد لبرامجيا عمى كافة المستويات االرشادية، والعبلجية، تربية ال
 وبالتحديد فإف الدراسة الحالية تحاوؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:والوقائية. 

ما أبرز الحاجات والمشكبلت التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف مف أفراد العينة  .1
 الحالية؟.
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% في الحاجات  5ؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ىؿ توجد فرو  .2
والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف الممتحقيف بمدارس المتفوقيف مف أفراد عينة الدراسة 

 الحالية وأقرانيـ العادييف؟
% في الحاجات 5ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 سب متغير الجنس؟والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف بح
% في الحاجات 5ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

 والمشكبلت لدى الطمبة العادييف بحسب متغير الجنس؟

 أىداؼ الدراسة ثالثا

 ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي:

الكشؼ عف أبرز الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف مف أفراد عينة البحث  .1
 الي.الح

الكشؼ عف الفروؽ في ىذه الحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف وأقرانيـ مف  .2
 العادييف.

الكشؼ عف الفروؽ في ىذه الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف بحسب  .3
 متغير الجنس.

الكشؼ عف الفروؽ في ىذه الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة العادييف بحسب متغير  .4
 الجنس.

د مف التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في تقديـ عد .5
 الدراسة الحالية.

 أىمية الدراسة رابعا

 تنبع أىمية الدراسة الحالية مما يمي:

والمحمي بالمتفوقيف ورعايتيـ، وتنمية مواىبيـ العربي مسايرتيا لبلىتماـ العالمي و  .1
بداعاتيـ، وقدراتيـ غير العادية.  وا 

ؼ عمى أىـ الحاجات والمشكبلت التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف مقارنة التعر  .2
شباعيا، واستثمار طاقات بأقرانيـ العادييف ، مما يتيح المجاؿ لتمبية ىذه الحاجات وا 
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ىذه الفئة مف األفراد في األبداع واالبتكار وحؿ مشكبلت الواقع بدال مف التقوقع حوؿ 
  .تيـ الشخصيةأنفسيـ واستنزاؼ طاقاتيـ بمشكبل

قمة الدراسات تعتبر ىذه الدراسة ىي األولى في سوريا عمى عمـ الباحثة، فضبل عف  .3
  وتضارب نتائج بعضيا. التي تناولت حاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف،

لفت انتباه واضعي مناىج التربية الخاصة، والقيميف عمى رعاية الطمبة المتفوقيف  .4
ومشكبلت ىؤالء الطبلب ووضعيا بعيف االعتبار عند  والعناية بيـ إلى أىـ حاجات

 تصميـ البرامج التربوية والتعميمية الخاصة بيـ.
تحقيؽ الدور التنسيقي لممرشد النفسي بالتأكيد إرشاد المؤسسات التعميمية إلى ضرورة  .5

مشاركة الوالديف وتفعيؿ تواصميـ مع المؤسسة التعميمية إليجاد حموؿ لممشكبلت عمى 
 تواجو أبنائيـ المتفوقيف. التي قد

تعتبر ىذه الدراسة خطوة متواضعة في مجاؿ تقديـ الخدمات اإلرشادية لمطمبة  .6
المتفوقيف، حيث أف البرامج الخاصة المقدمة لمطمبة المتفوقيف غالبا ما تيتـ بالحاجات 
التعميمية والمعرفية لمطمبة المتفوقيف لكف مع القميؿ مف االىتماـ بالبعد النفسي 

، فمجرد الكشؼ عف ىذه الحاجات والمشكبلت يتيح نفعالي ليذه الفئة مف األفراداال
الفرصة لبناء البرامج اإلرشادية واتخاذ التدابير البلزمة لمعمؿ مع الطمبة المتفوقيف بما 

 .يشبع حاجاتيـ ويحؿ مشكبلتيـ ويساعدىـ بالتالي عمى تحقيؽ ذواتيـ

 مصطمحات الدراسة  خامساٌ 

 المشكالتالحاجات و   -1

ىي المطالب األساسية لمنمو النفسي لمفرد، والتي يجب أف يتعمميا حتى يصبح  :الحاجات
عدـ إشباعيا يؤدي إلى الشقاء والفشؿ في الحياة  سعيدا وناجحا في حياتو، وعدـ تحقيقيا أو

 (.96، 1997)زىراف،

وؿ بينو وبيف فيي الصعوبات والعقبات المحسوسة التي تواجو الفرد وتح :المشكالتأما 
 .( 22299924)األحمدي، تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التوافؽ النفسي واالجتماعي والدراسي.

وينظر لمحاجات والمشكبلت في ىذه الدراسة عمى أنيما وجياف لعممة واحدة، فالمشكمة تظير 
، حيف ال تمبى الحاجة، والعكس صحيح فحيف تمبى الحاجة فإف المشكمة تزوؿ مف تمقاء نفسيا

في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى  الحاجات والمشكالت إجرائياوتقاس 
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 (4-1المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية والتي تقدر عمى مقياس ذي أربع نقاط تتراوح مف)
 والتي تحدد مستواه عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس.

 الطمبة المتفوقوف  -2

تميزوف عف غيرىـ مف أقرانيـ العادييف في مجاؿ أو أكثر مف المجاالت ىـ الطمبة الذيف ي
القدرة عمى التالية: القدرة العقمية العامة المرتفعة، وكما يعبر عنيا بحاصؿ الذكاء المرتفع، 

القدرة عمى التفكير اإلبداعي، والميارات الخاصة والمتميزة في مجاؿ التحصيؿ األكاديمي المرتفع، 
غيرىا، وينمو التفوؽ لدييـ في حاؿ تـ توفير الرعاية التربوية  األدب، أو لرياضة، أوا الفنوف، أو

 (.9، 2224البلزمة ليـ مف قبؿ القيميف عمى تربيتيـ والعناية بيـ )زحموؽ،

جميع الطمبة الذيف تـ التحاقيـ بمدارس المتفوقيف  المتفوقيف بالدراسة الحاليةويقصد بالطمبة 
  ر وزارة التربية والتعميـ.في سورية وفؽ معايي

 الطمبة العاديوف-3

ويقصد بيـ جميع الطمبة الذيف يدرسوف في المدارس الحكومية العادية التابعة لوزارة التربية 
 والتعميـ في سورية.

 محددات الدراسة سادسا

ىناؾ عدد مف المحددات التي يجب أف تأخذ بعيف االعتبار عند التعامؿ مع نتائج ىذه 
 ومحاولة تعميميا.الدراسة، 

اقتصار ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي والثاني الثانوي في ثبلث محافظات  .1
 .2213 -2212وىي: دمشؽ، القنيطرة، طرطوس مف كبل الجنسيف لمعاـ الدراسي 

ر في مجتمعيا األصمي، وفي المجتمعات ذات صإمكانية تعميـ نتائج ىذه الدراسة تنح .2
 ليا.الطبيعة المماثمة 

 ر نتائج ىذه الدراسة بمدى اىتماـ وموضوعية أفراد عينة البحث أثناء إجاباتيـ.تنحص .3
ر نتائج الدراسة الحالية بطبيعة المشكبلت المتضمنة باألداة المستخدمة، وما صكما تنح .4

 تتضمنو ىذه األداة مف مجاالت.
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة

 التفوؽ المحور األوؿ  -
 ةمقدم 
 تعريؼ التفوؽ أوال 
 نسبة انتشار التفوؽ ثانيا 
 لمحة تاريخية حوؿ العناية بالمتفوقيف  ثالثا 
 مظاىر االىتماـ بالمتفوقيف في الوطف العربي رابعا 
 مظاىر االىتماـ بالمتفوقيف في سورية خامسا 
 لمحة تاريخية حوؿ االىتماـ بالجانب االنفعالي لمطمبة المتفوقيف سادسا 
 سمات وخصائص الطمبة المتفوقيف سابعا 
 أساليب الكشؼ عف الطمبة المتفوقيف ثامنا 

 حاجات ومشكالت الطمبة المتفوقيف المحور الثاني  -
 حاجات الطمبة المتفوقيف أوال 
 مشكالت الطمبة المتفوقيف وأسبابيا ثانيا 
 وقاية المتفوقيف مف المشكالت المختمفة ثالثا 
 د الطمبة المتفوقيفدور األسرة في إرشا رابعا 
 دور المدرسيف والمرشديف في التعامؿ مع مشكالت الطمبة المتفوقيف رابعا 
 اإلرشاد الميني لمطمبة المتفوقيف خامسا 
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة

 مقدمة:

تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ بشيء مف التفصيؿ الخمفية النظرية لمفاىيـ الدراسة )التفوؽ، 
 ( وذلؾ عمى النحو التالي:الخاصة لمطمبة المتفوقيف والحاجات والمشكبلت

 التفوؽ المحور األوؿ

 التفوؽتعريؼ  أوال

حاوؿ العمماء منذ زمف قديـ تحديد مفيوـ التفوؽ ووضع تعريؼ عاـ وشامؿ لو ُيحدد فيو 
مجتمع وفؽ ما جميع الخصائص التي تميز األفراد الذيف يندرجوف ضمف ىذه الفئة مف أفراد ال

( إف عممية صياغة مفيـو Peterson 2006توفر لدييـ مف معطيات عممية؛ فقد بيف باترسوف )
)واضح ومحدد( ميـ في تحديد المسارات البحثية النظرية، والمسارات التطبيقية واإلجرائية لتنمية 

سي واالجتماعي ميارات وقدرات المتفوقيف مف جية، وتعييف نقاط الضعؼ لدييـ عمى المستوى النف
 ,Peterson, J.S., 2006واألكاديمي مف جية أخرى، ثـ العمؿ عمى تبلفييا مف جية ثالثة )

pp45-47.) 

 Geniusالطفؿ العبقري  :وعة تشير إلى مفيوـ التفوؽ ومنياوثمة مصطمحات كثيرة ومتن
Child والطفؿ الموىوبGifted Child ويعتبر مصطمح الطفؿ المتفوؽ ،Talented Child 

 ، الروساف،2221 ، المحاسنة،2224 أكثر ىذه المصطمحات شيوعا واستخداما )زحموؽ،
1996). 

خداـ وفي العقود األخيرة ازداد التركيز عمى التمييز بيف ىذه المصطمحات مف ناحية وشاع است
 ، وتأتي أىمية ىذا المصطمح مف حيث: مصطمح التفوؽ مف ناحية أخرى

 .نصؼ الثاني مف القرف العشريفي ال: حيث استخدـ فأ_ حداثتو

 . مف المصطمحات السابقة اً نو وضع في أطر نظرية أكثر وضوحأل :ب _ وضوحو
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               .         مف أوجو النشاط العقمي والمعرفي كثيرا: فقد امتد استخدامو ليشمؿ اتساع مجاالتو -ج
 (.9، 1989)حواشيف، 

لمفيوـ التفوؽ بتعدد اختصاصات الباحثيف  وقد تعددت المفاىيـ والمصطمحات الموضحة
 واىتماماتيـ.

بداية نعرض لمفيوـ التفوؽ بمعناه المغوي: تفوؽ عمى قومو فاقيـ وترفع عمييـ، والفائؽ ىو 
، فوؽ ىو العمو واالرتفاع في الشأف(. والت59، 2222الجيد في كؿ شيئ. )أنيس وآخروف، 

تعالى:" إف اهلل ال يستحي أف يضرب مثبل بعوضة والتفوؽ مف الفوؽ والفوؽ نقيض ؿ)تحت(، قاؿ 
فما فوقيا "أي أعظـ منيا، يقاؿ رجؿ فاؽ في العمـ. أي متفوؽ عمى قومو في العمـ، ويقاؿ فبلف 

(. ويشير المعنى الداللي لكممة تفوؽ إلى تجاوز 2، 2223يفوؽ قومو أي يعموىـ.)الميبلدي، 
اد العادييف مف نفس العمر الزمني في مجاؿ أو أكثر حدود المتعارؼ عمييا في مجتمع األفر الالفرد 

 ,.Puccio, G., L. Firesteinمف المجاالت الشخصية أو األكاديمية أو المياراتية أو..إلخ )
2007, p33.) 

ثبلث محكات أو منطمقات  يمكننا أف نميزوبالرغـ مف التضارب المسرؼ في تعريؼ التفوؽ  
، محؾ التحصيؿ )عمى أساس (ء)بناءًا عمى نسبة الذكاءفي توضيح مفيـو التفوؽ: محؾ الذكا

التحصيؿ أو اإلنجاز(، محكات متعددة )االعتماد عمى أكثر مف محؾ أو معيار مثؿ الذكاء 
  (.126، 1999، عوضوالتحصيؿ واختبارات القدرات الخاصة(. )

ي يوصؼ بيا وبالعودة إلى أدبيات عمـ النفس نجد أف مفيوـ العبقرية مف أقدـ المفاىيـ الت
األشخاص الذيف يقدموف لمجتمعيـ ما لـ يقدمو غيرىـ ) المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ ( 

يعتبر  142وحدد " تروماف " العبقرية بحسب اختبار حاصؿ الذكاء ، فكاف كؿ مف يتجاوز معدؿ 
والتفوؽ إلبداع واالبتكار وفي مطمع الخمسينيات مف القرف العشريف ازداد االىتماـ بمفيـو ا عبقريا.

 . (126، ص2224)معوض، . الذيف أشار إلييما عالـ النفس األمريكي جيمفورد

وبعض الباحثيف في عمـ نفس المتفوقيف يحاولوا أف يميزوا لنا بيف التفوؽ العقمي والتفوؽ 
مجموع بحيث تؤىؿ  الدراسي: فقد عّرؼ التفوؽ الدراسي بأنو القدرة عمى االمتياز في التحصيؿ،

وقد ذكر زياد نقبًل عف (. 225، 2224درجات الفرد ألف يكوف أفضؿ مف زمبلئو. )السدحاف، 
سميماف أّف مصطمح المتفوؽ تحصيبًل يخص ذاؾ التمميذ الذي يرتفع في إنجازه أو تحصيمو بمقدار 

التفوؽ ممحوظ فوؽ األكثرية أو المتوسطيف مف أقرانو، كما أّف ىناؾ نوعيف لمتفوؽ التحصيمي ىما 
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 Passowوعّرفو باسو  .(14 ،1999التحصيمي العاـ والتفوؽ التحصيمي الخاص )سميماف، 
 (.28 ،1992القدرة عمػى االمتياز والتحصيػؿ" )زحمػوؽ، بأنو: "

الطالب المتفوؽ بأنو: ذو االستعدادات العالية في الدراسة ... أما الجمعية   Pntlyوعّرؼ بنتمي  
فإنيا تعّرؼ المتفوؽ بأنو : مف يستطيع أف يحصؿ تحصيبلً  مرموقاً  أو  الوطنية لدراسة التربية

 .المياديف التي تعترؼ بيا الجماعةفائقاً  في أي ميداف مف 

أما المتفوؽ عقمياً  فقد ُعّرؼ بأنو مف وصؿ في أدائو إلى مستوى أعمى مف مستوى العادييف 
الوظيفي لمفرد بشرط أف يكوف ذلؾ في مجاؿ مف المجاالت التي تعبر عف المستوى العقمي و 

(. ويعرؼ الرحاؿ المتفوؽ عقمياً  بأنو  116، 1977المجاؿ موضع تقدير الجماعة. )عبد الغفار، 
الشخص الذي يتمتع بمستوى عاؿِ  أو ممتاز مف حيث الذكاء العالـ أو في مجاؿ أو أكثر مف 

( التفوؽ Schneider 2009) شنيدركما عرؼ (، 257، 2225)الرحاؿ،  المجاالت الخاصة.
العقمي بكونو يتحدد مف خبلؿ تجاوز الفرد لحدود المتوسط في قدراتو العقمية )المفظية، وغير 
المفظية(، وفي قدراتو المعرفية )اإلدراؾ، االنتباه، الذاكرة، التفكير( وفؽ المجموعة المعيارية التي 

 ,Schneiderالسمعية بشكؿ ممحوظ )ينتمي إلييا، ويظير أداًء متميزًا في المجاالت البصرية و 
M., 2009, p7 ،) بينما جانييو(Gagne)  فصؿ بيف مفيوـ التفوؽ والموىبة وحاوؿ أف يميز

بينيما فأشار إلى أف الموىبة ترتبط بالقدرات التي تنمو بشكؿ طبيعي غير مقصود، والتي يطمؽ 
ؿ مقصود ومنظـ في أي مجاؿ عمييا االستعدادات، في حيف ربط التفوؽ بالقدرات التي تنمو بشك

المتفوؽ بأنو الفرد الذي يتمتع بآداء فوؽ  (Gagne)مف مجاالت النشاط اإلنساني، ويعرؼ جانييو 
(، بينما 283، 2212المتوسط في مجاؿ أو أكثر مف مجاالت النشاط اإلنساني.)بخيت، وىماـ، 
رى فرقا بيف الموىوبيف يذكر زكريا الشربيني ويسرية صادؽ أف عبد السبلـ عبد الغفار ال ي

والمتفوقيف، وأف الطفؿ الموىوب ىو الطفؿ المتفوؽ الذي لديو مف االستعدادات العقمية ما يمكنو 
في مستقبؿ حياتو مف الوصوؿ إلى مستويات آداء مرتفعة في مجاؿ مف المجاالت التي ترقيا 

أما آريتي فيشير  (.54 ،2222الجماعة إذا توافرت لمطفؿ الظروؼ المناسبة )الشربيني، وصادؽ، 
)فإف آريتي يستخدـ  إلى وجوب توافر ثبلث خصائص لمطفؿ حتى يمكف اعتباره موىوب أو متفوؽ
أو اإلنتاج وخاصة في المصطمحيف بالمعنى نفسو(. وىي التفوؽ: والذي يعبر عنو باألداء المتميز 

لتكوف  ووضع األجزاء معاً كما يعبر عنو التفكير التباعدي أو التركيب  :واإلبداع ،مجاؿ الفنوف
، والقابمية التي تتضمف إمكانية االستفادة مف التدريس والتي ترتبط أصيبلً  الكؿ متضمنة تفكيراً 

( إلى ثبلث Renzulliويشير رنزولي )  .(272، 2227 بالسموؾ الذكي.)القمش والمعايطة،
)معوض،  .بداع، االلتزاـيزة المرتفعة، اإلمعايير أساسية في تعريؼ االتفوؽ وىي: القدرات المم

 (. 126، ص2224



12 
 

 مقارنة مع الفئة العمرية التي –بأنو الشخص الذي يظير أداء متميزوتعرؼ زحموؽ المتفوؽ 
القدرة العقمية العامة، القدرة اإلبداعية العالية،  :ينتمي إلييا في جانب أو أكثر مف الجوانب التالية

في المغة أو ياـ بميارات متميزة بينيا الميارات القدرة عمى الق ،التحصيؿ الدراسي المرتفع
مف حيث أف  ،لية في التفكير، والمرونة واالستقبلالقدرة عمى المثابرة وااللتزاـ ،الرياضيات أو العموـ

( إلى ضرورة Dihhan) ديياف(، وقد أشار 9، 2224 ،)زحموؽ .ىذه سمات شخصية عقمية
يد المجتمع وتقدرىا الجماعة، وأف التحصيؿ الدراسي شموؿ تعريؼ التفوؽ لجميع المجاالت التي تف

وحدة غير كاٍؼ لمتعرؼ والكشؼ عف المتفوقيف، وأف المتفوؽ ىو الشخص الذي يصؿ أداءه إلى 
مستوى التميز في أي مف النشاطات اإلنسانية، وأف كؿ فرد لو تكويف عقمي مستقؿ يختمؼ عف 

لتي تساعد الفرد عمى التفوؽ في مجاؿ معيف دوف اآلخريف، وىذا التكويف المستقؿ يخضع لمنسبية ا
 (.Puccio, G., L. Firestein., 2007, p40غيره مف المجاالت )

في أوساط الباحثيف ىو التعريؼ الذي  عاماً  والتي تبلقي قبوالً  ،الحديثة لمتفوؽ ومف التعريفات
بعد قانوف الكونغرس  ، والذي تبناه فيما1978لعاـ  (U.S.O.E) تبناه مكتب التربية األميركي 

في  وفيو يقوؿ : "األطفاؿ المتفوقوف )حيثما استخدـ ىذا المصطمح(. 1981األمريكي لعاـ 
مستوى ما قبؿ المدرسة أو المدرسة االبتدائية أو الثانوية ىـ الذيف يحمموف قدرات كامنة تقدـ 

بداعية ودراسية أو ف ي مجاالت القيادة أو في الدليؿ عمى مقدرات إنجاز عالية في مياديف عقمية وا 
، وىـ يحتاجوف لؤلسباب المذكورة أعبله إلى خدمات أو جاالت الفنوف المعتمدة عمى البصرم

وكاف مارلند قد أخذ بالمنحى ذاتو حيف  (Clark,1992,5)فعاليات ال توفرىا المدرسة العامة ".
يف قادر  أطفاالً  وتتضمف كؿ مجموعة منيا أشار إلى وجود ست مجموعات لؤلطفاؿ المتفوقيف،

زات عالية أو لدييـ قدرات ، وىؤالء األطفاؿ ىـ مف أظيروا إنجاعمى اآلداء الفائؽ في مجاؿ ما
استعداد دراسي خاص، تفكير ، لجوانب التالية: قدرة عقمية عامة، في أي جانب مف امتميزة
 Rimmة مثبل (، )، قدرة عمى القيادة، فنوف مرئية أو مسرحية،  قدرة نفس حركية )الرياضيإبداعي

and Davis ,1989 ,12 .) ( ليشير إلى أف 1981وتـ تعديؿ ىذا التعريؼ فيما بعد عاـ )
األفراد المتفوقوف ىـ أولئؾ الذيف يعطوف دليبًل عمى اقتدارىـ عمى األداء الرفيع في المجاالت 

وأنشطة ال تقدميا العقمية واإلبداعية والفنية والقيادية واألكاديمية الخاصة، ويحتاجوف لخدمات 
المدرسة عادًة، وذلؾ مف أجؿ التطوير الكامؿ لمثؿ ىذه لبلستعدادات أو القابميات )جرواف، 

 (.55، ص2228

فنبلحظ عند تناوؿ مفيوـ التفوؽ تطور ىذا المفيوـ مع تطور البحث العممي في مجاؿ 
المعايير المستخدمة التفوؽ، وكثرة الدراسات وتعدد تخصصات الباحثيف في ىذا الموضوع، وتعدد 
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لتوضيح مفيوـ التفوؽ والتي جاء في مقدمتيا الذكاء والتحصيؿ، كؿ ذلؾ يشير إلى اتساع مفيـو 
عمى التحصيؿ أو الذكاء أو اإلبداع، ...ويمكف القوؿ إلى حد ما بأنو يشير  التفوؽ فمـ يعد قاصراً 

وتعدد الرؤى عند تعريؼ  إلى التفوؽ في اآلداء بشكؿ عاـ، فعمى الرغـ مف اختبلؼ الباحثيف
التفوؽ، فإنيـ يتفقوف عمى أف المتفوقيف فئة مف األفراد يتميزوف في الجوانب العقمية والمعرفية 
والشخصية عف أقرانيـ العادييف بحيث تستدعي تربيتيـ برامج ومناىج خاصة تساعدىـ في إشباع 

يـ نمو شامؿ متكامؿ يفضي حاجاتيـ، وتنمي قدراتيـ لمواجية المشكبلت المختمفة بما يحقؽ ل
 لمتمتع بالصحة النفسية والتكيؼ الشخصي. 

 نسبة انتشار التفوؽ ثانيا

مف المبلحظ أف األفراد في أي مجتمع يتوزعوف في قدراتيـ وصفاتيـ العقمية ومياراتيـ 
ر طبيعية بيف طرفيف أحدىما تزداد لديو الصفة أو القدرة زيادة غي طبيعياً  المعرفية والتعميمية توزيعاً 

صاف غير طبيعي ، وطرؼ آخر مقابؿ لو تنقص لديو الصفة أو القدرة نقومف بينيـ المتفوقوف
 ، وفي الوسط يتواجد األفراد الذيف تكوف قدراتيـ وصفاتيـ العقمية ومياراتيـ المعرفيةأيضا

موىبة ال يوجد اتفاؽ بيف الباحثيف حوؿ نسبة شيوع ال. إال أنو والتعميمية مف المستوى العادي
بينيـ حوؿ الحد الفاصؿ بيف المتفوؽ والعادي فإف نسبة فيما والتفوؽ في المجتمع، فثمة اختبلؼ 

فأكثر، في حيف نجده تدنى إلى 132فأكثر، وعند ىولينغورث  142ذكاء المتفوؽ عند تيرماف 
(.  واعتماداً  عمى المنحنى االعتدالي 285، 2212فأكثر عند وكسمر)بخيت، وىماـ،  122
% مف المجتمع عمى  16% إلى  15وزيع الذكاء بيف الناس فإنو مف المتوقع أف يحصؿ وت

أو  132% عمى معامؿ ذكاء  3% إلى  2أو أعمى، بينما يحصؿ  115معامؿ ذكاء يصؿ إلى 
، الذكاء مقاسًا باختبارات الذكاء. )القمش والمعايطة أعمى ، وىذه النسب ىي باعتماد معامؿ

% 22يمثموف نحو  أف المتفوقوف اجتماعياً  (Peterson,2006)ترسوف  (، وبيف با272، 2227
مف مجموع المتفوقيف، وىـ اجتماعيوف وعادة يكونوف المعيف في المجتمعات، وتحصيميـ مرتفع، 
ويمتازوف بشخصيات جذابة، ويرشحوف أنفسيـ في المنظمات الطبلبية، ويكسبوف في االنتخابات، 

سييـ، ومعظـ ىؤالء رياضيوف بارزوف في بعض المجاالت، وىـ محبوبوف مف زمبلئيـ ومدر 
ويميموف إلى االمتثاؿ إلى معايير جماعة المراىقة أكثر مف ميميـ إلى طاعة مدرسييـ، وىـ وفؽ 
المقاييس السوسيومترية يحصموف عمى قبوؿ في المحيط االجتماعي الضيؽ والواسع مف قبؿ 

 (Peterson,J.S,2006,9) األقراف والرؤساء والمرؤوسيف
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%( مف الناس يمثموف المتفوقيف، 5-2وقد أثبتت البحوث والدراسات أف ىنا نسبة ما بيف )
وىـ الذيف يبرز مف بينيـ العمماء والمفكروف، والمبتكروف، والمخترعوف، الذيف اعتمدت اإلنسانية 

ؿ مجتمع منذ أقدـ عصورىا في تقدميا الحضاري عمى ما تنتجو أفكارىـ وعقوليـ، ويعدوف في ك
، 2212العاجز، مرتجى،  .، 1، ،2211الثروة الوطنية التي يعتمد عمييا تقدمو وازدىاره.)باىري، 

 نسبة انتشار كؿ فئة كالتالي: موضحاً  (. ويصنؼ لنا كروتشانؾ المتفوقيف عقمياً 334

%  5ويشكموف ما نسبتو  135و  122: تتراوح نسبة ذكائيـ بيف األذكياء المتفوقوف .1
 .%  12إلى 

ويشكموف ما نسبتو  172( إلى  145_  135: تتراوح نسبة ذكائيـ بيف )الموىوبوف .2
 % . 3% إلى  1

ىـ يشكموف ما نسبتو وأكثر و  172: تتراوح نسبة ذكائيـ مف العباقرة الموىوبوف جداً  .3
(. )حواشيف، كؿ مئة ألؼ أي نسبة قميمة جداً  ) أي ما نسبتو واحد في 2922221

 .(1989،12 ،حواشيف، مفيد. زيداف

نبلحظ مما سبؽ ندرة األفراد الذيف يصنفوف كمتفوقيف واختبلؼ نسبة انتشارىـ مف باحث  
آلخر ومف مجتمع آلخر تبعا لممعايير واألجراءات المعتمدة بالكشؼ والتعرؼ عمييـ، وما ييمنا 

مكاناتيا الم تفوقة قدر ما ويجب التركيز عميو االىتماـ بيذه الفئة والعمؿ عمى استثمار طاقاتيا وا 
 أمكف.

 لمحة تاريخية حوؿ العناية بالمتفوقيف ثالثا

منذ بدايات التاريخ اإلنساني الموثؽ نجد تقديرا  واعترافا باألشخاص الذيف يمتمكوف قدرات 
استثنائية خارقة، بحيث ظيرت األسماء الكثيرة لمثؿ ىؤالء في النقوش و الكتابات القديمة جدا، 

إلنجيؿ و التوراة، وجاء القادة لسماوية المقدسة كالقرآف الكريـ و اوبرزت أكثر في الكتب ا
تيتـ  بإحياء وتشجيع إنجازات  العمماء عمى رأس قائمة أخرى طويمة جداً والمؤرخوف والمفكروف و 

 الموىوبوف .ىؤالء المتفوقوف والعباقرة و 

انت تيتـ باألشخاص الرومانية التي كونبلحظ االىتماـ بالمتفوقيف في الحضارات اليونانية و 
. وفي ىذا الصدد ال يخفى عمينا ذكر الفيمسوؼ اليوناني والعسكرية العالية ذوي القدرات القيادية
نيرة المتفوقة أو ؽ ـ (.و مممكتو الفاضمة التي تسيرىا العقوؿ ال 429 – 24الشيير أفبلطوف ) 

خموقيف مف معدف الذىب رعاية األطفاؿ المتفوقيف الم الطبقة الذىبية. فقد اعتبر أفبلطوف
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إف الواجب األوؿ الذي ألقتو اآللية عمى كاىؿ يقوؿ في كتابو الجميورية: "حيث  تكميفاً إليياً 
، ثـ نوع المعدف الذي يدخؿ في تركيبو الحكاـ ىو أف يتفحصوا كؿ طفؿ منذ والدتو لمتعرؼ عمى
لمجميورية.")الزىراني  اماً أو حك ىـ حراساً و بعد ذلؾ يختاروف األطفاؿ مف معدف الذىب ... ليعد

2223.Clark 1992. Rimm &Davis 1989) . أما في  الحضارة الصينية في األلؼ الثالثة
أو الثانية قبؿ الميبلد نجد اىتماماً  كبيراً  بالمتفوقيف حيث كاف اإلمبراطور يشرؼ بنفسو عمى 

كنز يجب المحافظة ، ويعتبرىـ انيفاؿ ذوي القدرات العقمية العالية، وكاف يقدـ ليـ التعميـ المجاألط
قد تبمور االىتماـ بالمتفوقيف مع و  (.1998،السرور .1982،الطحاف .2221، عميو.)المحاسنة

ىنا يمكننا ة المنيجية عمى الطمبة المتفوقيف، و بداية القرف التاسع عشر مع بداية الدراسات العممي
 : وىيفي ىذا المجاؿ أف نميز ثبلث تأثيرات بارزة 

 ( 1911 -1822) :التأثير البريطاني: أوال

ائد األوؿ لحركة الر  ( Fransic Galton)بدأ مع تجارب العالـ البريطاني فرنسيس جالتوف    
قدـ قد كاف أوؿ مف زت دراساتو حوؿ الوراثة و الذكاء، و الذي تركالقياس العقمي والفروؽ الفردية، و 

نشر  1869في عاـ والتفوؽ عمى العبقرية و ىبة التفوؽ حيث قصر المو تعريفا واضحا لمموىبة و 
 . أشير كتبو " العبقرية بالوراثة "

مف الدراسات البريطانية التي أثرت في حركة االىتماـ بالمتفوقيف دراسات العالـ جيمس كاتؿ و 
(James Kattl )  و أنشأ مؤسسة لممقاييس الذي استخدـ مصطمح العمر العقمي ألوؿ مرة ،

حوؿ معامؿ االرتباط  ( Spearman)سبيرماف و   (Pearson)رسوف دراسات بيو ، النفسية
 .2225، كوافحة .2225 ،الخطيب والحديدي .1998 ،السرور .2223 ،)الزىراني. والذكاء
 .(1998 ،دبابنة

 (: 1938 – 1857: )ثانيا: التأثير الفرنسي

الـ ألفرد بينو في مقدمة العمماء الفرنسييف  الفاعميف في حركة االىتماـ بالمتفوقيف الع
(Beniah )  الذي اشتير بتصميـ أوؿ اختبار لمذكاء و  الروحي الختبارات الذكاء الحديثة،األب

ىو عالـ نفس ألماني أوضح مفيـو و  ( Stern)(. ثـ تبعو ستيرف1959بداية القرف العشريف )
د الذي قاـ تبعو جودار ني، و العمر الزمتتضمف الفرؽ بيف العمر العقمي و  النسبة العقمية التي

 .1998 ،)السرور (  وأدخمو إلى الواليات المتحدة األمريكية.1928بترجمة وتعديؿ اختبار بينو )
  .(1998، دبابنة .1994 ،زحموؽ
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 ( 1956 – 1844: )ثالثا: الػتأثير األمريكي

مختبر  مؤسس أوؿ ( Stanlly Hall)نتممسو بإسيامات عمماء النفس أمثاؿ ستانمي ىوؿ 
ز عمى استخداـ القدرات الذي رك ( Stanford)وستانفرد  (،3 ،1998يكا )دبابنة، نفسي في أمر 

الذي قدـ نموذج بنية (Guilford)جيمفورد مف العمميات العقمية المعقدة و  الحسية بدالً الحركية و 
 تايموربة والتفوؽ، و صبلحية لمتعرؼ عمى أشكاؿ الموىلذي يعتبر أكثر النماذج شمولية و االذكاء و 
، وتبمور تأثير عمماء النفس األمريكاف في حركة االىتماـ بالمتفوقيف عمى يد لويس ف ...وآخري

أسيمت دراساتو في فيـ خصائص رتباطا وثيقا بعمـ نفس المتفوقيف، و تيرماف الذي ارتبط اسمو ا
عف تطويره لمقياس  المفاىيـ الخاطئة حوليـ فضبلً ، وتفنيد الكثير مف االعتقادات و المتفوقيف

 ,Davis .1994 ،زحموؽ .2225) الخطيب والحديدي،  .(Stanford Beniah) نفرد بينوستا
1985,  .) 

األمريكية   ومف الذيف تركوا بصمة واضحة في مجاؿ االىتماـ بالمتفوقيف الباحثة المربية
التفوؽ، والتي نشرت أكثر مف ثبلثيف دراسة حوؿ الموىبة و   ( lita Hollingorth)ليتاىولينجورث 

افة إلى ضإ المتفوقيف.تعددة لتحديد الطمبة الموىوبيف و عتبر أوؿ مف دعا إلى استخداـ معايير متو 
، 2229بية االنفعالية والمنيج الوجداني. )سعادة، ذلؾ عممت عمى تصميـ أوؿ برنامج حوؿ التر 

42). 

اقد، وظيرت ومع بداية الثمانينات مف القرف الماضي بدأ االىتماـ بتنمية التفكير اإلبداعي والن
و... كذلؾ ظيرت برامج التفكير االبداعي مثؿ: برنامج ديبونو وتورنس  تنمية العديد مف برامج

االىتماـ بالمتفوقيف ومف الجدير بالذكر أف انتشار حركة  ،اإلثراء والتسريع في تعميـ المتفوقيف
  .(5، 1998)دبابنة،  أوسع في الواليات المتحدة منيا في أوروبا.كانت أسرع و 

وفي الثمث األخير مف القرف العشريف شاع ما يعرؼ بعصر االنفجار العممي والمعرفي حيث 
انتشرت وتطورت الدراسات العممية المنيجية في مجاؿ التفوؽ العقمي، وأنشأت عدة جمعيات مينية 

عاـ  في ىذا المجاؿ والسيما: الجمعية الوطنية لؤلطفاؿ الموىوبيف في الواليات المتحدة األميركية
 ،1971وكذلؾ في فرنسا عاـ  ،1966ـ، وانشأت جمعية وطنية مشابية في بريطانيا عاـ 1952

ـ شارؾ 1975وعقد أوؿ مؤتمر عالمي حوؿ األطفاؿ الموىوبيف والمتفوقيف في مدينة لندف عاـ 
 ( دولة منيا بعض52فيو نخبة مف العمماء والباحثيف الميتميف بيذه الفئة مف األطفاؿ مف حوالي )

، ىتماـ بالتربية الخاصة لممتفوقيفالدوؿ العربية، ويعتبر ذلؾ المؤتمر نقطة تحوؿ في تطور اال
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حيث توالت بعده المؤتمرات والندوات المحمية واإلقميمية والعالمية لبحث القضايا التي تخص ىذه 
 (. 14، 2223 ،ىراني)الز  الفئة مف األطفاؿ.

تزايد والمتفوقيف في العصر الحالي والذي تجمى خاصة في االىتماـ بالموىوبيف  وقد تزايد كثيراً 
الدراسات العممية والبحوث العممية النظرية والتطبيقية في مجاؿ التفوؽ، والتوسع بإنشاء المراكز 
والمدارس الخاصة بالمتفوقيف، وذلؾ في محاولة لبلستجابة لمحاجات الخاصة بالمتفوقيف مف خبلؿ 

خاصة بيـ، فضبل عف انعقاد مزيد مف المؤتمرات والحمقات التشاورية، تنفيذ مناىج وبرامج تربوية 
وتشكيؿ العديد مف المجالس التربوية الخاصة بالمتفوقيف لبحث القضايا والمشكبلت التربوية التي 

 تخص ىذه الفئة مف األفراد )سواء عمى الصعيد المحمي أو العربي أو الدولي(.

 في الوطف العربيمظاىر االىتماـ بالمتفوقيف  رابعا

الموىوبيف فقد اىتمت الحضارة العربية في ؿ اىتماما مف غيرىـ بالمتفوقيف و لـ يكف العرب أق 
( أما 32، 2229 ،بالنابغيف في العموـ و اآلداب والعمارة وأمور الديف. )سعادة العصور الوسطى

 مف بعدد القياـ ث تـحي في الببلد العربية  احديثً  ىتماـ المخطط بالمتفوقيف فقد ظيراال عف 
 وكاف القاىرة، في(1969 ) سنة العربية الدوؿ جامعة عقدتيا التي الدراسية الحمقة بينيا األنشطة
 الجامعة أقامتيا الحمقة التي ثـ العربية، الببلد في والموىوبيف المتفوقيف تربية اىتماميا موضوع
 رعاية ندوة عقدت 1984عاـ يوف ،(1973)ةسن الكويت في ذاتو الموضوع حوؿ أيضاً  العربية

 المتفوقيف برعاية المعمـ عف تأىيؿ الدراسية الحمقة البحريف في عقدت كما الخميج، بدوؿ المتفوقيف
 رعاية مجاؿ في والدراسات مف البحوث كبير عدد وىناؾ ،(1986)سنة العربي الخميج دوؿ في

 (.17، 2212والمتفوقيف) صوص،  الموىوبيف

لعربية  ركزت عمى قضية تعميـ التعميـ وتطويره مف الناحية الكمية، وأخذ إال أف أغمب الدوؿ ا
 االىتماـ بقضية تقديـ الخدمات التربوية الخاصة لمطمبة المتفوقيف خبلؿ السنوات القميمة الماضية،

، طيط والخدمات والمناىج والبرامجإال أف أغمب ىذه الخدمات تعاني مف محدوديتيا مف حيث التخ
عميـ، وال لجميع ، وغير شاممة لكؿ مراحؿ التمى عدد قميؿ مف الطمبة المتفوقيفعفيي تقتصر 
 ،المحاسنة)، وأغمبيا يركز عمى الجانب المعرفي فقط عند الطمبة المتفوقيف. المواد الدراسية

 .(1982 الطحاف، .1992الشخص،  .2221

تمبية وية القادرة عمى فإف الدوؿ العربية بخاصة لـ تقـ حتى الساعة بتوفير البرامج الترب
. وتؤكد البحوث والدراسات أف تمبية ىذه االحتياجات يتحقؽ باعتماد احتياجات الطمبة الموىوبيف
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لفردية الذي يتـ باستخداـ الخطة التربوية ا (Individualized Teaching)أسموب التعميـ الفردي 
صبحي وقطامي، )  Task Analysis)والخطة التعميمية الفردية، واعتماد أسموب تحميؿ الميمات

1992 ،15).  

إال أف ىناؾ بعض  وخبلصة األمر أف التعميـ جماعي التوجو في جميع األقطار العربية
ثراء ب ،البرامج الخاصة، والمحدودة بفئة عمرية معينة عض المناىج كاإلسراع بالمراحؿ التعميمية وا 

، والكشؼ عف الموىوبيف يف في السمطمركز الريادي لممتميز : برنامج الالدراسية الرسمية مثؿ
ة المتفوقيف في ، ومدرسوبرنامج مدرسة اليوبيؿ في األردف، تيـ في المممكة العربية السعوديةورعاي

، درسة المتميزيف في بغداد بالعراؽ، ومعيف شمس بالقاىرة، ومركز الفاتح في بنغازي بميبيا
، 1998ارة التربية في الكويت. )السرور، ز وبرنامج مديرية األمانة العامة لمتربية الخاصة بو 

 (.1982، الطحاف .1992الشخص،  .1994زحموؽ، 

 مظاىر االىتماـ بالمتفوقيف في سورية خامسا

داد ، وشمؿ ذلؾ إعتينات مف القرف العشريفبدأ اإلصبلح التربوي وتحديثو في سورية في الس 
، وتزويدىا بكؿ مايمـز لمعممية التربوية، سالمعمميف، والتعميـ اإللزامي، والمناىج، وتشييد المدار 

ي العناية إلى المحاوالت الجاىدة لوزارة التربية السورية لمحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة فونشير ىنا 
فقد صدر المرسوـ  ،درت عدة مراسيـ وتشريعات قانونيةوألجؿ ذلؾ ص ،بيذه الفئة مف األفراد

ذي ينص عمى إعطاء منحة مالية شيرية لمطبلب وتعديبلتو ال 1971( لعاـ 23التشريعي رقـ )
بلغات صادرة عف جيات رسمية وقد تمتو مراسيـ عديدة وب ،ئؿ في الجميورية العربية السوريةاألوا
واالرتقاء بيذه الفئة ، ومنظمات شعبية عممت جاىدة عمى تجسيد الرؤية العممية الصحيحة عديدة

 ، وبمورة طاقاتيـ الكامنة.مف األفراد

، وىذه الدائرة تعنى التربية الخاصة في وزارة التربيةنشأت وزارة التربية السورية دائرة كما أ
بداعاتيـ، وأساليب تنمية تفوقيـ ومواىبيـ ياجات الخاصة مف معوقيف ومتفوقيفبذوي االحت  .وا 

 .2222لعاـ  1135/443وذلؾ بموجب القرار الوزاري 

ـ مف خبلؿ التبادؿ الثقافي بيف سورية وبعض الدوؿ افة إلى ما ورد فإف وزارة التربية تقو باإلض
المتطورة في ىذا المجاؿ بإيفاد المتخصصيف في مجاؿ التفوؽ الكتساب الخبرة في ىذا المجاؿ،  

 543/ 1197وقد أحدثت وزارة التربية في الجميورية العربية السورية بموجب الببلغ الوزاري 
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كؿ محافظة تشمؿ طبلب المرحمتيف اإلعدادية  مدرسة لممتفوقيف في 4/7/1998( تاريخ 4/3)
 . 1999/ 1998مف العاـ الدراسي  والثانوية بدءاً 

 :ويتـ القبوؿ في مدارس المتفوقيف وفؽ المعايير اآلتية 

موع % مف النياية العظمى لمج 92: يشترط في المتقدـ الحصوؿ عمى في الصؼ السابع -آ
ع لممتقدميف ، وتوضقدميف اختبار مركزي مقنفجري لممت، ويدرجات الصؼ السادس اإلبتدائي

ذا كاف عدد  ب حسب الدرجة التي تمنح لكؿ طالب.، ثـ يسمسؿ الطبلدرجات ليذا االختبار وا 
مجموع قدره   ، فيقبؿ مف الطبلب ممف حصموا عمىوطالبةطالب  62أقؿ مف  المتقدميف أصبلً 

 . درجة عمى األقؿ 342

درجة وما  264عمى  في المتقدـ أف يكوف حاصبلً : يشترط في الصؼ األوؿ الثانوي -ب
، ثـ يسمسؿ امتحاف شيادة الدراسة اإلعدادية، وتوضع لممتقدميف درجات ليذا االختبار فوؽ في

ذا كاف عدد المتقدميف أصبلً  تي تمنح لكؿ طالب.الطبلب حسب الدرجة ال طالب  62أقؿ مف  وا 
وتصدر في درجة عمى األقؿ.  297ره  مجموع قد ، فيقبؿ مف الطبلب ممف حصموا عمىوطالبة

ؿ في ىذه مطمع كؿ عاـ دراسي تعميمات خاصة لمقبوؿ في مدارس المتفوقيف لمتابعة تطوير العم
 .(2221 \8 \23تاريخ  – 543\ 2186، رقـ المدارس. ) تعميـ وزاري

. 2229/ 8/ 27بتاريخ  48شريعي رقـ وفي ىذا الصدد البد مف اإلشارة إلى  المرسوـ الت
 .في محافظة حمصالذي أنشئ بموجبو المركز الوطني لممتميزيف 

واىتمت الدولة باإلضافة إلى ذلؾ بالمتفوقيف والموىوبيف مف التبلميذ والطبلب في جميع 
، أصدرت بطاقة التمميذ التي تبيف  درجات التمميذ و توضح في مرحمة التعميـ األساسيفالمراحؿ. 

عمى مستوى ، و فييا مواىبو العممية واألدبية والفنية والسموكية مستواه الدراسي واإلبداعي ويبلحظ
، عشريفالتعميـ الثانوي أنشأت مدارس لممتفوقيف في المحافظات في أواخر التسعينيات مف القرف ال

( التي عممت 1974سست منظمة الطبلئع في عاـ )وأ، ومنحت المتفوقيف جوائز ومنح دراسية
الحب والحرية والتسامح واالحتراـ واالنضباط الذي يسمح بنمو عمى توفير المناخ الذي يتسـ ب

وتوجت منظمة الطبلئع حضورىا العربي والدولي بانتخابيا ، القدرات االبتكارية والمواىب المختمفة
( واستضافت منظمة 1982الدولية )سيما ( خريؼ عاـ )عضوًا في رئاسة منظمة األطفاؿ 
ونظمت كذلؾ المعرض الدولي األوؿ . (1989خريؼ عاـ )الطبلئع في سورية منظمة ) سيما (  
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( وغير ذلؾ مف النشاطات 1986لفنوف األطفاؿ والندوة الدولية المرافقة لو في دمشؽ خريؼ )
 . ة الجيؿ وصياغة المستقبؿ المنشودالقطرية والدولية في سبيؿ تنشئ

مينية في كؿ  ، أحدث في القطر العربي السوري مشاغؿباإلضافة إلى منظمة الطبلئع 
بونيا خارج حافظة يمتقي فييا التبلميذ لممارسة بعض الميف واليوايات التي يحممنطقة مف ال

 . (65، 2228، أوقات الدواـ المدرسي. ) الخميسي

يمحظ المتتبع لما يجري بشأف التربية الخاصة بالمتفوقيف في القطر وجود عدد مف و
الرسمية في الدولة والمنظمات الشعبية ويمكف وضع اإلجراءات التي تنفذ عمى مستوى المؤسسات 

 الجراءات في أربعة مجاالت رئيسية:ىذه ا

 التربية الخاصة بالمتفوقيف في المدارس الحكومية:  – 1

ة . فالمدارس التي تتبع وزار القطر نظاـ مركزي ارسمدفي  النظاـ الذي تسير عميو التربية
وضعتيا وزارة التربية ويكوف عمميا مف جياتو  اً ىج( تنفذ مناالتربية مباشرة )مدارس حكومية

وتمويميا. وىناؾ إلى جانب ىذه المدارس مدارس  شرافياوا  الوزارة المذكورة  بإدارةالمتعددة موجيًا 
وزارة ويبقى التمويؿ والتنظيـ خاصة تشرؼ عمييا وزارة التربية ضمف نظاـ خاص وتنفذ مناىج ال

القائمة عمى ىذه المدارس في حدود القانوف الذي نظـ  عمؿ شخاص أو الييئات ضافي بيد األاإل
 فبالفمسطينييىذه المدارس. وىناؾ باإلضافة إلى ذلؾ المدارس التابعة لوكالة الغوث الخاصة 

 المقيميف في سورية.

لقد لجأ عدد قميؿ مف المدارس في مراكز بعض المحافظات إلى جعؿ المتفوقيف في شعبة 
. وقد حافظت ىذه المدارس عمى تدريس ضع فييا أبناء الصؼ الواحدددة يو خاصة مف شعب متع

المنيج العاـ في ىذه الشعب ولكنيا عمدت باإلضافة إلى ذلؾ إلى إثراء التدريس والتجربة التي 
 عد إلى مستوى المدارس االبتدائية.يمارسيا عدد قميؿ مف المدارس لـ تنتقؿ ب

 ف:مجاالت تشجيع المتفوقي – 2

 راءات التنفيذية التي تقوـ بيا وزارة التربية مف أجؿ تشجيع المتفوقيف تحصيبلً جمف بيف اإل
، 5/8/1971تاريخ  33التشريعي رقـ  ( عمبًل بأحكاـ المرسوـ)تقديميا ليـ منحًا مالية شيرية

مبة الخمسة عشر األوائؿ في عطاء ىذه المنحة المالية الشيرية لمطإوتعديبلتو الذي ينص عمى 
عدادية وذلؾ لناجحيف نتيجة امتحاف الشيادة اإلالب األوؿ في كؿ محافظة مف ا، ولمطالقطر
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 اإلجراءاتعبلف نجاحيـ وحتى انتياء دراستيـ الثانوية ومف إاعتبارًا مف أوؿ الشير الذي يمي 
 . كريـ وتقديـ الجوائز العينية ليـالمذكورة بتنفيذىا تنظيـ حفبلت الت األخرى التي تقـو الوزارة

ذاتو عمى مستوى الجامعة ولكف مع اختبلؼ قيمة الجائزة النقدية وعمبًل بأحكاـ  والشيء
المرسوـ التشريعي ذاتو المشار إليو والذي ينص عمى منح مكافأة مالية شيرية لمعشرة األوائؿ في 

، ةلفرع األدبي مف الشيادة الثانويوائؿ مف امف الشيادة الثانوية والثبلثة األالقطر في الفرع العممي 
انوية )الفرع واألوؿ والثاني في كؿ محافظة مف الناجحيف األوائؿ في كؿ مف امتحاف الشيادة الث

، وكذلؾ األوائؿ ية والزراعية والبيطرية والشرعية( وامتحاف الشيادة الثانوية الصناعية والتجار العممي
اعتبارًا مف ذلؾ ( و دبيئؿ في امتحاف الشيادة الثانوية )الفرع األفي كؿ محافظة مف الناجحيف األوا

أوؿ الشير الذي يمي اعبلف نجاحيـ في امتحاف الشيادة الثانوية وحتى انتياء دراستيـ الجامعية 
 . العالية والمتوسطة أو مايعادليا أو دراستيـ في المعاىد

 مجاالت المنظمات الشعبية – 3

عناية الخاصة جراءات التي تقوـ بيا المنظمات الشعبية مف أجؿ الىناؾ عدد مف اإل
بالمتفوقيف وىنا نشير إلى الجيود التي تبذليا منظمة طبلئع البعث وما تقدمو ىذه المنظمة مف 

بتدائية ولعؿ المدارس التطبيقية الطبلئعية تفوقيف ممف ىـ في عمر المدرسة االخدمات لمتبلمذة الم
فية والرحبلت في عدد مف المحافظات خير دليؿ عمى ىذه الجيود كما أف المعسكرات الصي

 .أخر عمى ىذه الجيود دليؿ فالطبلئعييالداخمية والخارجية التي يتـ تنظيميا لمرواد مف 

يضاؼ إلى ذلؾ الجيود التي تبذليا وزارة الثقافة مف أجؿ الموىوبيف في عدد مف المجاالت 
اؿ تكريـ جراءات التي يأخذ بيا اتحاد نقابات العماؿ في مجلفنية والمسرحية وغيرىا وكذلؾ اإلا

 المبدعيف مف العماؿ. 

 ةمجاالت متابعة الدراس -4

خص قبوؿ الطمبة الجدد أف المتتبع لئلجراءات التنفيذية التي تقوـ بيا الجامعة فيما ي
لييا حديثًا يجد بأف تنظيـ قبوليـ فيما يتـ عمى أساس المعدالت العالية نتيجة امتحاف إالمنتسبيف 

 عمييا عظيمًا مثؿ الطب واليندسة. قباؿمف الكميات التي يكوف اإلفي عدد  الشيادة الثانوية وذلؾ

في المعاىد أو مركز  أضؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ بعض المقاعد الدراسية في كميات معينة أو
ذا لـ يكف مف بيف المتفوقيف وانطبلقًا في البدء مف المعيار إحوث ال يستطيع الطالب أف يحتميا الب
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حتى األف وىو العبلمات التي يحصؿ عمييا الطالب نتيجة امتحاف  الرئيس الذي ال يزاؿ قائماً 
يفاد الداخمي ي تقـو الجامعة بيا توفير فرص اإلجراءات األخرى التراسة الثانوية( ومف اإلشيادة الد

، وكذلؾ تأميف المنح الدراسية إلييا واعطائيـ حؽ األفضمية فيياوالخارجي لمطمبة المنتسبيف حديثًا 
لمسماح ليـ ضافة إيفادىـ في بعثات خارجية ا  جيف منيا وقبوليـ كمعيديف فييا و المتخر لممتفوقيف 

لصديقة. قطار الشقيقة واالخارجية التي تنظميا مع بعض األ ي بعض الرحبلتفشتراؾ باإل
 .(223، 2224)زحموؽ، 

 طت سوريا خطوات بارزة في اآلونة األخيرة في مجاؿ العناية بالمتفوقيف ومحاولةخ فقد 
وتوجت ىذه الجيود كما الحظنا بافتتاح المركز الوطني لممتميزيف  االستجابة لحاجاتيـ ومشكبلتيـ

( وذلؾ إيمانًا بأىمية التربية الخاصة لممتفوقيف في سوريا وكاف مف 2229في محافظة حمص )
، بيف أىداؼ إنشاء المركز االستجابة لمحاجات الخاصة لمطمبة المتفوقيف )التربوية، النفسية

خاصة، التدعيـ واالرشاد النفسي، نشاطات وقت الفراغ، ... ومدة المناىج كالاالجتماعية ...(
الدراسة في المركز ثبلث سنوات ابتداًء مف األوؿ الثانوي، ويعمؿ المركز عمى توفير جميع 

يعود  خدمات التربية الخاصة لمطمبة المتفوقيف، إال أنو إلى اآلف لـ يتمكف مف توفيرىا تماما ربما
ذلؾ لحداثة إنشائو، فضبل عف حداثة االىتماـ بالتربية الخاصة لممتفوقيف في سوريا وثمة عوامؿ 

 .حاليا أخرى ترتبط باألزمة الراىنة التي يعيشيا البمد

 لمحة تاريخية حوؿ االىتماـ بالجانب االنفعالي لمطمبة المتفوقيف سادساً 

لتركيز التربوية ليذه الفئات إال أف القميؿ مف اتركز اىتماـ الدارسيف بالتعامؿ مع الحاجات 
، فقد بدأ االىتماـ (Betts,1986,a)االجتماعية عند ىؤالء الطمبة كاف لمحاجات االنفعالية و 

 اإلرشادية  لمطبلب الموىوبيف والمتفوقيف متأخرًا بأكثر مف ثبلثة عقود عف بداية بالحاجات
بحاجاتيـ  ويعود الفضؿ بداية في إثارة االىتماـ  االىتماـ بحاجاتيـ التربوية أو التعميمية.

جولياف  التي وصفيا Hollingworth اإلرشادية، لمباحثة والمربية األمريكية ليتا ىولينغويرث
الموىوب  مف جامعة جونز ىويكنز بأنيا الحاضنة واألـ لحركة تعميـ الطفؿ  Stanley ستانمي

 (.295، 1999رواف، )ج.والمتفوؽ في الواليات المتحدة األمريكية

وأبحاثيا في تسميط األضواء عمى فئة الطمبة الموىوبيف  ثر و كما ساىمت دراسات ىولينغو  
الناحيتيف التربوية تنتمي لمجتمع ذوي الحاجات الخاصة مف  والمتفوقيف كإحدى الفئات التي

 :ساطعة عمى ما يمي اً شواىدواإلرشادية وقدمت أدلة و 
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 .تفوقيفالمو ة لمطمبة الموىوبيف وجود حاجات اجتماعية وعاطفي .1
اـ الذي يغمب عدـ استجابة المناخ المدرسي العكفاية المناىج الدراسية العادية، و  عدـ .2

 .لمباالة تجاه الطمبة الموىوبيف والمتفوقيفعدـ اعميو طابع الفتور و 
 ، حيث يتقدـد فجوة بيف مستوى النمو العقمي والعاطفي لمطمبة الموىوبيف والمتفوقيفوجو  .3

 .بسرعة أكبر مف النمو العاطفيالنمو العقمي 
% أو أكثر مف وقت المدرسة دوف فائدة تذكر بالنسبة لمطمبة الذيف تبمغ نسبة 5ضياع  .4

عف حاؿ الطمبة الموىوبيف  رث بعبارة بميغةو وعبرت المربية ىولينغو  فأكثر 142ذكائيـ 
ناه مواجية عواطؼ طفؿ في جسـ طفولي معبقوليا: " أف تجمع بيف عقؿ راشد و 

 "."أكتاؼ صغيرة تحمؿ أدمغة كبيرة قوليا:صعوبات معينة" و 
(Hollingworth,1942,282). 

 االجتماعية لؤلفراد الموىوبيف بطيئة نسبياً االىتماـ بالنواحي االنفعالية و  فقد كانت حركة
ـ االىتما ، فقد لوحظ في الخمسينات مف القرف العشريفمع االىتماـ بالنواحي التعميمية بالمقارنة

، حيث أسس المرشد الكبير بإرشاد الموىوبيف وذلؾ مف خبلؿ تأسيس معاىد وبرامج لئلرشاد
، ثـ اىتمت المتميزيف بجامعة واشنطف مديسوف إلرشاد الطمبة اً معيد  (Rothney)التربوي روثني
بتأسيس معيد إلرشاد   (Pulvino)وكذلؾ قاـ  (Sanborn)سانبورف بذلؾ أيضاً 
  (Perrone)، وبعد ذلؾ قاـ بإدارتو كولنجمو وبعده بيروف1952عاـ   (Gifts)الموىوبيف

(Colangelo& Davis, 1991, b) 

بالقدرة عمى التكيؼ  الكتب الرئيسية بأف الموىوبيف يوصفوفقد أشارت معظـ الدراسات و و  
راسة أف د في الحقيقةنة بأقرانيـ ذوي القدرة المتوسطة، و االجتماعي المرتفع بالمقار االنفعالي و 

( ال تؤكد فقط عمى ىذه الفكرة بؿ تؤكد باألدلة عمى استمرارية 1945 -1921تيرماف الطولية )
لدييـ عبلقات شخصية ثابتة أكثر وتحصيؿ أف التكيؼ األفضؿ خبلؿ سنوات الشباب، و ىذا 

ىـ تميزوف عف غير . أف المتفوقيف ي(1923)رث و وقد أظيرت نتائج دراسة ىولينغو  .أكاديمي مرتفع
الرغـ مف أف الدراسات ب (.1994زحموؽ،التفوؽ التحصيمي )بالنضج المغوي واالنفعالي المبكر و 

 .)1942، وHollingworth1923) ،1931وىولنجورث (Terman, 1992) التي أعدىا تيرماف
أف الصفات الجسمية لمموىوبيف وقدرتيـ العقمية تساعدىـ عمى أف يكونوا أكثر قوة  قد أشارت إلى

 مشكبلت واجييـالذكاء، فإف كثيرًا منيـ ت كفاح ومواجية مشكبلتيـ الشخصية بشيء مفال في
 .(1977الغفار، )عبد.معقدة خبلؿ مواقؼ الحياة
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أوائؿ الثمانينات مف القرف العشريف بدأ القادة التربويوف في حقؿ ومنذ أواخر السبعينات و  
في قشة الحاجات االنفعالية واالجتماعية، و بر بمناالموىوبيف باالىتماـ بشكؿ أكربية المتفوقيف و ت

يرة مركز خدمات وىي مد –(Joycoe Van Tassel)ىذه الفترة أوردت جويس فاف تاسؿ 
%مف الطمبة الموىوبيف 45أف –شيكاغو في الواليات المتحدة تعميـ الموىوبيف بالمنطقة لتربية و 

% 14، في حيف أف منخفضة (لدييـ معدالت أكاديميةIQ 132الذيف تتجاوز معدالت ذكائيـ )
(. ومف IQ 132مف الطمبة الذيف يرسبوف في المدارس الثانوية لدييـ معدالت ذكاء أعمى مف )

لكف شكبلت ليست أكاديمية بسيطة فقط و ىنا نبلحظ أف العديد مف الطمبة المتفوقيف لدييـ م
 .ناتيـ بالشكؿ األمثؿ، وبالتالي فإف ىذه المشكبلت تمنعيـ مف استثمار إمكاوانفعاليةاجتماعية 

رشادىـ حاجات ومشكبلت المتفوقيف و  –ماـ بالجانب االنفعالي فإف برامج االىت لـ تأخذ   -ا 
مف القرف  مثؿ برامج تعميـ المتفوقيف، ولـ ينظر إلييا بجدية حتى بداية الثمانينات كافياً  وزناً 

مشكبلت بحاجات و  ىتماـأف يزداد اال –في ضوء المؤشرات الراىنة  –العشريف. ومف المتوقع 
 (.2222جرواف،  ،1999تعميميـ ورعايتيـ )جرواف،  الطمبة المتفوقيف مع ازدياد التقدـ في برامج

إلرشاد الموىوبيف بجامعة  مكتباً   (Barbara kerr)أنشأت باربارة كير 1982ففي عاـ 
ة قاـ سيمفرماف بنفس الفتر . و (Sing)و (Gifts)ذلؾ لنشر عمؿ كؿ مف معيدي ينكولف و نيراسكا ل

(Silverman)  كذلؾ كز لتطوير قدرات الطفؿ المتميز والموىوب في دنفربكالورادو .. و بإنشاء مر
قاـ أساتذة جامعة نوثرف كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية بتطوير برنامج إثرائي صيفي 

موىوبيف أكثر حوؿ رنامج لتثقيؼ الطبلب المتميزيف والىدؼ ىذا الب(، و 1987لمموىوبيف عاـ )
 عبلقاتيـ مع اآلخريف.أنفسيـ وحوؿ مشكبلتيـ و 

بوية خاصة مبكرة عمى أىمية تقديـ خدمات تر  1985فريقو عاـ و  (Bloom)أكد بموـ و 
وفي ىذه الفترة زادت الدراسات والمقاالت …التفوؽ بمشاركة األىؿ والمدرسة في نمو الموىبة و 

كذلؾ تـ تحديد بعض جتماعية المرتبطة بموىبة الفرد، و الاتي اىتمت بالصعوبات االنفعالية و ال
يمكف أف تقود المراىؽ المتميز والموىوب لسوء التكيؼ والكآبة مثؿ مناشدة الكماؿ  العوامؿ التي

 (Altman,1985).ةالعزلة االجتماعيوالخوؼ مف النجاح و 

 The)ؿ ( بإنشاء مركز )كوني بمف ( الوطني الشام1988كرى عاـ )وقد قاـ كونجمو و 
Comprehensive Connie Belin National Center)  لتعميـ الموىوبيف في جامعة لوى في

الواليات المتحدة األمريكية، وييتـ ىذا المركز باإلرشاد الفردي والميني واألسري 
(Colangelo&Daves,1991,f) 
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ة لؤلطفاؿ وأوضحت دراسة فريماف في بريطانيا أواخر الثمانينات أف المشكبلت االنفعالي
ى كتوقعات اآلخريف أو صراع لكف ألمور أخر  تعود لقدرات الموىوب بحد ذاتيا، و الموىوبيف ال

 قد اقترح جالجر أف بعض الموىوبيف يحتاجوف إلى دعـ انفعالي إلخراج قدراتيـ المكنونة.األىؿ، و 
(Bireleyad, Genshaft, 1991, Freeman, 1993) 

االجتماعية لمطمبة المتفوقيف ىتماـ بتمبية الحاجات النفسية و أما في الوقت الحالي فقد زاد اال
الدراسات التي تتضمف في خبلؿ إقامة المؤتمرات الدولية والقطرية، ومف خبلؿ األبحاث و  مف

تعمؿ عمى ي تساعد عمى تمبية ىذه الحاجات و . الترامج التعميمية والتربوية واإلرشاديةمعظميا الب
ومف ىذه البرامج  .مثؿ ىذه المشكبلت بمختمؼ أنواعياف الوقوع في وقاية الطمبة المتميزيف م

لتعميـ التفكير  (Debono)برنامج ديبونو و  (Trffinh)برنامج حؿ المشكمة اإلبداعية ترفنجر 
(Heller, 1993) 

تمؾ الدراسات، فقد أشار إلى أنو بالرغـ مف أف الذكاء  ( عمى نتائج1965ويؤكد شيفؿ )    
قوة تبصر تساعدىـ عمى حؿ مشكبلتيـ، إال أنيـ غالبًا ما يكوف  ء الطبلب يعطييـالمرتفع ليؤال

 )السمادوني، .السبب الذي يجعميـ يواجيوف مشكبلت ال يقابميا العاديوف إحساسيـ العميؽ ىو
1990) . 

 سمات وخصائص الطمبة المتفوقيف سابعاً 

ية تعدد وتنوع الدراسات التي الحظنا مف خبلؿ استعراض أدبيات البحوث التربوية والنفس 
تناولت خصائص المتفوقيف وسماتيـ، فقد ظير العديد منيا مع بدايات القرف العشريف، أبرزىا 
 دراسات تيرماف أواسط العشرينات، ودراسات ىولينغورث في أواسط األربعينات، وال زلنا حتى اآلف

فراد ص ىذه الفئة مف األالدراسات عمى الكشؼ عف خصائنبلحظ تركيز الكثير مف البحوث و 
 :انطبلقاً  مف سببيف رئيسييف

اتفاؽ الباحثيف والمربيف في ىذا المجاؿ عمى ضرورة استخداـ قوائـ الخصائص السموكية  .1
، واختيار البرامج التربوية التعرؼ أو الكشؼ عف ىؤالء الطمبةكأحد المحكات في عممية 

 المناسبة ليـ. 
، وبيف  نوع الحاجات التربوية المترتبة عمييا، و لسموكيةعبلقة قوية بيف الخصائص اوجود    .2

 (.165، 2225، الرحاؿ، و 193، 1999جرواف، .) مج التربوية واإلرشادية المبلئمةالبرا
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قد تركزت دراسات الرواد وكتاباتيـ في مجاؿ الكشؼ عف ىؤالء الطمبة ورعايتيـ عمى و  
، وكانت دراسة لويس تيرماف راستيا وفيمياات المرتبطة بيا لدتجميع الخصائص السموكية والحاج

1925( Terman, 1925)  طفبلً  أوؿ محاولة عممية جادة في  1526الطولية التتبعية لعينة مف
ىذا المجاؿ، وصدر المجمد األوؿ عف ىذه الدراسة بعنواف:) السمات العقمية والبدنية أللؼ طفؿ 

اسة التي أجراىا عمى المتفوقيف أف المتفوؽ ، وقد توصؿ العالـ تيرماف بعد الدر 1925موىوب(عاـ 
 يتمتع بالخصائص التالية:

 .ؿ التي تحتاج إلى مجيود ذىني عاؿلديو القدرة عمى القياـ بأداء األعما .1
 مف أقرانو مف الطبلب العادييف. يتعمـ بسرعة وسيولة أكثر .2
 ديو بصيرة قوية إزاء حؿ المشكبلت.ل .3
 .القراءة الناضجةفي القدرة عمى  يظير تفوقاً  كبيرا ً  .4
 وذو قدرة عمى المبلحظة الدقيقة.يقظ  .5
 سريع بالعمميات الروتينية. .6
ناً  مف طبلب في مثؿ يميؿ إلى طرح األفكار واألسئمة غير التقميدية وغير المتوقعة أحيا .7

 .(17 ،2224)حمدي، .عمره الزمني

، وتابع 1994_  1982تفوقيف خبلؿ السنوات وحاوؿ ويمبرغ التعرؼ عمى خصائص الم  
تعدد  ، وانتيوا لتحديد الخصائص المشتركة ليؤالء المتفوقيف وىي:1997عاـ  رأبحاثو مع زيس

االتصاؿ، درجة مف الذكاء العالي. كما اتصفوا بالصفات  المواىب، التركيز، المثابرة، ميارات
(. 24 ،2227 ،موف، يتمتعوف بالجاذبية والشعبية. )اليويديأخبلقيوف، حساسوف، متفائ :اآلتية

( التفوؽ بمجموعة مف الخصائص في مقدمتيا: التصميـ، المثابرة، 1977ويربط عبد الغفار )
االعتماد عمى النفس، اإلكتفاء الذاتي، الثبات االنفعالي، القدرة عمى إنشاء العبلقات االجتماعية 

 (. 118، 1977السميمة، التكيؼ االجتماعي بصفة عامة. )عبد الغفار، 

 سمات الجسمية الخصائص وال  -1

كاف يفسر التفوؽ عمى أنو تعويض إلحساس بالنقص، إلى أف أبرزت نتائج الدراسات  سابقاً 
: دراسة تيرماف ومنياتميز المتفوقيف عف غيرىـ مف العادييف في الخصائص الجسمية  المستفيضة

، و دراسة جالجر (1976)، ودراسة شيمرز (1936ودراسة ىولنجورت وتيرماف ) ، (1922)
أبرزىا دراسات تيرماف والتي بينت أف مستوى النمو .  و (266، 2225)الرحاؿ، . (1976)

الجسمي والصحة العامة ليذه الفئة مف األطفاؿ بشكؿ عاـ يفوؽ المستوى العادي، وال يعني ذلؾ 
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وأوفر صحة مف األطفاؿ  ووزناً  البد وأف يكوف أكثر طوالً  بالضرورة أف كؿ طفؿ متفوؽ عقمياً 
( أف النمو 1925(، وتشير دراسات تيرماف )52، 2221وغازي أحمد،  .)سيد سميماف .العادييف

بصفة عامة عف معدؿ النمو بيف  الجسمي والنمو الحركي لممتفوقيف يسير بمعدؿ أكبر قميبلً 
في  عف العادييف بحوالي شيريف، كذلؾ يبدأ المتفوقوف عقمياً  العادييف. إذ يبدأ ظيور األسناف مبكراً 

(. 124، 1977والمشي في سف مبكرة عف األطفاؿ العادييف بحوالي شيريف. )عبد الغفار،  الكبلـ
( أف المتفوقيف في طفولتيـ عمى الرغػـ مف تسارع الزيادة Stopper 2011كما أكد ستوبر )

المطردة في وزنيـ مقارنة بالعادييف مف نفس العمر الزمني، إال أنيـ يتميزوف بخػفة ممحوظة في 
منيـ، ولكف عمومًا فإف ىؤالء المتفوقيف  حركة أكثر مف زمبلئيـ األقؿ ذكاءً عماؿ و إدارة األ

يتميزوف بالبنية الجسمية المتناسقة والوضع الصحي المتوازف، والتكويف الجسماني الصحي مف 
حيث الطوؿ والوزف والخمو مف األمراض واإلعاقات والقصور الحسي، وحتى المتفوقيف عقميًا مف 

أقرانيـ مف ذوي اإلعاقات ومف ذوي الذكاء العادي في  فقات يبلحظ عمييـ تميزىـ عاإلعا ذوي
(. ويرى بوسيو Stopper, D, 2011, p66-68معظـ الميارات الجسدية والحركية المتاحة )

( أنو قد تظير زيادة في الوزف لدى البعض مف Puccio & Firestein 2007وفيرستيف )
نتيجة لبلنيماؾ في العمؿ الفكري واالبتعاد عف األنشطة الرياضية، الموىوبيف أو المتفوقيف وذلؾ 

فتظير لدييـ زيادة في الوزف تتراوح بيف اثنيف إلى ثبلثة كيموجرامات عف أقرانيـ العادييف. 
Puccio, G., L. Firestein., 2007), p-62 .) إال أف ىذا التفوؽ في الخصائص الجسمية

، إذ يمكف أف يكوف بعض األطفاؿ الموىوبيف فؿ موىوبضرورة أف ينطبؽ عمى كؿ طليس بال
فإف القوة ، والمتفوقيف ذوو بنية جسمية ضعيفة أو حجـ صغير أو مصابيف بأمراض أو عمؿ بدنية

نما عمى مصاحبات عمى الموىبة و  ا دليبلً توالسبلمة الجسمية ليس  )القمش والمعايطة،التفوؽ وا 
2227، 277). 

 الخصائص والسمات العقمية-2

ف أىـ ما يميز الشخص المتفوؽ عف غيره مف األشخاص العادييف يكمف في خصائصو إ
يكوف أسرع في نموه العقمي مف األطفاؿ العادييف )سيد سميماف،  العقمية، فالطفؿ المتفوؽ عقمياً 

فإف نموىـ العقمي أو العمر العقمي لدييـ يفوؽ عمرىـ الزمني ثـ أف التقدـ (. 2221وغازي أحمد، 
ي المغة والتفكير ال يعكس تمتعيـ بقاعدة مف المعارؼ والمفردات المتنامية فحسب، بؿ أنو لدييـ ف

عمى وجود قدرات عقمية وقدرة عمى التجريد متطورة بمقدار يفوؽ المتوسط  دليبلً  يعطي أيضاً 
وتعتبر الخصائص العقمية األساس الذي تبنى (. 136، 1998بدرجة ممحوظة أو جيدة. )زحموؽ، 

(إذ يرتفع 288، 2212ظـ برامج تربية الموىوبيف في التربية الخاصة. )بخيت، وىماـ، عميو مع
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ويأتي في مقدمة ىذه  معدؿ النمو العقمي لمطفؿ المتفوؽ عف معدؿ النمو العقمي لمعادي،
فإف  تقريباً  115إلى   85الخصائص العقمية الذكاء فبينما يتراوح معامؿ ذكاء العادي مف األطفاؿ 

ويزيد عف ذلؾ، فالطمبة المتفوقوف يتميزوف في  122يصؿ إلى  ء الطفؿ المتفوؽ عقمياً معامؿ ذكا
فإف أىـ صفة يتميز  (.126، 1977ارتفاع في معدؿ الذكاء ومستوى النمو العقمي. )عبد الغفار، 

في ىذا الصدد ىي أنيـ متقدموف عمى غيرىـ في المغة واألفكار .... و  بيا الطمبة المتفوقوف ذكاءً 
: إف التقدـ المتسارع في النطؽ والمغة عند المتفوقيف عقمياً  ال يعكس وجود (1969وؿ بياجيو )يق

رية تجريدية قاعدة مف المعارؼ والمفردات المتنامية فحسب بؿ إنو أيضاً  يعني وجود مقدرات فك
أىـ الخصائص المعرفية التي أف (. وبيف جرواف 58، 2224) زحموؽ،  .وعقمية متطورة جداً 

ىي: إدراؾ النظـ الرمزية واألفكار المجردة، حب االستطبلع،  الموىوبوفتمتع بيا األطفاؿ ي
ىتمامات، تطور لغوي مبكر. تنوع اال ،ز، قوة الذاكرة، الولع بالمطالعةاالستقبللية، قوة التركي

( أف أىـ الخصائص العقمية Weeb  &other(. ويرى ويب وآخروف )123، 2228)جرواف، 
لدقائؽ المغة، وقدرة عالية عمى التركيز واالنتباه  تتمثؿ بحصيمة لغوية جيدة، وفيـ أعمؽلممتفوقيف 

لوقت طويؿ، وحفظ كمية كبيرة مف المعمومات، وتعمـ الميارات األساسية بسرعة ودوف تمريف، 
وحب كبير لبلستطبلع وعمؿ األشياء والتجارب بطرائؽ مختمفة، وتركيب األفكار واألشياء بطريقة 

(. كما أف غالبية الطمبة المتفوقيف webb)   &other, 1989, p 44عادية وببديية حاضرة غير
لدييـ تميز في ميارات الذاكرة السيما الذاكرة قصيرة المدى، باإلضافة إلى قدرتيـ عمى التوظيؼ 

وتذكر  (.Puccio, G., L. Firestein., 2007, pp48-50الفعاؿ لميارات التفكير والمغة )
تتصؼ  التفكير عند الطمبة المتفوقيف دراسياً  أف عمميات (Rimm& Davis, 1989)فيز ريـ ودي

بالسرعة والمنطقية مقارنة باألطفاؿ العادييف، ذلؾ أف منطمؽ الطفؿ المتفوؽ ومنطقو ال يكتفي 
بكممة ألف بصورة مقتضبة كما ال يقبؿ أي إجابة غير منطقية أو ناقصة، فمف سماتيـ العقمية 

القدرة عمى طرح التساؤالت والفيـ الجيد لمعبلقات الموجودة بيف السبب والنتيجة، وحؿ األساسية 
وقد لخص بروش (. 4، 2225المشكبلت والتعمؽ في الموضوعات. )سيد سميماف، وأبو ىاشـ، 

(Brush, 2011( الصفات العقمية لمطمبة المتفوقيف والتي نوقشت في أكثر مف )أطروحة 122 )
( بظيور قدرة 2212إلى  1992يا والواليات المتحدة األمريكية بيف عامي )جامعية في بريطان

مع فيـ معمؽ لدقائؽ المغة، وقدرة عالية  ،رة، وحصيمة لغوية كبيرةعالية عمى القراءة في سف مبك
 ,Brush, T. A, 2011عمى التركيز واالنتباه والتذكر وحؿ المشكبلت مقارنة بالعادييف، )

pp120125 .) الصدد نركز عمى مسألة أساسية وىي أف البيئة بمثيراتيا ومكوناتيا وفي ىذا
 في استثمار ىذه الطاقات والقدرات العقمية إيجابيا. اً أساسي اً المختمفة تمعب دور 
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ما  ، فكثيراً بيف التفوؽ العقمي واالنحراؼ في السمات االنفعالية أف ىناؾ تبلزماً  شاع قديماً 
بعدـ القدرة عمى إنشاء عبلقات اجتماعية سميمة فعالة مع غيره )سيد  يوصؼ المتفوؽ عقمياً 

(. ويتفؽ سيغموند فرويد وروجرز بأف النكوص إلى مرحمة الطفولة وبراءتيا 57، 2221سميماف، 
الة طفولية ومظاىرىا ظاىرة شائعة عند المبدعيف والمفكريف كما يقوؿ فايوف أف الشخص المبدع ح

أنو لدى الموىوبيف مف السمات  (Kitano, 1990) كيتانو ( ويرى35، 2227)اليويدي،  .مستمرة
في مواقؼ صعبة مع أنفسيـ ومع اآلخريف، ومف   ُيوقعيـ والخصائص ما قد ُيعرضيـ لممجازفة أو

ر الزائدة، وقوة العواطؼ، وردود الفعؿ الكمالية، والشعو  بيف ىذه الخصائص: الحساسية
 ريس المتوازف في المجاالت العقمية واالجتماعية والعاطفية. وكذلؾ باالختبلؼ، والنمو غير

(Reis, 1995) حيث ترى أف الحياة الشخصية وعدـ توفر الوقت مف األسباب التي تعيؽ عممية 
دي الميني يؤ  تطور اإلنجاز والمثابرة عند النساء الموىوبات، كما أف غياب الدعـ األسري والتوجيو

  .إلى تعرض الموىوبيف لممشكبلت

فمف الخطأ كما يرى الخطيب والحديدي أف تفترض أف المستويات العالية مف النمو المعرفي 
ال ف و فاؿ الموىوبطألفا ،لية مف النمو في الجانب الوجدانيمستويات عا يرافقيا أوتوماتيكياً 
ينزعوف نحو مواجية تحدي  عمى صعيد تطوير ذات إيجابي فحسب لكنيـ أيضاً  يواجيوف تحدياً 

كما بينت دراسة (. 954، 2222)الخطيب، والحديدي،  .لشخصية مقارنة بأقرانيـ العادييفاليوية ا
 & Martha) مارثا وجورج(، ودراسة Newsame & Catan 2000)نيوسياـ وكاتاف 

George 2001 ( ودراسات أخرى عديدة وجود ارتباط ضعيؼ بيف الذكاء االنفعالي )كمتغير
 مستقؿ( لو تأثيره عمى مجاالت النمو المعرفي واألكاديمي والتحصيؿ الدراسي )كمتغيرات تابعة(

(Newsame, S & Catan, M, 2000, P2( ؛)Marttha, T & George, M., 2001, 
p1(، 1942(، وىولينغورث، )1922راسات المتعددة الحديثة وال سيما دراسات ترماف )د(. لكف ال

( تشير إلى ارتباط موجب بيف التفوؽ العقمي في 1981( وىاالف وكوفماف )1965ودراسة تايمور )
صوره المتعددة، وتمؾ السمات االنفعالية والصفات االجتماعية المرغوب فييا، كما تشير تمؾ 

مرتفع مف حيث التكيؼ الشخصي  الء األفراد عمى الوصوؿ إلى مستوٍ الدراسات إلى قدرة ىؤ 
(. وتذكر زحموؽ أىـ الخصائص االنفعالية واالجتماعية 112، 1977 واالجتماعي. )عبد الغفار،

التي تميز المتفوقيف عف غيرىـ مف العادييف وىي: الثقة بالنفس، واالستقبللية، والمثابرة، واالستقرار 
 (.63، 2224العاطفي، والتكيؼ االجتماعي والشخصي بصورة عامة. )زحموؽ، 
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زوف بخصائص وسمات انفعالية واجتماعية تختمؼ في لقد أكدت األبحاث أف المتفوقيف يتمي
 لمستوى الذكاء يأتي في مقدمتيا: نوعيا وحدتيا تبعاً 

(، استخداـ Perceiving Emotionsالمتمثؿ في إدراؾ االنفعاالت ) الذكاء االنفعالي -أ
(، إدارة Understanding Emotion(، فيـ االنفعاالت )Using Emotionاالنفعاالت )

 Mayer(. فقد بينت دراسات أخرى كدراسة ماير وآخروف )Managing Emotionت )االنفعاال
et al 1990( ودراسة ستوممر ،)Stottlemyer 2002 ودراسات أخرى عديدة وجود ارتباط )

مرتفع وداؿ إحصائيًا بيف كؿ مف التفوؽ العقمي والتحصيؿ الدراسي المرتفع مف جية وبيف والذكاء 
ى،  فالتفوؽ العقمي مف وجية نظر تمؾ الدراسات يمعب دورًا إيجابيًا في االنفعالي مف جية أخر 

تنمية الميارات االنفعالية وميارات التواصؿ االجتماعي )المفظي وغير المفظي( إلدراؾ وفيـ 
انفعاالت اآلخريف، والسيطرة عمى االنفعاالت الذاتية وانفعاالت اآلخريف، وتسخيرىا لتحقيؽ التكيؼ 

 ,Mayer, D. et al, 1990) ،(Stottlemyer, G, 2002, p527تماعي )الشخصي واالج
p45.) 

يتميزوف بقدر عاٍؿ مف االعتزاز بالنفس  المتفوقيفبينت دراسات عديدة أف الثقة بالنفس:  -ب
دوف تردد، ويظيػر ذلػؾ بوضوح مف خبلؿ اإلصرار والمثابرة الثقة باألعماؿ التي يقوموف بيا و 

عماؿ بدوف أف يتعرضوا لئلحباط أو التراجع، كما يتميزوف بإرادة قوية خبلؿ عػمى االنتياء مف األ
فترات الضغط الدراسي، كما تتجمى سمة الثقة بالنفس لدى المتفوقيف مف خبلؿ مبادراتيـ الفردية 
والجماعية لمقياـ بانجاز األعماؿ، وبذؿ الجيد، وطرح حموؿ لممشاكؿ والمواقؼ ودافعية عالية 

 .Puccio, G., L، وقوة إرادة، ويتميزوف بضبط النفس والقدرة عمى التحكـ الداخمي. لبلستقبللية
Firestein, 2007, pp64-65).) 

لقد نشأت فكرة مركز الضبط أو مركز التحكـ  الشعور بالمسؤولية والضبط الداخمي: -ج
(locus of control( مف نظرية التعمـ االجتماعي لمسموؾ لجولياف روتر )Rooter, J 1966 ،)

( في إطار نظري متكامؿ، Reinforcement Theoryوالتي انبثقت بدورىا مف نظرية التدعيـ )
فقد أشار )روتر( في نظريتو إلى أف النجاح أو الفشؿ الذي يحققو الفرد في حياتو العممية يمكف 

 Rooter, Jعزوه إلى عوامؿ بيئية )ضبط خارجي( أو إلى عوامؿ شخصية )ضبط داخمي( )
.B., 1966, pp260-263( ويرى تاكيدا  .)Takeda 2000مف ذوي الكفاءة  ( أف المتفوقيف

العالية يمكنيـ تقرير ما سوؼ يحدث ليـ، وبالتالي فيـ قادروف عمى التحكـ والسيطرة عمى البيئة 
 المادية واالجتماعية بدرجة كبيرة بالمقارنة مع األفراد العادييف )المتوسطيف في قدراتيـ العقمية(
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ممف يوصفوف عمى أنيـ مف ذوي الضبط الخارجي، والذيف يعتقدوف عمومًا أنيـ تحت رحمة 
 ,Takeda, Tالظروؼ وىـ بالتالي غير قادريف عمى السيطرة والتحكـ باألحداث التي يمروف بيا )

2000, pp34-38.) 

ـ القيادية في فمف أىـ الصفات االجتماعية التي يتميز بيا الطمبة المتفوقوف قدرتي: القيادة -د
المدرسة وخارجيا، فيـ قادروف عمى قيادة أقرانيـ، وبمقدورىـ كذلؾ حؿ المشكبلت الناجمة عف 
دارة الحوار والنقاش، والتفاوض بشأف القضايا الحياتية التي يتعرض ليا  التفاعؿ مع اآلخريف، وا 

نظرًا لما فإنو (. 171، 1989وشريؼ،  ،ـ محبوبوف مف أقرانيـ. )أبو عبلـزمبلئيـ، كما أني
المتفوقوف مف قدرات انفعالية ونفسية كالقدرة عمى التعبير عف الذات وحؿ المشكبلت، ولما  يمتمكو

يتميزوف بو مف ثبات انفعالي وثقة عالية بالنفس والنظرة الثاقبة والبعيدة لؤلمور والشعور 
امتبلؾ قػدرة التأثػير  بالمسؤولية واالستقبللية فيما يطرحونو مف آراء وأفكار، مما يػؤدي إلى

باآلخػريف، والقدرة عمى إقناعيـ وتوجيييـ وقيادتيـ، فإف مف الصفات التي تأىؿ المتفوؽ لذلؾ: 
 ,Newsame, S & Catan, M)القػدرة عمى التكيؼ االجتماعي، وتطوير العبلقات مع اآلخريف.

2000, P43 .)زيد نسبة ذكائيـ عف ومف جية أخرى لـ تتضح خاصية القيادة لدى األفراد ممف ت
 (.Marttha, T & George, M., 2001, pp3-7)( درجة عمى عدة مقاييس لمذكاء. 172)

 رنزولي، وقد اعتبرىا مف أىـ الخصائص المرافقة لمتفوؽ تعتبر سمة الدافعية الدافعية: -ھ
(Renzulli, 1977أحد المكونات الرئيسية في تعريفو ذو الحمقات الثبل )تضح في ثة، فالدافعية ت

الرغبة في العمؿ( لتحقيؽ اإلنجاز والتفوؽ في أحد المجاالت التي تثير  -المثابرة –)اإلصرار
اىتماـ المتفوؽ أو الموىوب، بحيث تكوف سمة الدافعية والمثابرة واالستمرارية خمؼ ذلؾ اإلنجاز 

( وجود 2223 ،( )جانييو1977 ،( )رنزولي1947 ،والتفوؽ، وقد أظيرت دراسة )تيرماف وأوديف
عبلقة إيجابية بيف سمة الدافعية لدى المتفوؽ والموىوب والتي تظير مف خبلؿ اإلصرار عمى 
العمؿ والمثابرة والرغبة في االستمرار في الميمة دوف انقطاع، وبيف تحقيؽ اإلنجاز والتفوؽ بكافة 

سـ لوحة، أشكالو سواء كاف عمى المستوى الدراسي أو في مجاؿ المواىب )كتابة قصة، شعر، ر 
 ,Newsame, S & Catan)الوصوؿ إلى معادلة رياضية معينة، أو التوصؿ إلى اختراع..إلخ( 

M, 2000, Pp54-56) ستوبر. ويؤكد (Stopper, 2011 أف سمة الدافعية تشكؿ عامبًل )
ىامًا في حاالت النجاح أو الفشؿ واإلخفاؽ في التحصيؿ الدراسي، حيث تتطمب سمات 

( أف انخفاض ,Gallagher) جػاالجػرة لمرافػقػة التػفػوؽ واإلنجػاز، فقد أكد وخصائص كالدافػعػي
الدافعية لدى المتفوقيف والموىوبيف يعود إلى الظروؼ البيئية المحيطة بيـ وفي األساليب التربوية 
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والتنشئة االجتماعية التي قد تحوؿ الدوافع الكامنة مف توظيؼ إيجابي إلى توظيؼ سمبي 
(Stopper, D, 2011, p70.) 

:  الحظنا عند التعرؼ عمى أىـ الخصائص العقمية والمعرفية التكيؼ النفسي واالجتماعي -
أنو تعبير عف ب ؼ الذكاء وفؽ االتجاه الطبيعينو يأتي في مقدمتيا الذكاء وعر لمطمبة المتفوقيف أ

الجتماعية( وعرؼ درجة الفرد في قدرتو عمى التكيؼ أو التوافؽ مع البيئة المحيطة )الطبيعية وا
)شترف( الذكاء بأنو: القدرة العامة لمفرد عمى مبلءمة تفكيره شعوريًا لممواقؼ الجديدة وأحواؿ الحياة. 

فيؤالء المتفوقيف يتصفوف بالنضج االنفعالي وضبط النفس ولدييـ  (.45، ص1981)ياسيف، 
بيـ بسرعة ولدييـ اتزاف  صحة نفسية تفوؽ أقرانيـ العادييف، وىـ ينسجموف مع التغيرات المحيطة

انفعالي وىدوء نفسي يدفعيـ إلى معالجة المشكبلت بشكؿ أفضؿ بدوف الشعور باالضطراب أو 
( أف الطمبة المتفوقيف يكونوف عادة أقدر عمى التكيؼ Cohen, 1994) كوىيفاالرتباؾ، ويؤكد 

وقدرة عالية في  مع محيطيـ الخارجي أكثر مف العادييف خبلؿ سنوات دراستيـ، فمدييـ كفاءة
 & Newsame, S)النواحي االجتماعية، ويحتموف مكانة وقيمة وأىمية مركزية لدى أصدقائيـ. 

Catan, M, 2000, Pp60-63). 

وتتجمى صفة السعي لمكماؿ لدى معظـ المتفوقيف مف خبلؿ سعييـ السعي لمكماؿ:  -ز
التفكػير دائمًا بإتقاف األشياء لوضع معايير عػالية لكػؿ أىدافيـ وتصرفػاتيـ وعػبلقػاتيػـ، و 

والموضوعات، فيـ يفكروف بطريقة الحصوؿ عمى كؿ شيء أو ال شيء، ونتيجة لشعور المتفوؽ 
باالنضباط والتحكـ الداخمي فيو يشعر بالمسؤولية لتحقيؽ األىداؼ ذات المستوى العالي، والشعور 

 (. Mendaglio, S., 2005, pp104-109بالقمؽ اإليجابي لعدـ تحقيؽ الكماؿ، )

بأنو دافع بيولوجي داخمي في  (Tiger 1979تايجر )الذي عرفو األمف النفسي:  -ح
اإلنساف يسعى مف خبللو لممحافظة عمى بقائو وراحتو النفسية المستقرة، ويعد األساس الذي ُيمكِّف 

يات التي تمكف الفرد مف العمؿ واإلنتاج ووضع األىداؼ وااللتزاـ بيا، إنو مجموعة األفعاؿ والسموك
الناس مف تجاوز المصاعب والمحف النفسية واالنفعالية التي يمكف أف تواجييـ في معيشتيـ 

(Tiger, L., 1979, P34 وقد بيف .)وروبرت وزمالئو (Robert et al, 2011 أف مفيـو )
لتوازف يتسـ باالستقرار وا دى الغالبية العظمى مف المتفوقيفً األمف النفسي الشخصي واالجتماعي ل

عمومًا، وىو يتبمور بصورة مطردة لدى المتفوؽ مف خبلؿ قدرتو في التغمب عمى ثبلثة مشكبلت 
نفسية رئيسية ىي )مقاومة الشعور بالعجز، تخطي الشعور بالعداوة، محاربة الشعور بالعزلة(، كما 

عقميًا تجعميـ  أف القدرات العقمية المتميزة والذكاء االجتماعي المرتفع )عمومًا( لدى المتفوقيف
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لوف الُممارسات السموكية السيئة في الوسط االجتماعي إلى عوامؿ ُمدعِّمة تمغي تيديد األمف  يحوِّ
النفسي االجتماعي لدييـ مف خبلؿ )جذب الدؼء العاطفي لؤلسرة، محاربة شعور النبذ، السعي 

قيؽ العدالة بيف إلى أف يكوف محاطًا بالحب والعطؼ والحناف، محاربة السموؾ العدواني، تح
األخوة..إلخ(، كميا خصائص إيجابية ُتدعِّـ مفيوـ األمف النفسي الشخصي واالجتماعي لدى الفرد 

 (.Robert, J,  E. et al., 2011, pp13-14المتفوؽ )

( تحت إطار نظريتو Carl Rogers) كارؿ روجرزإف مفيـو الذات وفؽ تقدير الذات:  -ط
ز في المجاؿ الظاىري لمشخصية، ويتكوف مف نمط اإلدراكات عف الذات ىو ذلؾ الجزء المتمي

(، وىي تنظيـ عقمي معرفي منظـ مف المفاىيـ I or Meوالقيـ الشعورية لمفرد بالنسبة ألنا الفرد )
 ,Rogersوالمدركات والقيـ الشعورية، التي تتعمؽ بالسمات المميزة لمفرد وعبلقاتو المتعددة )

C.R, 1969, p35ثة عوامؿ تسيـ في تقدير الذات  اإليجابية لدى المتفوقيف عقميًا (. وىناؾ ثبل
 وىي:

يتأثر تقدير الذات لدى المتفوؽ عقميًا بكيفية رؤية اآلخريف لو، فإذا رآه اآلخروف ذو اعتبار  -
 عالي، مف المحتمؿ أف يكوف تقدير الذات لديو ىذا مرتفعًا.

رؤيتو لنفسو مقارنة باآلخريف، فإذا رأى أف  يتأثر تقدير الذات لدى المتفوؽ عقميًا بكيفية -
 أداءه أفضؿ مف أداء مف حولو، مف المحتمؿ أف يكوف لديو مستويات مرتفعة مف تقدير الذات.

يتأثر تقدير الذات لدى المتفوؽ عقميًا بتقييماتو الذاتية ألفعالو ونتائج ىذه األفعاؿ، فاألفراد  -
 ,Newsame)ا اإلنجاز عمى أنو دليؿ عمى كفاءتيـ الذيف ينجحوف في تحقيؽ أىدافيـ يروف ىذ

S & Catan, M, 2000, p77-79) . 

اجتماعية متميزة المتفوقيف يتسموف بخصائص عقمية وجسمية وانفعالية و وخبلصة القوؿ أف 
رغـ يز النمو العقمي الكبير لدييـ. و نسبيا عف أقرانيـ العادييف، حيث يرجع ذلؾ بدرجة كبيرة إلى تم

تفوقيف أنفسيـ بالنسبة لمخصائص والسمات السالفة ال ينفي وجود فروؽ فردية بيف المذلؾ ىذا 
إنما  واحدمف ناحية أخرى ليس مف الضروري أف تجتمع كؿ ىذه الخصائص في متفوؽ الذكر، و 

يمكننا القوؿ أنو تزداد احتماالت تصنيؼ الفرد كمتفوؽ، وتزداد لديو درجة التفوؽ بالتالي بزيادة 
 فر ىذه الخصائص لديو.نسبة توا
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 ساليب الكشؼ عف الطمبة المتفوقيفأ ثامنا

فإف عممية الكشؼ عف المتفوقيف والموىوبيف غاية في األىمية والمدخؿ الرئيس لبرنامج 
رعايتيـ، حيث يترتب عمييا قرارات ىامة )تتعمؽ بالفرز والتصنيؼ( وأكد التربويوف عمى ضرورة 

يف في مراحؿ مبكرة. فإذا لـ تتـ بسيولة في مرحمة الروضة أف تتـ عممية الكشؼ عف المتفوق
( 111، 1998فيجب أف تكوف قد ظيرت بوضوح في مرحمة الصؼ الثالث االبتدائي. )السرور، 

ومما ال شؾ فيو أنو كمما تـ الكشؼ عف األطفاؿ المتفوقيف في وقت مبكر تيسرت شروط أفضؿ 
إال أننا كما وجدنا صعوبة في  ة والتعميمية المبلئمة.لممتخصصيف لتوفير الخدمات والبرامج التربوي

تحديد مفيوـ التفوؽ نجد صعوبة كذلؾ في االتفاؽ عمى معايير ومحكات محددة لمكشؼ عف 
( مجموعة أبعاد ومقاييس لعممية الكشؼ 2212وقد ذكرت صوص) الطمبة المتفوقيف وتحديدىـ،

عقمية، مقاييس التحصيؿ الدراسي، مقاييس عف الطفؿ الموىوب والمتفوؽ وىي: مقاييس القدرة ال
توصمت ديفيدسوف و  (.88، 2212اإلبداع، مقاييس السمات الشخصية والعقمية. )صوص، 

 : الطبلب الموىوبيفمف ثبلث خطوات لتحديد  إلى حؿ مكوف  1986

% مف طبلب  22 -15ص ويضـ اعتماد اختيار الطبلب عمى أساس الحص .1
 . سفة احتياط الموىبةحديدىـ وفؽ فم، ويتـ تالمدرسة

تبارات اإلبداع % أو أكثر في كؿ مف اخ 92اختيار الطمبة الذيف يحصموف عمى  .2
 .والتحصيؿ والذكاء

أولياء األمور عمى شرط أف يعتمد سيف و اعتماد الترشيح غير الرسمي مف قبؿ المدر  .3
قدي وميارة حؿ المشاكؿ عمى مبلحظاتيـ لمطفؿ في مجبلت اإلبداع والتفكير الن

 .(94، 2227لدافعية. )اليويدي، وا

 وتمر عممية الكشؼ عف الموىوبيف والمتفوقيف بثالث مراحؿ:   

  مرحمة االستقصاء -1

 Talentوتيدؼ ىذه المرحمة إلى تطوير ما يسمى في المراجع اإلنكميزية المتخصصة ب   
pool اء األمور عمى وىي عبارة عف مجموعة الطمبة الذيف يتـ ترشيحيـ مف قبؿ المعمميف وأولي

أمؿ أف يجتازوا االختبارات المقررة لبلختيار ببرنامج خاص عمى مستوى المدرسة أو المنطقة 
جيود األسرة في الكشؼ عف الموىوبيف: وتتمثؿ (. 126، 2228، . ) جروافالتعميمية أو الدولة

بيف. معظـ األطفاؿ الموىو  مقارنة بيف صفات طفميا والصفات التي يتميز بيامف خبلؿ ال
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ية بشكؿ عاـ مف ترشيحات (. ويظير أف ترشيحات الوالديف أكثر مصداق128، 2229)حجازي، 
، وغير أنو يؤخذ عمى ىذه الترشيحات ميؿ الوالديف مف المستويات االجتماعية المعمميف

الجتماعية االقتصادية اواالقتصادية الوسطى إلى التقرير بتفوؽ أبنائيـ أكثر مف ذوي المستويات 
ة عالية ، وربما يرجع ذلؾ إلى أف اآلباء األعمى ثقافة ينطمقوف مف معايير ومحّكات ذكائيمىاألع

، يضاؼ إلى ذلؾ أف اآلباء قد ال يكونوف عمى وعي تاـ بقدرات أبنائيـ يحاكوف بيا ذكاء أبنائيـ
أطفاؿ اء المتميزة وبخاصة عندما ال يوجد لدييـ إال القميؿ مف الفرص لمقارنة ذكاء أبنائيـ بذك

 .(142 ،2224آخريف مف فئتيـ العمرية. ) الوقفي، 

 مرحمة االختبارات والمقاييس -2

ويمكف تصنيؼ االختبارات المستخدمة في الكشؼ عف الموىوبيف والمتفوقيف في خمس   
فئات وىي: اختبارات الذكاء الفردية، اختبارات الذكاء الجمعية، اختبارات االستعداد الدراسي 

(. 132، 2228، ارات اإلبداع والتفكير.  ) جروافاختبارات التحصيؿ الدراسي، اختب واألكاديمي،
حيث  تمجأ كثير مف المدارس في الدوؿ التي تقدـ برامج خاصة بالمتفوقيف إلى إجراء مسح أولي 
لقدرات الطبلب بالمجوء إلى اختبارات الذكاء الجمعية المقننة بسبب موضوعيتيا وقمة كمفتيا 

ب ببيقيا. غير أف نتائج ىذه االختبارات ال يجوز أف يركف إلييا كعممية نيائية بسوسيولة تط
أنيا ال تعرض لمتفكير اإلبداعي عف  ا فضبلً وانخفاض معامبلت ثباتي التنبئيضعؼ صدقيا 

، بمعنى أف نتائج ىذه االختبارات يمكف أف يؤخذ بيا عمى سبيؿ االستئناس وتستخدـ والنقدي
في عممية ثـ يصار بعد ذلؾ إلى تطبيؽ اختبار فردي عمى أولئؾ الذيف نجحوا كعممية فرز أولية 

 .(138، 2224الفرز األولية كمتفوقيف. )الوقفي، 

يعتبر اختبار المصفوفات المتتابعة )لرافف( مف أكثر مقاييس تشخيص حاالت التفوؽ العقمي و 
)الصدؽ والثبات( عالية،  ةسيكو متريعراقة وانتشار عمى المستوى العالمي، ويتمتع بخصائص 

كما أف لو معايير عمرية ومعايير صفية، وقد جرى تقنينو مجددًا مرات عديدة في دوؿ أجنبية 
(. ومف 81-79، ص2224وعربية وعمى عينات كبيرة وممثمة لممجتمع الذي طبؽ فيو )رحمة، 

ف المغة اد الذيف يجيدو والتي تقيس ذكاء األفر   Aاالختبارات الجمعية لقياس الذكاء اختبارات ألفا 
ميزية والتي تستخدـ مع الذيف ال يجيدوف المغة االنك B، واختبارات بيتا االنكميزية قراءة وكتابة

 .(65، 2222واألمييف.)عبيد، 

ات االستعداد الدراسي ومف االختبارات والمقاييس المستخدمة في الكشؼ عف المتفوقيف  اختبار 
االت محددة مثؿ االستعداد ت أو االستعدادات الخاصة في مج: و تصمـ لقياس القدراواألكاديمي
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، وتستيدؼ خاصة التنبؤ بمدى نجاح المتعمـ انيكياالستعداد الميكو  ،المغوي، واالستعداد الموسيقي
 (.246 ،2221، ـ البلحؽ المرتبط بيذا االستعداد. )ميخائيؿفي التعم

الرياضيات( أحد أساليب تشخيص التفوؽ تمثؿ اختبارات التحصيؿ )المغة، القراءة، الكتابة، و 
دائو األكاديمي مع أفراد أرنة لمتفوؽ بمقاالتعميمي والتحصيمي لمطالب ا األداءوتقـو عمى تقييـ 

 (65، 2221المجموعة العمرية التي ينتمي إلييا. )عفيفي، 

و أ  divergentالتفكير التباعدي ف المتفوقيف  اختبارات اإلبداع و ومف أساليب الكشؼ ع
ويستند ىذا المحؾ إلى إظيار المبدعيف والموىوبيف مف األطفاؿ .  productiveالتفكير المنتج 

الذيف يتميزوف بدرجة عالية مف الطبلقة والمرونة واألصالة في أفكارىـ بحيث يتـ الكشؼ عف 
لعقمي الفرد المتفوؽ مع بياف مدى تباينو عف غيره، ويتطمب ىذا المحؾ االىتماـ بدراسة التكويف ا

ومرتجى،  لمفرد مع محاولة التعرؼ عمى تمؾ القدرات التي تسيـ في عممية االبتكار. )العاجز
ومف األدوات المفيدة التي تـ تطويرىا واستخداماه في الكشؼ عف الطمبة (. 342، 2212

 المتفوقيف قوائـ التقدير التي تعالج الخصائص القابمة لممبلحظة، ومف أمثمتيا:

(: التي Renzulli et al, 1971) ير السموكية التي طورىا رنزولي ورفاقوقائمة التقد -أ
تستخدـ لتحميؿ الخصائص السموكية لمطمبة المتفوقيف، وبنيت ىذه القائمة لتستخدـ مف قبؿ 
موا خصائص الطمبة في مجاالت )القدرات التعميمية، الدافعية والتعمـ، اإلبداع والروح  المعمميف ليقوِّ

 واصؿ مع اآلخريف، األعماؿ الفنية(.القيادية، الت

(: التي Plowman & Rice 1971) وبالوماف( Lucito 1974) لوستيو قائمة -ب
تستخدـ تقديرات المعمميف لتحديد الطمبة المتفوقيف والمبدعيف مف خبلؿ تقييـ سموكيـ داخؿ غرفة 

 (.329-328، ص2225الصؼ وخارجيا )الخطيب والحديدي، 

  مرحمة االختيار -3

، وفي وبة تستخرج لكؿ طالب عبلمة مجمعة، وتجميع البيانات المطمبعد إجراء االختبارات
، ويتولى القائموف عمى في قائمة بالترتيب حسب عبلماتيـ ضوء ىذه العبلمات تدرج األسماء

ف التعرؼ  ب مف القائمة حسب ترتيب العبلماتبرنامج تعميـ الموىوبيف اختيار العدد المطمو  وا 
طة، .  )القمش والمعايكـ الخبراء في المياديف المتخصصةمى الموىبة والتفوؽ يشترط حالرسمي ع
2227 ،276.) 
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حرصت أغمب المجتمعات إلى الكشؼ والتعرؼ عمى فئة الموىوبيف والمتفوقيف مف  فقد
أفرادىا، وذلؾ التخاذ اإلجراءات والتدابير التربوية الخاصة المناسبة المنطمقة مف فيـ شخصيتيـ، 

تنوعت األدوات و كما تطورت اعدتيـ عمى تحميؿ وحؿ مشكبلتيـ و تقدير احتياجاتيـ، ومسو 
والمقاييس المستخدمة في عممية الكشؼ عف المتفوقيف وفؽ منيجية عممية واضحة ازدادت 

 وجدواىا. مصداقية النتائج ودقتيا
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 حاجات ومشكالت الطمبة المتفوقيف المحور الثاني
ف والموىوبيف منذ اكتشافيـ سواء كانوا في الطفولة المبكرة أو خبلؿ إف األطفاؿ المتفوقي

مراحؿ نموىـ و دراستيـ األولية وما يمييا مف مراحؿ، ىـ بأمس الحاجة إلى التعرؼ عمى 
وسنتناوؿ بيذا المحور حاجات الطمبة المتفوقيف ومشكبلتيـ وسبؿ  ،مشاكميـ، وانفعاالتيـ وحاجاتيـ

 ميميا.الوقاية منيا وحميا وتح

  حاجات الطمبة المتفوقيف  أوال

الحاجات: وىي المطالب األساسية لمنمو النفسي لمفرد، والتي يجب أف يتعمميا الفرد، حتى 
في حياتو، وعدـ تحقيقيا أو إشباعيا يؤدي إلى الشقاء والفشؿ في الحياة.  وناجحاً  يصبح سعيداً 

مف الحاجات الخاصة )النفسية واالجتماعية مجموعة  (. ولمفرد المتفوؽ عقمياً 96، 1997)زىراف، 
ي يجب إشباعيا داخؿ وخارج والتربوية والتعميمية  إلى جوار الحاجات البيولوجية والصحية ( الت

، ولكنيا لدى المتفوقيف تختمؼ مف ىي ذاتيا موجودة لدى أي فرد عادي، وىذه الحاجات األسرة
مبة المتفوقيف، ليـ دوافعيـ وحاجاتيـ الجسمية حيث المقدار وطريقة التقديـ والتقييـ . فإف الط

والنفسية واالجتماعية التي يسعوف إلى إشباعيا، ويتوقؼ مدى تكيفيـ عمى درجة ىذا اإلشباع 
 (.3، 2225ناصر، )

نسانية ىي التي تطمقيا الحاجة وتستخدـ مف أجؿ تزويد الحاجات، يقوؿ ماسمو إف الطاقة اإل
ذا ظمت اوليا مستويات عدة، و  تستنزؼ كميا لحاجات في أحد المستويات غير محققة فإف الطاقة ا 
 .(Maslow, 1971)بحسب تصنيؼ ىـر ماسمو و   .(Maslow, 1968)عند ذلؾ المستوى فقط
، تمييا الحاجات األمنية، ثـ الحاجة إلى الحب تأتي الحاجات الجس مية الفيزيولوجية في قاعدة اليـر

، أي الذات، ثـ الحاجة إلى السمو والتعالي فوؽ الوجود المادي ر، تمييا الحاجة إلى تقديواالنتماء
حدود المعرفة  الحاجة إلى حرية اإلرادة المطمقة التي تتجاوز عالـ المحسوسات المحصورة في

 (. 13، 2221، )المحاسنة التجريبية لئلنساف.

 الحاجات الخاصة بالمتفوقيف بأنيا تمؾ (Peterson, 2006)ويوضح لنا  بترسوف  
التي  الحاجات )المادية والفيزيولوجية واالجتماعية و النفسية والتربوية والتعميمية والصحية والمينية(

، مراكز تربية ف المشرفيف )ولي أمر، جيات راعيةتتطمب تمبيتيا  طرؽ وأساليب خاصة تقدـ م
ات بما خاصة، مؤسسات الدعـ ...( ليتمكف المتفوؽ ذو الحاجات الخاصة مف تمبية تمؾ الحاج

والتوافؽ النفسي ير مياراتو واالستمرار بالحياة وتحقيؽ التوازف الصحي و يحقؽ لو المزيد مف تطو 
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كما عرؼ بوسيو . (Peterson, J.S., 2006,p60)االجتماعي والتربوي والميني الشخصي و 
الحاجات الخاصة بالمتفوقيف بأنيا تمؾ الحاجات التي  (Puccio&Firestein,2007)وفيرستيف 

مباشرة ) ولي تـ التعبير عنيا مف قبؿ الفرد المتفوؽ نفسو أو مف قبؿ مف يشرؼ عمى رعايتو الي
شخيص والتقييـ ، المرشد النفسي المعمـ التربوي، ...( مف خبلؿ التاألمر المشرؼ الصحي

، التي إذا لـ يتـ إشباعيا في الوقت المناسب فإنيا قد تقود لتأخر في تنمية والمبلحظة اليومية
 Puccio &Firestein, 2007)تطور الميارات النفسية واالجتماعية والصحية والتعميمية.و 

,p45) ( الحاجات الخاصة بالمتفوقيف والموىوبيف بأنيا حالة مف  2228 ،.  كما عرؼ )جرواف
، النفسية، االجتماعية، الصحيةالنقص غير الطبيعية في إحدى أو بعض أو كؿ الحاجات )

لحاجات الخاصة ية، المينية، ...( التي إذا لـ تمؽ إشباعا لدى الفرد المتفوؽ ذي ا، الترفييةالتربوي
والتوتر واختبلؿ التوازف  ، وبدرجة معينة فإنيا قد تثير لديو نوعا مف الضيؽوفي الوقت المناسب

( إلى الحاجات الخاصة Schultz) et 2011. وينظر شولتز وآخروف( 53، 2228)جرواف، 
ا تمؾ الحاجات التي تقود تمبيتيا إلى مزيد مف تطوير القدرات الخاصة لدى الطالب بالمتفوقيف بأني

المتفوؽ )طفؿ، مراىؽ، بالغ( وتمكنو مف تحقيؽ مزيد مف التكيؼ مع واقعو المادي واالجتماعي، 
، تقدير الذات، انعداـ الخوؼ والقمؽ، ...(. وحاجات مف مجموعة حاجات نفسية )أمف نفسيوتتض

لشعور اىج خاصة، وسائؿ تعميمية، طرائؽ تدريس خاصة، ...(، وحاجات اجتماعية ) اتربوية )من
غير المفظي، وحاجات مينية) التقييـ الميني، االختيار الميني...( التي بالتقبؿ، التفاعؿ المفظي و 

لمتفوؽ إلى إف لـ يتـ إشباعيا أو حصؿ اضطراب اإلشباع فييا فإنيا ستؤدي إلى تعرض الطالب ا
، يأتي في مقدمتيا تأخر في تطور وتنمية الميارات العقمية واالجتماعية د مف المشكبلتالعدي

والنفسية والتربوية والمينية، فإشباع ىذه الحاجات الخاصة في الوقت المناسب يجنب الطالب 
 ,Schultz,E.W et alالمتفوؽ الكثير مف أشكاؿ التدىور في مجاالت النمو السابقة 

2011,p4-85)وقد .) ( أكد  سوؾ وسيدنيSuk & Sideny 2006 بعد استطبلع عدة )
، يساىـ في تحديد نوع البرامج خاصة لممتفوقيف عقميًا والمبدعيفدراسات أف تحديد االحتياجات ال

التعميمية الفردية والجماعية الخاصة والتي تسيـ في زيادة تفوقيـ العقمي، وتجعميـ أقدر عمى 
صة )في االنتباه، الذاكرة، التفكير، اإلدراؾ( لحؿ المشكبلت التي توظيؼ قدراتيـ المعرفية الخا

(. كما أشار مارديؿ و وودكوؾ Suk, J., Sideny, M., 2006, pp33-34تواجييـ )
(Mcardle & Woodcock, 2011 ،إلى أف حالة التفوؽ العقمي مف األمور الصعبة الفيـ )

صعوبة تحديد الحاجات الخاصة لؤلفراد ومثيرة لممخاوؼ في بعض الحاالت، مما قد يؤثر في 
المتفوقيف عقميًا، تمييدًا لتمبيتيا فيما بعد، فالحاجات الخاصة لممتفوقيف عقميًا عمى الرغـ مف 
تشابييا مع تمؾ الموجودة لدى أقرانيـ العادييف، إال أنيا مختمفة مف حيث الشدة والعمؽ واالتساع 
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(Mcardle, J. & Woodcock, R., 2011, p7.) لقد أوضح جاردنر (Gardener, 1983) 
أف حاجات األطفاؿ المتفوقيف والموىوبيف ىي نفسيا حاجات األطفاؿ العادييف، ويمروف كذلؾ 
بنفس مراحؿ النمو كاألطفاؿ اآلخريف، رغـ أنيـ يمروف بمراحؿ النضج في مراحؿ مبكرة، وبسرعة 

الستقرار في مراحؿ النمو باإلضافة أعمى مف األطفاؿ العادييف، مما قد يجعميـ يختبروف عدـ ا
( إلى أف النضج االنفعالي (Webb, 1993إلى عدـ النمو المتوازف لبعض النواحي، وقد أشار 

لدى المتفوقيف والموىوبيف ال يسير بنفس مسار نضجيـ العقمي، فالنضج االنفعالي يكوف أػقوى 
بقوة وسرعة نموىـ مف الناحية  لدييـ مما ىو لدى األفراد ذوي القدرات المتوسطة، ولكنو ليس

العقمية، وبالتالي فإف عدـ التوازف بيف النمو االجتماعي والنفسي، والنمو العقمي يمكف أف ينعكس 
عمى االستعداد العاـ لنمو الموىبة، وتوظيفيا واستغبلليا، وما ينتج عنيا كذلؾ مف أشكاؿ  سمباً 

  .(Bireleyad& Genshaft, Altman, 1985, Freeman,  1991)سوء التكيؼ. 

"الحاجات الخاصة التي يمكف أف تظير لدى المتفوقيف، بحكـ خصائصيـ و ترى زحموؽ أف 
 المتعددة، كثيرة، ومتعددة، ولعّؿ أىميا ما يمي:

مكاناتو واستعداداتو.  .1  الحاجة إلى مزيد مف اإلنجاز ليناسب ذلؾ ما تدفعو إليو قدراتو وا 
اآلخريف لو ليتناسب ذلؾ التقدير مع ما يشعر بو نحو نفسو  الحاجة إلى مزيد مف تقدير  .2

 وما تؤّكده إنجازاتو.
الحاجة إلى مزيد مف العناية لتكوف العناية متناسبة مع ما يشعر بو مف رغبة ممّحة في  . 3

 مزيد مف اإلنجاز.
ز الحاجة إلى برنامج دراسي خاص. ولعؿ ىذه ىي أكبر حاجاتو الخاصة، فإنجازه المتمي  .4

 والسريع يشعره بفراغ يجب إشغالو.
وثمة حاجة واسعة اإلطار تشمؿ النشاط غير النظامي، أو بما معناه النشاط خارج حجرة  . 5

 الدراسة.
وىناؾ الحاجة إلى نوع مف االندماج االجتماعي الذي يوفره لو األصدقاء والتعاوف مع  . 6

أو مف موقفيـ منو"  ب مف التفوؽاآلخريف مف دوف أف يؤدي إلى شعوره معيـ بالغربة بسب
  (.18 ،2221)زحموؽ، 

 : تراه االتحادات القومية لمتربية ما اجات الموىوبيف والمتفوقيف وفؽوفيما يأتي عرض لح

 . حث عف المعاني والعبلقات الجديدةالحاجة إلى االستطبلع العقمي والب .1
 . باء والمدرسيفعاية مف قبؿ اآلالحاجة عمى إلى التأييد والدعـ والتشجيع والر  .2
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 .أف يكتسب الميارة في تقويـ الذات، و الحاجة إلى الدراسة بشكؿ مستقؿ، والبحث بنفسو .3
، وذلؾ ى مستوى مناسب مف الثراء والتحديالحاجة إلى أف يكوف المنيج الدراسي عم .4

 لتسييؿ النمو األكاديمي بزيادة الدافعية إلى التعمـ. 
 الحاجة إلى إتقاف ميارات االتصاؿ.  .5
 الحاجة إلى أنشطة متنوعة تشعرىـ بمعنى التغيير.  .6
الحاجة عمى استثارة الخياؿ والتخيؿ ، وتنمية ميارات التفكير عامة ، والتفكير االبتكاري  .7

 خاصة. 
دراؾ إلمكانات المستقبؿ، وحقائؽ الحاضر، وتراث الماضي.  .8 الحاجة إلى رؤية عميقة وا 

الحاجات الخاصة بالطمبة المتفوقيف في  (. وعموما يمكف تقسيـ تمؾ68، 2229)الزعبي، 
 : أي مرحمة عمرية إلى عدة مجاالت رئيسية وفؽ الترتيب التالي

 والتربوية ة المعرفيالحاجات  -1

أي توفير البيئة التربوية والتعميمية الخاصة والمتناسبة مع القدرات العقمية والمعرفية العالية 
مدخبلت العممية التربوية  وية والتعميمية الخاصة جميعلمطمبة المتفوقيف، فالمقصود بالبيئة الترب

( أنو ال يوجد مكاف يؤثر بالمتفوقيف عقميًا أكثر مف Tomey, 2009وقد أكد تومي ). الخاصة
المدرسة، فإذا كانت المدرسة ال تمبي الحاجات الخاصة لمفرد المتفوؽ عقميًا فإنيا ستكوف مصدرًا 

الدراسي وتدني مستوى التحصيؿ، مما يجعؿ ىذا النوع مف غير متوقع لمضغوط النفسية والفشؿ 
 ,Tomeyالمدارس تفقد الكثير مف الشروط التي يجب أف تتبعيا لرعاية وتنشئة المتفوقيف عقميًا )

A., 2009, p3-5 ًلوضع العموميات والفرضيات،  (. يحتاج الطالب المتفوؽ إلى إعطائو فرصا
فة لما يممؾ مف ميارات عقمية عميا كالتجريد والتعميـ واختبارىا، واستخداـ استراتيجيات مختم

قدرات مختمفة عنو، لكي  فآخريف يمتمكو  ف المفيد جدا أف يتعرؼ عمى أفرادٍ والتقييـ. لذا فإف م
عمى تقييـ نفسو واآلخريف، كما يحتاج إلى التدريب عمى وضع تساؤالت وحموؿ مع  يكوف قادراً 

فمف أبرز  (.2221و)المحاسنة،  ,(Clarck, 1983)االىتماـ بسموؾ مثابر نحو اليدؼ. 
 الحاجات والمتطمبات التربوية والتعميمية التي يحتاجيا المتفوقوف ما يمي:

 المناىج الخاصة بالطمبة المتفوقيف:  - أ

، بعد االطبلع عمى العديد مف ضوع نود أف نشير إلى مبلحظة ىامةقبؿ الخوض في ىذا المو 
بيف  تي تحدثت عف التربية الخاصة لممتفوقيف الحظنا تداخؿ أو خمطالمصادر العممية الراجع و الم

يتحتـ عمينا  مجموعة مف المفاىيـ والسيما، البرامج، المناىج، األساليب، المحتوى، .... لذلؾ
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: فالمنياج في التربية الخاصة ىو جممة مصطمحات قبؿ المباشرة باستخدامياتوضيح ىذه ال
طات التربوية، وىذه اإلجراءات تحدد ماذا سيعمـ )المحتوى(، إجراءات تيدؼ إلى تنظيـ النشا

وكيؼ سيعمـ )األساليب(، وبشكؿ عاـ تتمثؿ مجاالت المنياج األساسية في التربية الخاصة بثبلثة 
محاور: المجاالت النمائية، مجاالت الميارات المحددة، مجاالت اإلثراء والتدعيـ. )الخطيب، 

: األىداؼ، ىيو : مشروع تربوي يتضمف مجموعة مف العناصر جفالمنيا. (56، 2223الحديدي، 
والمحتوى، والفعاليات واألنشطة والطرائؽ والوسائؿ المستخدمة مف أجؿ بموغ األغراض التربوية، 

ممية فإف دراسة المنيج يعني تناوؿ الع. (23، 2226وأدوات التقويـ. ) بشارة والياس،  وأساليب
األىداؼ والمحتوى وطرائؽ التعميـ والتعمـ وأساليب تنظيـ النشاط : التربوية بأبعادىا المختمفة

ومف أىـ  .في التدريس )النظر لممنيج كنظاـ( المدرسي والتقويـ ... وذلؾ  وفقاً  لمدخؿ النظـ
 : اىج الطمبة الموىوبيف والمتفوقيفخصائص من

 . األفكار المعقدة والمتطورةأف تحتوي عمى مستوى عاؿ مف  .1
ة التي تتعدى الطمبة لممعمميف لتوسيع مدى الخدمات التعميمية المقدمأف توفر فرص  .2

 . األكثر قدرة
الحاجات الفردية الخاصة بكؿ أف يتمكف المعمـ مف تكييؼ المحتوى ومبلئمتو ليناسب  .3

 . طالب
 . اجأف تستخدـ ميارات التفكير العميا التي تعد مكممة لممني .4
 لموضوعات والقضايا الموجودة في المنياجأف تعمؿ عمى تنظيـ المحتوى بناءً  عمى ا .5

 .األساسي مع إجراء بعض التعديبلت
 .خدـ األفكار التجريدية بشكؿ كاؼأف تشجع عمى است .6
 . ستكشاؼ والبحث في مجاؿ اىتماميـأف توفر فرصاً  لمطمبة لبل .7
 (.114، 2229ة ومتقدمة.) الزعبي، إف توفر فرصاً  لتقديـ نتاجات مبدع .8

ات إلى أف انخفاض التحصيؿ أو ارتفاعو لدى الطمبة المتفوقيف يرتبط في فقد أشارت الدراس
طمبة المتفوقيف يجب كثير مف األحياف بالمنيج وطريقة بنائو وتكوينو، فمناىج المدارس الخاصة بال

(. فالطمبة 14، 1995عمى ما لدييـ مف قدرات عقمية ومعرفية خاصة. )السالـ،  أف توضع بناءً 
ف بقدرة عالية عمى الفيـ واالستيعاب، وقدرة ممحوظة عمى االستدالؿ واالستنتاج، يتميزو  المتفوقوف

وربط المعمومات ببعضيا ومف ثـ توظيفيا لحؿ المشكبلت، واالنتقاؿ بيا مف مستوى المعرفة إلى 
مستوى ماوراء المعرفة، مما يتطمب بناء أىداؼ تربوية وتعميمية وسموكية مبلئمة تتوافؽ مع ىذه 

(  45، 1995، وتختمؼ عف تمؾ األىداؼ الموضوعة لمطمبة العادييف. )سميماف، الخصائص
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وجود عدة تشير مراجعة األدب التربوي حوؿ مناىج تعميـ الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف إلى و 
 : اتجاىات تتعمؽ بالمحتوى

 :نظاـ اإلسراع أو التسريع 
مدة أقصر أو ج الدراسية المقررة في : إتاحة الفرصة لمطالب القادر عمى إتماـ المناىالتسريع

، بحيث يتضمف تزويد الطالب الموىوب أو المتفوؽ بخبرات تعميمية تعطى عمر أصغر مف المعتاد
ومف أىـ مبررات استخداـ ىذا . (285، 2227)القمش والمعايطة، . عادة لؤلطفاؿ األكبر منو سناً 

ة السمات العقمية والمعرفية لمطبلب األسموب: أسموب سيؿ مف الناحية اإلدارية، يتضمف مواجي
ويتـ  . (221، 2224)عامر، . مع ضماف خروجيـ إلى الدراسة العممية التخصصية مبكراً 

التسريع وفؽ عدة أشكاؿ أىميا: القبوؿ المبكر في رياض األطفاؿ أو في المدرسة اإلبتدائية، 
ر في الجامعة. )زحموؽ، تخطي الصفوؼ، ضغط الصفوؼ، تجاوز المواد الدراسية، القبوؿ المبك

2224 ،126 ) 
 :نظاـ اإلثراء أو التعمؽ 

: ىو تزويد الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف بخبرات متنوعة ومتعمقة في موضوعات أو اإلثراء
. أنو يتضمف إدخاؿ تعديبلت أو إضافات عطى في المناىج المدرسية العاديةنشاطات تفوؽ ما ي

يف. والتعديبلت يمكف أف تكوف مواد دراسية ال تعطى لمطمبة عمى المناىج المقررة لمطمبة العادي
العادييف أو بزيادة صعوبة المواد الدراسية التقميدية دوف أف يترتب عمى ذلؾ اختصار لممدة الزمنية 

ويركز تاننبوـ عمى (. 282، 2227ش والمعايطة، البلزمة عادةً  لبلنتياء مف مرحمة دراسية. )القم
يجاً  مميزاً  عف د عمى أف اإلثراء لممتفوقيف والموىوبيف يتطمب دائماً  من، ويؤكمناىج اإلثراء

، وفي ذلؾ يقدـ مايسميو بمصفوفة اإلثراء التي يمكف استخداميا في تصميـ المنيج النظامي
ءمتيا ليؤالء بلـ مالمناىج لممتفوقيف والموىوبيف وتتضمف أنماطاً  خمسة مف المحتويات التي يت

،  ساسي لممنيج ومحاوره في وقت أقؿتعميـ المحتوى األ .سيع الميارات األساسيةتو : ، وىيالطبلب
األنشطة . س مف كفاءات المعمميف وخبراتيـتعميـ المحتوى عمى أسا ،توسيع األساس المعرفي
بيف وثمة نظاـ آخر في تربية وتأىيؿ الموىو . (451، 1998وي، . ) البببلالتعميمية خارج المدرسة

 .و نظاـ التجميعوالمتفوقيف وى

  نظاـ التجميع : 
  .(136، 2224) معوض،  .ىوبيف في مدارس أو فصوؿ خاصة بيـوىو جمع المو  
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نبلحظ بأف التربية التقميدية تركز غالباً  عمى محتوى المنياج أو عمى المعمومات والمعارؼ 
كبر لمعممية والخبرات المتضمنة في المنيج فقط ولكف تربية المتفوقيف تتطمب نظرة شمولية أ

، لذلؾ نادى البعض بنمط آخر ة الطالب كمحور لمعممية التربويةالتربوية واىتماماً  أكبر بشخصي
وظيرت معيا حركة قوية لزيادة االىتماـ ببرامج تنمية اإلبداع لمطمبة اإلبداعية وىو التربية لمتربية 

 المتفوقيف.

 البرامج الخاصة بتربية المتفوقيف:

مى أدبيات عمـ النفس والتربية الخاصة بالمتفوقيف الحظنا التركيز مف خبلؿ االطبلع ع
 ، ومف أىـ مبررات ذلؾ ما يمي:اـ بإعداد برامج خاصة بالمتفوقيفالمكثؼ عمى االىتم

لجميع التبلميذ الحؽ في تعميـ يتناسب وقدراتيـ ويتيح ليـ تنمية ىذه القدرات إلى  .1
 ة ولكف حؽ تربوي.حدىا األقصى، فبرامج المتفوقيف ليست مكافأ

عمى ذلؾ فإف  المتفوقوف ليـ حاجات تعميمية مختمفة إلى حد ما عف العادييف، وبناءً  .2
 المنيج المتبع في المدرسة يجب أف يحتوي عمى برامج تمبي ىذه الحاجات.

حاجات الطمبة المتفوقيف متنوعة في جوىرىا شخصية، اجتماعية، فكرية، حاجات  .3
ورة وجود برامج تستجيب ليذه الحاجات المختمفة تحقيؽ الذات،...مما يؤكد ضر 

 والمتنوعة. 
إف تطبيؽ مناىج اإلثراء والتجميع و التسريع يتطمب وجود برامج خاصة مرنة ليست  .4

مقيدة بأنماط وتفصيبلت محددة ال يمكف الخروج عنيا بؿ مرنة قابمة لمتعديؿ والتقويـ 
 والتطوير المستمر.

لخاصة بالمتفوقيف بمفيوميا الواسع واستجابة لمبادئ التربية فيذه البرامج جزء مف المناىج ا
التي يأتي في مقدمتيا التركيز عمى المتعمـ كمحور لمعممية التربوية أي اختيار كما ذكرنا الحديثة 

عداد المعمـ بما يحقؽ النيوض الشامؿ المتكامؿ بشخصية الطالب  المحتوى والطريقة والوسيمة وا 
برنامج بيردو ، برنامج التفكير المنتج، برنامج مايرز _تورانس لبرامج:ومف أىـ ىذه االمتفوؽ 

برنامج التدريب ، برنامج أكروف المدرسي االستكشافي، برنامج بارنيز، لتنمية التفكير اإلبداعي
برنامج أدوات التفكير ، برنامج الماستر ثنكر، برنامج كورت لتعميـ التفكير، عمى الخياؿ المبدع

أما عف طرائؽ التدريس المصممة لمعمؿ مع الطمبة . (275، 2229) الزعبي،  . اهلتوجيو االنتب
(.وأف تعمؿ عمى 84، 2221المتفوقيف يجب أف تراعي الفروؽ الفردية فيما بينيـ )رحمة، 

بحيث يكوف محور العممية النيوض الشامؿ المتكامؿ بشخصية المتفوؽ)عقميا، نفسيا، اجتماعيا(، 
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عمى توظيؼ قدراتيـ العقمية والمعرفية في تطبيؽ المعارؼ المكتسبة في تحميؿ وأف تعمؿ  ،التربوية
وحؿ المشكبلت الواقعية، انطبلقا مف تنمية ميارات الطمبة المتفوقيف بيدؼ تشجيعيـ عمى البحث 
والتنقيب والتساؤؿ والتجريب بطرائؽ إبداعية ونيج متفرد مف أجؿ التعمـ والتعامؿ مع الحياة عمى 

عة في مجاؿ تفعيؿ عمميات فطرائؽ تدريس الطمبة المتفوقيف يجب أف تقدـ تطبيقات واس حد سواء،
ف حؿ المشكبلت إبداعياً التفكير نموذج لمتعميـ  ، وتطبيقات عممية لمتعمـ القابؿ لمتعميـ واالنتشار، وا 

فراد الفني، واالكتشاؼ العممي والتساؤؿ االجتماعي، وىو كذلؾ نموذج لتنمية العبلقات بيف األ
 (.19، 2225 ومزيؿ لمتوتر الذي قد يمحؽ بالفرد أحيانا.)المصري،

يدركوف  بشكؿ متميز ومينياً  عمى حاجة الطمبة المتفوقيف لمعمميف مؤىميف تربوياً  نركز أيضاً و 
، ويمتمكوف الميارة الكافية بتطبيؽ البرامج وتنفيذ المناىج الخاصة بما يحقؽ طبيعة المتفوقيف
فبرامج  السموكية والمتوسطة المدى والعامة أو الغايات التربوية بعيدة المدى. األىداؼ التربوية

التدريب أثناء الخدمة تمعب دورا كبيرا في تنمية الكفايات المعرفية واآلدائية لمعممي التربية الخاصة 
 (Jonsen, 2006)وعمى الجامعات إيجاد تخصصات أكاديمية في مجاؿ الموىبة والتفوؽ. 

ـ االختيار عف طريؽ لجنة مف التربوييف الخبراء، وأف يتـ تقييـ أداء المرشحيف العممي ويجب أف يت
عف طريؽ مبلحظتيـ أثناء التدريس في مدارسيـ، ودراسة ممفات المتقدميف مف جميع النواحي 
األكاديمية والمينية والشخصية ، وبعد أف يتـ اختيار العدد المطموب مف المعمميف ينبغي تنظيـ 

. (226، 2228العمؿ وأثناء العمؿ بصورة منتظمة.  )جرواف، تدريبية ليـ قبؿ البدء ب برامج
ونركز عمى أىمية تقنيات التعميـ في تربية المتفوقيف )الوسائؿ التكنولوجية المبرمجة لمتعميـ 
مـ بالمفيوـ الحديث( وىي المعينات السمعية والبصرية المستخدمة بالتعميـ والتعمـ، والتي تمكف المع

، والبد لتقنيات التعميـ اج إلى المتعمميف بكفاءة وفاعميةمف توصيؿ محتوى المادة التعميمية في المني
، كينيـ مف استيعاب المادة العممية: تمفوقيف أف تحقؽ وظائؼ عديدة أىمياالخاصة بالطمبة المت
يجاد بيئة تعميمي لمكتسبة في المعرفة ا، بما يمكنيـ مف تطبيؽ ة افتراضية تحاكي الواقع الحقيقيوا 

ثارة الدافعية وتقديـ المعمومات، و حؿ المشكبلت الحقيقية ، ووظيفة توجييية لمجوانب الفكرية ا 
، ويعد الحاسوب عمى أفضؿ النتائج بأقؿ التكاليؼ والعقمية، ووظيفة تنظيمية مف خبلؿ الحصوؿ

أكبر قدر ممكف مف المعمومات  ، والتي تتيح تقديـمف أىـ الوسائؿ التعميمية الميمة التربوي حالياً 
(Sternberg,Rm&Smith,C,.2005,p193) تعد البيئة المدرسية الغنية بمصادر التعمـ . حيث

وفرص اكتشاؼ ما لدى الطمبة المتفوقيف مف استعدادات واىتمامات، بمثابة البنية التحتية لمبرامج 
اكتشاؼ طالب لديو استعداد  المدرسية التي تيدؼ إلى تنمية التفكير واإلبداع، إذ كيؼ يمكف

لمتفوؽ في الحاسوب أو الموسيقى بدوف توفر أجيزة الحاسوب أو اآلالت الموسيقية. )جرواف، 
(. فإف تربية ورعاية الطمبة المتفوقيف تحتاج إلى بيئة مدرسية مناسبة تبدأ مف 293، 2222
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، ولذا يجب أف تكوف غرؼ تى تجييزه بكافة األجيزة والمعدااالختيار الجيد لممكاف، ثـ العمؿ عم
المدرسة واسعة المساحة جيدة التيوية واإلضاءة، بحيث يتـ تقسيميا إلى مجموعة مف الزوايا 

، ة مزودة بكافة التجييزات والموادالمختمفة، ويجب أف تضـ مدرسة المتفوقيف مختبرات عممي
بكة اإلنترنت، مشاغؿ ؼ لمحواسيب متصمة بش، وغر ة بشتى الكتب والمجبلت والدورياتومكتبة ثري

وسائؿ مواصبلت لتنقؿ  ، صالة لتناوؿ الطعاـ، ...مع توفرفنية، مبلعب وساحات، صالة رياضية
 (.341، 2212، وأف تكوف مزودة بوحدة لمرعاية االجتماعية والنفسية.)العاجز ومرتجى، الطمبة

مكوناتو ككؿ، فكؿ كما ذكرنا في المقدمة ينظر اليوـ إلى العممية التربوية كنظاـ أي تعمؿ 
، وأي خمؿ بأحد العناصر ينعكس ظاـ يؤثر ويتأثر بالعناصر األخرىعنصر مف عناصر ىذا الن

فمف مكونات العممية التربوية لمطمبة المتفوقيف مثبل: المعمـ، البيئة،  عمى العناصر األخرى. سمباً 
صائصو وتعمؿ عمى المنياج، ويعتبر الطالب محور ىذه العممية، ولذلؾ يجب أف تتركز حوؿ خ

إشباع حاجاتو وحؿ مشكبلتو المختمفة ونشير إلى أف الخمؿ أو الضعؼ أو التقصير بأحد مكونات 
الخمؿ بانتقاء الطمبة المتفوقيف يؤدي  عمى المكونات األخرى. مثبلً  العممية التربوية ينعكس سمباً 

ف، مما يترتب عمى ذلؾ مزيد إلى زيادة الفروؽ الفردية بيف الطمبة الذيف صنفوا عمى أنيـ متفوقو 
مف الحاجات والمشكبلت التربوية، كذلؾ فإف التقصير بتأميف الوسائؿ واألدوات والمعدات 

 والتجييزات البيئية المناسبة يحد مف قدرة المتفوؽ عمى تحقيؽ ذاتو و بمورة قدراتو الكامنة...

 حاجات المتفوقيف النفسية واالجتماعية  -2

 سمبياً  يؼ أف لمفيوـ األمف النفسي المضطرب وغير الصحي تأثيراً فقد أثبتت دراسات عدة ك
في جعؿ كثير مف الطبلب المتفوقيف ال يحصموف عمى النتائج التي يرجونيا ليس ألنيـ ال يبذلوف 
الجيد الكافي بؿ ربما ألنيـ ال يشعروف باألمف والطمأنينة أو نتيجة لشعورىـ بالخوؼ أو القمؽ أو 

  (.2-1 ،2223 لمحيطيف بيـ. )السيمي،عدـ تقبؿ اآلخريف ا

: الحاجة إلى الحب والطمأنينة، والحاجة النفسية واالجتماعية ويأتي في مقدمة ىذه الحاجات
لمشعور باألمف، والحاجة لئلنتماء، والحاجة إلى تعمـ المعايير السموكية، والحاجة لمتقدير 

ؿ السمطة، والحاجة إلى إرضاء الكبار االجتماعي والحاجة لمحرية واالستقبلؿ، والحاجة إلى تقب
 والحاجة إلى المعب. واألقراف، والحاجة إلى النجاح واإلنجاز، والحاجة إلى تحقيؽ الذات،

الحاجات النفس اجتماعية التي تظير لدى ( 1999حبيبو )  لخصوقد (. 57، 2223)موسى،
 المراىقيف الموىوبيف والمتفوقيف بما يمي: 
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موىوبة: فالمراىقوف بشكؿ عاـ والموىوبوف منيـ بشكؿ خاص الحاجة لتقبؿ الذات ال .1
تتشكؿ ىويتيـ مف خبلؿ أىميـ والمدرسة ورفاقيـ، وفي ىذه المرحمة يصبحوف ناقديف لذاتيـ وأكثر 
حساسية ومناشدة لمكماؿ. وتبرز الحاجة ىنا إلى معرفة الذات، والتي تنشأ بشكؿ مبكر لدييـ 

 لمذات. بحيث يعمموف عمى التحميؿ المبكر 
بناء العبلقة مع اآلخريف: تظير لدييـ الرغبة باالستقبللية واالنفصاؿ بمقابؿ االتصاؿ    .2

 بأعضاء العائمة واآلخريف المحيطيف بيـ، وىذا التناقض موجود لدى المراىقيف وبشكؿ أعمؽ لدى
موـ الشعور ، وييتـ المراىقوف المتميزوف والموىوبوف بضغوطات وىالمراىقيف المتفوقيف والموىوبيف

بأنيـ مختمفوف، وتعتبر عممية التفرد واالستقبللية عف اآلخريف أصعب ميمة في مرحمة المراىقة، 
، وكذلؾ تبرز اء، وأف يكونوا موضع ثقة زمبلئيـمع األصدق باالندماجوتظير أيضا لدييـ الرغبة 

أيضا إلى تحقيؽ ، ويحتاجوف في ىذه المرحمة واالنطبلؽرغبة لدى معظـ المراىقيف في السيطرة 
إف قمة عدد طمبة الصؼ ونشير إلى قضية ىامة في ىذا الصدد وىي  مع اآلخريف. واأللفةالذات 

المدرسي أو كثرتيـ يؤثر إيجابًا أو سمبًا في التحصيؿ الدراسي إذ إّف ىذا المتغير لو دور ىاـ في 
العدد يمكف أف تحقيؽ التكيؼ داخؿ الصؼ. إف الطمبة الذيف يتعمموف في مجموعات صغيرة 

يستثاروا مف خبلؿ وضعيـ في جماعات تنافسية، ويمكف أف يبنوا عبلقات اجتماعية مع اآلخريف. 
كما أف المجموعة الصغيرة مف الطمبة تتفاعؿ تفاعبًل أكثر إيجابية وتحقؽ درجة عالية مف التكيؼ 

الصؼ كبير الحجـ وتستطيع تحسيف تحصيميا الدراسي أكثر مف المجموعة الكبيرة، أما إذا كاف 
فإف عممية التكيؼ تصبح صعبة، كما أف تقميؿ حجـ الصؼ يزيد فرص نشاط الطمبة ويجعميـ 

 (.88، 1999 ،يقوموف بو مف أعماؿ وأنشطة )حبيو أكثر قابمية لممشاركة اإليجابية فيما
التعامؿ مع الموىبة ومتطمباتيا: فالمراىقوف يتصفوف بعدـ الصبر، وخاصة الموىوبوف  .3
 &Colangelo& Davis,1991,. Ross)فيـ يتوقعوف رؤية نتائج فورية ألعماليـ.  منيـ

Parker, 1986, Bireleyad& Genshaft, 1991). 
الحاجة لممغامرة: وتظير ىذه الحاجة منذ الطفولة، فيـ قادروف عمى الموازنة بيف  .4

 الحسنات والسيئات لمختمؼ المواقؼ، ويحبوف السيطرة عمى أمور حياتيـ.
لدى الفئات، والمتمثمة بالحاجة لموصوؿ  اجة لتحديد اليوية: والتي تظير مبكراً الح .5

لئلحساس المبكر باليوية، وىذا يعرضيـ لمضغط االجتماعي لموصوؿ إلى البموغ المبكر. )دبابنة، 
1998 ،12 .) 
 حاجات المتفوقيف البيولوجية  -3

ـ والممبس والنظافة، والتي تسمى وتتضمف الحاجات ذات العبلقة بتأميف الطعاـ والشراب والنو 
وترتبط بالمحافظة عمى الحياة، وتمكيف  ، (Self- care Needs)بحاجات الرعاية الذاتية 
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المتفوؽ مف العيش بطريقة مستقمة، وعمى الرغـ مف تبايف األفراد المتفوقيف في حاجاتيـ البيولوجية 
، وتساعد الجسـ مف تحقيؽ النمو المتكامؿف إال أنيـ غالبا ما يحتاجوف إلى مواد غذائية معينة تمك
خيؿ،...(، كممارسة الرياضة، وتناوؿ بعض عمى تقوية القدرات المعرفية )الذاكرة، اإلدراؾ، الت

، واالبتعاد ما أمكف عف المشروبات المنبية، وتحقيؽ عدد ساعات متوازف مف األطعمة الصحية
  (Sternberg,R.,& Smith, C,.2005,p201)النوـ. 

حاجات المتفوؽ ىي الحاجة إلى مشاركتو في النشاطات التي تسمح لو بالربط  أىـ فمف
العقمي والجسمي مستفيدا مف جميع الخبرات المتوفرة في البيئة، والبد مف  األداءوالتكامؿ بيف 

إظيار طاقتو الجسمية واالستفادة منيا، وتقدير قدراتو الحسية لذا فإنو يحتاج إلى ممارسة 
حركية ذات الطبيعة التي تعزز الروح الرياضية القائمة عمى تعزيز المنافسة  -حسالنشاطات ال

اإليجابية، ويحتاج المتفوؽ إلى تدريبو عمى المثابرة لتحقيؽ التقدـ وعدـ الشعور باإلحباط إذا لـ 
 اجتماعية ظاىرة المدرسي النشاط ُيعدىذا و  .(Clarck, 1992, Masloa,1971)يحقؽ اليدؼ. 

 االجتماعية النواحي مف الفرد عمى ممحوظ مردود لو إيجابي بشكؿ فممارستو بغيرىا، ثروتتأ تؤثر
 .الذاتي الرضا تحقيؽ إلى باإلضافة والنفسية والبدنية

 في يشاركوف الذيف والطمبة بأكمميا، التربوية العممية في يؤثر الفراغ وقت استثمار أفّ  كما
 انفعالي وثبات قيادية بروح يتسموف ما غالباً  درسة،الم خارج أـ داخؿ سواءً  المدرسية، األنشطة
 ُتعد الطبلبية المناشط أفّ  كما .بأعماليـ القياـ عند المثابرة عمى القدرة ولدييـ اجتماعي، وتفاعؿ

 وتحصيميـ إنتاجيـ مف ولترفع لمطمبة السوية الحياة لتدعيـ استخداميا يمكف التي الوسائؿ أىـ مف
 (.199 ،2224 السدحاف،) الدراسي

 حاجات الدعـ اإلعالمي  -4

يؤدي وجود الطالب المتفوؽ في المجتمع المحمي وضمف األسرة في بعض الحاالت إلى 
إحداث مشكبلت نفسية تتعمؽ بتمبية الحاجات الخاصة السابقة لمطمبة المتفوقيف، واألعباء المادية 

لة عف التربية الخاصة ت المسؤو المترتبة عمييا والتي قد ال تمقى االىتماـ الكافي مف قبؿ اإلدارا
، وذلؾ لعدـ وجود مستوى معيف مف الدعـ اإلعبلمي الذي بالمتفوقيف، أو مف قبؿ المجتمع المحمي

يوضح الحاجات الخاصة بأفراد ىذه الفئة ونوعية الرعاية المطموبة مف أفراد المجتمع ومؤسساتو 
ما يحقؽ الرعاية الخاصة لقدرات الطمبة الحكومية والخاصة لتفعيؿ إمكاناتيا المادية والمعنوية ب

مكاناتيـ العقمية والمعرف ، وىنا لخدمة أفراد المجتمع ، وتوظيفيا مستقببلً ية والمياريةالمتفوقيف وا 
، المتفوقيف لتييئة المجتمع المحمييتوجب عمى مؤسسات الدعـ اإلعبلمية أف تقدـ خدماتيا لمطمبة 
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، ب المحققة مف خبلؿ رعاية الطمبة المتفوقيف مستقببلً وتزويده بالمعمومات الكافية عف المكاس
ف حقوقيـ، وواجب المجتمع المحمي والتعريؼ بالتفوؽ والمتفوقيف، والنصوص القانونية التي تبي

، ءات الدورية في المراكز الثقافيةتجاه أسرىـ، والعمؿ عمى عقد الندوات والمؤتمرات والمقاتجاىيـ و 
ية الخاصة لمتعريؼ بيذه الفئة ضمف إطار المجتمع المحمي، ومؤسسات الدعـ ومراكز الترب

فائدة  وتوضيح أف أفراد ىذه الفئة مف المجتمع قادريف عمى إنجاز ميمات يمكف أف تكوف ذات
 .  (Philip, 2005,.p38-39). عمى المدى القريب والبعيد

 ومما سبؽ نبلحظ أف:

االجتماعية أو المينية أو  حاجات المتفوقيف الخاصة سواء الصحية أو النفسية أو -
 التربوية ... موجودة عند العادييف لكنيا تختمؼ في الدرجة والشدة.

إشباع الحاجات الخاصة لممتفوقيف يتطمب تظافر جيود مؤسسات التنشئة االجتماعية  -
المختمفة )األسرة، المدرسة، دور العبادة، وسائؿ اإلعبلـ...(لتييئة بيئة تربوية خاصة تحوي 

مناىج وأساليب خاصة تمبي المتطمبات المختمفة ليذه الفئة مف األفراد بما يناسب خدمات و 
بالتالي عمى كؿ مف المتفوؽ)يحقؽ ذاتو ويستثمر قدراتو(، وأسرتو،  طبيعتيـ، وينعكس إيجاباً 

ومجتمعو)مما يؤدي الرتقاء المجتمع باستثمار الطاقات البناءة والمتفوقة القادرة عمى إدراؾ 
 حميميا وحميا(.مشكبلتو وت

، ، عقمياً عمى كؿ مف المتفوؽ )نفسياً  إىماؿ حاجات الطمبة المتفوقيف ينعكس سمباً  -
ومجتمعو)فيحـر المجتمع مف أىـ مصادر النمو واالرتقاء وىي العقوؿ  (،، جسدياً اجتماعياً 

زلة المتفوقة(، مما يؤدي لمعديد مف المشكبلت النفسية واالجتماعية كتدني مستوى التحصيؿ، الع
 االجتماعية، تبدد أو ضياع القدرات المتفوقة ببل جدوى....

 لطمبة المتفوقيف وأسبابيامشكالت ا ثانيا

ينظر إلى المشكبلت عمى أنيا الصعوبات أو العقبات المحسوسة التي تواجو الفرد و تحوؿ 
، 1998يؽ أكبر قدر مف التوافؽ النفسي واالجتماعي والدراسي )عبد الرحمف، بينو و بيف تحق

 مرتفع، ذكاء مف المتفوقوف الطمبة بو يتمتع مما الرغـ . فعمى(2212، ، عطار1423الشمري، 
 واجتماعية نفسية حاجات لدييـ أف إال االنفعالي، واالتزاف واالجتماعي، النفسي التكيؼ عمى وقدرة
 أيضاً  عانوفي قد كما والعقمي، الزمني العمر نفس مف أقرانيـ مف بالعادييف مقارنة خاص نوع مف
 ىذه مف وجزءٌ  ،(إلخ..مادية تكيفية، نفسية، تعميمية، اجتماعية،) خاص طابع ذات مشكبلت مف

 تحقؽ عدـ أو والجسمي، العقمي النمو بيف التوازف تحقؽ كعدـ المنشأ داخمي يكوف قد المشكبلت
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 بالوحدة الشعور أو ،المفرطة الحساسية أو لمكماؿ، النزعة أو واالنفعالي، العقمي النمو بيف التوازف
 والقوانيف األنظمة تشكيؿ إلى الميؿ أو االىتمامات، تعدد أو العادييف، مف أكثر االجتماعية والعزلة

 العبلقة أو واألصدقاء، بالزمبلء كالعبلقة خارجية المشكبلت تمؾ تكوف قد أو إلخ،..مبكرة سف في
 كما(. Tannebaum, A., 2008, p14) إلخ..المدرسيف مع العبلقة أو واألقارب، األىؿ مع

 مشكبلت مف يعانوف قد عموماً  المتفوقيف الطمبة أف ثـ( Phillips 2006) فيمبس دراسة بينت
 عمرية مرحمة في ويتزايد يظير المشكبلت ىذه بعض أف معناه ما أي تطوري طابع ذات وأزمات

 االحتماؿ كاف التفوؽ جةدر  زادت وكمما اإلناث، أو بالذكور بعضيا يرتبط وقد معينة، دراسية أو
( فالطمبة المتفوقوف عرضة ألشكاؿ  2222 جرواف،.)والمشكبلت األزمات ىذه تشتد ألف أقوى

شتى مف المشكبلت تتراوح في حدتيا بيف البسيط الذي يستطيع الموىوب التكيؼ معو، وبيف 
في معظـ األحياف الشديد الذي يتطمب منا التدخؿ لمبلقاة أخطاره وتبعاتو، وىذه المشكبلت تنبع 

مف البيئة المحيطة ولعؿ الجوانب االنفعالية واالجتماعية واألسرية  واألكاديمية ىي أكثر المجاالت 
 عينة أف، التنويو يجب . ولكف(Chan, 2004, 163)التي تظير فييا مشاكميـ وتحدياتيـ. 

 في وكذلؾ وسماتيا اخصائصي في سابقاً  ذكرنا كما، متجانسة غير عينة ىي والموىوبيف المتفوقيف
 والموىبة التفوؽ فميس، والموىوبيف بالمتفوقيف المحيطة البيئة باختبلؼ تختمؼ والتي. مشاكميا

 نفسي وتوافؽ بصحة يتميزوف والموىوبيف المتفوقيف مف فكثير، المشاكؿ حدوث في عامبلً  أو سبباً 
معروؼ أف مف أىـ ومف ال (.Terman, 1925, 1936) والرضا بالسعادة ويشعروف واجتماعي

: يتميزوف بيا عف أقرانيـ العادييفالصعوبات التي تواجو المتميزيف وترتبط بخصائصيـ التي 
. ورغـ إيجابية ىذه لتزاـ بآداء الميمات، والمثابرةخاصية النزعة إلى الكماؿ والحساسية العالية واال

البلزمة لتمبية  ر اإلمكانات، وال توفـ بالبيئة التي ال تتفيـ حاجاتيـالخصائص فإنيا قد تصطد
عالة . مثؿ عدـ توفر البيئة المدرسية الف (Hawkins, 1993)، وتنمية قدراتيـ  رغبات المتفوقيف

 .دىا إلى حالة التكيؼ االجتماعي والنفسي، والوصوؿ بأفرالتمبية احتياجات ىذه الفئات

( Sliverman,1993،2224 جرواف، ،2222 ولقد صّنؼ العديد مف الباحثيف )البحيري، 
 حاجات المتفوقيف ومشكبلتيـ إلى مجموعتيف:

ترى األولى أّف المتفوقيف عقمّيًا عرضة لممشكبلت، وخاصة عندما يكوف التفّوؽ مف مستوى 
ة، ويعتقد داعمو وجية النظر مرتفع، حيث يزيد ىذا التفّوؽ مف تعّرض الطفؿ لممصاعب التكيفيّ 

كبلت االنفعالية واالجتماعية، وأّنيـ أكثر حساسّية أّف األطفاؿ المتفوقيف عرضة لممش ىذه
 لمصراعات االجتماعّية.



51 
 

أّما المجموعة الثانية، فترى أّف المتفوقيف باستطاعتيـ االعتماد عمى أنفسيـ، وأّنيـ كمجموعة 
يظيروف مستوى جّيد مف التكّيؼ العاطفي، وأقمّية منيـ يعانوف مف مشكبلت ويحتاجوف إلى تدّخؿ 

يـ بوجو عاـ أكثر تكّيفًا مف أقرانيـ العادييف. وتؤّكد ىذه النظرة عمى أّف لدى المتفوقيف خاص، ألنّ 
قدرة أكبر عمى فيـ الذات واآلخريف نتيجة لقدراتيـ المعرفّية الكبيرة، ولذا تكوف قدرتيـ عمى التعامؿ 

ث تؤكد أّف مع الضغوط والصراعات أكثر مف أقرانيـ، وتعـّ الدراسات البحثّية ىذه النظرة حي
 ;Hawkis,1993 ؛ Baker,1995األطفاؿ المتفوقيف يظيروف تكّيفًا أفضؿ مف أقرانيـ العادييف) 

Garland & Zigler,1999،بالرغـ مف قدرات وقد بينت الدراسات الحديثة أنو (. 2223؛ منسي
ت التي تحّد مف المتفوقيف العالية، وتمّيزىـ في جوانب متعددة إاّل أّنيـ يواجيوف عددًا مف المشكبل

توفير الخدمات التربوّية المناسبة ليـ، فباإلضافة إلى التنّكر لحاجاتيـ الخاصة فإّنيـ غير 
محبوبيف مف قبؿ الكثير مف المعمميف عمى عكس االعتقاد السائد، كما أّنيـ يتعرضوف لبلنتقاد 

 ير مف الناس الذيف الوالعزؿ االجتماعي مف قبؿ أقرانيـ األطفاؿ اآلخريف. كذلؾ فإّف ىناؾ الكث
(. فمف 2211، الضامف، 2225 الداىري، ؛1989 القريطي،يتحمموف األطفاؿ األذكياء جدًا)

مستويات عالية مف  الخطأ أف نفترض أف المستويات العالية مف النمو المعرفي يرافقيا أوتوماتيكياً 
يد تطوير مفيوـ ذاتي صع النمو في الجانب الوجداني، فاألطفاؿ الموىوبيف ال يواجيوف تحديا عمى

ارنة ينزعوف نحو مواجية تحدي اليوية الشخصية في وقت مبكر مق ، ولكنيـ أيضاً إيجابي فحسب
أشارت دراسات كثيرة إلى أف . فقد (459، 2223، والحديدي، بأقرانيـ العادييف. )الخطيب

ية، واالجتماعية، ولدييـ مف الناحيتيف النفس ىـ أقؿ تكيفاً )مقارنة بالعادييف(   األطفاؿ المتفوقيف
، ومشكبلت متفاقمة في قابمية مرتفعة ألزمات تقدير الذات، والقمؽ وتدني التحصيؿ الدراسي أحياناً 

 ,Yewchuk, Jobagy.1998المحافظة عمييا. )دبابنة، بناء العبلقات االجتماعية والقدرة عمى 
 .(1992الغفيمي،  .1992

تميز الطبلب الموىوبيف في صفاتيـ وخصائصيـ بأنو نظرًا ل (2222 ،العزةكما ذكر) 
واالنفعالية والتعميمية والقيادية واالجتماعية، فإف ليـ مشكبلت ناتجة  وسماتيـ الشخصية والسموكية

والخصائص مع مجتمع الرفاؽ في المدرسة، ومع أفراد األسرة والعمؿ، ومف  عف تمؾ الصفات
مرشديف والمعمميف واألسرة واإلدارييف، لكي عمى ىذه المشكبلت بالنسبة لم الضروري التعرؼ

 ويتعامموا معيا: ومف أىـ ىذه المشكبلت: )الشعور بالممؿ والضجر مف المناىج الدراسية يعرفوىا
والتوافؽ بيف  العادية، الكسؿ والتقصير في الواجبات المدرسية، وضغط األقراف، ونقص التزامف

وقد  (.455، 2211)الضامف،  والجسمي. نفعاليالنضج العقمي لمموىوب، ونموه االجتماعي واال
بأف نتائج الدراسات تشير إلى أف ىناؾ مشكبلت تنشأ عف كبت موىبة  (1997 ،أكد)حسانيف

نكار الحاجات اإلبداعية لمموىوب أثناء المراحؿ التعميمية، وأف ىذه المشكبلت تتمثؿ  االبتكار، وا 
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 تعمـ، ومشكبلت سموكية وصراعات نفسيةتكويف مفيوـ خاطئ عف الذات، والقصور في ال: في
( أّف Yewshuk,&Jobagy,1992) وعمى صعيد آخر، يرى كّؿ مف يوشؾ وجوباجي(.  تعميمية

القمؽ والمشكبلت االنفعالية التي يشعر بيا األفراد المتفوقوف ناتج عف التوقعات غير الواقعية 
فآت والتشجيع والدعـ وعدـ وجود المكا المتوخاة منيـ، وعدـ التكّيؼ مع األقراف، والشعور بالممؿ،

فتشير إلى أنو باستقراء التراث النفسي حوؿ مشكبلت الطفؿ  (2222 أما)العمراف، مف المدرسة.
استخبلص المشكبلت الست التالية: )بروز دور الطفؿ الموىوب كوالد  الموىوب في األسرة يمكف

وعزؿ الطفؿ الموىوب في شرنقة  ودوراف األسرة في فمؾ الطفؿ الموىوب، ثالث في األسرة،
عبلف اآلباء الحرب عمى المدرسة، وعبلقة  الحماية األسرية، حساس اآلباء بالتنافر المعرفي، وا  وا 

 .الموىوب بإخوتو الطفؿ

 :إلى ثبلثة أنواع ىي والمتفوقيف ( مشكبلت الموىوبيف2222 -2222جرواف ) وقد صنؼ لنا

 .ىج الدراسية، وتدني التحصيؿ الدراسيوأىميا: عدـ كفاية المناة مشكبلت معرفي .1
 .ومنيا: الحساسية المفرطة، والحدة االنفعالية، والكمالية انفعالية مشكبلت .2
صعوبة االختيار وتحديد األىداؼ المينية، والرغبة في تغيير ة: مشكبلت ميني .3

مشكبلت األطفاؿ الموىوبيف وصنفيا  (2224سميماف ) لخص و .المينية تخصصاتيـ
  :اآلتي عمى النحو

التوازف  بطء الميارات الجسمية، وغياب: )تتعمؽ بالطفؿ نفسو( وأىميا مشكبلت ذاتية -1
واإلفراط في محاسبة  بيف النضج االنفعالي والنضج العقمي، ونشداف الكماؿ والبحث عف المثالية،

 النفس، والبحث عف معنى لمحياة.
ىماؿ الطفؿ المتفوؽ أو الوالديف، و  البلمباالة مف جانب :وأىمياة: أسريمشكبلت  -2 ا 

ىماؿ إشباع الحاجات  الموىوب والسخرية منو، والمبالغة في تقدير الوالديف لتفوؽ الطفؿ، وا 
 إخوتو. األساسية لديو، وسوء توافؽ الموىوب مع

التعمـ في المدرسة العادية،  تجاوز الطفؿ الموىوب لسرعة :وأىمياة: مدرسيمشكبلت  -3
خفاقيا في إشباع حاجاتو، وفت التحصيؿ كنتيجة لغياب التشجيع،  ور حماسو تدريجيًا، وتدنيوا 

 . الموىوب وتحوؿ المدرسة إلى مركز طرد لمطفؿ
األقراف،  صعوبة تكويف صداقات مع :بالتوافؽ االجتماعي وأىميا مشكبلت ذات صمة -4

الدراسة، وشعور  وصعوبة التواصؿ المغوي معيـ، والبحث عف أصدقاء، ومشكمة تخطي سنوات
  .والقوانيف الموىوب عقميًا باإلغتراب والنقص، وتشكيؿ األنظمةالطفؿ 
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المغامرة، وتعدد قدرات الطفؿ  تجنب المخاطرة والبعد عف :وأىميا مشكبلت أخرى -5
  اآلخريف. الموىوب، والموىوبوف المعاقوف جسميًا، وتوقعات

: ييف فقد كانتفي نطاؽ مدارس العاد أما المشكبلت التي يعاني منيا الطفؿ المتفوؽ عقمياً 
استخداـ ، حاجاتوقصور فيـ المعمميف لمطفؿ و ، األساليب التعميميةعدـ مبلئمة المناىج الدراسية و 

وفي السياؽ ذاتو  (.928 ،2212محكات غير كافية لمكشؼ عف مظاىر التفوؽ العقمي.)عطار،
، عادييفة أجرتيا عمى الطبلب الموىوبيف وال( مف خبلؿ دراسة مقارن1994خمصت أبو جريس )

وجود إمكانيات لممارسة األنشطة عدـ :  أف أىـ المشكبلت التي يعاني منيا الموىوبوف ىي
، فقداف الحماسة لمدراسةالشعور بالممؿ و ، العصبية الشديدةالحساسية و ، اليوايات في المدرسةو 

 يف.تحيز المعمم، أف أسرتو تطمب منو أكثر مما يستطيعالشعور بأف تحصيمو أقؿ مف قدراتو، و 
( أنو حتى في الدوؿ المتطورة عبَّر الطمبة Hardin et al 2009)ىاردف وآخروف كما بيف 

المتفوقوف  وأولياء أمورىـ عف أف خدمات التربية الخاصة التزاؿ تعاني مف مشكبلت عدـ توفر 
، طرائؽ الفحص والتقييـ المناسبة، وغياب العدد الكافي مف متخصصي الرعاية التربوية والتعميمية

 ,Hardin, J. et al, 2009وعدـ إشراؾ أولياء األمور في خدمات التأىيؿ االجتماعي والتربوي )
pp93-94.)  

 لمدرسيةالمشكالت المعرفية وا  -1

إف ما يتصؼ بو األفراد المتفوقوف والموىوبوف مف التطور المغوي المبكر والسيطرة المبكرة 
ونة كبيرة بالتواصؿ بالمقارنة بأقرانيـ العادييف، عمى المغة وامتبلكيـ مفردات متقدمة أكثر، ومر 

باإلضافة لما يتصفوف بو مف حب االستطبلع والفضوؿ، وىذا كمو يمكف أف يثير ويحفز النضج 
المبكر بالتفكير العميؽ في أسئمة حوؿ العادات والتقاليد والقيـ السائدة في المجتمع والفمسفة 

ييـ تساؤالت متعددة حوؿ مشاكؿ الحياة المختمفة وأسبابيا الشخصية، واليوية الذاتية كذلؾ تبرز لد
 ,Altman)كمشكمة المجاعة وتوزيع الثروات، وغيرىا باإلضافة لممشاكؿ األسرية. 

1985,Colangelo& Davis,1991) المنفتحة قد تجعؿ إف عقوؿ المتفوقيف المتحفزة و ف
رسة، فيعتبر المعمموف أف ىؤالء تصرفاتيـ غير منضبطة، إذا لـ يجدوا ما يشبع نيميـ في المد

توجيو مستمر كزمبلئيـ  الطبلب خارجوف عف النظاـ أو أنانيوف و الحقيقة أنيـ يحتاجوف إلى
، و ينبغي لممعمميف أف الناجح في حياتيـ مع الناس عموماً ذلؾ ليتعمموا أسموب التعامؿ اآلخريف و 

ما يؤدي  ، كثيراً بكبح جماح نفوسيـ غة في مطالبتيـيستخدموا معيـ أساليب الحكمة. ألف المبال
، وبالتالي قد يضطرىـ إلى توجيو طاقاتيـ نحو منافذ غير مرغوب فييا. لى إعاقة نموىـ المطردإ
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المشكبلت التي يعاني منيا الطفؿ المتفوؽ داخؿ المدرسة، فيي و (. 276، 2223)الزىراني، 
ؿ المتفوؽ لسرعة التعمـ في المدرسة تجاوز الطف عديدة ويمكف اإلشارة إلييا عمى النحو التالي:

العادية، إخفاؽ المدرسة العادية في إشباع حاجات الطفؿ المتفوؽ، فتور حماسة الطفؿ المتفوؽ 
(. 241، 2221، تحوؿ المدرسة إلى مركز طرد لمطفؿ المتفوؽ. )سيد سميماف، وأحمد، تدريجياً 
التي يعاني منيا الطمبة  سيةالمدر  أنو مف بيف المشاكؿ (Tannenbaum, 2008)توصمت وقد 

الواجبات واليروب مف المدرسة أو تركيا  أداءالمتفوقوف ظيور السموؾ السمبي واإلىماؿ في 
، وعدـ الرغبة في استكماؿ الدراسة، وفي ىذه الحالة فإف الشعور الداخمي لممتفوؽ نيائياً 

لمعمـ أحد العوامؿ المؤثرة والموىوب، إما أف يدفعو إلى التحصيؿ المرتفع أو العكس. وقد يكوف ا
في انخفاض التحصيؿ الدراسي لدى ىؤالء الطمبة، فقد يقابؿ المعمـ األسئمة المطروحة مف قبميـ 
بالسخرية. وقد ينعتيـ بصفات تجعؿ الطمبة اآلخريف يضحكوف منيـ ويجعميـ يشعروف باإلحراج. 

( إلى أّف David & Balogh,1997كما توّصؿ كّؿ مف دافيد وبالو )(. 176، 2212)عطار، 
المشكبلت الشائعة بيف الطبّلب المتفوقيف مف وجية نظر معممييـ تتمّخص في كثرة أسئمتيـ، 
نياء الواجبات والمياـ بصورة أسرع مف  ومقاطعة المعمميف أثناء الشرح، والميؿ إلى نقد اآلخريف، وا 

إلى اإلنشغاؿ بالقراءة  زمبلئيـ مّما يجعميـ ينشغموف بأمور أخرى داخؿ الصؼ، ىذا باإلضافة
ويمخص لنا  الصامتة ألّف الدرس يتسـ بالممؿ وال يشبع طموحاتيـ، كما يعانوف مف اإلىماؿ.

 ( ىذه المشكبلت في األبعاد التالية:2221المحاسنة )

: األطفاؿ المتفوقوف لدييـ قدرات عقمية متميزة فيـ مع معممييـالمتفوقيف مشكمة الطمبة 
ـ والحفظ والفيـ وحب االستطبلع، وحب المناقشة، وىذه الخصائص غالبا ما يمتازوف بسرعة التعم

تكوف مصدر إزعاج لمعممييـ، مما يجعؿ المعمـ يقـو بالحد مف قدراتيـ، ويحبطيـ ويقمؿ مف شأف 
إنجازاتيـ وطاقاتيـ، باإلضافة إلى أف المعمميف يتبعوف أساليب في التدريس تكوف في معظميا 

ير المتفوقيف، ألف المعمـ يشعر أف مف واجبو االىتماـ بالغالبية حتى ينجح موجية إلى الطمبة غ
في عممو، وبذلؾ يكوف قد أىمؿ الفئة القميمة مف الطمبة المتفوقيف، مما يولد لدييـ الممؿ ويحد مف 
نشاطيـ، ويقمؿ قدرتيـ عمى التكيؼ داخؿ الغرؼ الصفية. ويضاؼ إلى ذلؾ عدـ معرفة بعض 

التعامؿ مع فئة الطمبة المتفوقيف، وعدـ معرفتيـ بخصائصيـ مما يبقي حاجاتيـ  المعمميف بكيفية
 .(Sebring, 1981)غير مشبعة

إف اختبلؼ الطمبة المتفوقيف عف أقرانيـ  مشكمة الطمبة المتفوقيف مع زمالئيـ بالمدرسة:
د والغيرة بالمدرسة في الخصائص التعميمية والتحصيؿ يؤدي إلى نشوء الشعور بالكراىية والحس

منيـ، والحقد عمييـ مف أقرانيـ في بعض الحاالت، كما أف اختبلؼ الميوؿ واالىتمامات بينيـ 
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وبيف أقرانيـ غير المتفوقيف يجعميـ يبتعدوف عنيـ ألنيـ ال يجدوف ما يشبع رغبتيـ وميوليـ، مما 
في الجانب  يؤدي إلى نشوء عبلقة مضطربة نتيجة لذلؾ إلى حد يعيؽ تقدـ الطمبة المتميزيف

 (Rowell, 1986)األكاديمي في المدرسة. 

إف كثيرا مف اإلدارات المدرسية ال تتفيـ حاجات  مع إدارة المدرسة: تفوقيفمشكمة الطمبة الم
الطمبة المتفوقيف، وفي معظـ األوقات ال تييئ ىذه اإلدارات التشجيع الكافي، واألنشطة المتنوعة 

باتيـ وىذه الظروؼ واألوضاع توجد صراعا بيف الطمبة والمختمفة التي تعمؿ عمى تمبية رغ
المتفوقيف والمدرسة، فيظيروف عدـ التكيؼ نتيجة لؤلجواء التي لـ تتح ليـ إظيار طاقاتيـ. 

(Reis, 1995) 

مف خبلؿ معرفة الخصائص المعرفية وسمات التعمـ عدـ كفاية المناىج الدراسية العامة: 
لباحثيف يتفقوف عمى أف المناىج الدراسية العادية ال تمبي لدى الطمبة المتفوقيف فإف جميع ا

احتياجات ىؤالء الطمبة بشكؿ كامؿ، وال تتحدى قدراتيـ، ومف أجؿ ذلؾ يؤكدوف أىمية مبدأ التميز 
في مكونات المنياج مف حيث األىداؼ واألساليب واألنشطة والمحتوى وأساليب التقويـ وطبيعة 

ظيار قدراتيـ وتحقيؽ المناخ الصفي حتى يعمؿ ذلؾ عم ى إثارة الدافعية ليؤالء الطمبة، وا 
إنجازاتيـ، ويترتب عمى ضعؼ المناىج المدرسية انعداـ فرص التحدي وفقداف االىتماـ مما قد 
يؤدي إلى ترؾ المدرسة في سف مبكر، أو االستمرار في الدراسة مع معاناة في عدـ التكيؼ في 

% 32ـ والتي أثبتت أف أكثر مف 1983التي أجراىا ليموؼ الدراسة  المدرسة والبيت. وتؤكد ذلؾ
درجة. 135لثانوية تزيد نسبة ذكائيـ عف مف الطمبة المتسربيف الذيف لـ يكمموا دراستيـ ا

(Sebring, 1981).  ىذا وينبغي أف يكوف المنياج صالحًا نفسيًا وتربويًا )مف حيث اإلخراج– 
ى ذكاء المتعمـ ولغتو ومتكامبًل في بيئتو التربوية الوضوح...( ومتوافقًا مع مستو  –الطباعة 
 (.22 ،1996 )حمداف،

ويعرؼ تدني التحصيؿ بأنو الفجوة بيف اآلداء في االمتحانات  مشكمة تدني التحصيؿ:
المدرسية، ومؤشر مف مؤشرات االختبارية لمقدرة العقمية لمطمبة، كاختبارات الذكاء أو االستعدادات 

، ويمكف تقييـ مدى الفجوة بيف القدرة والطاقة مف جية، واآلداء الفعمي مف المقننة –أو التحصيؿ 
جية أخرى عف طريؽ موازنة نتائج الطمبة عمى محكيف مثؿ اختبار ذكاء فردي أو اختبار استعداد 
أو معدؿ تحصيؿ مدرسي، ومف أىـ الخصائص التي ترتبط بتدني التحصيؿ عند الطمبة المتفوقيف 

مذات والذي يعتبر المصدر األساسي لمعظـ مشكبلت تدني التحصيؿ، فيما يرتبط التقدير المتدني ل
بتدني تقدير الذات سموكيات أخرى منيا االنشغاؿ بنشاطات خارج المدرسة، وتجنب القياـ 
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بالواجبات األكاديمية، ووضع أىداؼ مثالية يصعب تحقيقيا، تطور نمط غير صحيح مف األحكاـ 
أف يعزى النجاح إلى الحظ وممارسة عادات دراسية خاطئة، مثؿ عدـ في حالة النجاح والفشؿ ك

 ، ، جرواف(Clark, 1983))التركيز وعدـ إتقاف الميارات، وعدـ االنضباط في المدرسة والبيت. 
 الذات مفيـو بانخفاض المتدني الدراسي التحصيؿ( 2226 عبلـ،) عبلـ وربط(  249 ،2228

 القمؽ أو الذات مفيـو وانخفاض المتدني الدراسي التحصيؿ بيف ةالعبلق تبيف عديدة أدلة ىناؾ فأف
 الضبط عمى القدرة مع موجباً  ارتباطاً  يرتبط المرتفع الدراسي التحصيؿ أف بيف كما الطالب، لدى

 لدييـ المرتفع التحصيؿ ذوي الطمبة أف لوحظ كما اإليجابي، الذات ومفيوـ بالنفس، والثقة الذاتي
 الصؼ طمبة عدد قمة كذلؾ فإف (.123-2226،122 عبلـ،.)النفسية باراتاالخت عمى جيد آداء

 في ىاـ دور لو المتغير ىذا إفّ  إذ الدراسي التحصيؿ في سمباً  أو إيجاباً  يؤثر كثرتيـ أو المدرسي
 أف يمكف العدد صغيرة مجموعات في يتعمموف الذيف الطمبة إف. الصؼ داخؿ التكيؼ تحقيؽ
. اآلخريف مع اجتماعية عبلقات يبنوا أف ويمكف تنافسية، جماعات في وضعيـ خبلؿ مف يستثاروا

 التكيؼ مف عالية درجة وتحقؽ إيجابية أكثر تفاعبلً  تتفاعؿ الطمبة مف الصغيرة المجموعة أف كما
 الحجـ كبير الصؼ كاف إذا أما الكبيرة، المجموعة مف أكثر الدراسي تحصيميا تحسيف وتستطيع

 ويجعميـ الطمبة نشاط فرص يزيد الصؼ حجـ تقميؿ أف كما صعبة، حتصب التكيؼ عممية فإف
 (.88 ،1999 حبيو،) وأنشطة أعماؿ مف بو يقوموف فيما اإليجابية لممشاركة قابمية أكثر

: في نطاؽ مدارس العادييف فقد كانت أما المشكبلت التي يعاني منيا الطفؿ المتفوؽ عقمياً 
حاجاتو، استخداـ يمية، قصور فيـ المعمميف لمطفؿ و ليب التعماألساعدـ مبلئمة المناىج الدراسية و 

 (.928، 2212 محكات غير كافية لمكشؼ عف مظاىر التفوؽ العقمي.)عطار،

 المشكالت االجتماعية واالنفعالية  -2

معظـ الدراسات القديمة كانت تشير إلى أف المتفوقيف أكثر نضجا واتزانا مف الناحية االنفعالية 
 .,Anstin &Proper, 1981)لى أف المتفوقيف بطبعيـ منعزلوف اجتماعيا. وبعضيا يشير إ

Terman, 1945).  إلى أف المتفوقيف أقؿ تكيفا مف الناحيتيف حديثة أشارت عدة دراسات إال أف
النفسية واالجتماعية، ولدييـ قابمية مرتفعة ألزمات تقدير الذات والقمؽ وتدني التحصيؿ الدراسي 

متفاقمة في بناء العبلقات االجتماعية، والقدرة عمى المحافظة عمييا. )دبابنة، أحيانا، ومشكبلت 
وبعض الدراسات تشير إلى ( Swiatek, 1995 .1992والغفيمي،  .2212ىواش،  أبو .1998

إمكانية وجود بعض المشكبلت العاطفية واالجتماعية المرافقة لمموىبة والتفوؽ، وخاصة عندما 
ومما يؤثر . (Holling worth, 1942. Janos, 1985)بدرجة عالية. تكوف الموىبة والتفوؽ 
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مشاعر اآلخريف السمبية نحو  (Webb,1993)، وكما أشار لممتفوقيف سمبا عمى النمو االنفعالي
الموىوبيف، والتي كثيرا ما تكوف عائقا أماـ األفراد المتفوقيف والموىوبيف في تكويف صداقات إيجابية 

ف لدى اآلخريف أفكار خاطئة حوؿ طبيعة ىذه الفئات بأنيـ غير ميذبيف مع اآلخريف فقد تكو 
متسمطيف أنانييف، يتصفوف بالغرور، والبد مف وضع حد ليذا الغرور، ... مما يجعميـ عرضة 

وعدـ الشعور باألماف والطمأنينة، والشعور بعدـ الرضا عف الذات، وعدـ الثقة بعبلقاتيـ  لبلنطواء
فمدييـ وجية  (Myers& Ridl, 1981)(. أما مايرز وريدؿ 27، 1998، مع اآلخريف. )دبابنة

أف فصؿ الطمبة المتفوقيف عف أقرانيـ يؤثر سمبا عمى نموىـ االجتماعي والنفسي،  إلىنظر تشير 
وخاصة أف عمميات تحديد المتفوقيف غير دقيقة ميما توخينا الدقة، مما قد يجعؿ بعض الطمبة 

ؽ بمدارس المتفوقيف يواجيوف مشكبلت نفسية مثؿ سوء التكيؼ، الذيف تـ تحديدىـ لبللتحا
والتنافس الشديد، وبذؿ جيد دراسي كبير قد يؤدي إلى استنزاؼ الطاقة النفسية لدييـ. )المحاديف، 

( إلى أف الطمبة في مدارس الموىوبيف والمتفوقيف يعانوف 2224(. وتشير سمفرماف )6، 2224
ة التحاقيـ بيا، وتوصي بإجراء دراسات عف أوضاعيـ النفسية. مف مشكبلت نفسية خاصة في بداي

( أف األسرة يمكف أف تكوف سببا لتعرض المتفوؽ لمشكبلت 2221ويشير سيد سميماف و أحمد )
نفسية واجتماعية و ذلؾ باتباعيا أساليب تنشئة اجتماعية أسرية ال سوية مثؿ: البلمباالة الوالدية، 

فؿ، السخرية مف قدرات الطفؿ المتفوؽ، االستغبلؿ الوالدي لتفوؽ المبالغة في تقدير تفوؽ الط
األبناء والمبالغة في التوقعات الوالدية مف الطفؿ المتفوؽ، عدـ االىتماـ بحاجات المتفوؽ 

 (. 253، 2221األساسية. )سيد سميماف، وأحمد، 

ما يتمّيز بو  كما أرجع الباحثوف شيوع المشكبلت االنفعالية لدى الطبّلب المتفوقيف إلى
الطبّلب المتفوقوف مف سمات وخصائص، والتي تشير إلى أّنيـ يتسموف بالحساسّية المرىفة، مما 
يعني أّنيـ يتأثروف بأقّؿ األمور، ويميموف إلى إخفاء مشاعرىـ التي يعتقدوف أّنيا لف تمقى 

بعض المشكبلت  االستحساف عند اآلخريف، مّما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسّية لدييـ وظيور
وقد توصؿ كريفر إلى أف (. 457، 2211االنفعالية ومشكبلت التوافؽ بشكؿ عاـ. )الضامف، 

، 2224% مف الموىوبيف يعانوف مف مشكبلت تكيفية )كريفر، 25% إلى 22نسبة ما بيف 
( أىـ المشكبلت النفسية واالجتماعية ذات الصمة 2221لخص لنا سيد سميماف وأحمد )و (. 213
افؽ االجتماعي لمطفؿ المتفوؽ بما يمي: صعوبة تكويف صداقات مع األقراف، صعوبة التواصؿ بالتو 

المغوي مع األقراف، مشكمة تخطي سنوات الدراسة وانتقاؿ المتفوؽ إلى فرقة جديدة، شعور المتفوؽ 
(. أشارت الكثير 247، 2221وأحمد،  .باالغتراب والنقص واالختبلؼ عف اآلخريف )سيد سميماف

الدراسات إلى وجود مشكبلت اجتماعية وانفعالية لدى الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف، وتتمخص  مف
ىذه المشكبلت بالعزلة االجتماعية، والمشكبلت مع الرفاؽ األكبر سنا، واالعتماد الكبير عمى 
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المعمميف، الوالديف فيما يتعمؽ بالصداقة والتفاعؿ االجتماعي، والتوقعات المرتفعة مف قبؿ الوالديف و 
 .2222وجرواف،  .1994. )أبو جريس، وفقر البيئة المدرسية وضعفيا في تمبية احتياجاتيـ

إف العزلة واالنطوائية وعدـ تقبؿ الروتيف ونقد الذات ونقد ف (.2212أبو ىواش،  .2226سميماف، و 
المدرسي  اآلخريف بقسوة والنزعة لمكماؿ واليروب مف مواجية المواقؼ أحياناً  وتدني التحصيؿ

ض ليا بعض الطمبة مف الموىوبيف ليست سوى أمثمة محدودة لبعض المشكبلت التي قد يتعر 
عف مشاعر الغضب التي  (. وتعتبر الكآبة في الحقيقة تعبيراً 192، 2228)جرواف، . المتفوقيفو 

ى لـو يعاني منيا الطمبة المتفوقوف، فإنيـ يختفوف وراء ستار الكآبة الموجية لمذات، فيمجؤوف إل
 .1998ودبابنة،  .1985أنفسيـ ومراقبتيا بشدة لتقصيرىا أو لتصرفيا غير السميـ. )الحديد، 

Lajoie& Shore, 1981 .) 

وفي حاالت كثيرة تكوف األسرة سببا في معاناة المتفوؽ لممشكبلت النفسية واالجتماعية كما 
 في الحاالت التالية: 

لجد فييما ابيئتيف مختمفتيف فييما الحب و  يفتأرجح التربية أو التناقض واالختبلؼ ب .1
سية لمطفؿ، وبأنو غير مرغوب فيو، لنف، مما قد يسبب العقد اوالصرامة والقسوة مف جانب الوالديف

تجداء حبيـ بسموؾ معيف كالسرقة اسفيحاوؿ اليرب مف واقع حياتو، وجذب اىتماـ والديو و 
ىماؿ الدراسة و   .سويمف مظاىر السموؾ غير ال غيرىاوالمشاغبة وكذلؾ المشاكسة، وا 

ا يؤدي لمكراىية الشديدة بينيـ والشعور باإلحباط وعدـ التفرقة في معاممة األوالد مم .2
ما نيت عنو كؿ العقائد الدينية واألعراؼ ىو األمف النفسي والخوؼ مف فقداف حب الوالديف و 

ربية ما تحدثت عنو الت، فيجب العدؿ بيف األبناء حتى في القبمة بيف الصغار وىو االجتماعية
اإلحباط المصحوب بفقداف االت شديدة مف االكتئاب النفسي و ذلؾ يتطور لئلصابة بحالحديثة، و 

خطير يقؼ أماـ فولة المبكرة ، وىذا معوؽ كبير و الشيية لمطعاـ و البطء في الفيـ في مراحؿ الط
ؿ وينبغي ف إحباط الطفإظيار الطفؿ لطاقاتو الكامنة و لتفوقو و لنبوغو ، لذلؾ يجب الحد م

، وىنا تبرز أىمية إيجاد الحزف والوحدة و  لبلكتئاباحتراـ خموتو بنفسو ودوف إىمالو وجعمو عرضة 
 المشاركة مع األطفاؿ اآلخريف.جو ىادئ، ومشجع عمى العمؿ و 

القوانيف التي يعتبرىا فالطفؿ الذكي يتذمر مف القيود و عدـ فيـ طبيعة الطفؿ المتفوؽ  .3
ريع بمستوى أعمى مف التصرؼ البدييي السف انطبلقو في آفاؽ الخياؿ والتأمؿ و ؿ دو تحو  عائقاً 

تفيـ اعده عمى تفجير طاقاتو الكامنة و ، فعمى األبويف إيجاد البيئة الصحية التي تسمستوى أقرانو
 نفسيتو.
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نما إلف بسموؾ تخريبي ال حبا بالتخريب و  ، قد يقوـلطفؿ المتفوؽ ذو القدرات العاليةا .4 ا 
رره لذلؾ يجب إبعاد قد يكيعتو تحب االستطبلع والتجريب، وقد يصدر منو سموؾ عبثي و طب

يجاد البديؿ ليا ليمارس نشاطو، و  فيامو قيمتيا، وا  ي تجاربو في مكاف يجر المثيرات عنو، وا 
ى أىمية المحافظة عموينبغي إفياـ الطفؿ حدود المعب وقوانينو و ، مخصص أللعابو ومكتشفاتو

 .  (277-276، 2223)الزىراني،  .يفممتمكات اآلخر 

لمطبلب الموىوبيف والمتفوقيف حيث تمثؿ الحاجة إلى األقراف  مرحمة المراىقة تحدياً  تعتبرو 
والرغبة في االمتزاج والتآلؼ مع الجماعة إحدى الحاجات األساسية الممحة بالنسبة لممراىؽ 

ستقبللية واإلنجاز مف جية، الموىوب والمتفوؽ، حيث يصبح الصراع بيف الحاجة القوية لبل
والحاجة إلى مسايرة األقراف مف جية أخرى أعقد مشكبلتو االجتماعية، وتبدو أىمية جماعة 
األقراف البالغة بالنسبة لممراىؽ في انتمائو إلييا، وشعوره بالوالء نحوىا، واإلذعاف لرأييا والخضوع 

... وتصبح المسايرة والنزعة إلى االختبلؼ  لقوانينيا يشبع لديو الحاجة لبلنتماء والشعور باألماف
، وبيذا تشكؿ كسوف بأنيا تتميز بتقنيف الفرديةغير مقبوؿ في ىذه المرحمة التي وصفيا أري أمراً 

 ,Cross& Colman, 1993)مف اإلعاقة االجتماعية.  مواىب المراىؽ وقدراتو المتفوقة نوعاً 
مجأ إلى ايدة عمى الموىوب والمتفوؽ الذي قد يويحذر الباحثوف مف أثر ضغوط األقراف المتز  (38

، ويميؿ إلى اإلنجاز بأقؿ مما تسمح بو قدراتو، ويبدو التناقض بيف التضحية بمواىبو وقدراتو
مكاناتو، وبيف مستوى آدائو الفعمي واضحا. )السيد عبيد،   (224، 2222طاقاتو وا 

 اآلونة في المتفوقيف الطمبة لدى يةواالجتماع النفسية االحتياجات بتمبية االىتماـ تزايد وقد
 التي الدراسات خبلؿ ومف والمحمية، واإلقميمية الدولية المؤتمرات إقامة خبلؿ مف وذلؾ األخيرة،
 ىذه تمبية في تسيـ التي واإلرشادية والتعميمية التربوية البرامج عمى معظميا في تشمؿ

 ومف. أنواعيا بمختمؼ المشكبلت في قوعالو  مف المتفوقيف الطمبة وقاية عمى وتعمؿ االحتياجات،
. التفكير لتعميـ(   Debono) وبرنامج ،( Teffinh) اإلبداعية المشكمة حؿ برنامج البرامج ىذه
(Heller ,et al .1993 )  

 وقاية المتفوقيف مف المشكالت المختمفة ثالثا

المبكر وخاصة في  الحظنا في اآلونة األخيرة زيادة االىتماـ والتركيز عمى خدمات التدخؿ
المستوى األوؿ )الوقائي( وكما يقاؿ درىـ وقاية خير مف قنطار عبلج. فإف الخدمات التربوية 
الخاصة لمطمبة المتفوقيف في المستوى الوقائي تركز عمى توفير أسباب وعوامؿ النمو السوي 

سة، دور العبادة، ...( المتكامؿ في مختمؼ البيئات التربوية التي ينشأ بيا المتفوؽ )األسرة، المدر 
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بما يساعده عمى تحقيؽ التكيؼ النفسي والصحة النفسية ويفضي بو لتحقيؽ وبمورة ذاتو. ويقترح 
 ( مجموعة مف الحموؿ الوقائية لمشكبلت المتفوقيف وىي:2223الزىراني )

 أىمية التربية اإليمانية واألخالقية في تفادي المشكالت  1

، وتكثر عند ضعاؼ العقوؿ إال أف الجرائـ تقؿ عند العباقرة ف نسبةفقد اكتشؼ الباحثوف أ
، فتصبح قوة الذكاء لديو وسيمة وسبلح بتار لتحقيؽ قد تتسمط عميو األىواء و الشيواتالعبقري 

يجد وسائؿ خبيثة لو طرؽ التيرب مف طائمة العقاب و تمؾ األىواء. إذ أف ذكائو قد يظير 
رف التربية العقمية ال يستطيعوف عقوبتو لذلؾ يجب أف تقتو  قيا، ويعرؼ أف الناس يغفمونيالتحقي

 األخبلقية.باإليمانية و 

ف أكثر الحاالت التي ، وحالتو ملذكي يحتاج في عبلجو إلى لباقة وعطؼبيد أف الجانح ا
ال فسيصبح مف أكثر المجرميف خطراً يرجى شفاؤىا، و  اطئة، فإف غرس إذا عولج بطريقة خ ا 
العبادات كؿ ذلؾ يصوف األبناء والبنات وخاصة  بية العقدية مع متابعةالتر اإليماف المتيف و 

 .الصافية عبلج لمقضاء عمى الحزف واليأس واالكتئاب، فالعبادات المتفوقيف

 بالمدرسة واألسرة والمجتمع مسؤولة جميعا عف المشكالت الخاصة بالطفؿ الموىو  2

 ونقترح ما يمي:

الخبرات في كؿ المياديف )الجسمية، العقمية،  التوجيو نحو طفولة عادية بثروة مف .1
 .تؤدي لنمو عادي يناسب نمو الطفؿ االجتماعية، االنفعالية،..( التي

 .الطفؿ بآداء يتناسب مع قدراتو ونضجو مطالبة .2
 توجيو الطفؿ نحو إنماء الميارات التي تحتاجيا قدراتيا الخاصة. .3
 .اعي واالبتكاري الواعيكير الناقد و التعبير االبدتشجيع الطفؿ عمى التف .4
و استغبلليا الحذر مف الحد مف موىبتو أتكويف اتجاه مقبوؿ ومفيوـ نحو تفوؽ الطفؿ و  .5

وأف نجنبو كؿ ما يؤدي إلى ، أو اإلفراط في المدح، وأف نشجعو عمى التحصيؿ العممي
 .الغرور

بلت استخداـ قدراتو الخاصة في تحميؿ، ومواجية المشك توجيو الطفؿ بحيث يتمكف مف .6
 .ه الصحيح لتقدير مواىب اآلخريف وميوليـاالنفعالية في تنمية االتجااالجتماعية و 

الثقة بالنفس بعيدا عف الغرور والتثبيط أو الوجؿ  يجب أف نغرس في نفوس األبناء .7
 .الزائد
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عامؿ االجتماعي مف حيث التفاعؿ أف نعود أبنائنا منذ الطفولة عمى األسس األولية لمت .8
 .غيرواالختبلط بال

 التعاوف بيف البيت و المدرسة  3

 أف تتسـ العبلقة بيف اآلباء و المعمميف بالمحبة والتقدير. .1
احة مع تشجيع التفكير االبداعي واالعتماد المساعدة في التعبير عف المشاعر بصر  .2

 .جنب التسمط واإلكراهتعمى النفس و 
 .ي عند المتفوؽ مف خبلؿ التفاعؿ والحوارحفز النشاط العقم .3
فية حسب إمكانات األسرة مف صحؼ ومجبلت وحاسب آلي وفير مختمؼ الوسائؿ الثقات .4

 .وغيرىا
 .ج توجييية في مختمؼ جوانب الحياةتثقيؼ اآلباء عف طريؽ برام .5
أف يجيبوا عمى أسئمتو الكثيرة مع عدـ ابنيـ الموىوب و تقديـ النصح ليـ بأف يتحدثوا مع  .6

 غيرة إخوتو أو يبعثوا لديو الغرور. التركيز عمى االبف الموىوب حتى ال تثار
أف ال تغفميا ألف إىماليا مى العناية بالتقارير المدرسية و عمى المدرسة أف تحرص ع .7

خطأ كبير أو جناية عمى االبف فمف الممكف أف تتفتؽ ىذه التقارير إذا درست بعناية 
 (.282 -279، 2223عف إبداع يفيد األسرة و األمة بأسرىا .)الزىراني، 

 ألسرة في إرشاد الطمبة المتفوقيفدور ا بعارا

تعتبر األسرة أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية وىي البيئة األولى واألساسية لنمو الطفؿ 
المتفوؽ، فإفَّ شخصية الطفؿ تتشكؿ خبلؿ السنوات األولى مف عمره، وترتبط إلى حد كبير 

ترتبط بالمناخ االجتماعي والنفسي المحيط باألسرة وأساليب الوالديف بالتنشئة االجتماعية، كذلؾ 
بالطفؿ وطبيعة العبلقات االجتماعية التي تسود األسرة، ومدى التوافؽ األسري بيف الوالديف أنفسيـ 
وبينيـ وبيف األبناء فإف كانت تمؾ العبلقات معتدلة ومتزنة نمت الشخصية في ظؿِّ مناخ مطمئف 

 كؿ مف وتشير دراسةمى حؿ مشكبلتو وتحقيؽ ذاتو. ويساعده عيشبع حاجات المتفوؽ المختمفة، 
( إلى إمكانية وجود Hollingworrth; Janos & Robisonىالنجويرث  وجونز وروبنسوف )

بعض المشكبلت االجتماعية المرافقة لمموىبة والتفوؽ، وأف تمؾ المشكبلت قد ترجع إلى أنماط 
. يلمتوازف لدييـ في الجانبيف العقمي واالنفعالالمعاممة الوالدية أثناء عممية التنشئة والنمو غير ا

( عددًا مف المشكبلت التي يواجييا الطمبة الموىوبوف نتيجة Silvermanوقد أوردت سيمفرماف )
لمتفاعؿ بيف خصائصيـ الشخصية وبيئاتيـ االجتماعية، كاف مف أىميا،  تجاىؿ موىبتيـ مف قبؿ 
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ؿ مساندة تحمؿ المورثات الصحيحة )أو عمى األقيقاؿ أف األسرة ال(. 2228الوالديف )جرواف، 
، فالعبقرية ليست فقط قدرة عقمية أو موىبة خاصة فقط فيناؾ التي سيتمكف الطفؿ مف تنميتيا(

(. 284، 1996عوامؿ عديدة تؤثر بيا مثؿ مساندة األسرة والظروؼ التاريخية. )أحمد، واألشوؿ، 
المتفوقيف وافية بخصائص األطفاؿ الموىوبيف و  ليس مف المتوقع أف يكوف لدى الوالديف معرفةو 

، وبالتالي فإنيـ يجدوف صعوبة في التكيؼ وحيرة في اتخاذ القرارات ومشكبلتيـ واحتياجاتيـ
عمى خبراتيـ مع المناسبة عندما يواجيوف طفبلً  يتصرؼ بطريقة ال تنسجـ مع توقعاتيـ المبنية 

بدرجة  ـ الكفاية عندما يكوف طفميـ نابغة أو متقدما ً ، وقد يشعروف بالعجز أو بعداألطفاؿ العادييف
ويبدو أف المشكمة الرئيسة التي  ( 253،  2228، .... ) جرواف ، غير عادية في نموه العقمي

تواجو أسرة الطفؿ المتفوؽ والموىوب وكذلؾ المدرسة ىي عدـ فيميـ لدورىـ في رعاية تمؾ 
ة إلى جيؿ األسرة باألساليب الصحيحة في الموىبة الكامنة بداخؿ ذلؾ الطفؿ، باإلضاف

 يقوـ التي المختمفة الوالدية لمممارسات بأف االستنتاج يمكف تقدـ ومما(. 2212تنشئتو)الريحاني، 
 قدراتو، وتطوير موىبتو تنمية في كبيراً  دوراً  المبكرة طفولتو منذ ابنيما مع التعامؿ عند الوالداف بيا
 المراحؿ في الحقيقية األدائية الموىبة طور إلى الطفولة مرحمة في االستعداد طور مف وانتقاليا بؿ

 األسرة بأف اعتقاده خبلؿ مف( Bloom) بموـ الدور ذلؾ عمى أكد وقد(. 2229 السرور،)البلحقة
 المبلئـ المناخ وتوفير بتشجيعو تقـ لـ إف وأنيا الطفؿ لدى الموىبة اكتشاؼ في األىـ الدور تمعب
 تظير ولف بداخمو كامنة ستبقى الموىبة تمؾ فاف موىبتو وتطوير تنمية بيدؼ تنشئتو عممية خبلؿ

مساعدة األسرة في إشباع حاجات   (Gowan, 1964)جواف ويحاوؿ  (.2212 الريحاني،)
الطفؿ المتفوؽ وتفيـ شخصيتو ومساندتو ليكتسب القدرة عمى حؿ مشكبلتو فيقترح خمسا وعشروف 

 ء مساعدة أطفاليـ المتفوقيف:طريقة محددة يستطيع بيا اآلبا

، المتفوقوف حيث أنيـ ما زالو أطفاال فيـ يحتاجوف حبا، لكف يحتاجوف ضبطا أيضاً  .1
ويحتاجوف ألف نيتـ بيـ لكف مع تنظيـ سموكيـ، ويحتاجوف تدريبا لبلعتماد عمى النفس 

 وتحمؿ المسؤولية.
طفاؿ ما يمكنيـ مف نمو يجب أف يكوف النظاـ القيمي لموالديف متسقا حتى يحقؽ ىؤالء األ .2

 متوازف، وىذا يعني أف ال يكوف ىناؾ تفاوت واسع بيف قيـ األـ وقيـ األب.
أف يشترؾ الوالداف مع طفميما في مواجية مطالب القياـ بالمياـ التي يتعرض ليا األطفاؿ  .3

معرفة أثناء طفولتيـ المبكرة. مثؿ تدريبيـ عمى القياـ بالمياـ بأنفسيـ، وتدريبيـ عمى العد و 
الوقت بقراءة الساعة، واستخداـ الكممات الصحيحة والمناسبة والنطؽ الصحيح، كذلؾ التوجو 

 في منطقة السكف، وقضاء بعض احتياجات األسرة.
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التأكيد عمى التعبير المفظي، وعمى القراءة ومناقشة األفكار، في حضور األطفاؿ اآلخريف،  .4
 ويؤكدوا ليـ ضرورة التفوؽ في المدرسة.

الوالديف أف ال يعكرا جو التماسؾ األسري بالطبلؽ أو الخبلؼ أو االنفصاؿ، وأف عمى  .5
 يحتفظا بجو المنزؿ سعيدا وخاليا مف المشاكؿ.

قد يكوف إدراؾ األطفاؿ المتفوقيف لمشاكؿ الكبار مثؿ عدـ المساواة والموت والمرض  .6
عاجزيف عف حميا، فقد  والمسائؿ المالية والحرب... إدراؾ واىف، وافتقارىـ لمخبرة يجعميـ

 يحتاجوف إلى طمأنتيـ في ىذه المجاالت.
يجب أف يحرص الوالداف عند بموغ طفميـ سف السادسة أو ما بعدىا عمى أف يكوف لمطفؿ  .7

 صديؽ في مثؿ سنو، وعمى مستوى قدرتو.
لمكتب والمجبلت واألشكاؿ األخرى التي تساعد في مواصمة التعمـ في المنزؿ مثؿ دوائر  .8

والخرائط والرسوـ البيانية وجمع أشياء معينة مثؿ طوابع البريد أو الصخور أو  المعارؼ
 العمبلت، فمكؿ ىذه اليوايات أىمية خاصة في حياة ىؤالء األطفاؿ.

يجب عمى الوالديف مبادأة أطفاليـ واصطحابيـ إلى المتاحؼ واالستديوىات الفنية  .9
 ىذه الزيارات دافعيتيـ لمتعمـ.والمؤسسات التربوية واألماكف التاريخية حيث تنمي 

أف ينصت الوالداف إلى طفميـ الموىوب وال يسكتانو حتى ولو بدا ليما أف ما يسأؿ عنو غير  .12
 مناسب أو ينافي اآلداب العامة.

أال يدفع الوالداف ابنيـ أو ابنتيـ إلى القراءة دفعا، فيذا يتنافى مع االستثارة العقمية، ويجب  .11
أو يتباىوا بو، وأف تكوف االستثارة العقمية عف طريؽ الكتب  أال يعرضوه عمى اآلخريف

 والخبرات المناسبة والسفر وارتياد المعارض.
عادة ما يكوف لدى الطفؿ الموىوب مدى واسع مف الميوؿ وقد ال يستطيع التركيز عمى  .12

ا مجاؿ واحد لفترة طويمة، ويمكف لآلباء تشجيع اليوايات لدى أطفاليـ بتيسير ممارستيـ لي
 وتشجيعيـ عمى االشتراؾ في المسابقات.

قد يتحدث بعض اآلباء باستيزاء عف األصالة والتخيؿ واألسئمة الغريبة، وىذا يجب تجنبو إذ  .13
 يفضؿ أف تضحؾ مع ىؤالء األطفاؿ بدؿ مف أف تضحؾ عمييـ.

ت وقد يكوف مف األفضؿ أال يبالغ الوالديف في تقييد حياة أطفاليـ لدرجة حرمانيـ مف أي وق .14
فراغ. فأحيانا ما يؤرؽ أسر األطفاؿ المتفوقيف أف أطفاليـ يقضوف بعض الوقت في مشاىدة 
التمفاز أو قراءة الكتب الكوميدية، والشؾ أف قضاء كؿ وقتيـ في مثؿ ىذه األنشطة أمر 

 غير مرغوب فيو، إال أننا النستطيع أف نتوقع منيـ بذؿ مجيود في دراستيـ كؿ األوقات.
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وما يعرؼ، فقد تكتشؼ أحيانا أنو يعرؼ ماال تعرفو أنت... واسمح لو بقدر احتراـ الطفؿ  .15
 كاؼ مف الحرية واعطو بعض التعميمات حتى يقـو بتنفيذىا بطريقتو ىو وليس بطريقتؾ.

يضيؽ األطفاؿ المتفوقوف بكؿ ما ىو تقميدي، ويمكنؾ التحدث إلى طفمؾ عف أىمية اتباع  .16
سيارة عمى الجانب األيمف مف الطريؽ حتى يمكنو أف ما تواضع عميو الناس مثؿ قيادة ال

يرى المزايا االجتماعية ثـ وجيو إلى أف التقاليد االجتماعية األخرى مثؿ األدب واألخبلؽ 
 والذوؽ ليا احتراميا وليا أسس مشابية مف حيث الخبرة.

 انتيز كؿ فرصة لتتحدث معو عف األشياء التي يخطئ التصرؼ فييا، فيو أقدر عمى أف .17
 يتقبؿ الحديث المنطقي مف أي طفؿ آخر، وعادة ما يكوف لديو شعور مرىؼ بالواجب.

وفر لو دروسا خاصة في ميارة يتفوؽ فييا، ألحقو بإحدى الجماعات االجتماعية، ويمكف  .18
تشجيعو إلى أف يتحدث إلى إحدى األفراد الكبار ذوي المراكز المرموقة والسمطة في أمر مف 

 األمور التي تيمو.
وؿ أف تنمي لديو حاسة التذوؽ لوسائؿ اإلعبلـ مثؿ التمفاز والراديو والجرائد والفكاىة حا .19

والقراءة والفف، ناقش معو أسس التذوؽ وأعطو بعض الخبرة بأشكاؿ جديدة لمتعبير في 
 الفنوف.

 خصص بعض الوقت لتقضيو معو، ولتستمع إلى ما يقولو، وناقش معو بعض األفكار. .22
نفسؾ، وحاوؿ أف تجد لو إنسانا ذا قيمة خارج األسرة يتخذه مثمو كف مثاال جيدا أنت  .21

 األعمى.
عف برامج المنح الدراسية في منطقتؾ لؤلطفاؿ المتفوقيف، وساعد في الدعوة ليذه  ابحث .22

 البرامج.
ساىـ بالتوعية االجتماعية حوؿ دور الموىوبيف والمتفوقيف في االرتقاء بالمجتمع وحؿ  .23

 مشكبلتو والنيوض بو.
جع المدرسة عمى التخطيط لؤلطفاؿ الموىوبيف والمتفوقيف ساند ىؤالء الذيف يدرسوف عمى ش .24

 فيـ خصائصيـ واحتياجاتيـ.
ساند الخطوات التي تقوـ بيا بعض الجماعات لتشجيع األطفاؿ المتفوقيف، وناد باالستزادة  .25

 (.297، 1996مف برامج التوجيو وبرامج التربية الخاصة لؤلطفاؿ الموىوبيف. )أحمد، 

مما سبؽ يمكف القوؿ أف دور األسرة األساسي في إرشاد الطمبة المتفوقيف يتمحور حوؿ تأميف 
جو نفسي أسري آمف مطمئف يسوده الحوار المفتوح القائـ عمى تفيـ شخصية الطفؿ المتفوقة 

شباع دافعية حب االستطبلع واإلبداع واال بتكار وحاجاتو ومشكبلتو، وتنمية ميولو واىتماماتو، وا 
مف خبلؿ إثراء البيئة المنزلية وتجديدىا والتنويع بمثيراتيا وتشجيعو عمى المشاركة بالمسابقات 
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المختمفة. فضبل عف مساعدتو عمى عقد صبلت وعبلقات اجتماعية مع أفراد متفوقيف احتموا مكانة 
 اجتماعية مرموقة، ليستفيد مف نيجيـ ويعمؿ عمى االقتداء بيـ.

  سيف والمرشديف في التعامؿ مع مشكالت الطمبة المتفوقيفدور المدر  خامسا

 في التطور مدى لتقييـ مستمرة بحاجة الثانوية المرحمة عمر مف عقمياً  المتفوقيف الطمبة فإف 
 في( التفكير الذاكرة، االنتباه، اإلدراؾ،) المعرفية قدراتيـ وتوظيؼ المشكبلت، حؿ عمى مياراتيـ
 ومرشدييـ معممييـ وأف تعترضيـ، التي والنفسية االجتماعية مشكبلتال ومواجية التحصيؿ، زيادة

 لمطمبة الخاصة الحاجات وفؽ قدراتيـ لتكييؼ التعميمية مياراتيـ لتطوير مستمرة بحاجة النفسييف
قد يعتبر البعض أف اإلرشاد والتوجيو ف (.Phillips, C., 2006, pp120-123) المتفوقيف

ف ال يشكؿ ضرورة أو عامؿ ىاـ يجب مراعاتو، وذلؾ لما يتميزوف بو ليؤالء المتفوقيف والموىوبي
 ,Hollingworth, 1942)مف قدرات عالية، ولكف األبحاث والدراسات الحديثة أثبتت عكس ذلؾ. 

Silverman, 1993, Gross, 1994, Davis& Rimm, 1989)   كػولنجػيمػو . وذكػر 
(Colangelo, 1991  ،)إرشادىـ ثـ ومف والموىوبيف لمتفوقيفا مشاكؿ عمى التعرؼ أف 

 المتفوقيف برامج لجميع المرافقة األولويات أىـ مف يكوف أف البد، وتوجيييـ لموقاية منيا
 ,Gross)     وجروس ، (Hollingworth, 1942) ىولينجوورث مف وأكدت كؿ. والموىوبيف

 البرامج تطبيؽ وبعد ناءوأث قبؿ والموىوبيف المتفوقيف مشاكؿ عمى التعرؼ أىمية عمى( 1994
 المشكبلت فإف، عاؿٍ  مستوى إلى مرتفعة الفئة تمؾ لدى الموىبة أو التفوؽ كاف كمما أنو وذكروا
 يمكف ال حتمية ضرورة بالتالي ويصبح والتوجيو اإلرشاد مف مزيداً  وتتطمب أكبر بشكؿ تتضح
دراسات وبحوث متعمقة مراجعة عدة خبلؿ أنو ومف  (Davies 2010ديفيز )وقد أشار  .تجاىميا

بجدوى توفير الخدمات الخاصة لممتفوقيف عقميًا، أف رعاية ىذه الفئة الخاصة مف أفراد المجتمع 
عممية مثمرة، وأف عائدىا االقتصادي واالجتماعي يفوؽ ما يصرؼ عمييا مف أمواؿ وجيود، إذ 

الفئة إلى زيادة قدرة المجتمع  تؤدي الرعاية الخاصة )النفسية، واالجتماعية، والتعميمية( ألفراد ىذه
%( 75عمى مواجية ما يطرأ عميو مف مشكبلت في نواحي كثيرة، وتساعد عمى حؿ ما يقارب )

منيا بفعالية عالية وبجودة ممحوظة مقارنة بالمجتمعات التي ال تعطي تمؾ العناية بالحاجات 
 ,.Davies, Gحية التربوية )الخاصة بالمتفوقيف عقميًا، إذ تعتبر تمؾ المجتمعات فاشمة مف النا

2010, p32.) أو المبكرة الطفولة في كانوا سواء اكتشافيـ منذ والموىوبيف المتفوقيف األطفاؿ فإف 
 عمى التعرؼ إلى الحاجة بأمس ىـ، مراحؿ مف يمييا وما األولية ودراستيـ نموىـ مراحؿ خبلؿ

 مما، واالجتماعية النفسية ممشاكؿل عرضة أكثر وىـ. (Renzulli, 1991)  وانفعاالتيـ، مشاكميـ
 معرفية كانت سواء المشاكؿ تمؾ عمى لمتغمب وذلؾ، واإلرشاد التوجيو برامج وجود حتمية يستدعي



66 
 

 صراعاتيـ مف نابعة أو والموىوبيف المتفوقيف بيؤالء المحيطيف مف ناتجة، نفسية أو اجتماعية أو
 (.Webb, Meckstroth & Tolan, 1982)  الداخمية

 حؿ في تساعد التي البلزمة الكفاءات إيجاد في جديدة طريقة تجد أف المدرسة ىوعم 
 والوسط الطالب وبيف بينيا الجّيدة فالعبلقة الطمبة، منيا يعاني التي والصعوبات المشكبلت
 المواظبة تحسيف وبالتالي منيا يتسربوف الذيف الطمبة نسبة تقميص في تساىـ المدرسي االجتماعي

ولذلؾ يجب العمؿ عمى توفير خدمات وبرامج اإلرشاد النفسي والتربوي  .الدراسي احوالنج عمييا
 لمطمبة المتفوقيف التي تتمحور حوؿ: 

 اكتشاؼ الحاجات المختمفة لمطمبة المتفوقيف كؿ عمى انفراد.  -
، وكذلؾ إعبلـ المدرسيف الذيف يقوموف بتدريسو واإلدارييف إعبلـ الطالب المتفوؽ بحاجاتو  -

 ميف لشؤوف المدرسة.المنظ
(. حيث 51، 2222تقديـ الخدمات التوجييية لكؿ الطبلب دوف استثناء.)القاضي، وآخروف،   -

 يرسـ التوجيو مجموعة مف الخطط التي تستيدؼ ما يمي:
 الكشؼ عف حاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف.  -
ع حاجات الطمبة استخداـ المعمومات المتجمعة عف الطمبة لتكييؼ التعميـ وتعديمو إلشبا  -

 المختمفة.
 مساعدة الطمبة عمى فيـ أنفسيـ في مراحؿ النمو المختمفة والوصوؿ بيـ إلى مستوى أفضؿ.  -
 تعريؼ الطمبة بخدمات التوجيو واإلرشاد النفسي.  -
 (. 41، 2222تخطيط األبحاث التي تستيدؼ تقويـ برامج التوجيو واإلرشاد النفسي. )بيبي،   -

دور المدرسة في إرشاد الطمبة المتفوقيف مف خبلؿ سعييا لتنفيذ ثيف وقد بيف عدد مف الباح
 برامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي التي تستيدؼ ما يمي:

مساعدة الطالب المتفوؽ والتأثير فيو ليتمكف مف وعي مشكبلتو النفسية واالجتماعية  .1
 ويحددىا بدقة.

لتوافؽ معيا بما يساعده عمى مساعدة الطالب المتفوؽ عمى وعي الظروؼ المحيطة بو وا .2
 تحديد مجموعة مف الحموؿ المفترضة لممشكبلت النفسية واالجتماعية التي تواجيو .

مساعدة الطالب المتفوؽ عمى توظيؼ المؤثرات البيئية مف حولو )المادية والمعنوية(  .3
 لمواجية وحؿ المشكبلت النفسية واالجتماعية التي يمكف أف تواجيو.
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نفسي واالجتماعي لمياراتو المينية بما يساعده عمى تفيـ المشكبلت توظيؼ المرشد ال .4
 النفسية واالجتماعية لمطمبة المتفوقيف.

توظيؼ اإلرشاد النفسي واالجتماعي ليؤازر عممية النمو المعرفية والعقمية واالنفعالية  .5
 واالجتماعية لمطمبة المتفوقيف.

ناء عمى ما لدى الطمبة المتفوقيف مف يجب أف تبنى برامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي ب .6
 خصائص نفسية واجتماعية وعقمية،...

ارتباط برامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي بنتائج تقييـ الحالة النفسية واالجتماعية لمطمبة  .7
 المتفوقيف وأولياء أمورىـ.

 ، المدرسة، جماعة األقراف،ي والنفسي لمطالب المتفوؽ)األسرةدراسة الحيز االجتماع .8
 الحي...(، وبناء برامج اإلرشاد الفردية لمطالب المتفوؽ بنتائج تمؾ الدراسة.

، ت اإليجابي لدى الطمبة المتفوقيفتوظيؼ اإلرشاد النفسي واالجتماعي لتطوير مفيوـ الذا .9
، والعمؿ عمى تطويرىا وتطوير ت واالعتراؼ بعناصر الضعؼ والقوةالقائـ عمى تقبؿ الذا

 مستوى الضبط الذاتي.
وظيؼ اإلرشاد النفسي واالجتماعي لتطوير مفيوـ العبلقات اإلنسانية لدى الطالب ت.12

 المتفوؽ، وتطوير ميارات االتصاؿ لديو مع اآلخريف.
تفكير الناقد لدى الطالب توظيؼ ميارات اإلرشاد النفسي واالجتماعي لتطوير ميارات ال.11

 تر.، وحؿ الصراعات الفردية والجماعية وخفض مستوى التو المتفوؽ
توظيؼ ميارات اإلرشاد النفسي واالجتماعي في تنمية ميارات القيادية والحس بالمسؤولية .12

 االجتماعية لدى الطمبة المتفوقيف.
توظيؼ ميارات اإلرشاد النفسي واالجتماعي لتنمية قدرة المتفوؽ عمى تقبؿ اآلخريف، .13

 وتنمية مياراتو في السعي نحو التميز وليس الكماؿ.
اإلرشاد النفسي واالجتماعي لتنمية قدرة الطالب المتفوؽ لتحقيؽ مستوى توظيؼ ميارات .14

، 2229)األحمدي،  النضج الميني ، والمساعدة في اتخاذ قرارات دراسية ومينية سميمة.
931- 945 .) 

في برامج تربية المتفوقيف والموىوبيف ومف أبرز خصائص معمـ  أساسياً  ويعتبر المعمـ ركناً  
 ي:المتفوقيف ما يم

 ذكيا يحتـر األذكياء ويتجاوب معيـ. .1
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مف نفسو وقدراتو لديو روح المبادأة واتخاذ القرار والقدرة  وانفعاليا واثقاً  ناضجا اجتماعياً  .2
 عمى اإلنجاز.

 واسع االطبلع وافر الثقافة في فروع المعرفة المختمفة متمكنا في اختصاصو. .3
ومف الحاصميف عمى مؤىبلت لديو خبرة في مجاؿ التدريس ال تقؿ عف خمس سنوات،  .4

 تربوية عالية. 
يحتـر الموىوبيف والمتفوقيف ويتقبؿ آرائيـ ويقدر أنشطتيـ االستكشافية، ويشجعيـ عمى  .5

 التجريب والتعمـ الذاتي وال يتذمر مف كثرة أسئمتيـ وال مف نزعتيـ لبلستقبلؿ بالرأي.
بدورات تنشيطية أثناء  يمتحؽ بدورات تدريبية بشكؿ مستمر ولديو االستعداد لبللتحاؽ .6

  .(226، 2222العمؿ. )التويجيري، 

ومف طرؽ التدريس واألساسيات التي يجب عمى معمـ المتفوقيف التركيز عمييا: الحوار،  
المناقشة، العصؼ الذىني، حؿ المشكبلت، االكتشاؼ، التعمـ الذاتي، التركيز عمى األسئمة 

ارات: التحميؿ، والتطبيؽ، والتركيب، والتقويـ، مع المفتوحة، واألنشطة التعميمية التي تنمي مي
كسابيـ ميارات البحث واالطبلع واالبتعاد  العمؿ عمى تنمية قدرات الطمبة عمى التفكير الناقد، وا 

 (. 344، 2212عف التمقيف )العاجز، ومرتجى، 

عالة وسيمة فالنفسييف مف قبؿ المعمميف والمرشديف منيج المومف الطبيعي أف يكوف التدخؿ 
نقاذىـ مف المعاناة والمضاعفات التي   عمييا. د تترتبقلوقاية ىؤالء الطمبة وا 

 الميني لمطمبة المتفوقيف اإلرشاد سادسا

 االجتماعية، وظروفو وميولو قدراتو مع يتناسب بما مينتو اختيار في الفرد مساعدة ويعني
 يحقؽ بما المناسب لمكافا في المناسب الشخص وضع إلى عامة بصفة المجتمع، وييدؼ وحاجة

فإف معظـ الموىوبيف ينجحوف في مياديف دراسية ومينية متنوعة نظرا  الرضا والتوافؽ الميني.
لتنوع قدراتيـ واىتماماتيـ، إال أف تعدد الخيارات الدراسية المتاحة ليـ بقدر ما ىو إيجابي إال أنو 

الختيار ذلؾ أف الطالب في نياية قد يقود إلى حالة مف اإلحباط والصراع عند مواجية موقؼ ا
المطاؼ البد أف يحدد ىدفا مينيا واحدا ويحيد أو يمغي قائمة الخيارات الممكنة األخرى. )أبو 

 أو األكاديمي االختيار في األبناء عمى الضغط في األىالي يساىـ وقد(. 4، 2212ىواش، 
المتفوقيف يتميزوف بتنوع إمكاناتيـ عمى اعتبار أف و  أبنائيـ يرغبيا ال قد التي بالمينة االلتحاؽ

وتعدد اىتماماتيـ فإنو غالبا ما يعاني بعضيـ مف الحيرة والتردد والصراع في مواقؼ االختيار 
الميني والدراسي، وربما يزيد مف تعقيد عممية االختيار وصعوبتيا تعدد البدائؿ والفرص المتاحة 
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كاف تحقيقيـ درجة عالية مف االمتياز والتفوؽ ليـ، إضافة إلى حرصيـ البالغ أف يضمنوا قدر اإلم
بحاجة ماسة إلى التوجيو السميـ سواء في مجاؿ الدراسة أو المينة التي يختارونيا، ولذا فيـ 

 (. 2225اإلرشاد الميني المبكر والمستمر. )القريطي، و 

 مجاالتال تمؾ في ويتفوقوف عالية نتائج والموىوبوف المتفوقوف ىؤالء يحقؽ أف الممكف فمف
 ىـ إذ، طموحيـ وتحقؽ ورغباتيـ ميوليـ تشبع ال قد ولكف بيـ المحيطيف قبؿ مف اختيارىا تـ التي

 والخارجية الداخمية المعيقات عمى التغمب في يساعدىـ وميني أكاديمي وتوجيو إرشاد إلى بحاجة
 إلى بحاجة ىـ يفوالموىوب المتفوقيف ىؤالء إف. المستقبؿ في والتوافؽ واالنسجاـ النجاح وتحقيؽ
 المشكبلت عمى التعرؼ عمى ومساعدتيـ، المختمفة والميف التخصصات عف معمومات تقديـ

 العاطفية الحاجات وتوضيح. المناسبة المينة أو التخصص اختيار كيفية في وتوجيييـ، المحيطة
وف لدييـ فإف الطمبة المتفوقيف غالبا ما تك. الدراسة أو العمؿ مجاالت مف مجاؿ لكؿ والنفسية

مشكمة في تعدد إمكاناتيـ الناتجة عف قدرتيـ عمى النجاح في عدد مف المجاالت المختمفة. كما 
ويستطيع المرشد المدرسي  صعباً  أف اىتماماتيـ المتنوعة تجعؿ مف إمكانية وضع ىدؼ ميني أمراً 

 مساعدة الطمبة المتفوقيف في التخطيط لممستقبؿ مف خبلؿ:

 اذ القرارات في مراحؿ حياتيـ المختمفة.التخطيط لحياتيـ واتخ  -
 تطوير فمسفة لحياتيـ بما فييا القيـ والمعتقدات التي يتبناىا.  -
 إجراء استبانات لمتعرؼ عمى المراحؿ الحرجة في حياتيـ.  -
مناقشة قضايا داخؿ الصؼ مثؿ: اتخاذ القرار واالىتمامات وموضوعات مختمفة في   -

 االختيار الميني والميف الجديدة.
 (.35، 2221مقابمة أشخاص يعجب بيـ المتميز. )المحاسنة،   -

وذلؾ أف الطالب الموىوب والمتفوؽ البد أف يختار ىدفاً  مينياً  واحداً  ويحيد أو يمغي قائمة 
. والشؾ أف اختيار ىدؼ ميني واحد يمثؿ تقييداً  الممكنة التي يستطيع النجاح فييامف الخيارات 

ذا كاف معظـ الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف . االىتمامات والميوؿ وتحديداً  ليامش عريض مف وا 
يخططوف لمتابعة دراساتيـ العميا بعد حصموىـ عمى الدرجة الجامعية األولى حتى قبؿ أف يتخرجوا 
مف المدرسة ، فإنيـ البد أف يفيموا األبعاد الحياتية التي تترتب عمى ذلؾ مف حيث التأخير 

 االقتصادية وأحبلميـ في الزواج وتكويف األسرة .... المتوقع الستقبلليتيـ

أما القرار الذي يتعمؽ باختيار جامعة مشيورة بمكانتيا لمتابعة الدراسة الجامعية فإنو يتأثر 
. فاإلرشاد (251، 2228، رة والمدرسة واألصدقاء.  ) جروافبمستوى التوقعات المرتفعة لؤلس
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لمناسب في المكاف المناسب مف خبلؿ تحميؿ دقيؽ الميني يركز عمى وضع الفرد المتفوؽ ا
لخصائص كؿ مف الفرد والمينة بما يؤدي لتحقيؽ الرضا والتوافؽ الميني، وينعكس ذلؾ إيجابيا 

 عمى كؿ مف الفرد المتفوؽ ومؤسستو المينية ومجتمعو.
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة
 

 الدراسات السابقة العربية -أوال 
 الدراسات السابقة األجنبية -اثاني 
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة العربية –أوال 

 (:1988ىماـ ، سامية ) -1

دور خدمة الفرد في ية و النفسية لمطالب المبتكريف و دراسة لممشكالت االجتماع بعنواف "
 ."مواجيتيا

ويات االبتكار المنخفضة والمتوسطة بيف مستالتعرؼ عمى الفروؽ عمى الدراسة  ركزت 
(  422قت عمى عينة قواميا )طبو   االجتماعية لممبتكريف.النفسية و بيف المشكبلت و   المرتفعةو 

( البتكاري )مف إعداد سيد خير اهللوقد استخدمت الدراسة مقياس القدرة عمى التفكير ا ،مفردة
واتضح مف نتائج ىذه الدراسة إنو  ثة (.النفسية )مف اعداد الباحمقياس المشكبلت االجتماعية و و 

وبيف المشكبلت االجتماعية  المرتفعة،بيف مستويات االبتكار المنخفضة والمتوسطة و توجد فروؽ 
وترتفع ىذه  النفسية لمطبلب المبتكريف حيث تكوف ىذه المشكبلت منخفضة مع االبتكار األقؿ،و 

فرد يمكف أف تمعب دورا ميما في مواجية المشكبلت لدى متوسطي االبتكار العالي، وأف خدمة ال
 ىذه المشكبلت أو عمى األقؿ التخفيؼ مف حدتيا .

 (: 1991كاظـ ، آغا ) -2

 "التوافؽ النفسي و االجتماعي عند الطالب المتفوقيف دراسيا و غير المتفوقيف".بعنواف 

 وغير دراسًياالمتفوقيف  الثانوية المرحمة طبلب عند واالجتماعي النفسي التوافؽ بحثت موضوع
( 222) مف الدراسة عينة . وتألفت.المتحدة العربية اإلمارات دولة في الجنسيف كبل مف المتفوقيف
 إلى النتائج أشارت. و ( عاًما 22 – 16تراوحت أعمارىـ بيف ) الثانوية، المرحمة مف وطالبة طالب
 والعاـ واالجتماعي صيالشخ التوافؽ في التفوؽ(التحصيمي )  لممستوى إحصائيا داؿ تأثير وجود
 دراسًيا المتفوقيف لدى التوافؽ في إحصائًيا دالة فروؽ وجود بينت كما ..ادراسي المتفوقيف لصالح
 .اإلناث لصالح الجنس وذلؾ لمتغير تعزى
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 (:1994فاديا) جريس  أبو  -3

بيف الطمبة المتميزيف وغير اإلرشادية  والحاجات المشكالت الفروؽ في بعنواف " 
  ."فالمتميزي

رشادية بيف الطمبة المتميزيف إلوالحاجات االمشكبلت الفروؽ في لتعرؼ عمى االدراسة حاولت 
( 723وتكونت عينة الدراسة مف جميع مجتمع الطمبة المتميزيف و البالغ عددىـ )ف وغير المتميزي

   وعينة مكافئة ليـ مف نفس المحافظات مف الطمبة العادييف طالب وطالبة في عماف والسمط
وجود فروؽ النتائج عدـ  بينتو مطمبة المتميزيف المشكبلت والحاجات اإلرشادية لمقياس  :باستخداـ

الدرجة الكمية غير المتميزيف عمى بيف الطمبة المتميزيف و الحاجات اإلرشادية في المشكبلت و 
وانتيت ، الفرعية وعمى أبعاد المقياسلمطمبة المتميزيف لمقياس المشكبلت والحاجات اإلرشادية 

أيضا لوجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس بيف الطمبة المتميزيف عمى بعد المشكبلت االنفعالية 
 لصالح اإلناث، وعمى بعد المشكبلت األسرية، وبعد المشكبلت االجتماعية لصالح الذكور.

 :(1995خالد محمد ناصر) ،الخميفة -4

يف دراسيا في لطالب المتأخر اشكالت الطالب المتفوقيف دراسيا و بعنواف "دراسة مقارنة لم
 اإلرشادية ليـ بمحافظة اإلحساء بالمممكة العربية السعودية."الحاجات المرحمة المتوسطة و 

الطبلب المتأخريف دراسيا في ؽ بيف الطبلب المتفوقيف دراسيا و ىدفت إلى التعرؼ عمى الفرو 
عمى أىـ الحاجات  ، ومف ثـ التعرؼنتيا مجاالت قائمة موني لممشكبلتالمشكبلت التي تضم

اإلرشادية ليـ في ضوء ما تسفر عنو نتائج الدراسة مف مشكبلت يختص بيا ىؤالء الطبلب .وقد 
إلى  الثالث المتوسط ينقسموف(طالبا مف طبلب الصفوؼ األوؿ والثاني و 523تكونت العينة مف )

 .( مف المتأخريف دراسياً 258و) ،(مف المتفوقيف245مجموعتيف )

بيف متوسطي الدرجات الكمية بيف  ج الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ إحصائياً وقد أشارت نتائ
الطبلب المتأخريف دراسيا حيث كاف متوسط درجات الطبلب المتأخريف و  الطبلب المتفوقيف دراسياً 

اختبلؼ ترتيب  . كما أوضحت النتائج أيضاً مف متوسط درجات الطبلب المتفوقيفأكبر  دراسياً 
 .الطبلب المتأخريف دراسياً يث الشيوع  والحدة بيف الطبلب المتفوقيف و ف حمجاالت المشكبلت م
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 (: 1996الشيراوي، أماني ) -5

القيـ والحاجات عند الطالبات المبتكرات وغير المبتكرات في المرحمة الثانوية بدولة بعنواف "
 ":البحريف

 .المبتكرات ت غيرالقيـ والحاجات التي تميز الطالبات المبتكرات عف الطالبا حاولت معرفة 
اختبار القدرة عمى التفكير  باستخداـ. طالبة مف طالبات المرحمة الثانوية 229 وبمغت عينة الدراسة

الحاجات القادرة وانتيت الدراسة إلى أف  . مقياس القيـو  ،مقياس التفضيؿ الشخصيو  ،االبتكاري
خرى ىي كاآلتي: مرتبة المجموعات األ عمى التمييز بيف مجموعة المرتفعات في االبتكار عف

بلستعراض، العطؼ، الجنسية، السيطرة، التحمؿ، النظاـ، التأمؿ، التواد، لتنازليًا: الحاجة 
ميزت بيف المرتفعات في التي االعتداء، االستقبلؿ، التحصيؿ، التغيير، المعاصرة، أما القيـ 

ة، السياسية، النظرية وأخيرًا االبتكار والمجموعات األخرى منيا: الدينية، االقتصادية، االجتماعي
 .القيمة الجمالية

 (:1998القريطي ،عبد المطمب آميف ) -6

دور الخدمات في البيئة األسرية و المدرسية و  بعنواف "المتفوقوف عقميا : مشكالتيـ
 النفسية في رعايتيـ."

 ألسريةالمشكبلت التي يواجييا المتفوقوف عقميا في البيئة ا تركز ىدفيا حوؿ الكشؼ عف
المنيج ، وقد اعتمد الباحث عمى استخداـ دور الخدمات المدرسية في رعايتيـآثارىا و والمدرسية و 

الدراسات المتصمة بموضوع الدراسة الستخبلص المعمومات البلزمة التحميمي لنتائج البحوث و 
مصادر اإلحباطات التي أف المشكبلت و وقد خمص الباحث إلى  لئلجابة عمى ىذه األسئمة،

في التنشئة في نطاؽ بيئتو األسرية ىي: األساليب الوالدية البلسوية  ا الطفؿ المتفوؽ عقمياً يواجيي
 الوسائؿ البلزمةفتقار البيئة المنزلية لؤلدوات و او  ،مظاىر التفوؽ العقمياالتجاىات األسرية نحو و 

غفاؿ الحاجات النفسية لمطفؿ ،لتنمية استعدادات الطفؿ ومواىبو  .وا 

في نطاؽ مدارس  ث أف أىـ المشكبلت التي يعاني منيا الطفؿ المتفوؽ عقمياَ كما أوضح الباح
لمطفؿ قصور فيـ المعمميف عدـ مبلئمة المناىج الدراسية واألساليب التعميمية و : العادييف ىي
  .ية لمكشؼ عف مظاىر التفوؽ العقمياستخداـ محكات غير كافوحاجاتو و 
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 (:1999) فتحي ،جرواف -7

النفسي واالجتماعي والدراسي لمطمبة الذيف تـ تسريعيـ في األردف :  بعنواف "التوافؽ 
 عماف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية" 

وتركزت أىداؼ الدراسة عمى :التعرؼ عمى العوامؿ الشخصية واألسرية التي تميز بيف أعمى 
كوا في الدراسة % مف غير المتفوقيف مف الطمبة الذيف شار 12% مف المتفوقيف وبيف أدنى 12
وىدفت أيضا إلى تقصي التفاوت في إسياـ العوامؿ الشخصية  ،دولية الثالثة لمرياضيات والعموـال

 1212وتكونت عينة الدراسة مف : في التميز بيف المجموعتيف )عالية األداء ومتدنية األداء(.
أىـ الخصائص ، وبينت نتائج الدراسة أف  مف لبة مف طبلب الصؼ الثامف األساسيطالب وطا

 الشخصية التي تميز المتفوقيف مف غير المتفوقيف ثقة الطالب بنفسو وقدرتو في الرياضيات .

 ( : 1999عوض ،عباس ) -8

بعنواف "الفروؽ بيف طالب الجامعة المتفوقيف وغير المتفوقيف دراسيا في العصابية  
 والمشكالت العاطفية والتوافؽ النفسي واالجتماعي ". 

اسة إلى تقدير الفروؽ التي يمكف مبلحظتيا بيف المتفوقيف وغير المتفوقيف حيث تيدؼ الدر 
والتوافؽ  ،شكبلت العاطفية، والمعدد مف المتغيرات وىي: العصابيةفي دراسيا مف طبلب الجامعة 

ة العبلقة بيف المتغيرات التالية: العصابية، والمشكبلت ىذا باإلضافة لدراسالنفسي واالجتماعي. 
 ،ومستوى التفوؽ الدراسي ،االجتماعي، والقابمية لبلستثارةوالتوافؽ النفسي والتوافؽ ، العاطفية
، السف .وتيدؼ الدراسة أيضا إلى التعرؼ إلى الفروؽ الثقافي واالقتصادي\ى االجتماعي المستو 

افة المتفوقيف وغير المتفوقيف دراسيا، باإلضبيف العبلقات االرتباطية لممتغيرات السابقة لدى عينتي 
ة اإلسكندرية: طالب جامعي مف جامع (142وقد تكونت عينة الدراسة مف:)إلى العينة الكمية. 

واعتمدت الدراسة عمى جممة مف األدوات غير متفوؽ. طالب  (72، )( طالب متفوؽ 72)
شكبلت الحب وقائمة م ،لتفوؽ العاـ في الدراسة الجامعيةاستبياف مستوى ا والمقاييس وىي:

: أظيرت نتائج الدراسةوقد  واستمارة المستوى اإلجتماعي الثقافي لئلسرة المصرية. ،الرومانتيكي
تفوؽ الطمبة المتفوقيف عمى الطمبة غير المتفوقيف مف حيث مستوى التفوؽ الدراسي، المستوى 

بينما كانت  القابمية لبلستثارة. التوافؽ النفسي واالجتماعي، االقتصادي، االجتماعي الثقافي،
 .فوقيف أعمى عمى متغيرات العصابية، المشكبلت العاطفيةالطمبة غير المت متوسطات
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 (: 2111زحموؽ، ميا )  -9

 ، دراسة ميدانية" "المتفوقيف دراسيا في جامعة دمشؽ، واقعيـ حاجاتيـ مشكالتيـبعنواف 

وتيدؼ الدراسة إلى رصد الفروؽ بيف المتفوقيف دراسيا والعاديف مف حيث خصائصيـ 
( مف 155وطالبات دمشؽ )( مف طبلب 311وتكونت عينة الدراسة مف ) .حاجاتيـومشكبلتيـ و 
. وقد طبقت الباحثة استبانو مف إعدادىا لمتعرؼ عمى خصائص ( مف العاديف156المتفوقيف،و)

وانتيت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا تبعا  الطبلب الموىوبيف وحاجاتيـ ومشكبلتيـ.
 ، وتبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث في التفوؽ.تخصصات العمميةر التخصص لصالح اللمتغي

كما أوضحت النتائج ارتفاع المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ألسر بعض المتفوقيف وقمة  
  عدد أفرادىا عند مقارنتيا بأسر العادييف وحجميا.

اسيا في جامعة المتفوقيف در  كما أظيرت النتائج ظيور عدد مف الحاجات الخاصة عند
 .يأتي في مقدمتيا حاجتيـ لممزيد مف التحصيؿ واإلنجاز  ،دمشؽ

 (:2111، عبد الرحيـ )المحاسنة  -11

مشكالت الطمبة المتميزيف الممتحقيف ببرامج المتميزيف في األردف مقارنة بعنواف "حاجات و 
 مع الطمبة غير المتميزيف"

يزيف الممتحقيف ببرامج المتميزيف الطمبة المتممشكبلت الكشؼ عف حاجات و تمحورت حوؿ 
طالب 1944وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا ،مقارنة مع الطمبة غير المتميزيف ردفألفي ا
يزيف الممتحقيف ببرامج مف الطمبة المتم 753، منيـ وؿ الثانويألبة مف الصؼ العاشر واوطال

تبيف مف خبلؿ ىذه الدراسة ،و مف الطمبة غير المتميزيف مف المدارس العادية  746و ،المتميزيف
التي اختمؼ بيا الطمبة المتميزوف عف الطمبة العادييف ىي السعي  المشكبلتأىـ الحاجات و أف 

أي عدـ تسميـ الواجبات في الوقت المحدد رغبة في تطويرىا إلى أقصى . وراء الكماؿ والمماطمة
عاديوف عف المتميزيف بالحاجات والمواد الدراسية غير متحدية لقدراتيـ بينما اختمؼ ال حد ممكف،

حباط إلحساس باإلاو  فتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار، ومفيوـ الذات،الا :التالية وىي لمشكبلتوا
 .تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية وعدـ و الخوؼ مف الفشؿ، ،والعجز عف التغير
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 (:2112)دراسة المركز الوطني لمموارد البشرية )األردف(  -11

ؽ النفسي واالجتماعي والمدرسي والتحصيؿ الدراسي والتفضيؿ الميني لمطمبة بعنواف "التواف
 المسرعيف )عماف( ."

أجريت لمكشؼ عف التوافؽ النفسي واالجتماعي والمدرسي والتحصيؿ الدراسي والتفضيؿ 
: أف ىؤالء الطمبة عمى مستويات عالية مف النتائجوأظيرت  الميني لمطمبة المسرعيف في مدارسيـ.

 .مى متوسطات تحصيميـ بفئة الممتازافؽ النفسي واالجتماعي والمدرسي  والمحافظة عالتو 

 (:2113مضحي حميد المصموخي ) ،العنزي -12

 بعنواف "بعض المشكالت النفسية لمطالب المتفوقيف و المتأخريف دراسيا" 

 منيا الطبلب المتفوقيف ىدفت إلى إلقاء الضوء عمى بعض المشكبلت النفسية التي يعاني
قاـ الباحث بتصميـ مرحمة الثانوية بمدينة الرياض. و الطبلب المتأخريف دراسيا في الدراسيا و 

تـ تحكيميا والتأكد  .نفسية لمطبلب المتفوقيف دراسيا والطبلب المتأخريف دراسياً استبانة المشكبلت ال
ية بيف توصمت نتائج الدراسة إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ ثباتيا.مف صدقيا و 

 والمشكبلت النفسية لمطبلب المتأخريف دراسيا، المشكبلت النفسية لمطبلب المتفوقيف دراسيا،
اختمؼ ترتيب المشكبلت النفسية لمطبلب المتفوقيف دراسيا عف ترتيبيا لمطبلب المتأخريف دراسيا، و 

عنيا  اسياً كما اختمفت األسباب التي تقؼ وراء حدوث مشكبلت نفسية لدى الطبلب المتفوقيف در 
 .لدى الطبلب المتأخريف دراسياً 

 (: 2113عبد الحميـ ) ،منسي -13

بعنواف "مشكالت الصحة النفسية لممبدعيف مف تالميذ المرحمة اإلعدادية في اإلبداع و 
  .الموىبة في التعميـ العاـ "

النفسية التي يعاني منيا طمبة  أجريت الدراسة بغرض التعرؼ عمى أىـ مشكبلت الصحة
الباحث اختبار القدرات ات المرحمة اإلعدادية مف ذوي القدرة اإلبداعية العالية، وقد استخدـ طالبو 

وقد توصمت  كبلىما مف إعداده.بلت لتبلميذ المرحمة اإلعدادية و كما طبؽ قائمة المشك ،اإلبداعية
وأف ليـ والسرحاف،  االنطواء،كالعزلة و الدراسة إلى أف ىناؾ مشكبلت خاصة بالتبلميذ المبدعيف 

آراء غير شائعة وغير مقبولة، والشعور باإلحباط عند الفشؿ والتشكيؾ والحيرة وعدـ الوثوؽ 
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الشعور بالضيؽ عند عدـ التفوؽ المبدعات فتمثمت بالخجؿ و باآلخريف. أما المشكبلت الخاصة ب
شكبلت أما الم والسرحاف والشعور بالغيرة وعدـ القدرة عمى شغؿ أوقات الفراغ، عمى األخريات،

. وقد أشارت النتائج إلى حساس بالخجؿ والرغبة بالعزلة والسرحافالمشتركة بيف الجنسيف فيي: اال
أنو ال بلت أقؿ مف أقرانيـ األقؿ إبداعا. و أف التبلميذ األكثر إبداعا مف الجنسيف يعانوف مف مشك

 ميذات األكثر إبداعا.التمسية بيف التبلميذ األقؿ إبداعا و توجد فروؽ دالة في مشكبلت الصحة النف

 (:2114، عثماف عبد المطيؼ)المحاديف -14

 بعنواف "الوضع النفسي لمطمبة المتميزيف قبؿ تسجيميـ في مدرسة المتميزيف وبعده."

 وفي مجاالتو، ركزت عمى الكشؼ عف الفروؽ في الوضع النفسي العاـ لمطمبة المتميزيف،
 والتعاوف، لدافعية لئلنجاز واالنضباط المدرسي،وا والتكيؼ، والجيد المدرسي المبذوؿ، وىي القمؽ،

طالب 135وقد تكونت عينة الدراسة مف  ،والفروؽ التي تعزى لجنس الطمبة والمرحمة الصفية فييا
واعتمدت الدراسة في جمع البيانات  مف مدرسة الممؾ عبد اهلل الثاني لمتميز في محافظة الزرقاء،

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات الوضع وانتيت إلى   عمى مقياس الوضع النفسي،
لصالح الطمبة  ، واالنضباط المدرسي والتعاوف،القمؽ والدافعية واإلنجازالنفسي العاـ وفي مجاالت 

المتميزيف في المدرسة العادية كما ظير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة الذكور 
، حيث كاف لصالح الطمبة المتفوقيف. أما متغير المرحمة إلنجازباستثناء مجاؿ الدافعية واواإلناث 

وفي المجاالت كميا ولصالح طمبة ، لو تأثير في الوضع النفسي العاـالصفية فقد ظير أف  
 الصؼ السابع ، باستثناء القمؽ الذي انخفض لدى طمبة الصؼ العاشر.

 (:2114)ف، فتحي جروا  -15

 موىوبيف ومشكالتيـ.""حاجات الطمبة المتفوقيف والبعنواف 

وطبقت عمى مجموعة مف الطمبة  يـ،ومشكبلت فوبيىالمو  بةمحاجات الطالتعرؼ عمى حاولت 
 المتفوقيف والموىوبيف مف عمر المدرسة الثانوية تـ اختيارىـ وفؽ مجموعة معايير لمتفوؽ والموىبة

أوضحت و  ،الباحث وقيف والموىوبيف مف إعدادباستخداـ استبياف حاجات ومشكبلت الطمبة المتف
المشكبلت المشكبلت وىي ) فثبلثة مجموعات م فم فيعانو  فوبيىالطبلب المو  فبأالدراسة نتائج 
، والنوع (نييالطابع الم والمشكبلت ذات الطابع االنفعالي، والمشكبلت ذات ،الطابع المعرفي ذات

راحؿ التعميمية ي المف فوبيىوالمو  فبة المتفوقيمالط ذه المشكبلت يشير إلى حاجةى فالثالث م
  .واالجتماعي و التربوي إلرشاد النفسيإلى خدمات ا والعمرية المختمفة
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 (: 2115) ، أحمدافر يالدراسة  -16

 ة الثانوية بدولة الكويت."م" مشكالت الطمبة المتفوقيف دراسيًا في المرحبعنواف 

 ثانوية في دولةسيًا في المرحمة الادر  فبة المتفوقيممشكبلت الط ىمع ؼالتعر  وىدفت إلى
( طالب متفوؽ تحصيميًا وفؽ السجبلت المدرسية 222) وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا الكويت

واعتمدت الدراسة إناث(،  122ذكور،  122% مف أصؿ المجموع العاـ( مقسميف بالتساوي )92)
 فوقيف،( مشكبلت يعاني منيا المت8استبياف مف تصميـ الباحث يروز )في جمع البيانات عمى 

جميع  فبي فى المرتبة األولى ممت عمحص ة العبلقة مع المدرسة قدممشك فأوبينت الدراسة 
في ،المشكبلت  فبي فم ت المرتبة األخيرةمقد احتاألىؿ  مع ة العبلقةممشك فالمشكبلت، كما أ

 فروؽوجود  أشارت النتائج أيضًا إلىو ى المرتبة األخيرة، مسفة الوجود عمف ةمت مشكمحص فحي
 .سفة الوجود تعزي لمتغير الجنس لصالح الذكورمالذات وف ـو يمفكؿ مف ذات داللة إحصائية في 

 (:2115) ، عبد الوىابأنديجانيدراسة   -17

 "الحاجات النفسية لدى التالميذ الموىوبيف بمدينة مكة المكرمة."بعنواف 

نة مكة في مدي فوبيىالنفسية لدى الطبلب المو الحاجات وبحثت الدراسة في موضوع 
( تمميذ مف 182وأجريت عمى ) ، وترتيبيا مف حيث األىمية بالنسبة لمطمبة أنفسيـ،المكرمة

مستوى مرحمة التعميـ األساسي والمدرسة اإلعدادية تـ اختيارىـ مف عدة مدارس لمطبلب 
 وذلؾ باستخداـ استبياف مف تصميـ الباحث لرصد الحاجات النفسية لمطمبة الموىوبيف، المتفوقيف،

الحاجة  :ى الترتيب التاليمعكانت  فوبيىطبلب المو مالحاجات ل ىـأ فسة إلى أاأشارت نتائج الدر و 
ميو الحاجة إلى ال، را، الحاجة إلى اتخاذ القر فاآلخري الذات، الحاجة إلى تقدير تقديرإلى 

لحاجة إلى ا ف النفسي،الحاجة إلى الثقة بالنفس، الحاجة إلى االنتماء، الحاجة إلى األموالتسمية، 
 .الحاجة إلى تقدير الذاتالعطؼ والحناف، 

 :(2115) ، محمددراسة األحمدي -18

 بعنواف "مشكالت الطالب الموىوبيف بالمممكة العربية السعودية ."

بيدؼ الكشؼ عف مشكبلت الطبلب الموىوبيف بالمممكة العربية السعودية ، كما ىدفت إلى 
ني عمى درجة وجود ىذه المشكبلت وأبعادىا ،وقد التعرؼ عمى أثر متغيري الجنس والعمر الزم
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( مف الطبلب الموىوبيف والطالبات 149أجرى الباحث دراستو عمى عينة أساسية بمغ قواميا )
والطائؼ. وتبيف  الموىوبات الذيف ينتموف إلى ثبلثة مناطؽ تعميمية ىي: المدينة المنورة ، وجدة،

قد تمحورت عموما حوؿ  وبيف )الذكور واإلناث (أف أكثر المشكبلت شيوعا  لدى الطبلب الموى
مشكبلت النشاطات واليوايات وأوقات الفراغ، وكذلؾ المشكبلت االنفعالية .كما  بعديف ىما:

أظيرت النتائج أف لمتغير الجنس تأثيرًا دااًل إحصائيا عمى مشكبلت الطبلب الموىوبيف والطالبات 
. وكاف لمتغير العمر لصالح الطالبات –ت األسرية باستثناء بعد المشكبل –الموىوبات وأبعادىا 

 الزمني أيضًا تأثير داؿ عمى تمؾ المشكبلت لصالح الطبلب الموىوبيف األكبر عمرًا.

 (:2115ماجدة ) والمجالي، .فتحي جرواف، -19

االجتماعي لتحصيؿ الدراسي والتكيؼ النفسي و بعنواف "أثر التسريع األكاديمي عمى ا
 رعيف في محافظة عماف ."المدرسي لمطمبة المس

وذلؾ لمتعرؼ عمى أثر التسريع األكاديمي عمى التحصيؿ الدراسي والتكيؼ النفسي والتكيؼ 
طالب  33ة مف  وتـ إجراء الدراسة عمى عينة مؤلف االجتماعي المدرسي لمطمبة المسرعيف دراسيا.

وتوصمت الدراسة  درسي.ومقياس التكيؼ االجتماعي الم باستخداـ مقياس التكيؼ النفسي، .وطالبة
إلى أف لمتسريع األكاديمي أثرا إيجابيا عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة ،وكذلؾ عمى تكيفيـ النفسي 
واالجتماعي والمدرسي ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى 

ستوى التكيؼ النفسي التحصيؿ الدراسي والتكيؼ المدرسي تعزى لمتغير الجنس ،أما بالنسبة لم
 فيناؾ أثر داؿ إحصائيا تبعا لمتغير الجنس لصالح الطالبات. 

 (:2119حناف ) وطقش،. سييمة وبنات،. سعاد غيث، -21

بعنواف "مصادر الضغط النفسي لدى طمبة المراكز الريادية لمموىوبيف والمتفوقيف 
 واستراتيجيات التعامؿ معيا."

غط النفسي التي يعاني منيا طمبة المراكز حيث ركزت الدراسة عمى رصد مصادر الض
وبمغت  الريادية لمموىوبيف والمتفوقيف واستراتيجيات التعامؿ معيا وعبلقة كؿ منيا بمتغير الجنس.

طبؽ عمييـ:  طالب وطالبة تـ اختيارىـ بشكؿ قصدي مف ثبلثة مراكز ريادية. 121عينة الدراسة:
وقد انتيت  ات التعامؿ مع الضغط النفسي.مقياس استراتيجي مقياس مصادر الضغط النفسي،

إلى أف مجاؿ االنفعاالت والمشاعر والمخاوؼ مف أىـ مجاالت مصادر الضغوط يميو الدراسة 
ولـ تظير  التحصيؿ الدراسي وأقميا األمور المالية واالقتصادية والعبلقات مع الوالديف  واإلخوة.
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مصادر الضغط النفسي. كما تبيف أف أكثر فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس في مجاالت 
الطرؽ المعرفية  ثـ ،لضغوط ىي العدواف المفظي والجسديمستخدمة في التعامؿ مع ا استراتيجية

بينما ظيرت فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس في استخداـ إستراتيجية  ،وأقميا االنعزاؿ
 ممارسة عادات معينة لصالح الذكور .

 (:2111سييمة ) وبنات، .ؿجما أبو زيتوف، -21

 بعنواف "التكيؼ النفسي وعالقتو بميارة حؿ المشكالت لدى الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف ."

الطمبة  أي بغرض :التعرؼ عمى العبلقة بيف التكيؼ النفسي وميارة حؿ المشكبلت  لدى
وبيف والمتفوقيف طالب مف الموى (99:)عينة قوامياعمى  أجريت الدراسةالموىوبيف والمتفوقيف. و 

ومقياس حؿ  باستخداـ مقياس التكيؼ النفسي، الممتحقيف بالمركز الريادي في عيف الباشا.
كما أف  وانتيت إلى أف التكيؼ النفسي لدى الموىوبيف والمتفوقيف كاف منخفضا،. المشكبلت

 الشخصي. التكيؼ في الجانب االنفعالي أعمى أبعاد التكيؼ لدييـ في حيف كاف أقميا في الجانب
كما أشارت النتائج أف ميارة توليد البدائؿ كانت أعمى ميارات حؿ المشكبلت لدى الطمبة 

 الموىوبيف والمتفوقيف ،في حيف كاف أقميا ميارة تقييـ الحموؿ المقترحة .

   (:2111سييمة ) وبنات،. خولة يحيى،  -22

ة واستراتيجيات التعامؿ بعنواف "مشكالت الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف في المراكز الريادي
 معيا"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت لتي يعاني منيا الطمبة الموىوبوف والمتفوقوف في  
والكشؼ عف االستراتيجيات التي يستخدميا الطمبة المتفوقوف والموىوبوف في  المراكز الريادية،

مقياس  دراسة كاأدوات لجمع البيانات:واعتمدت ال المراكز الريادية في التعامؿ مع ىذه المشكبلت.
طالب وطالبة  81 وبمغ عدد عينة الدراسة وقائمة المشكبلت. استراتيجيات التعامؿ مع المشكبلت،

وأظيرت النتائج أف المشكبلت االنفعالية ىي  مف الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف في المركز الريادي.
والمشكبلت األسرية ىي أقميا كذلؾ تبيف  لمتفوقيف،أكثر المشكبلت حدوثا لدى الطمبة الموىوبيف وا

االسترخاء ىي األكثر استخداما مف قبؿ الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف لمتعامؿ مع  استراتيجيةأف 
وقد أشارت النتائج إلى فروؽ في طبيعة  االنعزاؿ ىي األقؿ استخداما. استراتيجيةالمشكبلت بينما 

 دمة مف قبؿ الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف تعود لمجنس.المشكبلت واالستراتيجيات المستخ
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 (:2111محمد نايؼ) عصايرة،  -23

"مشكالت الطمبة الموىوبيف في مدارس الممؾ عبد اهلل لمتميز مـ وجية نظر الطمبة بعنواف 
 أنفسيـ."

في مدارس ف وبيىبة المو مالطالتي يعاني منيا مشكبلت التعرؼ عمى ال أجريت الدراسة بيدؼ
( 52وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف ) يـ،ة أنفسمبة نظر الطيوج فم متميزلبد اهلل عالممؾ 

مف الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف ممف يدرسوف في مدارس التميز، وذلؾ باستخداـ استبانة مصممة 
( مجاالت رئيسية تعتبر مشكبلت شائعة لدى الطمبة المتفوقيف 3مف قبؿ الباحث تتضمف )

ى مت عمحص فوبيىبة المو مالط والمشكبلت التي تواج فرت نتائج الدارسة أيأظو والموىوبيف، 
المشكبلت  ـقة بالمدرسة بالمرتبة األولى، ثمالمتع المشكبلت تاألمر فقد جاءلؾ تقدير متوسط، كذ

واألخيرة،  قة باألسرة في المرتبة الثالثةمالمشكبلت المتع ت، وجاءبالمرتبة الثانية بةمبالط قةمالمتع
اإلناث، كما بينت  بؿلصالح الذكور مقا ذات داللة إحصائية وؽقد أشارت النتائج إلى وجود فر و 

د العينة حسب متغير اإحصائية في متوسطات استجابات أفر  داللة ذاتؽ فرو وجود  ـعدالنتائج 
 .سيةاالدر  ةمالمرح

 (:2111أبو ىواش، راضي محمد جبر )  -24

 فوقيف في مدينة الباحة مف وجية نظرىـ.""مشكالت الطمبة الموىوبيف والمتبعنواف 

لتعرؼ عمى مستوى المشكبلت التي تواجو الطمبة المتفوقيف والموىوبيف بيدؼ اأجريت الدراسة 
يجاد الحموؿ المناسبة ليا، كما ىدفت الدراسة إلى  في مدينة الباحة، في سبيؿ الوقوؼ عمييا وا 

طبقت عمى قد رجة وجود ىذه المشكبلت، و التعرؼ عمى أثر متغيري الجنس والعمر الزمني عمى د
( طالبًا وطالبة مف الممتحقيف بمدارس التعميـ العاـ في مدينة الباحة. وقد 127عينة مكونة مف )

استخدـ الباحث مقياس الكشؼ عف مشكبلت الطمبة المتفوقيف والموىوبيف بصورتو األساسية 
مبلئمة المناىج  تمثمت بعدـ شيوعا يرت النتائج أف المشكبلت األكثرأظ(، و 1998 ،)الدبابنة
مف الطالب الموىوب، وسوء التكيؼ المدرسي، والخوؼ  العالية التوقعاتو  ،الطالب تالقدر الدراسية 

ف الذكور يعانوف مف مشكمة نشداف الكماؿ والتوقعات العالية أ إلى النتائج أشارتكما  مف الفشؿ،
ف بشكؿ اكبر مف الذكور مف يعاني ناثاإلف أف حي في ،مف الموىوب بشكؿ أكبر مف اإلناث

لمقدرة اتخاذ القرار اافتقار عف إحداث التغيير والمماطمة و اإلحساس باإلحباط والعجز  مشكبلت
 باقي أما ،الناتجة عف تعدد االىتمامات وتدني مفيوـ الذات الناتج عف الحساسية المفرطة
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 بالنتائج، وفيما يتعمؽ واإلناث الذكورف يب إحصائية داللة ذات فروقاً  النتائج ريظـ تُ مف المجاالت
( أكثر عرضة 18حتى 16النتائج أف ىذه الفئة العمرية) أشارت فقد الزمني العمرر بمتغي الخاصة

 لممشكبلت بالمقارنة مع الفئات العمرية األصغر سنًا.

 (: 2111العمي، نجوى حسيف )و  .الجالمدة، فوزية عبداهلل  -25

الجتماعية والنفسية لدى الطمبة الموىوبيف مف وجية نظر " الحاجات الشخصية وابعنواف 
 دراسة ميدانية" . –المعمميف والطمبة الموىوبيف في المممكة العربية السعودية 

الكشؼ عف أىـ الحاجات الشخصية واالجتماعية والنفسية لمموىوبيف مف  حاولت الدراسة
وقد اعتمدت الباحثتاف في  ،سيـوجية نظر معممي الطمبة الموىوبيف والطمبة الموىوبيف أنف

صورة )أ( لممعمميف والمعممات  دراستيما عمى اختبار وكسمر لمذكاء حيث استخدمتا صورتيف:
مدرسي الطمبة الموىوبيف، وصورة )ب(لمطبلب والطالبات الموىوبات في المرحمة المتوسطة 

حجـ  ا( معممة أم22،و) (معمـ22وبمغ حجـ العينة ) والثانوية في مراكز الموىوبيف والموىوبات،
سنة ومتوسط  (16-13( طالبة تراوحت أعمارىـ بيف )62و) ،طالب (62عينة الطبلب فقد بمغ )

، وقد توصمت الباحثتاف بنتيجة بحثيما ىذا إلى ( درجة وفؽ مقياس وكسمر142:  132)ذكائيـ 
ات التفكير الشخصية لمموىوبيف كحاجتيـ لتنمية ميار كالحاجات وجود العديد مف الحاجات: 

االجتماعية الحاجات و  والتعمؽ والبحث في مياديف متخصصة وتنظيـ أفكارىـ وتنمية قدراتيـ،
كحاجتيـ لتكويف مفيوـ ذات إيجابي وتحسيف التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف وتنمية ميارات 

تيـ في النفسية كتنمية قدراالحاجات الذكاء االجتماعي ومفيوـ الصداقة والعمؿ بروح الفريؽ، و 
مواجية الضغوط وتنمية مستوى طموحيـ وتطوير مفيوـ الذات اإليجابي وتأكيد الذات، كما 
شباع حاجاتيـ كي يصموا  يحتاجوف إلى التدريب والتوجيو واإلرشاد، ويجب مساعدتيـ لتحقيؽ وا 

مكاناتيـ ويحققوا ذاتيـ.  إلى أقصى قدراتيـ وا 

 (: 2112عطار، سعيدة )  -26

 ة المتفوقيف بالمدرسة الجزائرية"بعنواف "مشكالت الطمب

ي ثانويات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف ف
ة لمشكبلت ، باستخداـ أداة لمكشؼ عف مشكبلت الطمبة المتفوقيف )قائممدينة تممساف بالجزائر
المتفوقوف ىي  يعاني منيا الطمبة خمصت الدراسة إلى أف أىـ المشكبلت التيالطمبة المتفوقيف (. و 
كانت المشكبلت الثبلث األولى بالترتيب كالتالي : غياب النشاطات الثقافية خمس عشرة مشكمة، و 
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وعدـ وجود ما يشبع الحب  ،وغيرىـ مف التبلميذ بالثانوية ،وعدـ تمييز النظاـ بيف المتفوقيف
ية المرتبة األولى بينما جاء بعد لبلستطبلع في المدرسة، حيث احتؿ بعد المشكبلت التوجيي

، وجاء في ت االنفعالية في المرتبة الثالثة، وبعد المشكبلبلت المدرسية في المرتبة الثانيةالمشك
 مقدمة المشكبلت االنفعالية الخجؿ.
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مف إعداد الباحثيف لسبر اتجاىات الطمبة المتفوقيف نحو قدرة مدارس المتميزيف عمى تمبية 
بداء الرأي في مف مدى توفر معايير الجودة الحا جات الخاصة )التعميمية واإلرشاد النفسي(، وا 
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النوعية في تمؾ المدارس لمساعدة ىؤالء الطمبة في مواجية ما يمكف أف يتعرضوا لو مف مشكبلت 
ة نفسية واجتماعية والتعامؿ معيا بكفاءة، وبينت نتائج الدراسة وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمب

المتفوقيف تحصيبًل في قدرة مدارس المتميزيف عمى تمبية الحاجات التعميمية الخاصة )معمـ مؤىؿ، 
وسائؿ تعميمية، تكنولوجيا المعمومات، طرائؽ تدريسية حديثة تساعد عمى تنمية ميارات التفكير، 

جات اإلرشاد استقبللية التعمـ، جودة مكاف التدريس، االختبارات والتقييـ..إلخ(، وعمى تمبية حا
النفسي الخاصة )المرشد النفسي المؤىؿ، عيادة إرشادية، اختبارات تشخيصية لبلضطرابات 
النفسية..إلخ(، كما بينت النتائج وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمبة المتفوقيف )نتيجة إلشباع 

ة المشكبلت حاجاتيـ الخاصة( في اكتسابيـ الميارات الفردية والجماعية التي تمكينيـ مف مواجي
التعميمية والنفسية التي يمكف أف تواجييـ، ولكف توصي الدراسة بعدـ تعميـ ىذه النتائج عمى جميع 
المدارس الخاصة بالمتميزيف في الواليات األمريكية، وال حتى تعميـ النتائج عمى جميع مقاطعات 

 والية )بنسمفانيا(، وذلؾ الختبلؼ اإلدارة ومطابقة متغيرات الواقع.

7-Evelo , S ,Stolte (2006): 

A comparative study of the needs and problems of students 
excelling and their normal peers in secondary schools. 

: دراسة مقارنة لمحاجات والمشكالت الخاصة بالطمبة المتفوقيف وأقرانيـ عنواف الدراسة
 العادييف في المدارس الثانوية.

إجراء دراسة مقارنة بيف مجموعة مف الطمبة المتفوقيف تحصيبًل والطمبة  ايتياوكانت غ
العادييف مف عمر المدرسة الثانوية فيما يتعمؽ بالحاجات )التعميمية الخاصة( الفردية والجماعية، 
والتعرؼ عمى أىـ المشكبلت التعميمية والنفسية واالجتماعية التي يمكف أف يتعرضوا لياوطبقت 

إناث( اختيروا مف  26ذكور،  26( طالب متفوؽ تحصيبًل )52عمى مجموعة مكونة مف ) الدراسة
إناث( اختيروا مف  26ذكور،  26( طالب مف العادييف )52مدرستيف لممتفوقيف، باإلضافة إلى )

لثانوي( في مدينة مدرستيف لمتعميـ العاـ، وجميع أفراد العينة مف عمر الصؼ )الثاني والثالث ا
( حاجات تعميمية خاصة، والثانية 5وذلؾ عف طريؽ استبانتيف األولى تروز ) ،رنسية)ريف( الف
( مشكبلت تعميمية ونفسية واجتماعية، وأظيرت النتائج أف الطمبة المتفوقيف في المدارس 7تروز )

الخاصة بالمتفوقيف كانت مواقفيـ واتجاىاتيـ إيجابية نحو برامج التعميـ )الفردي والجماعي( 
، وما يتضمنو مف مكونات فرعية، لكنيـ في الوقت نفسو عبروا عف مخاوؼ تتعمؽ المخصصة

بعدـ امتبلكيـ الميارات المعرفية والنظرية والعممية وتوظيفيا في الحياة العممية، أما الطمبة 
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العادييف فقد كانت اتجاىاتيـ سمبية تجاه الخدمات التربوية الجماعية المقدمة في مدارس التعميـ 
كما ظيرت فروؽ بيف أفراد المجموعتيف في المشكبلت التربوية والنفسية واالجتماعية لصالح  العاـ،

الطمبة المتفوقيف، حيث عبر الطمبة العادييف عف عدـ وجود مثؿ ىذه المشكبلت لدييـ ولـ تتحوؿ 
ير إلى مشكبلت مزمنة مقارنة بالطمبة المتفوقيف، كما لـ تظير مثؿ ىذه الفروؽ فيما يتعمؽ بمتغ

الجنس، وتوصي الدراسة بالتقييـ المستمر لمدارس المتفوقيف وتحسيف الخدمات المقدمة مف قبميا 
لمطمبة المتفوقيف، واالىتماـ أكثر بمدارس التعميـ العاـ وما تقدمو مف خدمات تربوية وتعميمية 

رشادية نفسية واجتماعية بشكؿ عاـ.  وا 

8-Suk & Moon, (2006): 

A study of well-being and school satisfaction among academically 
talented students attending a Science High School in Korea. 

دراسة لصحة الطبلب ورضاىـ المدرسي بيف طبلب موىوبيف أكاديميًا  عنواف الدراسة:
 يداوموف في ثانوية لمعمـو في كوريا 

 مع كوريا في داخمية مدرسة في والمتفوقيف بيفالموىو  الطمبة مقارنة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 والرضاعف النفسية صحتيـ حيث مف عادية، ثانوية مدارس في القدرات في ليـ مكافئيف طبلب
 في العميا القدرات ذوي الطمبة مف مجموعتيف مف الدراسة عينة تكونت .المدرسية، الحياة

 المجموعة في الطمبة عدد وكاف ثانوية،ال الثانية السنة في طالًبا  ( 299 )وعددىـ الرياضيات
 الثانية المجموعة أما عممية، ثانوية مدرسة في دراسية مساقات يحضروف طالًبا ( 111 ) األولى
 استخداـ تـ .عادية ثانوية مدرسة في دراسية مساقات يحضروف طالًبا ( 188 )عددىا فكاف

 الحياة عف الرضا مقياس وكذلؾ الدراسة، مجموعتي في لمطمبة النفسية الصحة لقياس مقياس
 عمى الثانوية العممية المدرسة طبلب أجاب فقد ذلؾ إلى باإلضافة الباحثاف، أعده الذي المدرسية
 ذات فروؽ وجود عف الدراسة نتائج تكشؼ ولـ المدرسة، في خبراتيـ حوؿ مفتوحة أسئمة

 داللة ذات فروؽ توجد بينما .النفسية الصحة مقياس عمى المجموعتيف بيف داللةاحصائية
 األولى، المجموعة في الطمبة لصالح المدرسية الحياة عف الرضا في المجموعتيف بيف إحصائية
 .المعمـ لخبرة تقديرىـ وكذلؾ المتقدـ، لممنيج تقديرىـ إلى األولى المجموعة إجابات وأشارت
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9-Hansen, J ,A ,(2009): 

the perceptions and attitudes of students excelling on special 
services that must be provided to them in the schools excelling 
mentally 

: تصورات واتجاىات الطمبة المتفوقيف حوؿ الخدمات الخاصة التي يجب أف عنواف الدراسة
 تقدـ ليـ في مدارس المتفوقيف عقميًا.

ة لمطمبة المتفوقيف عقميًا نحو تقدير نوعية المعمومات المقدم وتمحورت الدراسة حوؿ
الخدامات التي تشبع حاجاتيـ الخاصة، التي يجب أف تقدـ ليـ مف قبؿ مدارس المتفوقيف وما فييا 

( طالب وطالبة متفوقيف وفؽ السجبلت 1522مف اخصائييف، وشممت الدراسة عينة مؤلفة مف )
( مدرسة لمتعميـ العاـ في واليتي 222المدرسية مف مرحمة الصؼ الثالث الثانوي، تـ اختيارىـ مف )

)روشستر ونيويورؾ(، وذلؾ بإجراء مقابمة تتضمف أسئمة مقيدة وأسئمة مفتوحة، أشرطة فيديو 
لعرض خدمات )تربوية وتعميمية ونفسية واجتماعية..إلخ( خاصة تقدـ لمطمبة المتفوقيف في عدد 

( جوانب أساسية ىي 4حورت حوؿ )مف دوؿ العالـ، قوائـ مسح، وكميا مف إعداد الباحث، التي تم
)أنماط الخدمات التعميمية والتربوية، أنماط الخدمات النفسية واالجتماعية، التكنولوجيا المساعدة، 
الخدمات المساندة لتنمية اإلبداع( ، وأشارت النتائج إلى أف معظـ الطمبة المتفوقيف لـ تكف )عمى 

ما تمؾ المقدمة مف قبؿ االختصاصييف حوؿ ما يبدو( أف لدييـ معمومات محددة وواضحة السي
التطور الحاصؿ في مدارس المتفوقيف عقميًا، وأف ىذه المعمومات لـ تكف مبلئمة لروح العصر 

عف حاجات خاصة أخرى غير تمؾ التي غطتيا أدوات  ةوالتطور اإلعبلمي، كما عبر أفراد العين
خصائييف في مجاؿ الدعـ الموجو مف الدراسة، كما عبر أفراد العينة عف ضرورة تطوير عمؿ األ

قبميـ نحو الطمبة المتفوقيف، كما بينوا أف الخدمات المساعدة لتنمية ميارات التفكير واإلبداع 
محدودة نوعًا ما مقارنة مع ما الحظوه في مقاطع الفيديو، السيما ما يتعمؽ بالتكنولوجيا المساعدة 

%( في أف 93، وأجمع أفراد العينة بنسبة تتجاوز )المقدمة والتي كانت ذات فائدة محدودة لمغاية
خدمات الدعـ النفسي واالجتماعي المقدمة تساعد في تجاوز العديد مف المشكبلت النفسية 
واالجتماعية مع وجود المرشديف المؤىميف، واقترحت الدراسة تفعيؿ التواصؿ بيف األخصائييف مف 

لممساعدة عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بأبنائيـ  جية والطمبة المتفوقيف وأولياء األمور واألىؿ
 بطريقة أفضؿ.
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10-Brulde,B,(2011): 

Rating Special Education Palmtfoukan of services in the state of 
Indiana the results of three years.  

ئج ثالث : تقييـ خدمات التربية الخاصة بالمتفوقيف في والية إنديانا نتاعنواف الدراسة
 سنوات.

فحص خدمات التربية الخاصة المقدمة لمطمبة المتفوقيف عقميًا وأجريت الدراسة بيدؼ 
المسجميف في نظاـ وبرامج التربية الخاصة في والية إنديانا، وكشؼ السياسات والممارسات التربوية 

لمستخدمة المقدمة ليـ مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ، وتحميؿ مضموف مختمؼ أشكاؿ اإلدارة ا
لتنسيؽ لتمبية حاجاتيـ الخاصة، وقد استمرت الدراسة لمدة ثبلث سنوات ،وشممت مجموعة مكونة 

( مدارس لممتفوقيف، 8( طالب متفوؽ عقميًا مف عمر المرحمة الثانوية اختيروا مف )232مف )
نديانا تـ ومجموعة مف البيانات المتعمقة بخدمات التربية الخاصة بالمتفوقيف عقميًا في والية إ

استبانة  وذلؾ عف طريؽ الحصوؿ عمييا مف الدراسات المسحية السابقة وبعض الجيات الرسمية ،
مصممة لتحديد وجية نظر الطمبة المتفوقيف عقميًا نحو خدمات التربية الخاصة المقدمة ليـ، 

نمط محدد  ودراسات سابقة، وبيانات رسمية، وأظيرت نتائج الدراسة في السنة األولى أنو ال يوجد
مف أنماط إدارة تخطيط طرؽ تقديـ خدمات التربية الخاصة لممتفوقيف عقميًا فاؽ أو تغمب عمى 

%( عمى األقؿ 9295األنماط األخرى مف حيث الفعالية، حيث أنفقت جميع نماذج إدارة التخطيط )
ة بيف نماذج مف أمواؿ التمويؿ العاـ عمى التعميـ الصفي، ىذا ولـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائي

اإلدارة المختمفة مف وجية نظر الطمبة المتفوقيف، أما نتائج السنة الثانية فقد أشارت إلى أف جميع 
أنماط إدارة التخطيط كانت نسب إنفاقيا عمى برامج التربية الخاصة متشابية، حيث كانت تصرؼ 

ماعية، ىذا ولـ توجد فروؽ %( مف نفقاتيا عمى التعميـ المباشر في برامج التعميـ الفردية والج84)
ذات داللة إحصائية بيف نماذج اإلدارة المختمفة في ىذا المجاؿ مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ، 
كما أكدت النتائج أف أنظمة وقوانيف برامج التربية الخاصة الموجودة قد ساعدت عمى تعزيز 

ج التربية الخاصة وتشجيع اإلبداع والمرونة في تمبية حاجات الطبلب المسجميف في برام
بالمتفوقيف، إضافة إلى تمبية الحاجات التعميمية والتربوية والنفسية واالجتماعية المؤسسة عمى 
التخطيط عمى حد سواء، وفي السنة الثالثة أظيرت النتائج تحسف كبير في أداء إدارة التخطيط 

 ر الطمبة.فيما يتعمؽ بتقديـ برامج التربية الخاصة بالمتفوقيف وذلؾ مف وجية نظ
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11-Hardin, R,( 2013): 

the needs and problems of the outstanding students at the 
secondary level. 

 .عنواف الدراسة: حاجات ومشكالت الطمبة المتفوقيف في المرحمة الثانوية

لمتعرؼ عمى الحاجات والمشكبلت الخاصة بالطمبة المتفوقيف تحصيميًا داخؿ  وسعت الدراسة
وخارج المدرسة، وتحديد اتجاىاتيـ نحو الممارسات المتعمقة بخدمات التربية الخاصة بيـ في 
المرحمة الثانوية، وتحديد نقاط الضعؼ والقوة في تمؾ الممارسات، وتقديـ التوصيات لتقميؿ األثر 
السمبي مف جراء الممارسات السمبية عمييـ ،وقد طبؽ البحث عمى عينة مف الطبلب مكونة مف 

إناث(، وجميعيـ  152ذكور،  152( طالب متفوؽ تحصيبًل مف عمر المدرسة الثانوية )322)
مف المقيديف في مدارس التربية الخاصة بالمتفوقيف في والية )كاليفورنيا(، واعتمدت الدراسة عمى 

 األىالي مف ضغط يعانوف المتفوقوف الطمبة النتائج أف أثبتتو إجراء مقاببلت مع أفراد العينة،
 ال قد بالبرامج التعميمية الفردية أو الجماعية التي االلتحاؽ أو األكاديمي االختيار في عمييـ

 تـ التي تمؾ المجاالت في ويتفوقوف عالية نتائج المتفوقوف ىؤالء يحقؽ أف الممكف يرغبونيا، فمف
 تحقؽ صة والورغباتيـ وحاجاتيـ الخا ميوليـ تشبع ال قد ولكف بيـ، المحيطيف قبؿ مف اختيارىا

 اختيارية، مقررات وموضوعات لتقديـ المجاؿ طموحيـ، كما أكدت النتائج عمى ضرورة إتاحة
 عمى مجموعات إلى وتقسيميـ في الجامعة، المحاضرات بعض وحضور الكبرى، المكتبات وزيارة
 الطبلب بيف الشائعة المشكبلت حيث بيـ، أما مف خاصة فصوؿ وتأسيس قدراتيـ، أساس
 نقد إلى والميؿ الشرح، أثناء المعمميف ومقاطعة أسئمتيـ، فتتمخص في كثرة نظرىـ يف وجيةالمتفوق

نياء الواجبات اآلخريف،  أخرى بأمور ينشغموف يجعميـ مما زمبلئيـ مف أسرع بصورة والمياـ وا 
يشبع  وال بالممؿ يتسـ الدرس ألف الصامتة بالقراءة االنشغاؿ إلى باإلضافة داخؿ الصؼ،

 الطمبة حاجة عمى بالتأكيد الباحث واإلىماؿ، ويخمص النسياف مف يعانوف كما ـ،طموحاتي
قدراتيـ، وتوضيح  عمى التعرؼ خبلؿ مف مبكر وقت في وميني أكاديمي إرشاد إلى المتفوقيف

 والمينية. األكاديمية واإلمكانات االختيارات مف عدد إلى اىتماماتيـ، وتعريضيـ

 لسابقة عمى الدراسات ا تعقيب -ثالثا

بعد إجراء نظرة استطبلعية عمى مجموعة مف البحوث و الدراسات السابقة التي تدور حوؿ 
 ىذه الفئة مف األفراد نبلحظ:
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أغمب الدراسات السابقة في ميداف التربية الخاصة لممتفوقيف ركزت عمى البحث في  -
 الجانب التعميمي و التربوي .

رية أو بيئة المحيطة بالمتفوقيف سواء البيئة األسكذلؾ فإف دراسات عديدة اىتمت بالبحث بال
سواء تربويا مف حيث نمو قدراتو مدى تأثيرىا عمى الطالب الموىوب المدرسية أو االجتماعية و 

ا مف حيث تكيفو مع نفسو واآلخريف أو تقبمو لنفسو واآلخريف )مفيـو ، أو نفسيواستعداداتو العقمية
تكيؼ مع الواقع مف متفوقيف بشكؿ عاـ أكثر توافقا  و أف ال أظيرت نتائج ىذه الدراساتالذات(، و 

كاظـ ،  ،( ، )آغا 1977سة : ) حبش، ريما، أقرانيـ العادييف أو األقؿ تحصيؿ مثؿ درا
(، )جرواف، فتحي،  1996، )عبدالرحيـ و الخميفي،(1984بد الحميد، (، )عبدالمطيؼ، ع1992
(، 2222)المركز الوطني لمموارد البشرية، ،(2212جماؿ وبنات،سييمة، ‘بوزيتوف(، )أ1999

( ومف الدراسات األجنبية التي توصمت لنتائج مماثمة:  2225)جرواف،فتحي والمجالي،ماجدة،
(schnider,1985), (Katzer,1993), (Manestar, Chan and Wett , 

1994),(Sarwar,&other,2009). 

ت مشكبلت وحاجات الطمبة المتفوقيف األبحاث التي تناولبينما نبلحظ محدودية الدراسات و  -
المشكبلت التي يعاني منيا الدراسات انتيت إلى أف الحاجات و مقارنة بالعادييف، فإف بعض ىذه 

( ، 1988المتفوقوف تختمؼ عف تمؾ التي يعاني منيا العاديوف مثؿ: دراسة )ىماـ،سامية،
(، بينما نبلحظ أف 2224يؼ، (، ،)المحاديف، عثماف عبد المط1995)الخميفة، خالد محمد ناصر،
( انتيت لعدـ وجود فروؽ في 2223(، و )العنزي،مضحي،1994دراسة: )أبوجريس،فاديا، 

، وأكدت بعض الدراسات عمى نيـ العادييفالمشكبلت و الحاجات اإلرشادية بيف المتفوقيف و أقرا
ال سيما دراسة ف و شكبلت المتفوقيف مف حيث الشيوع والحدة عف أقرانيـ العاديياختبلؼ ترتيب م

 (2223) العنزي، مضحي، (، و1995خميفة، خالد محمد ناصر، )ال
: المشكبلت االنفعالية ثر المشكبلت شيوعا عند المتفوقيفانتيت عدة دراسات إلى  أف أك -
والتوقعات العالية مف المتفوؽ، ومشكمة غياب  ،وؼ مف الفشؿ و السعي وراء الكماؿكالخ

افتقار النظاـ التربوي لمحكات موضوعية تميز المتفوقيف عف الفراغ، و  النشاطات الثقافية وأوقات
، ديا(، ) أبوجريس، فا 1988(، )ىماـ،سامية، 2223غيرىـ العادييف )منسي، عبد الحميـ ، 

(، 1996أماني،  ( ، )الشيراوي،1999(، )عوض، عباس، 1994، (، )دبابنة، خمود1994
(، )المحاديف، عثماف عبد المطيؼ، 2223بدالحميـ،، )منسي،ع(2221عبدالرحيـ،  )المحاسنة،

(، )عطار، سعيدة، 2212(، )يحيى، خولة، بنات، سييمة، بنات، 2225(، )األحمدي، 2224
2212 )(Reis,1995) . . 
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التحصيؿ )زحموؽ، ميا، قميا يحتاجوف لمزيد مف اإلنجاز و بينت الدراسات أف المتفوقيف ع -
 ( .2221)المحاسنة،  (،1996(، )الشيراوي، أماني(، 2221
ومما يميز ىذه الدراسة أنيا األولى في الجميورية العربية السورية التي تناولت حاجات  -

بأىميتيا قمة الدراسات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف مقارنة بأقرانيـ العادييف، فضبل عف ذلؾ ما يزيد 
ة األخيرة بالجانب النفسي اآلونكذلؾ زيادة االىتماـ بالعربية والعالمية حوؿ ىذا الموضوع، و 

 اإلرشادي عند الطمبة المتميزيف.و 
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 الفصؿ الرابع

جراءاتيا    منيج الدراسة وا 
  ًمنيج الدراسة أوال 

  ًالمجتمع األصمي لمدراسة ثانيا 

 عينة الدراسة ثالثا 

 أداة الدراسة رابعا 

 إجراءات الدراسة خامسا 

 صعوبات الدراسة سادسا 

 إلحصائية لنتائج الدراسةالمعالجة ا  سابعا 
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 الفصؿ الرابع

جراءاتيا    منيج الدراسة وا 
جراءاتيا بما في ذلؾ كيفية اختيار عينة الدراسة  يتناوؿ ىذا الفصؿ توضيحا لمنيج الدراسة وا 
واألداة المستخدمة فييا والمعالجات اإلحصائية التي تـ االعتماد عمييا لتحميؿ البيانات والتوصؿ 

 إلى النتائج .

 منيج الدراسة أوال 

لطمبة المتفوقيف انطبلقا مف اليؼ العاـ لمدراسة الحالية وىو الكشؼ عف حاجات ومشكبلت ا
 _Approachالعادييف فقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي )مقارنة بأقرانيـ 

Amalytic_ Desctip_ Tiueي (، حيث أف ىذا المنيج عادة ما يستخدـ في الدراسات الت
تستيدؼ رصد الواقع كما ىو موجود عمى طبيعتو دوف تدخؿ في أثر المتغيرات الموجودة فيو 
لتحديد العبلقات التي يمكف أف تحدث بينيا والتعرؼ إلى جوانبيا السمبية واإليجابية والظروؼ 
المحيطة بيا، كما أف ىذا المنيج يعد جيدا منظما لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات لوصؼ 

موضع الدراسة إذ أنو يحمميا ويفسرىا ويربط بيف مدلوالتيا لموصوؿ إلى استنتاجات تسيـ الظاىرة 
 (.Wiersma,2004,15,_17في فيـ الواقع وتطويره لتحقيؽ أفضؿ النتائج )

 المجتمع األصمي لمدراسة ثانيا 

ف، يتألؼ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع الطمبة المتفوقيف الممتحقيف بمدارس المتفوقي
ـ في ثبلث 2212/2213ومف الطمبة العادييف، مف الصفيف: األوؿ والثاني الثانوي لمعاـ الدراسي 

طالبًا وطالبة، بينيـ  (2534)محافظات ىي )دمشؽ ، القنيطرة ، طرطوس( والبالغ عددىـ 
 مف الطمبة العادييف. وطالبة با( طال2264ًا وطالبة مف الطمبة المتفوقيف و)طالب (472)

 عينة الدراسة ثالثا 

 (377و) مف الطمبة المتفوقيف، (364( طالبًا وطالبة، بينيـ )741تتألؼ عينة الدراسة مف )
مف الطمبة العادييف في الصفيف األوؿ والثاني الثانوي الذيف تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف 
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ير المحافظة ( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغ1المجتمع األصمي لمبحث ويوضح الجدوؿ )
 والفئة المستيدفة والجنس.

 توزيع أفراد العينة حسب متغير المحافظة والفئة والجنس.( 1جدوؿ رقـ )
 المجموع العاديوف  المتفوقوف  المحافظة 

 إناث ذكور  إناث ذكور
 244 53 71 51 69 دمشؽ
 222 34 72 32 68 القنيطرة
 295 72 77 72 74 طرطوس
 741 377 364 المجموع

 

اختيار عينة الطمبة المتفوقيف مف الطمبة الممتحقيف بمدرسة الباسؿ لممتفوقيف في كؿ  وقد تـ
مف المحافظات الثبلث المشمولة بالدراسة الحالية وىي ) دمشؽ ، القنيطرة ، طرطوس ( والذيف تـ 

ة ومنيا اختبارات قبوليـ فييا بناء عمى عدد مف االختبارات والمقاييس المعتمدة مف قبؿ وزارة التربي
مدارس مف المدارس  (5)التحصيؿ والمقابمة وغيرىا. أما عينة الطمبة العادييف فقد تـ اختيارىا مف 

وقد روعي في اختيارىا التشابو ما أمكف في  ي المحافظات المشمولة في الدراسة.الحكومية ف
وقيف وعينة الطمبة تصادية واالجتماعية بيف عينة الطمبة المتفقالحجـ والجنس والظروؼ اال
 ( المدارس التي سحبت منيا عينة الدراسة.2ويوضح لنا الجدوؿ رقـ ) العادييف في ىذه المدارس .

 

 ( المدارس التي سحبت منيا عينة الدراسة.2جدوؿ رقـ )
المجتمع  الفئة المحافظة اسـ المدرسة

 الكمي
 عينة الدراسة

 122 182 متفوقيف دمشؽ مركز الباسؿ لممتفوقيف )مختمطة(
 98 135 متفوقيف القنيطرة مركز الباسؿ لممتفوقيف )مختمطة(
 146 155 متفوقيف طرطوس مركز الباسؿ لممتفوقيف )مختمطة(

 53 315 عادييف دمشؽ ثانوية عمي خموؼ )إناث(
 71 362 عادييف دمشؽ ثانوية سامي البارودي)ذكور(
 34 552 عادييف القنيطرة ثانوية سميـ السامية )إناث(
 72 319 عادييف القنيطرة ثانوية خاف أرنبة )ذكور(

 149 522 عادييف طرطوس ثانوية الشيخ بدر )مختمطة(
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 أداة الدراسة رابعا 

لمكشؼ عف الحاجات والمشكبلت التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف ، والفروؽ في ىذه 
استخداـ مقياس الكشؼ عف حاجات  الحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف والعادييف ، فقد تـ

ويتألؼ ىذا  (2ـ( )الممحؽ1998ومشكبلت الطمبة المتفوقيف الذي أعدتو دبابنة في العاـ )
 فقرات موزعة عمى أبعاد أساسية ىي : (123المقياس بصورتو األصمية مف )

(فقرة، و يقيس ىذا البعد درجة الخوؼ مف الفشؿ 22الخوؼ مف الفشؿ : و عدد فقراتو ) -1
ى الفرد في آداء الميمة الموكولة إليو ، ودرجة توفر العوامؿ المساعدة عمى ذلؾ كالحساسية لد

، 42، 42، 27، 9، 5، 4 المفرطة ، ووجود البيئة المحبطة لديو ، و يمثؿ ىذا البعد الفقرات:
43 ،44 ،47 ،59 ،62 ،72 ،72 ،73 ،82 ،81 ،85 ،87 ،88 ،92 ،96 ،121 ،123. 

( فقرة، ويقيس ىذا البعد المشكبلت الناتجة عف النزعة 16د فقراتو )نشداف الكماؿ وعد -2
الداخمية لدى الفرد الموىوب لبموغ درجة الكماؿ في كؿ شيئ يحاوؿ القياـ بو ، و يمثؿ ىذا البعد 

 .95، 91، 92، 78، 75، 74، 71، 67، 65، 58، 56، 49، 36، 19، 14، 6 الفقرات:
( ، ويقيس ىذا البعد 14ب الشخصية ، وعدد فقراتو )عدـ تفيـ الوالديف لحاجات الموىو  -3

المشكبلت الناتجة مف جيؿ األسرة أو إىماليا لخصائص الفرد المتفوؽ و حاجاتو النفسية ، ويمثؿ 
 .98، 97، 69، 55، 54، 51، 48، 46، 38، 37، 29، 18، 16، 13ىذا البعد الفقرات: 

قيس ىذا البعد المشكبلت الناتجة عف ( فقرة ، وي14سوء التكيؼ المدرسي: وعدد فقراتو ) -4
إحساس المتفوؽ بعدـ تقدير المعمميف و أقرانو لقدراتو العالية ، وقدرتو عمى تشكيؿ األنظمة و 
القوانيف، وما ينتج عف ذلؾ مف ضغط األقراف عميو ، وقد تكوف المشكبلت ناتجة عف سوء العبلقة 

بالتالي بالعزلة عف اآلخريف المحيطيف بو، و مع المعمـ مما قد ينتج عنو االحساس باالختبلؼ، و 
، 35، 34، 31، 15، 11، 4، 1 عدـ التكيؼ مع الجو المدرسي ، و تمثؿ ىذا البعد الفقرات:

52 ،63 ،64 ،66 ،68 ،89 ،93. 
( ، ويقيس ىذا البعد 15االحساس باإلحباط و العجز عف إحداث تغيير ، وعدد فقراتو) -5

متكرر لدى الفرد المتفوؽ باإلحباط و العجز عف إحداث التغير، المشكبلت الناتجة عف الشعور ال
و إف اآلخريف أقوى منو، و أف زماـ األمور بأيدييـ، وغير قادريف عمى عمؿ ذلؾ، ويمثؿ ىذا 

 .83، 82، 77، 76، 75، 72، 61، 62، 51، 34، 33، 26، 17، 14، 3 البعد الفقرات:
( فقرات، يقيس ىذا البعد المشكبلت 6) ت العالية مف الموىوب وعدد فقراتالتوقعا -6

الناتجة عف توقعات اآلخريف العالية مف المتفوؽ، والتي تفوؽ قدراتو الحقيقية أو التوقعات األقؿ 
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، 52، 23، 22، 21، 7مف قدراتو، مما يفرض ضغوطات زائدة عميو، وتمثؿ ىذا البعد الفقرات: 
57. 

( فقرات، ويقيس 8لمتفوؽ ، وعدد فقراتو )المواد الدراسية غير المتحدية لقدرات الطالب ا -7
ىذا البعد المشكبلت الناتجة عف عدـ مراعاة المناىج الدراسية لحاجات الطمبة المتفوقيف الخاصة، 

 .94، 73، 53، 45، 41، 37، 35، 22ويمثؿ ىذا البعد الفقرات: 
بعض  ( فقرات ويقيس ىذا البعد المشكبلت الناتجة عف وجود8المماطمة وعدد فقراتو ) -8

األفكار الخاطئة لدى الفرد المتفوؽ في أنو يقدر أف يكوف األفضؿ في آداء كؿ شيء يحاوؿ 
عممو، و عجزه عف تحقيؽ ذلؾ قد يؤدي لمجوئو إلى المماطمة، و يولد لديو طموحات يكوف عاجزا 

 .122، 122، 99، 89، 86، 84، 25، 24عف تحقيقيا، ويمثؿ ىذا البعد الفقرات: 
( فقرات ، 6رة عمى اتخاذ القرار بسبب تعدد االىتمامات: وعدد فقراتو )االفتقار لمقد -9

ويقيس ىذا البعد المشكبلت الناتجة عف تعدد االىتمامات و القدرات لمفرد المتفوؽ، وعدـ مراعاة 
المعمميف ليذه الخاصية، مما يؤدي إلى عجزه عف اختيار التخصص األنسب لو و يمثؿ ىذا البعد 

 .84، 79، 35 ،28، 12الفقرات: 
( فقرات، ويقيس ىذا 6تدني مفيوـ الذات الناتج عف الحساسية المفرطة: وعدد فقراتو )  -12

البعد مدى افتقار الفرد المتفوؽ لمثقة بالنفس، واىتمامو بتقدير اآلخريف لو أكثر مف اىتمامو 
 .39، 33، 32، 32، 8، 2بالمكافأة الذاتية، ويمثؿ ىذا البعد الفقرات: 

الفقرات التي ليا درجات تشبع عالية نسبيا في عامميف، فاعتبرت موجودة فييما، ويوجد بعض 
 .122، 89، 84، 75، 72، 37، 34، 14، 9لذلؾ حسبت في عبلمة كؿ منيما، وىي الفقرات:

 داللت صدؽ وثبات المقياس :

 _ داللت صدؽ المقياس 1

وصدؽ المحتوى  لنظري()التحميؿ ا ( بالتحقؽ مف صدؽ البناء النظري1998قامت دبابنة )
والصدؽ التجريبي لؤلداة مف خبلؿ التحميؿ النظري، والذي حدد فيو مفيوـ األداة، وكؿ بعد مف 
أبعادىا إجرائيا، وبناء عميو تـ تحديد مكوناتيا، وتعريؼ أنماط السموؾ التي تعبر عف ىذه المواقؼ 

ائج التحميؿ النظري تجريبيا، وتبيف االختبارية التي يستدؿ منيا عمى ىذه المكونات، وقد اختبرت نت
قدرة األداة عمى إظيار فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف 
والطمبة العادييف. إذ تبيف وجود المشكبلت والحاجات المدرجة في األداة، والمستخمصة مف األدب 
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يذا دليؿ عمى الصدؽ فالطمبة العادييف،  التربوي عف الطمبة المتفوقيف والموىوبيف أكثر مف
 .في األردفالتمييزي لؤلداة في الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف 

أما في الدراسة الحالية فقد تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف 
( والذيف 1الممحؽ )الخاصة واإلرشاد وعمـ النفس  معة في مجاؿ التربيةاالمحكميف مف أساتذة الج

جة أف أكثر طمب إلييـ الحكـ فيما إذا كانت العبارة تقتبس البعد الذي تنتمي إليو أـ ال، وكانت النتي
  جميع أبعاد وفقرات المقياس التي يمثميا كؿ بعد.% قد اتفقوا عمى 92مف 

 وكذلؾ يمكف االستدالؿ عمى صدؽ األداة باإلضافة إلى صدؽ المحكميف مف أف الطريقة
  التي بنيت فييا األداة بصورتيا األصمية كانت صادقة حيث تحقؽ فييا صدؽ البناء.

 _ ثبات األداة 2

باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي حيث تـ بنسختيا األصمية مف ثبات األداة  تـ التحقؽ
 (Cronbach-Alpha)استخداـ معامؿ االرتباط وفؽ ىذه الطريقة باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا 

لجميع أفراد العينة عمى أبعاد األداة وعمى الدرجة الكمية ليا. إذ بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي لؤلداة 
 (.2.93( وجاء معامؿ الثبات )183باستخداـ البيانات المتحققة في عينة الدراسة التجريبية )ف= 

 .(1998)دبابنة، ( معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا3جدوؿ )
 معامؿ الثبات  دالبع

 2985 الخوؼ مف الفشؿ .
 2973 نشداف الكماؿ.

 2975 عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية.
 2973 سوء التكيؼ المدرسي.

 2972 اإلحساس باإلحباط و العجز عف إحداث تغيير.
 2953 التوقعات العالية.

 2956 المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ.
 2951 المماطمة.

 2948 االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار.
 2954 مفيـو الذات.
 2993 الدرجة الكمية.

إعادة تـ استخداـ طريقتيف: األولى:  ولمتحقؽ مف ثبات المقياس في الدراسة الحالية فقد
( طالبًا وطالبة مف الطمبة 62االختبار حيث طبؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة مف )
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( يومًا مف التطبيؽ األوؿ وقد 15والعادييف، ثـ أعيد التطبيؽ عمى المجموعة ذاتيا بعد ) المتفوقيف
 ( اآلتي:4جاء معامؿ الثبات لؤلداة كما يوضح الجدوؿ )

 ( الثبات عف طريؽ إعادة التطبيؽ)الباحثة(4جدوؿ ) 
 معامؿ الثبات البعد

 2.41 الخوؼ مف الفشؿ .
 2.82 نشداف الكماؿ.

 2.76 لوالديف لحاجاتيـ الشخصية.عدـ تفيـ ا
 2.75 سوء التكيؼ المدرسي.

 2.75 اإلحساس باإلحباط و العجز عف إحداث تغيير.
 2.73 التوقعات العالية.

 2.87 المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ.
 2.82 المماطمة.

 2.76 االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار.
 2.81 مفيـو الذات.

 2.85 الكمية.الدرجة 
أما الطريقة الثانية فقد تـ استخداـ طريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا 

(Cronbach-Alpha)  لمعينة االستطبلعية السابقة ذاتيا وذلؾ لحساب ثبات درجات كؿ بعد مف
 (5أبعاد المقياس وكانت النتائج عمى النحو اآلتي التي يوضحيا الجدوؿ ) 

 ( نتائج الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا)الباحثة(5) الجدوؿ
 معامؿ الثبات البعد

 2.77 الخوؼ مف الفشؿ .
 2.81 نشداف الكماؿ.

 2.72 عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية.
 2.77 سوء التكيؼ المدرسي.

 2.85 اإلحساس باإلحباط و العجز عف إحداث تغيير.
 2.82 التوقعات العالية.

 2987 المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ.
 2972 المماطمة.

 2986 االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار.
 2982 مفيـو الذات.
 2988 الدرجة الكمية.
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عتماد عمييا ومما سبؽ يتضح بأف أداة الدراسة تتمتع بدالالت صدؽ وثبات عالية ويمكف اال
سة الحالية وىي الكشؼ عف حاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف والوثوؽ بيا لتحقيؽ أغراض الدرا

 مقارنة بأقرانيـ مف العادييف.

 إجراءات الدراسة  خامسا

 أجرت الباحثة الدراسة في ضوء اإلجراءات التالية :

بعد اختيار أفراد عينة المدرسة مف الطمبة المتفوقيف والعادييف في المحافظات الثبلث  .1
 طبيؽ أداة الدراسة بعد التأكد مف صدقيا وثباتيا .المشمولة بالبحث ثـ ت

جدوؿ زمني محدد وقد عممت رىا ضمف اولقد تـ التطبيؽ في المدارس التي تـ اختي .2
 الباحثة: 

عقد لقاءات جماعية ضمف جدوؿ زمني محدد مع طمبة المراكز والمدارس لمتعريؼ  -
 باألداة : ىدفيا، تعميمات اإلجابة، ...

 لطمبة كؿ عمى حدة حيث خصص لكؿ مركز )أو مدرسة( يوـ.توزيع األداة عمى ا -
 42ثة عمى تطبيؽ األداة ، ووجد أف متوسط الوقت المستغرؽ باإلجابة: حتشرؼ البا -

 دقيقة.
استخبلص النتائج وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا لئلجابة عف أسئمة الدراسة التي تـ  .3

 االنطبلؽ منيا .
 المقترحات بناء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.مناقشة النتائج وتقديـ التوصيات و  .4

 صعوبات الدراسة سادسا

اتساع نطاؽ مجتمع البحث وتوزعو بمناطؽ متفرقة )عمى ثبلث محافظات( في  .1
 سورية.

كبر حجـ العينة وشموليا لفئتي المتفوقيف والعادييف في سورية، مما أدى لبذؿ جيد  .2
 ومعالجتيا إحصائيا. كبير في تطبيؽ المقياس وتفريغ بياناتو

 المعالجة اإلحصائية لنتائج الدراسة  سابعا

سئمة الدراسة ، قامت الباحثة بتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي ألئلجابة عف 
(SPSS حيث استخدمت كبل مف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مف أجؿ الكشؼ )
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( لمكشؼ عف T-testلطمبة المتفوقيف ، وكذلؾ اختبارات )عف أبرز الحاجات والمشكبلت لدى ا
الفروؽ _في حاؿ كاف ىناؾ فروؽ_ في الحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف والعادييف ، 

طرؼ، وبيف مف والفروؽ في ىذه الحاجات والمشكبلت بيف الذكور المتفوقيف واإلناث المتفوقيف 
 آخر .الذكو العادييف واإلناث العادييف طرؼ 
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 الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة عرض ومناقشة 
 ومقترحاتيا

 نتائج الدراسة -أوال 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ _ 1

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني _ 2

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  _ 3

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع _ 4

 مناقشة النتائج -ثانيا 
  مناقشة النتائج الخاصة بالسؤاؿ األوؿ -1

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤاؿ الثاني -2

  مناقشة النتائج الخاصة بالسؤاؿ الثالث -3

  مناقشة النتائج الخاصة بالسؤاؿ الرابع -4

 التوصيات والمقترحات -ثالثا 
 التوصيات  -1

 المقترحات  -2
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 الفصؿ الخامس

 ومقترحاتيانتائج الدراسة عرض ومناقشة 

الدراسة الحالية إلى  الكشؼ عف حاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف الممتحقيف  تىدف
بمدارس المتفوقيف في سورية مقارنة بأقرانيـ مف العادييف. وليذا تتناوؿ الباحثة في ىذا الفصؿ 
اإلجابة عف تساؤالت الدراسة وذلؾ مف خبلؿ عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لدرجات الطمبة 

بة العادييف عمى أداة الدراسة، ثـ مناقشة ىذه النتائج، وعرض التوصيات المتفوقيف والطم
 والمقترحات مف قبؿ الباحثة في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

 نتائج الدراسة  أوال 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ -1

ف بمدارس اىتـ السؤاؿ األوؿ بالكشؼ عف أبرز حاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف الممتحقي
المتفوقيف في سورية، وقد نص ىذا السؤاؿ عمى مايمي :"ما أبرز الحاجات والمشكبلت التي يعاني 

 منيا الطمبة المتفوقوف أفراد عينة البحث الحالي ".

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد قامت الباحثة باستخراج ا
( ىذه 6ويوضح الجدوؿ ) .لوالمعيارية لكؿ بعد مف األبعاد التي يتضمنيا المقياس والدرجة الكمية 
 الكمية لو. المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة 

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لحاجات ومشكالت الطلبة المتفوقين6جدول )

 النحراف المعٌاريا المتوسط الحسابً العدد الترتٌب البعد

 9110 4113 475 1 الخوف من الفشل

 9116 4193 475 3 مناشدة الكمال

 9131 4195 475 4 عدم تفهم الوالدٌن لحاجاتهم الشخصٌة.

 9115 79.2 475 5 سوء التكٌف المدرسً.

 9135 3104 475 6 اإلحساس باإلحباط والعجز عن إحداث التغٌٌر.

 9114 3123 475 7 التوقعات العالٌة.

 9113 3136 475 3 المواد الدراسٌة غٌر المتحدٌة لقدراتهم.

 9114 3131 475 2 المماطلة.

 9134 3173 475 0 االفتقار للقدرة على اتخاذ القرار.

 9113 3169 475 19 مفهوم الذات.

 9139 3126 475 19 الدرجة الكلٌة.
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ايمي : الخوؼ مف الفشؿ يتبيف بأف مف أبرز الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف مو 
(، 3927مناشدة الكماؿ بمتوسط قدره )يمييا  (،3912)حيث احتمت المرتبة األولى بمتوسط مقداره 

بمتوسطات  اً بينما نبلحظ تقارب(، 3924ثـ عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية بمتوسط قدره )
بلت ظيورا عند الطمبة إجابات الطمبة عمى األبعاد األخرى، ونجد أف أقؿ الحاجات والمشك

بمتوسط مقداره  واالفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار(، 297مماطمة إذ كاف المتوسط )المتفوقيف: ال
 .(295)( بينما كانت المشكبلت والحاجات المتعمقة بمفيـو الذات في المرتبة األخيرة296)

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني-2

ؽ في الحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف الممتحقيف اىتـ السؤاؿ الثاني بدراسة الفرو 
 بمدارس المتفوقيف في سورية وأقرانيـ مف العادييف ، وقد نص ىذا السؤاؿ عمى التالي :

% في الحاجات والمشكبلت بيف 5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " 
 "مف أفراد عينة الدراسة الحالية وأقرانيـ العادييف الطمبة المتفوقيف الممتحقيف بمدارس المتفوقيف

( لداللة الفروؽ بيف T-testلئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار ت )
متوسطي درجات الطمبة المتفوقيف والطمبة العادييف عمى مقياس الحاجات والمشكبلت المستخدمة 

 ( لمتوسطات الفروؽT-testتائج الخاصة باختبارات ت)( الن7)في الدراسة الحالية، ويبيف الجدوؿ 
بيف درجات الطمبة المتفوقيف والطمبة العادييف في مقياس الحاجات والمشكبلت وذلؾ عمى كؿ بعد 

  منو والدرجة الكمية لو.

 ( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في الحاجات والمشكالت بين الطلبة المتفوقين والعاديين2جدول )

مستوى  قٌمة ت االنحراف المتوسط الفئة دالبع
 الداللة

 اتجاه الفرق القرار

لصالح  دال %6 39113 9110 4113 متفوقٌن الخوف من الفشل
 9153 1101 عادٌٌن المتفوقٌن

لصالح  دال %6 3313 9116 4193 متفوقٌن مناشدة الكمال
 9149 1102 عادٌٌن المتفوقٌن

عدم تفهم الوالدٌن 
 اجاتهم الشخصٌةلح

لصالح  دال %6 4174 9131 4195 متفوقٌن
 9113 4110 عادٌٌن العادٌٌن

لصالح  دال %6 3166 9115 3103 متفوقٌن سوء التكٌف المدرسً.
 9117 4134 عادٌٌن العادٌٌن

اإلحساس باإلحباط والعجز 
 عن إحداث التغٌٌر.

لصالح  دال %6 2137 9135 3104 متفوقٌن
 9116 4132 عادٌٌن ٌٌنالعاد

لصالح  دال %6 7167 9114 3123 متفوقٌن التوقعات العالٌة.
 9143 4143 عادٌٌن العادٌٌن

المواد الدراسٌة غٌر 
 المتحدٌة لقدراتهم.

لصالح  دال %6 34152 9113 3136 متفوقٌن
 9137 1،1 عادٌٌن المتفوقٌن
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لصالح  دال %6 31101 9114 3131 متفوقٌن المماطلة.
 9114 1125 عادٌٌن المتفوقٌن

االفتقار للقدرة على اتخاذ 
 القرار.

لصالح  دال %6 17146 9134 3173 متفوقٌن
 9119 1176 عادٌٌن المتفوقٌن

لصالح  دال %6 10132 9113 3169 متفوقٌن مفهوم الذات.
 9115 1179 عادٌٌن المتفوقٌن

لصالح  دال %6 1110 9139 3126 وقٌنمتف الدرجة الكلٌة.
 9126 3143 عادٌٌن المتفوقٌن

 

% لصالح المتفوقيف 5نتبيف مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
( وقد كاف المتوسط العاـ 1919عمى الدرجة الكمية لممقياس حيث بمغت قيمة ت المحسوبة )

واتضحت ( 2932( بينما ىو عند العادييف )2985ى األبعاد العشرة )إلجابات الطمبة المتفوقيف عم
ىذه الفروؽ بشكؿ خاص لصالح المتفوقيف في األبعاد التالية: الخوؼ مف الفشؿ حيث بمغ 

( عند العادييف، وكانت قيمة )ت( 1991( بينما لـ يتجاوز )3912المتوسط في عينة المتفوقيف )
( 3927ماؿ فنبلحظ الفروؽ لصالح المتفوقيف بمتوسط قدره )(. وكذلؾ في بعد مناشدة الك22917)

(. أيضا اتضحت ىذه 2292( عند العادييف بينما كانت قيمة ت )1998مقابؿ متوسط قدره )
الفروؽ في بعد المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ حيث كاف متوسط إجابات عينة الطمبة 

( ونبلحظ أف قيمة ت 1911ينة الطمبة العادييف )( بينما كاف متوسط إجابات ع2975المتفوقيف)
(. وكذلؾ بعد االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار حيث كاف متوسط إجابات الطمبة المتفوقيف 23948)
( وكذلؾ ظيرت فروؽ في الحاجات 1965( بينما متوسط إجابات الطمبة العادييف )2962)

( مقابؿ متوسط قدره 2952ف بمتوسط قدره )والمشكبلت المتعمقة بمفيـو الذات لصالح المتفوقي
( ونبلحظ وجود فروؽ لصالح العادييف في بعض 19978( عند العادييف فكانت قيمة ت )1962)

 األبعاد وال سيما التوقعات العالية وسوء التكيؼ المدرسي.
 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث-3

كبلت بيف الطمبة المتفوقيف مف الذكور اىتـ السؤاؿ الثالث بمقارنة الفروؽ في الحاجات والمش
والطالبات المتفوقات مف اإلناث الممتحقيف بمدارس المتفوقيف في سورية وقد نص ىذا السؤاؿ عمى 

% في الحاجات والمشكبلت 5ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " مايمي:
اـ اختبار )ت( لمتعرؼ عمى داللة وقد تـ استخد " لدى الطمبة المتفوقيف بحسب متغير الجنس؟

 ( نتائج اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ:8يوضح لنا الجدوؿ )و  ،الفروؽ
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وجود فروؽ ضعيفة بيف الذكور المتفوقيف واإلناث المتفوقات في  (8)نبلحظ مف الجدوؿ 
 إلجاباتناث. حيث كاف المتوسط العاـ % لصالح اإل5الدرجة الكمية لممقياس عند مستوى داللة 
والمتوسط العاـ إلجابات الطالبات المتفوقات  ،(2975الذكور المتفوقيف عمى األبعاد العشرة )

وىي دالة إحصائيًا. وقد اتضحت ىذه الفروؽ لصالح  ،(2925(، حيث بمغت قيمة )ت( )2997)
(، بينما 3921متوسط اإلناث )اإلناث خاصة عمى األبعاد التالية: مناشدة الكماؿ حيث كاف 

(. وعمى بعد عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ 6962(، وكانت قيمة )ت( )2.93متوسط الذكور )
( 2983( بينما كاف متوسط الذكور )3927الشخصية حيث وصؿ متوسط اإلناث تقريبًا إلى )

توى داللة (، وعمى بعد سوء التكيؼ المدرسي فكانت الفروؽ عند مس12942وكانت نتيجة)ت( )
( عند الذكور، وكانت قيمة 2985( مقابؿ متوسط قدره )3912% لصالح اإلناث بمتوسط قدره )5

توسط م(، و 2.9(، وأيضًا عمى بعد التوقعات العالية فكاف متوسط درجات اإلناث )5.63)ت( )

 اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث المتفوقيف.( 8جدوؿ )

الفئة  البعد
 )متفوقٌن(

مستوى  قٌمة ت االنحراف المتوسط
 الداللة

اتجاه  القرار
 الفرق

لصالح  دال %6 9126 9110 4194 ذكور  الخوف من الفشل
 9110 4110 إناث اإلناث

لصالح  دال %6 7173 9190 3104 ذكور مناشدة الكمال
 9114 4131 إناث الذكور

عدم تفهم الوالدٌن لحاجاتهم 
 الشخصٌة

لصالح  دال %6 19153 9119 3124 ذكور
 9113 4.33 إناث اإلناث 

لصالح  دال %6 6174 9111 3126 ذكور سوء التكٌف المدرسً.
 911 4119 إناث اإلناث

اإلحساس باإلحباط والعجز عن 
 إحداث التغٌٌر.

غٌر  %6 1124 9136 3122 ذكور
 دال

 

 9133 4195 إناث

 %6 3169 9111 3136 ذكور التوقعات العالٌة.
 

لصالح  دال
 9115 3105 إناث اإلناث

المواد الدراسٌة غٌر 
 متحدٌة لقدراتهم.ال

غٌر  %6 1137 9119 3139 ذكور
 دال

 

 9112 3121 إناث

لصالح  دال %6 3165 9115 3174 ذكور المماطلة.
 9114 3129 إناث اإلناث

االفتقار للقدرة على اتخاذ 
 القرار.

لصالح  دال %6 6117 9113 3159 ذكور
 9112 3127 إناث اإلناث

غٌر  %6 9119 9113 3169 ذكور مفهوم الذات.
 دال

 

 9115 3150 إناث

لصالح  دال %6 3136 9110 3136 ذكور الدرجة الكلٌة.
 9134 3103 إناث اإلناث
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(، وأيضًا عمى بعد المماطمة حيث كاف متوسط درجات 295( وقيمة )ت( )297درجات الذكور )
( وأخيرًا 2954( وبمغت قيمة )ت()2963(، بينما متوسط إجابات الذكور )298ابات اإلناث )إج

( عند اإلناث مقابؿ 2986القرار بمتوسط قدره تقريبًا ) اتخاذعمى بعد االفتقار لمقدرة عمى 
(. بينما ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى 5916(عند الذكور وكانت قيمة )ت( )2942)
والعجز عف إحداث  باإلحباطالذكور واإلناث عمى أبعاد الخوؼ مف الفشؿ، اإلحساس % بيف 5

 التغيير، المواد المدرسية غير المتحدية، مفيـو الذات.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع -4

تركز اىتمامنا في السؤاؿ الرابع حوؿ الكشؼ عف وجود فروؽ بيف الطمبة العادييف تبعا 
إحصائية عند مستوى ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة "ص السؤاؿ عمى مايمي :لمتغير الجنس وقد ن

وقد تـ استخداـ  "% في الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة العادييف بحسب متغير الجنس؟5داللة 
اإلجابة عف ىذا  نتائج (9)ويوضح الجدوؿ اآلتي  ،اختبار )ت( لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ

 السؤاؿ:

 9لعادييناللة الفروق بين الذكور واإلناث ااختبار )ت( لد( .جدول )

الفئة  البعد
 )عادٌٌن(

مستوى  قٌمة ت االنحراف المتوسط
 الداللة

اتجاه  القرار
 الفرق

غٌر  %6 9167 9163 1107 ذكور  الخوف من الفشل
 دال

 

 9143 3195 إناث

غٌر  %6 1135 9145 3193 ذكور مناشدة الكمال
 دال

 

 9133 1122 إناث

عدم تفهم الوالدٌن لحاجاتهم 
 الشخصٌة

لصالح  دال %6 7143 9114 4196 ذكور
 9119 4145 إناث اإلناث

لصالح  دال %6 4123 9113 413 ذكور سوء التكٌف المدرسً.
 9111 4145 إناث اإلناث

اإلحساس باإلحباط والعجز عن 
 إحداث التغٌٌر.

لصالح  دال %6 3176 9111 4136 ذكور
 9111 4147 إناث اإلناث

غٌر  %6 111 9197 4157 ذكور التوقعات العالٌة.
 دال

 

 9166 4131 إناث

المواد الدراسٌة غٌر 
 المتحدٌة لقدراتهم.

لصالح  دال %6 4147 9193 313 ذكور
 9109 3121 إناث اإلناث

لصالح  دال %6 4110 9193 1136 ذكور المماطلة.
 9115 1104 إناث اإلناث

االفتقار للقدرة على اتخاذ 
 القرار.

لصالح  دال %6 4173 9.95 1167 ذكور
 9.19 1134 إناث اإلناث

غٌر  %6 63،.9 9.93 1160 ذكور مفهوم الذات.
 دال

 

 9.34 1176 إناث

غٌر  %6 9131 9.35 3156 ذكور الدرجة الكلٌة.
 دال

 

 9.35 3163 إناث
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( وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس بيف الطمبة العادييف عمى الدرجة 9ف الجدوؿ )نتبيف م
( عمى األبعاد العشرة لممقياس 2952الكمية لممقياس، حيث كاف متوسط إجابات الطمبة اإلناث )

( وىي غير دالة إحصائيا 2921( بينما كانت قيمة )ت( )2945مقابؿ متوسط قدره عند الذكور )
ذلؾ انعدمت الفروؽ بيف الذكور واإلناث العادييف عمى أبعاد: الخوؼ مف %، وك5عند مستوى 

وجود فروؽ في بعض األبعاد  بينما نبلحظ الفشؿ، مناشدة الكماؿ، التوقعات العالية، مفيوـ الذات.
 عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية، سوء التكيؼ المدرسي، لصالح اإلناث وىذه األبعاد ىي:

المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ، المماطمة،  اط والعجز عف إحداث التغيير،اإلحساس باإلحب
 االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار.

 مناقشة النتائج  ثانيا

  لنتائج الخاصة بالسؤاؿ األوؿمناقشة ا-1

ما أبرز الحاجات والمشكبلت التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف أفراد عينة البحث "وىو: 
  ".الي؟الح

الخوؼ مف كانت الدراسة إلى أف أبرز الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف  انتيت
(، يمييا مناشدة الكماؿ بمتوسط قدره 3912الفشؿ حيث احتمت المرتبة األولى بمتوسط مقداره )

  .(3924(، ثـ عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية بمتوسط قدره )3927)

د الخوؼ مف الفشؿ الذي احتؿ المرتبة األولى في حاجات ومشكبلت بعد تحميؿ بنود بع
الطمبة المتفوقيف في سورية نبلحظ مف خبلؿ التركيز عمى البنود المكونة ليذا البعد وخاصة البند 

وينص: "عندما التسير االمور وفؽ رغبتي  (3.2الرابع الذي كاف متوسط حاجات المتفوقيف عميو )
أكبر المصائب بالنسبة لي" والسادس الذي كاف متوسط إجابات الطبلب  الشخصية فإف ىذا يعتبر

( والذي  ينص عمى أنو :"إذا حصؿ ما يزعجني أستمر متكدرًا لفترة طويمة" ، 392المتفوقيف عميو )
 ( و يقوؿ :"أعيش في عالمي الخاص بعيدا عف الذيف ال393والثامف الذي كاف متوسطو )

 يفيمونني" .

نود ىذا البعد نبلحظ أنيا اتفقت مع ما انتيت إليو العديد مف أدبيات عمـ مف خبلؿ تحميؿ ب
النفس والتربية الخاصة حوؿ الحاجات والمشكبلت الخاصة لمطمبة المتفوقيف والسيما ما توصؿ 

مفيـو األمف النفسي عند المتفوقيف بالقدرة عمى  حيث فسر( Robert,2011إليو روبرت وزمبلئو )
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شكبلت في مقدمتيا الشعور بالعجز والخوؼ مف الفشؿ وكذلؾ يرى شولتز التغمب عمى ثبلث م
(Shultz,W,2011) . أف في مقدمة حاجات المتفوقيف األمف النفسي وانعداـ الخوؼ مف الفشؿ 

( مف أف مفيوـ األمف النفسي 2223ويتفؽ ذلؾ مع ما ذىبت إليو السيمي )السيمي ،
ليا تأثير سمبي كبير في جعؿ كثير مف المتفوقيف  المضطرب أو مشاعر الخوؼ والقمؽ مف الفشؿ

ال يحصموف عمى النتائج المرجوة، ويأتي في مقدمة الحاجات النفسية عند بوشر 
(Buesher,1991)  الحب والطمأنينة والشعور باألمف واالنتماء واتفقت نتائج ىذا  إلىالحاجة

بأف القمؽ  (Yewshuk & Jobagy ,1992)السؤاؿ مع ما انتيى إليو يوشؾ وجوباجي 
والمشكبلت االنفعالية الناتجة عف التوقعات غير الواقعية في مقدمة حاجات ومشكبلت المتفوقيف 

( عمى البنديف الرابع "أكبر المصائب أف ال تسير األمور وفؽ 392فقد وصؿ المتوسط إلى )
نتائج تتفؽ مع ما رغبتي"، والسادس "إذا حصؿ ما يزعجني أستمر متكدرًا لفترة طويمة " ،وىذه ال

بأف النمو االنفعالي لمطمبة المتفوقيف يتأثر سمبيا بمشاعر  (Webb,1993)إليو ويب انتيى
 Myers & Ridl)اآلخريف السمبية نحوىـ، وتتفؽ النتائج كذلؾ مع ما ذىب إليو مايرز وريدؿ

 انتيى،وما جتماعي بأف فصؿ المتفوقيف عف العادييف يؤثر سمبا عمى النمو النفسي واال (1981,
الحساسية الزائدة بشيوع المشكبلت االنفعالية عند المتفوقيف  حيث فسر( 2211 ،إليو )الضامف

 وتأثرىـ بأقؿ األمور.

( بأف أىـ 2229وطقش، وبنات، وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما وصمت إليو دراسة )غيث،
ليو دراسة )أبو زيتوف، مصادر الضغط النفسي مجاؿ المشاعر والمخاوؼ، وكذلؾ مع ما انتيت إ

( وكذلؾ ماتوصؿ إليو أبو ىواش بأف مف مشكبلت المتفوقيف الخوؼ مف الفشؿ 2212وبنات،
ومناشدة الكماؿ، أما بالنسبة لبعد مناشدة الكماؿ فبعد تحميؿ بنوده والتي تراوحت متوسطات 

المتفوقيف  ( نجد انيا متفقة مع خصائص391و ) (299إجابات الطمبة المتفوقيف عمييا بيف )
وطبيعتيـ  والتي تتمثؿ في سعييـ لوضع معايير عالية لكؿ أىدافيـ وتصرفاتيـ وعبلقاتيـ، 

فيـ يفكروف بطريقة الحصوؿ عمى كؿ  والتفكير دائما بإتقاف األشياء والموضوعات بشكؿ كامؿ،
شيء أو الشي فيو يشعر بالمسؤولية لتحقيؽ األىداؼ ذات المستوى العالي ويشعر بالقمؽ 

، وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما انتيت (Mendaglio,S,2005)اإليجابي لعدـ تحقيؽ الكماؿ
( بأف أىـ حاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف مناشدة الكماؿ، والمماطمة، 2221إليو )المحاسنة، 

قيؽ فإف التفوؽ في النمو العقمي والمعرفي يرتبط بالنزوع نحو تح والمواد المدرسية غير المتحدية.
 باألداء. الكماؿ
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أما في المرتبة الثالثة فقد كانت الحاجات والمشكبلت المتعمقة ببعد"عدـ تفيـ الوالديف 
(، فمف أبرز المشكبلت األسرية الخاصة عند الطمبة 3924لحاجاتيـ الشخصية" بمتوسط قدره)

ىماؿ الطفؿ المتفوؽ أو الموىوب أو المبالغة في تقدير  المتفوقيف البلمباالة مف جانب الوالديف، وا 
ىماؿ الحاجات األساسية لو.  الوالديف لتفوؽ الطفؿ، وا 

وربما يمكننا أف نفسر ذلؾ بمحدودية وعي اآلباء بطبيعة الطفؿ المتفوؽ وحاجاتو ومشكبلتو 
لبرامج  المنيجيالخاصة وسبؿ التعامؿ معو، ولؤلسؼ إلى اآلف في سورية ىناؾ غياب لمتطبيؽ 

عمى الرغـ مما ورد أنو ريد التفصيؿ الدقيؽ بيذا الموضوع، ولكف نريد القوؿ اإلرشاد النفسي، وال ن
مجالس أولياء األمور وتدعيـ التواصؿ بيف األسرة  عقدفي الخطة اإلرشادية المدرسية مف ضرورة 

والمدرسة إال أف جدوى ىذه المجالس محدودة لدرجة كبيرة ويعود ذلؾ لعدة أسباب ال نريد التوسع 
 بيا.

التي ذكرت أف مف معوقات ظيور  (Reis, 1995)النتائج تنسجـ مع ما توصمت إليو وىذه 
الموىبة عند اإلناث عدـ توفر الدعـ األسري، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة 

( بأف مف أىـ المشكبلت ومصادر اإلحباطات التي يواجييا المتفوؽ عقميًا في 1998)القريطي،
ألساليب الوالدية البلسوية واالتجاىات السمبية نحو مظاىر التفوؽ، كذلؾ تتفؽ بيئتو األسرية ىي ا

بأنو مف أولى مشكبلت الطمبة المتفوقيف ضغط األىالي  (Hardin,2013)مع ما توصمت إليو  
بمتوسط  سوء التكيؼ المدرسيعمييـ باالختيار الميني أو االكاديمي. وفي المرتبة الرابعة نجد 

( حيث انتيى الرتفاع مستويات 1992تختمؼ مع ما توصؿ إليو آغا ) ه النتيجةوىذ( 2997)قدره 
جرواف التوافؽ النفسي واالجتماعي عند الطمبة المتفوقيف، وكذلؾ تختمؼ مع ما انتيى إليو 

( حيث بيف أف مف أىـ الخصائص الشخصية لمطمبة المتفوقيف الثقة بالنفس، وفي المرتبة 1999)
ت المتعمقة باإلحساس باإلحباط والعجز عف إحداث التغيير، وفي المرتبة الخامسة جائت المشكبل

تتفؽ مع السادسة جاء بعد المشكبلت المتعمقة بالتوقعات العالية مف الطالب المتفوؽ، وىذه النتيجة 
حيث فسرا القمؽ والمشكبلت االنفعالية التي  (Yewchuk & Jobagy, 1992) ما وصؿ إليو

التوقعات غير الواقعية المتوخاة منو، ولو عدنا إلى الدراسة الحالية نجد يعاني منيا المتفوؽ ب
"عدـ تفيـ  ما سبقو وال سيما بعدارتباط كبير بيف ىذه الحاجات والمشكبلت المتعمقة بيذا البعد و 

الوالديف لحاجات الطفؿ الموىوب" ونقوؿ بأف محدودية الوعي وخاصة األسري حوؿ طبيعة الطفؿ 
ممارسات وأساليب تربوية غير سوية تؤثر سمبا في النمو  مف ما ينشأ عنوو فوؽ  الموىوب والمت

النفسي واالنفعالي عند الطفؿ الموىوب والمتفوؽ، فغالبا ما يقتصر التفوؽ عند األىالي والعامة 
عمى التفوؽ األكاديمي فقط، والحصوؿ عمى معدؿ مرتفع، ودخوؿ االختصاصات التي تحظى 
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موقة كالطب والصيدلة دوف االنتباه لشخصية المتفوؽ )ميولو، اىتماماتو، بمكانة اجتماعية مر 
مجتمع عربي شرقي( الدور والتأثير كمجتمع المحمي )لمحاجاتو...(، ومف ناحية أخرى نبلحظ في 

الكبير لؤلىؿ والمعمميف بحياة الطمبة، فإف مكانة األىؿ والمعمميف المرموقة عند المتفوؽ والتوقعات 
مما يؤثر سمبا عمى التكيؼ النفسي  نو تولد مزيد مف الضغوط والمشكبلت النفسية.المرتفعة م

 ويولد مزيد مف المشكبلت االنفعالية لدى الطمبة المتفوقيف.

مشكبلت الطمبة المتفوقيف في الدراسة الحالية متفقة ب النتائج المتعمقة وبشكؿ عاـ نبلحظ أف
فإف المشكبلت األكثر شيوعا عند الطمبة المتفوقيف ( 2211مع ما انتيت إليو دراسة )أبو ىواش، 

والموىوبيف تمثمت بعدـ مبلئمة المناىج الدراسية، والتوقعات العالية مف الطالب الموىوب، وسوء 
 التكيؼ المدرسي، والخوؼ مف الفشؿ.

ولو أمعنا النظر بمتوسط إجابات المتفوقيف عمى أبعاد المقياس ككؿ نبلحظ تقارب بدرجة 
(  ويشير ذلؾ بأف المتفوقيف أفراد عينة 293( وصوال إلى )391ات حيث تراوحت بيف )المتوسط

الدراسة يتشابيوف في مشكبلتيـ مع ما توصمت إليو أغمب أدبيات عمـ النفس والتربية الخاصة 
 ,Chan, 2005، 2211، والضامف، 2228، وجرواف، 2224)مراجعة ماورد عند سميماف، 

Hawkins, 1993). يضا مع دراسات وأبحاث ميدانية عديدة والسيما )المحاسنة، وتتفؽ أ
(، ومع ما توصمت إليو 2225(، و)األنديجاني،2224(، و)المحاديف،2223(، و)منسي، 2221

( بأف مجاؿ االنفعاالت والمشاعر والمخاوؼ أىـ مجاالت 2229)غيث، وبنات، وطقش، 
( بأف لمتسريع األكاديمي 2225لي،ومصادر الضغط، وتختمؼ مع ما توصؿ إليو)جرواف، والمجا

 أثر إيجابي عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة وعمى تكيفيـ النفسي واالجتماعي والمدرسي.

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤاؿ الثاني  -2

% في الحاجات والمشكبلت بيف 5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "
 "س المتفوقيف مف أفراد عينة الدراسة الحالية وأقرانيـ العادييف؟.الطمبة المتفوقيف الممتحقيف بمدار 

% لصالح المتفوقيف 5أوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
( وقد كاف المتوسط العاـ 1919لممقياس حيث بمغت قيمة ت المحسوبة )عمى الدرجة الكمية 

واتضحت ( 2932( بينما ىو عند العادييف )2985د العشرة )إلجابات الطمبة المتفوقيف عمى األبعا
ىذه الفروؽ بشكؿ خاص لصالح المتفوقيف في األبعاد التالية: الخوؼ مف الفشؿ حيث بمغ 

( عند العادييف، وكانت قيمة )ت( 199( بينما لـ يتجاوز )3912المتوسط في عينة المتفوقيف )
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( 3927ظ الفروؽ لصالح المتفوقيف بمتوسط قدره )(. وكذلؾ في بعد مناشدة الكماؿ فنبلح22917)
(. أيضا اتضحت ىذه 2292( عند العادييف بينما كانت قيمة ت )1998مقابؿ متوسط قدره )

الفروؽ في بعد المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ حيث كاف متوسط إجابات عينة الطمبة 
( ونبلحظ أف قيمة ت 1911بة العادييف )( بينما كاف متوسط إجابات عينة الطم2975) المتفوقيف

(. وكذلؾ بعد االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار حيث كاف متوسط إجابات الطمبة المتفوقيف 23948)
( وكذلؾ ظيرت فروؽ في الحاجات 1962( بينما متوسط إجابات الطمبة العادييف )296)

( مقابؿ متوسط قدره 295قدره )والمشكبلت المتعمقة بمفيـو الذات لصالح المتفوقيف بمتوسط 
ونبلحظ وجود فروؽ لصالح العادييف في بعض ( 19978فكانت قيمة ت )( عند العادييف 1962)

 األبعاد وال سيما التوقعات العالية وسوء التكيؼ المدرسي.

 نبلحظ أف الحاجات والمشكبلت الخاصة بالمتفوقيف موجودة عند العادييف أفراد عينة الدراسة
ا، ونسبة انتشارىا لدييـ أقؿ مقارنة بالمتفوقيف وذلؾ يتفؽ مع ما توصؿ إليو الباحثيف لكف درجتي

 بيذا الميداف بأف خصائص وسمات المتفوقيف تولد لدييـ حاجات ومشكبلت خاصة.

ارتفاع نسبة وجود ىذه الحاجات والمشكبلت عند المتفوقيف مقارنة بالعادييف يفسر بعدة عوامؿ 
ومحدودية قدرة المناىج في االستجابة  المتفوقيف والعادييف، فلفردية بيفي مقدمتيا الفروؽ ا

الخاصة ومف خبلؿ إجراء عدة زيارات ميدانية استطبلعية لمدارس لحاجات الطمبة المتفوقيف 
، كذلؾ نبلحظ محدودية محدودية الخدمات التربوية الخاصة بعض الشيءالمتفوقيف الحظنا 

ي في مدارس المتفوقيف فبل تزاؿ ىذه المراكز تقتصر عمى وجود خدمات التوجيو واإلرشاد النفس
 ويمكف أف نفسر ذلؾ بحداثة تجربة اإلرشاد النفسي بشكؿ عاـ في سوريا. مرشد واحد 

ولكف ما يدعو إلى التفاؤؿ حاليا إحداث اختصاص التربية الخاصة في سورية ووجود عدد مف 
جستير في التربية الخاصة. مما يجعميـ أقدر خريجي اإلرشاد النفسي حاصميف عمى شيادة الما

عمى تفيـ طبيعة الطمبة المتفوقيف وحاجاتيـ ومشكبلتيـ الخاصة، وأقدر بالتالي عمى مساندتيـ 
مكاناتيـ.  انفعاليا وتفيـ شخصيتيـ ومساعدتيـ عمى الوصوؿ إلى أقصى ما تسمح بو قدراتيـ وا 

حظ أف نتائجيا تتفؽ مع ما توصؿ إليو وعند مقارنة ىذه الدراسة بغيرىا مف الدراسات نبل
( حيث بيف بأنو تزداد المشكبلت النفسية واالجتماعية مع زيادة مستوى االبتكار، 1988)ىماـ، 

 )مقياس الدراسة الحالية(( الذي استخدـ األداة نفسيا2221وكذلؾ ما توصؿ إليو )المحاسنة، 
ت بيف الطمبة المتميزيف وأقرانيـ العادييف انتيى لوجود فروؽ دالة إحصائيًا في الحاجات والمشكبلو 

 ,Evelo & Stolte)عمى الدرجة الكمية لممقياس وكذلؾ تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو 
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حيث انتيى إلى وجود فروؽ بيف المتفوقيف والعادييف في المشكبلت التربوية والنفسية  (2006
ىذه النتائج مع ما توصمت إليو دراسة )أبو واالجتماعية لصالح الطمبة المتفوقيف، بينما تختمؼ 

( حيث انتيت لعدـ وجود فروؽ في المشكبلت والحاجات االرشادية بيف الطمبة 1994جريس، 
نتائج المتميزيف وغير المتميزيف عمى الدرجة الكمية لممقياس)مف إعداد الباحثة( وكذلؾ تختمؼ مع 

د فروؽ دالة إحصائيًا في المشكبلت ( الذي انتيى كذلؾ لعدـ وجو 2223)المصموخي، دراسة 
النفسية )استخدـ مقياس مف إعداده(  بيف الطبلب المتفوقيف دراسيًا والمتأخريف دراسيًا. وكذلؾ 

( حيث بيف ارتفاع متوسطات درجات 1995تختمؼ ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو )الخميفة، 
 ًا باستخدـ قائمة موني لممشكبلت.الطمبة المتأخريف دراسيًا مقارنة بالطمبة المتفوقيف دراسي

وعند التدقيؽ بالنتائج عمى األبعاد المختمفة نجد وضوح الفروؽ في المشكبلت والحاجات 
لصالح الطمبة المتفوقيف عمى أبعاد الخوؼ مف الفشؿ، ومناشدة الكماؿ، والمواد المدرسية غير 

وـ الذات فيذه النتائج تتفؽ أيضًا مع المتحدية لقدراتيـ، واالفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار، ومفي
التي بينت أف أىـ  (Hawkins, 1993)(، وتتفؽ أيضًا مع ما توصمت إليو2221)المحاسنة، 

المشكبلت التي تواجو المتميزيف مقارنة بالعادييف خاصية النزعة لمكماؿ والحساسية العالية 
 والمثابرة.

روؽ في الحاجات والمشكبلت عند مستوى وبالنسبة لبعد سوء التكيؼ المدرسي نبلحظ وجود ف
( حيث انتيى 1999% لصالح العادييف  وىذه النتيجة تتفؽ مع ماتوصؿ إليو )عوض، 5داللة 

لوجود فروؽ لصالح المتفوقيف في التوافؽ النفسي واالجتماعي والقابمية لبلستثارة، أما عند مفيـو 
لح الطمبة المتفوقيف أيضًا نبلحظ أف الذات الذي جاءت الفروؽ بو في الحاجات والمشكبلت لصا

حيث بيف أف أكثر الطبلب موىبة أكثرىـ  (Swiatek, 1995)ىذه النتيجة تتفؽ مع ما توصؿ إليو
إنكارًا لموىبتيـ، وقد نالوا مستويات أقؿ مف تقبؿ  اآلخر مف أولئؾ الموىوبيف الذيف يمتازوف 

 بقدرات رياضية عالية.

 
 اؿ الثالثبالسؤ  الخاصةمناقشة النتائج -3

نبلحظ وجود فروؽ ضعيفة بيف الذكور المتفوقيف واإلناث المتفوقات في الدرجة الكمية لممقياس 
الذكور المتفوقيف عمى  إلجابات% لصالح اإلناث. حيث كاف المتوسط العاـ 5عند مستوى داللة 
بمغت قيمة (، حيث 2919( والمتوسط العاـ إلجابات الطالبات المتفوقات )2975األبعاد العشرة )

( وىي دالة إحصائيًا. وقد اتضحت ىذه الفروؽ لصالح اإلناث خاصة عمى األبعاد 2925)ت( )
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(، وكانت 2993(، بينما متوسط الذكور )3921التالية: مناشدة الكماؿ حيث كاف متوسط اإلناث )
 (. وعمى بعد عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية حيث وصؿ متوسط اإلناث696قيمة )ت( )
(، وعمى بعد سوء 12942( وكانت نتيجة)ت( )298( بينما كاف متوسط الذكور )3927تقريبًا إلى )

( مقابؿ 391% لصالح اإلناث بمتوسط قدره )5التكيؼ المدرسي فكانت الفروؽ عند مستوى داللة 
ف (، وأيضًا عمى بعد التوقعات العالية فكا596( عند الذكور، وكانت قيمة )ت( )298متوسط قدره )

(، وأيضًا عمى 295( وقيمة )ت( )297توسط درجات الذكور )م(، و 299متوسط درجات اإلناث )
(، بينما متوسط إجابات الذكور 298بعد المماطمة حيث كاف متوسط درجات إجابات اإلناث )

القرار بمتوسط قدره  اتخاذ( وأخيرًا عمى بعد االفتقار لمقدرة عمى 2954( وبمغت قيمة )ت()296)
(. بينما ال توجد فروؽ 5916(عند الذكور وكانت قيمة )ت( )294( عند اإلناث مقابؿ )299) تقريباً 

% بيف الذكور واإلناث عمى أبعاد الخوؼ مف الفشؿ، اإلحساس 5دالة إحصائيًا عند مستوى 
 باالحباط والعجز عف إحداث التغيير، المواد المدرسية غير المتحدية، مفيـو الذات.

( 2221اشدة الكماؿ فقد جاءت النتائج متوافقة مع ما توصؿ إليو )المحاسنة، وبالنسبة لبعد من
تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية  دـ)الذي استخدـ نفس األداة( وبالنسبة لممشكبلت المتعمقة بع

فنجد أف نتائج الدراسة تشير أيضًا لفروؽ دالة إحصائيًا لصالح اإلناث حيث كانت قيمة )ت( 
( التي انتيت بوجود فروؽ 1994ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو )أبو جريس، ( وتختمؼ 12.4)

في المشكبلت األسرية واالجتماعية لصالح الذكور، وكانت الفروؽ في المشكبلت والحاجات 
لصالح اإلناث عمى أبعاد سوء التكيؼ المدرسي والتوقعات العالية والمماطمة، وتتفؽ نتائج الدراسة 

( حيث تبيف وجود فروؽ دالة إحصائيًا في حاجات 2211دراسة )أبو ىواش، مع ما توصمت إليو 
ونختمؼ مع  ،ومشكبلت الطمبة المتفوقيف عمى بعد المماطمة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

في النتائج المتعمقة ببعد سوء التكيؼ  )باستخداـ نفس المقياس( ما توصمت إليو دراسة أبو ىواش
دراسة الحالية وجود فروؽ تبعًا لمتغير الجنس في الحاجات والمشكبلت المدرسي فقد بينت ال

لصالح اإلناث أما دراسة أبو ىواش فمـ تبيف وجود فروؽ بيف الطمبة المتفوقيف والطالبات 
 المتفوقات.

وتبيف عدـ وجود فروؽ بيف الطمبة المتفوقيف تعزى لمتغير الجنس في بعد اإلحساس باإلحباط 
فتبيف وجود فروؽ لصالح  القرار اتخاذبعد االفتقار لمقدرة عمى أما التغيير، والعجز عف إحداث 

حيث بيف وجود فروؽ بيف  ،(2223إلناث وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو )منسي، ا
التبلميذ المبدعيف لصالح الذكور في مشكبلت الصحة النفسية المتعمقة بالشعور باالحباط 

 والتشكيؾ والحيرة.
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لبعد مفيـو الذات فقد انتيت الدراسة لعدـ وجود فروؽ دالة بيف الطمبة المتفوقيف  بالنسبة
( حيث بيف 2225الذكور واإلناث عمى ىذا البعد وىذه النتيجة تختمؼ مع ما توصؿ إليو )اليراف، 

وجود فروؽ بيف الطمبة المتفوقيف دراسيًا تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور في المشكبلت 
وبالنسبة لبعد مناشدة الكماؿ فقد اتفقت نتائج الدراسة مع ما  مفيـو الذات وفمسفة الوجود.المتعمقة ب

( الذي بيف أف 2211( وتختمؼ مع ما توصؿ إليو )أبو ىواش، 2221توصؿ إليو )المحاسنة، 
 الطبلب الذكور يعانوف أكثر مف مشكبلت مناشدة الكماؿ والتوقعات العالية.

روؽ تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث عمى الدرجة الكمية لممقياس فقد بينت الدراسة وجود ف
ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو  تختمؼ( و 2925% حيث بمغت قيمة )ت( )5عند مستوى داللة 

( حيث انتيى لوجود فروؽ دالة إحصائيًا في التوافؽ لدى المتفوقيف دراسيًا تعزى 1992)اآلغا، 
( حيث بينت 1994تتفؽ مع ما توصمت إليو )أبو جريس،  نمابيلمتغير الجنس لصالح اإلناث، 

وجود فروؽ في المشكبلت االنفعالية عند الطمبة المتميزيف تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث 
( حوؿ وجود فروؽ في مشكبلت 2225وكذلؾ تتفؽ نتائج دراستنا مع ما توصؿ إليو )األحمدي، 

 لح الطالبات الموىوبات.الطبلب الموىوبيف تعزى لمتغير الجنس لصا

( حوؿ وجود فروؽ في مشكبلت 2212وتختمؼ نتائج الدراسة مع ما توصؿ إليو )عصايرة،  
 الطمبة الموىوبيف في مدارس الممؾ عبداهلل تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

حيث تبيف معيـ عدـ وجود  (Evelo & Stolte, 2006)وكذلؾ تختمؼ عف ما توصؿ إليو
 ات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف  تعزى لمتغير الجنس.فروؽ في حاج

بأف اإلناث المتفوقات في ىذه المرحمة العمرية )المراىقة( وىي مرحمة حؿ ؿ وباختصار نقو 
محدودة مقارنة بالذكور، فاإلناث وخاصة في  اىتماميفأزمة اليوية عند أريكسوف تكوف مجاالت 

ف وجذب اىتماميـ وانتباىيـ والوصوؿ إلى المعايير مجتمعنا المحمي أكثر سعيًا الستحساف اآلخري
والتوقعات المرتفعة التي يتوقعونيا منيـ بينما الذكور تتشعب  مجاالت االىتماـ عندىـ أكثر 
فالبعض يفكر باالستقبلؿ المادي والعمؿ )وىذا التفكير محدود عند اإلناث بالمرحمة الثانوية إلى 

معنا جؿ اىتماميف الوصوؿ لمستويات عالية مف اإلتقاف في حد ما(، كذلؾ فإف المتفوقات في مجت
األداء لذلؾ نتيجة االنيماؾ بالعمؿ األكاديمي مقارنة بالذكور فإنيف يخصصف وقت أكبر ألداء 
الواجبات والمياـ مقارنة بالذكور ولذلؾ فإنيف يتممممف بتسميـ الواجبات والمياـ سعيًا لموصوؿ إلى 

 ميز. أقصى درجة مف األداء المت
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع -4

فقد بينت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف الطمبة العادييف تعزى لمتغير الجنس عند مستوى داللة 
 عمى الدرجة الكمية لممقياس.% 5

لداللة الفروؽ في الحاجات والمشكبلت بيف الذكور واإلناث  مف خبلؿ استخداـ اختبارات )ت(
نت النتائج عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس بيف الطمبة العادييف عمى الدرجة العادييف، بي

عمى األبعاد العشرة لممقياس  (2952)الكمية لممقياس، حيث كاف متوسط إجابات الطمبة اإلناث 
وىي غير دالة إحصائيا  (2921( بينما كانت قيمة )ت( )2945)مقابؿ متوسط قدره عند الذكور 

وكذلؾ انعدمت الفروؽ بيف الذكور واإلناث العادييف عمى أبعاد: الخوؼ مف ، %5عند مستوى 
 الفشؿ، مناشدة الكماؿ، التوقعات العالية، مفيـو الذات.

باختصار يمكف تفسير ذلؾ بأف ىذه الحاجات والمشكبلت ترتبط أكثر بالمتفوقيف مف العادييف 
الحاجات التي يقيسيا ما يمثؿ واقع حاجاتيـ فالطمبة العادييف لـ يجدوا بأبعاد المقياس والمشكبلت و 

ومشكبلتيـ، ومف ناحية أخرى تتأثر مصداقية النتائج بالظروؼ السائدة أثناء تطبيؽ المقياس، فمف 
المبلحظ آنذاؾ تغيب عدد كبير مف الفتيات عف المدرسة مقارنة بالذكور، فضبل عف تأثير 

في الميداف القاسـ المشترؾ بيف كؿ الطمبة  يجري األحداث الراىنة عمى شخصية الطمبة فأصبح ما
تعيشو الببلد مف أحداث ولدت حالة مف القمؽ  وانعكس ذلؾ عمى إجاباتيـ عمى المقياس فإف ما

والتوتر والخوؼ مف تأثير ذلؾ )ىذه األحداث ( عمى مستقبميـ وحياتيـ وتحصيميـ العممي، فتولد 
سواء الذكور أو  لئلنجازاب، وضعؼ الدافعية عند الطمبة شعور بالضياع وفقداف األمؿ واالكتئ

اإلناث، وكونيـ يعيشوف في مرحمة عمرية حساسة )المراىقة ( فإف التغيرات النمائية المختمفة 
الجسمية والنفسية والعقمية ىي القاسـ المشترؾ بيف الجنسيف، كذلؾ نفسر ذلؾ بزيادة الوعي 

 الحقوؽ والواجبات. االجتماعي الذي يتمثؿ بالمساواة بيف الجنسيف في

( الذي انتيى 2221وقد اختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسات عديدة وال سيما المحاسنة )
لصالح اإلناث عمى  %5لوجود فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس  عند مستوى داللة 

 الدرجة الكمية لممقياس.

عدـ تفيـ بعد عمى  %5لة وقد بينت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى دال
لتمييز بيف الجنسيف في أساليب التنشئة بسياسة اىذه النتيجة  نفسر ،الوالديف لحاجاتيـ الشخصية

األسرية فعمى الرغـ مف زيادة الوعي األسري حوؿ سبؿ التنشئة االجتماعية السوية فإلى اآلف 
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بالقيـ والعادات والتقاليد الرجعية حوؿ التزاؿ عائبلت كثيرة في سورية متأثرة في تعامميا مع األبناء 
فخر آلبائيـ و أف الفتاة  ـتفوؽ الذكور عمى اإلناث بالمكانة االجتماعية في القيمة واألىمية وأني

لذلؾ نبلحظ وضوح الفروؽ عمى  ...ليست لؤلسرة التي ولدت بيا و إنما مآليا لزوجيا وأبنائيا،
 يوزعاف انتباىيما لي ولباقي أشقائي بعدؿ حيث كاف بنود ىذا البعد والسيما: أشعر أف والداي ال

( وعمى بند )عندما أتوجو لوالدي طمبا لمنصح 394( بينما متوسط اإلناث )299متوسط الذكور )
( 3.3فإنيـ يقوموف بذلؾ بانفعاؿ ودوف إشعاري بالتقبؿ( فكاف متوسط إجابات الطالبات العاديات )

اتضحت الفروؽ تبعا لمتغير الجنس عند مستوى داللة ( لمطبلب العادييف وكذلؾ 297مقابؿ )
لصالح اإلناث عمى بعد سوء التكيؼ المدرسي، وبعد المواد الدراسية غير المتعدية، وبعد  2.25

، ويمكف أف نفسر ذلؾ  398المماطمة و االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار حيث كانت قيمة )ت( 
ة التي تتسـ بحدة االنفعاالت وسرعة االستثارة االنفعالية بأف الفتيات بشكؿ عاـ في مرحمة المراىق

يكَف أكثر حساسية لمنقد، وأكثر اىتمامًا بالحصوؿ عمى استحساف اآلخريف وجذب انتباىيـ، ولذلؾ 
نجدىـ أكثر سعيا لمتفوؽ فيقتربف بالتالي أكثر مف خصائص وحاجات ومشكبلت المتفوقيف مقارنة 

 بالذكور.

 

 

 المقترحاتالتوصيات و  ثالثا

 التوصيات-1

 في ضوء نتائج البحث تتقدـ الباحثة بالتوصيات التالية :

 توصيات لممرشديف النفسييف و أخصائيي التربية الخاصة:

 التوعية بالحاجات الخاصة لمطمبة المتفوقيف وخاصة الحاجات النفسية واالنفعالية، وما -
التكيؼ ... مف خبلؿ إعداد يترتب عمى عدـ إشباعيا مف مشكبلت كالخوؼ مف الفشؿ وسوء 

جراء مزيد مف البحوث والدراسات حوؿ طبيعة الطمبة المتفوقيف )خصائصيـ،  المنشورات وا 
وتوظيؼ نتائجيا ميدانيا مف خبلؿ العمؿ اإلرشادي مع الطمبة …(. حاجاتيـ، مشكبلتيـ، 

ة الطمبة المتفوقيف المتفوقيف والتنسيؽ محميا ووطنيا مع الجيات القائمة عمى رعايتيـ وذلؾ لمساعد
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عمى الوصوؿ إلى أقصى ما تسمح بو قدراتيـ المتفوقة مف النمو والتطور مف خبلؿ االستجابة 
 لحاجاتيـ الخاصة ومساعدتيـ عمى حؿ المشكبلت.

توفير محكات  وأدوات كشؼ وقياس  وتشخيص موضوعية لمتعرؼ عمى المتفوقيف  -
خؿ المبكر التي تستجيب لمتطمباتيـ النمائية وتمييزىـ عف العادييف، وذلؾ لتقديـ خدمات التد

 مف الوقوع بالمشكبلت قدر ما أمكف. وتقيييـالخاصة 
توعية أولياء األمور والمدرسيف والمجتمع المحمي بحاجات ومشكبلت الطمبة المتفوقيف  -

وطبيعتيـ الخاصة والسبؿ السميمة لبلرتقاء بشخصيتيـ بما ينعكس إيجابيا عمى الصعيد الشخصي 
 تربوي واالجتماعي.وال

 توصيات لألسرة و بخاصة ألولياء األمور:

تعمؿ األسرة مع الطفؿ بأىـ مراحؿ حياتو  و تعتبر أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعية حيث   
، ومف أو حؿ مشكبلتو تمعب دورا بارزا في حياة الطفؿ سواء في إشباع حاجاتو المختمفة و تحقيقيا

بمؤثرات محدودة )األسرة ، المدرسة( أما اآلف فثمة تحديات  المبلحظ أف الطفؿ سابقا محكوـ
 ،…(عديدة لؤلسرة عند آداء وظيفتيا التربوية )اإلنترنت، التمفاز، النوادي والمراكز الترفييية،

فنخمص لمقوؿ بأف الدور التربوي لؤلسرة اليوـ معقد وأصعب بكثير مما كاف عميو الحاؿ سابقا. 
 وحؿ مشكبلتو المختمفةالمتفوؽ عؿ بناء في إشباع حاجات الطفؿ وحتى تقوـ األسرة بدور فا
مكاناتو  البد لموالديف مف العمؿ عمى: واستثمار طاقاتو وا 

 التسمح بالوعي التربوي: -

  المياـ و الواجبات المرتبطة بيذا الدور.منيما و معرفة طبيعة الدور التربوي لكؿ 
 لمطفؿ المتفوؽماعية السوية التسمح بثقافة تربوية حوؿ أساليب التنشئة االجت. 
  توفير مناخ نفسي آمف مطمأف لنمو الطفؿ: بحيث يخمو مف المشاحنات و

الصراعات األسرية مما يؤدي إلشباع حاجات األمف والطمأنينة النفسية عند الطفؿ 
اإلبداع. فيتطمع لبلرتقاء بحاجاتو و دوافعة نحو مزيد مف اإلنجاز والتفوؽ واالبتكار و 

 لي نسبة معاناتيـ لممشكبلت الخاصة.بالتاوتقؿ 
  حاجات النمو، مشكبلت المتفوؽ معرفة طبيعة المرحمة النمائية التي يعيشيا الطفؿ(

واستشارة األخصائييف النفسييف والمتخصصيف في التربية  النمو، مطالب النمو..(
 الدوراتالخاصة لممتفوقيف حوؿ كيفية التعامؿ مع ابنيـ المتفوؽ. ومحاولة حضور 
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أو متابعة المحاضرات و المقاءات التربوية المتعمقة  والندوات التي تعقد بيذا المجاؿ،
 …بذلؾ أو

غرس القيـ و المبادئ و االتجاىات اإليجابية نحو التفوؽ و اإلبداع و االبتكار، وذلؾ  -
نما تعاش( و  ىنا يترتب بمعايشة ىذه القيـ وتجسيدىا، فكمنا نؤمف بالمقولة الشائعة  )القيـ ال تعمـ وا 

عمى الوالديف أنفسيـ تجسيد سموؾ شخصي تربوي تنموي سواء فيما يتعمؽ بتنظيـ الوقت وتوزيعو 
عمى األنشطة والمياـ المختمفة  في الحياة  أوفيما يتعمؽ بتنمية ميوؿ واتجاىات إيجابية نحو 

تنمية ات الثقافية، والمسابقات الثقافية، حضور الندو  التعميـ والتفوؽ )المطالعة، متابعة البرامج 
ثراء البيئة المنزلية بما يشبع الحاجات الخاصة لمطفؿ …( معارفيـ في المجاالت المختمفة وا 

المتفوؽ )احتوائيا عمى الوسائؿ واألدوات التثقيفية المختمفة، التجديد بمثيراتيا كالكتب والمجبلت و 
 )... 
ة المرحمة العمرية التي يمر اعتماد نيج تربوي واضح يقوـ عمى االنطبلؽ مف تفيـ طبيع -

بيا الطفؿ المتفوؽ، والعمؿ عمى تفيمو والتواصؿ مع عالمو الخاص ومساندتو انفعاليا ، وممارسة 
وتفيـ نمط تفكيره واحترامو، المتفوؽ أساليب تنشئة اجتماعية سوية تقوـ عمى حوار الطفؿ 

، واالبتعاد قدر ما أمكف عف …والمناقشة اليادفة، والمشاركة الفعمية، ونمط ضبط سموكي واضح 
أساليب التنشئة االجتماعية األسرية البلسوية كاإلىماؿ والنبذ والحرماف والتمييز بيف األبناء 

فيذه األساليب المنحرفة في التنشئة االجتماعية األسرية تنعكس سمبيا  …حماية األبناء المفرطةأو 
مفة، وتحوؿ دوف إشباع حاجاتو المختمفة عمى الطفؿ و تزيد مف نسبة معاناتو مف المشكبلت المخت

مما يستنزؼ طاقات األطفاؿ في أمور عرضية بدال مف استثمارىا في التنمية الشخصية 
 واالجتماعية.

إتاحة الفرصة أماـ األطفاؿ، وتييئة الظروؼ والشروط البيئية المناسبة التي تمكنيـ مف  -
التقويـ مما ينمي القدرة عمى تحمؿ المسؤولية تنمية الميارات الفكرية العميا كالتحميؿ والتركيب و 

الشخصية تدريجيا، ويجعؿ الشخصية قادرة عمى تحمؿ العقبات والضغوط الحياتية مما يؤدي إلى 
تنمية شخصية مستقمة قادرة عمى حؿ مشكبلتيا وتقرير مصيرىا، فالطمبة المتفوقوف ميالوف 

ىذه الخصائص والحاجات المرتبطة بيا  لبلستقبللية وتحمؿ المسؤولية الشخصية، ويجب مراعاة
 وتفيميا ومساعدة المتفوقيف عمى تحقيقيا .

 عمى العممية التربوية: القيميفتوصيات لممعمميف و 
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ومشكبلتيـ،  الخاصة المعرفية والنفسية واالجتماعية تفيـ طبيعة المتفوقيف عقميا وحاجاتيـ -
 ب ليـ.ومدى اختبلفيـ عف العادييف، وتييئة مناخ تربوي مناس

التأىيؿ التربوي المستمر حوؿ أفضؿ وأنسب طرائؽ وتقنيات التدريس بحيث ننتيي لتنمية  -
القدرات واإلمكانات العقمية العميا بما يشبع حاجات حب اإلنجاز والتحصيؿ المرتفع وينمي ميارات 

 حؿ المشكبلت واتخاذ القرار.
تسريع(، بوية الخاصة )اإلثراء، الالتسمح بطبيعة التربية الخاصة لممتفوقيف، والمناىج التر  -

العمؿ عمى تطبيقيا قدر ما أمكف وأىميتيا في االستجابة لحاجات المتفوقيف ومتطمباتيـ النمائية و 
والمماطمة ومشكبلتيـ مما يقمؿ مف مشكبلت وقت الفراغ وعدـ تحدي المناىج لقدراتيـ، 

 ..االجتماعية مع األقراف والمجتمع المحمي و .

 _ المقترحات2

 :ة إجراء الدراسات واألبحاث اآلتيةوتقترح الباحث

بمدارس المتفوقيف  دراسة مقارنة لمحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف الممتحقيف .1
 سورية وأقرانيـ المتفوقيف في مدارس العادييف.  في 

دراسة الفروؽ في الحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف في مراكز الباسؿ  .2
 . في سورية وطمبة المركز الوطني لممتميزيف في محافظة حمص لممتفوقيف

 دراسة مقارنة لمشكبلت الطمبة المتفوقيف في سورية. .3
دراسة مقارنة لمحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف في المدارس العامة وأقرانيـ  .4

 في المدارس الخاصة في سورية.
ات في االستجابة لحاجات المتفوقيف فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى تعديؿ مفيوـ الذ .5

 النفسية واالجتماعية.
دراسة مقارنة لمشكبلت الطمبة المتفوقيف في مرحمة التعميـ األساسي وأقرانيـ بالمرحمة  .6

 الثانوية.
 في االستجابة لمحاجات المعرفية الخاصة لمطمبة المتفوقيف. المنيج االستكشافي دور .7
 الوطني لممتميزيف في محافظة حمص.مشكبلت الطمبة المتفوقيف في المركز  .8
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 .مراجع الدراسة بالمغة العربية 
  األجنبيةمراجع الدراسة. 
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 مراجع الدراسة بالمغة العربية:
 رشػػادية بػػيف الطمبػػة الالفػػروؽ فػػي المشػػكالت  والحاجػػات ا(: 1994جػػريس، فاديػػا ) ابػػو

 .ردفألف، اردنية، عماأل، رسالة ماجستير، الجامعة االمتميزيف
 التكيػػػػؼ النفسػػػػي وعالقتػػػػو بميػػػػارة حػػػػؿ (: 2212زيتػػػػوف، جمػػػػاؿ، بنػػػات، سػػػػييمة ) أبػػػو

، 11، مجمػػة العمػػـو التربويػػة والنفسػػية، ـالمشػػكالت لػػدى الطمبػػة الموىػػوبيف والمتفػػوقيف
 ، عماف، األردف.2ع

 ،دار  ،الفروؽ الفردية وتطبيقاتيا التربوية(: 1989) وشريؼ، ناديا أبو عبلـ، رجاء
 الكويت. ـ،القم

 أساليب وطرؽ اكتشاؼ  :(1997والضبياف، صالح بف موسى ) .أبو نياف، إبراىيـ سعد
الموىوبيف في المممكة العربية السعودية، بحث مقدـ في ندوة: "أساليب اكتشاؼ 
 الموىوبيف ورعايتيـ في التعميـ األساسي بدوؿ الخميج العربية" المنعقدة في مدينة دبي

 الرياض، السعودية.  ، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج،بية المتحدةبدولة اإلمارات العر 
 (2211أبو ىواش، راضي محمد جبر :) مشكالت الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف في

، بحث منشور في المجمة التربوية الدولية المتخصصة، مدينة الباحثة مف وجية نظرىـ
 ، المممكة العربية السعودية.1، عدد1مجمد

 الطبعة اإلرشاد النفسي ألسر األطفاؿ غير العادييف :(1996صطفى )أحمد، م ،
 األولى، عالـ الكتب، القاىرة، مصر.

 (2225األحمدي، محمد بف عميثة :) مشكالت الطالب الموىوبيف بالمممكة العربية
، المؤتمر العممي العربي الرابع لرعاية الموىوبيف السعودية وعالقتيا بعدد مف المتغيرات

 تفوقيف، عماف، األردف.مف الم
 (2229األحمدي، محمد بف عميثة :) الحاجات والمشكالت اإلرشادية لمطمبة الموىوبيف

، جامعة 2، مجمد1، بحث منشور في مجمة العموـ النفسية والتربوية، عددوالمتفوقيف
 البحريف، البحريف.

 ( 1992آغا، كاظـ ولي :)يف دراسيًا التوافؽ النفسي واالجتماعي عند الطالب المتفوق
دراسة تجريبية مقارنة عمى طبلب المرحمة الثانوية مف الجنسيف في  -وغير المتفوقيف

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة بحوث جامعة حمب )سمسمة اآلداب والعمـو 
 (، جامعة حمب، سورية. 17اإلنسانية(، العدد )
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 ( 2225اإلنديجاني، عبد الوىاب :)لتالميذ الموىوبيف بمدينة الحاجات النفسية لدى ا
مكة المكرمة، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي العربي الرابع لرعاية الموىوبيف 

، بتنظيـ المجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف ومؤسسة الممؾ عبد العزيز والمتفوقيف
 رعاية الموىوبيف، عماف، األردف. ل
 ( 2229األنديجاني، عبد الوىاب :)لموىوبيف والعادييف في استخداـ الفروؽ بيف ا

أجزاء المخ وحؿ المشكالت والتوافؽ الدراسي لدى عينة مف طالب المرحمتيف 
 ، جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة

 ( 2222أنيس، إبراىيـ، وآخروف :)مجمع المغة العربية، طبعة خاصة المعجـ الوجيز ،
  زارة التربية والتعميـ، مصر.بو 

 ( 2211باىري، منى سمطاف ،))اكتشاؼ الموىوب )حوارات حية. http: // 
 www.lahaonline.com/live dialouges/22.ht  

 مج اإلسراع واإلثراء المدخؿ النفسي والتربوي لبناء برنا(: 1998وي، فيوال )البببل
، المؤتمر العممي الثاني لقسـ المناىج لمطالب الفائقيف والموىوبيف بالمرحمة الثانوية

 وطرؽ التدريس، كمية التربية، جامعة الكويت، الكويت.
 ( 2222البحيري، عبد الرقيب :) الموىبة أىي مشكمة؟ دراسة مف منظور الصحة

ي الخامس تحت عنواف" تربية المتفوقيف: ، ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العممالنفسية
 جامعة أسيوط، مصر. المدخؿ إلى عصر إلى عصر التميز واإلبداع"، كمية التربية_

 ( 2212بخيت، ماجدة، وىماـ، نجواف :)كمية االحتياجات الوالدية لألطفاؿ الموىوبيف ،
 ، العدد األوؿ، جامعة أسيوط، مصر.28التربية، المجمة العممية، المجمد 

 نظرية بياجيو، شركة فريماف، ساف فرانسيسكو.أصوؿ الفكر(: 1969ياجيو، جاف )ب ، 
 ( 2225بيبي، ىدى الحسيني :)ورقة دور المعمـ المرشد في إرشاد المتفوؽ الموىوب ،

عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي الرابع لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف، المجمس العربي 
 زيز لرعاية الموىوبيف، عماف، األردف.لمموىوبيف ومؤسسة الممؾ عبد الع

 ( 2222بيبي، ىدى الحسيني )أكاديميا ، بيروت ، لبناف. المرجع في االرشاد التربوي، 
  ،الموىوبيف آفاؽ الرعاية (:  2222وسيد، عبد المجيد ) عبد المسيح. التويجري

 ة.، مكتبة العبيكاف، الرياض، السعوديوالتأىيؿ بيف الواقعيف العربي والعالمي
 (2225جابر، وصاؿ محمد :) اإلرشاد التربوي والنفسي لمطمبة الموىوبيف )تطبيقات

، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي العربي الرابع لرعاية الموىوبيف عممية(

http://www.lahaonline.com/live%20dialouges/22.ht
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والمتفوقيف، المجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف، ومؤسسة الممؾ عبد العزيز، عماف، 
 األردف.

 ( 2222جانييو، روبرت): جامعة أصوؿ تكنولوجيا التعميـ، النشر العممي والمطابع ،
 الممؾ سعود، السعودية.

 ( 2223جانييو، روبرت :)دار المسيرة أساسيات التعميـ مف أجؿ التعميـ الصفي ،
 لمنشر.

 ( 2222جرواف، فتحي :)ورقة عمؿ الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف ومشكالتيـ حاجات ،
الثاني لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف تحت عنواف  ربيمقدمة في المؤتمر العممي الع
 والمتفوقيف، لممستقبؿ"، المجمس العربي لمموىوبيف "التربية اإلبداعية أفضؿ استثمار

 عماف، األردف.
 ( 2222جرواف، فتحي :)دار  ،أساليب الكشؼ عف الموىوبيف والمتفوقيف ورعايتيـ

 الفكر، عماف، األردف. 
 ( 2224جرواف، فتحي :)دار الفكر، عماف، األردف. 2، طلموىبة والتفوؽ واإلبداعا ، 
 دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، بداعإلالموىبة والتفوؽ وا(: 2228فتحي ) ،جرواف ،

 ردف.ألا
 ،الدراسي لمطمبة الذيف تـ التوافؽ النفسي واالجتماعي و (: 1999فتحي) جرواف

 البشرية، عماف ،األردف . ،المركز الوطني لتنمية الموارد تسريعيـ في األردف
 ي عمى التحصيؿ أثر التسريع األكاديم(: 2225) والمجالي، ماجدة .جرواف، فتحي

، الدراسي والتكيؼ النفسي واالجتماعي المدرسي لمطمبة المتسرعيف في محافظة عماف
 . عماف، األردف

 ة الحاجات الشخصية واالجتماعية والنفسي(: 2211وعمي، نجوى) .الجبلمدة، فوزية
لدى الطمبة الموىوبيف مف وجية نظر المعمميف والطمبة الموىوبيف في المممكة العربية 

 ، مجمة العمـو التربوية، العدد األوؿ، جامعة القصيـ، السعودية.السعودية
 ( 1999حبيبو، فداء :) دور عمميات التفاعؿ االجتماعي داخؿ الصؼ في التحصيؿ

 ورية.، كمية التربية، جامعة دمشؽ، سالدراسي
 ( 2229حجازي، سناء  :)دار المسيرة تنمية اإلبداع ورعاية الموىبة لدى األطفاؿ ،

 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 ( 1985الحديد، بشرى :) ًالجامعة الكويتية، الكويت.توجيو األطفاؿ المتفوقيف عقميا ، 
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 (1997حسانيف، حمدي حسف محمد :) ،الموىوبوف رؤية سموكية )تصنيفيـ
في ندوة: "أساليب اكتشاؼ  ، طرؽ وأساليب رعايتيـ، بحث مقدـيـ النفسيةخصائص

العربية"، مكتب التربية العربي  الموىوبيف ورعايتيـ في التعميـ األساسي بدوؿ الخميج
 لدوؿ الخميج، الرياض، المممكة العربية السعودية.

 ( 1996حسف الحمد، مصطفى :)ة عيف ، جامعاالرشاد النفسي ألسر غير العادييف
 شمس، القاىرة، مصر .

 ( 1996حمداف، محمد زياد :)منشورات دار التربية الحديثة، دمشؽ، التحصيؿ الدراسي ،
 سورية.

 ( 2224حمدي، حسف  :)دارا الطائؼ لمنشر، القاىرة، مصر.ميارات التفوؽ واإلبداع ، 
 ( 1989حواشيف، زيداف نجيب و حواشيف، مفيد نجيب :)دار تعميـ األطفاؿ الموىوبيف ،

 الفكر، عماف، األردف. 
 ( 2222الخطيب،  جماؿ، والحديدي، منى :)الخاصة في الطفولة  مقدمة في التربية

 ، دار الطباعة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.المبكرة
 مناىج وأساليب التدريس في التربية (: 2223والحديدي، منى) .الخطيب، جماؿ

 عماف، األردف. ،  مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع،الخاصة
  ( 2225الخطيب،  جماؿ، والحديدي ، منى :)دار حنيف المدخؿ إلى التربية الخاصة ،

 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 ( 1995الخميفة، خالد محمد ناصر :) دراسة مقارنة لمشكالت الطالب المتفوقيف دراسيًا

رشادية ليـ بمحافظة والطالب المتأخريف دراسيًا في المرحمة المتوسطة والحاجات اإل 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة اإلحساء بالمممكة العربية السعودية

 الممؾ فيصؿ، السعودية. 
  (2228الخميسي، أحمد  :)تربية الموىوبيف ورعايتيـ في األسرة والمدرسة والمجتمع ،

 دار القمـ العربي . 
 ،وذوي  والمتميزيف الموىوبيف رعاية جيةسيكولو (: 2225أحمد) حسف صالح الداىري

 .األردف عماف، لمنشر، وائؿ دار، والنظريات األساليب :الخاصة االحتياجات
 ( 1998دبابنة، خمود أديب :) تطوير أداة الكشؼ عف حاجات ومشكالت الطمبة

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف. الموىوبيف
  مديرية الكتب عمـ نفس ذوي االحتياجات الخاصة(: 2225)الرحاؿ، درغاـ ،

 والمطبوعات،  جامعة البعث، حمص، سوريا.
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 (2221رحمة، أنطوف :)منشورات كمية التربية، جامعة 1، ط1، جطرائؽ التدريس ،
 دمشؽ، سورية.

 ( 2224رحمة، عزيزة :) فاعمية استخداـ تحميؿ السالسؿ الزمنية وتحميؿ االنحدار في
، رسالة دكتوراة لذكاء لدى األفراد مف عمر سبع سنوات حتى ثماني عشرة سنةدراسة ا

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشؽ، سورية.
 ( 1996الروساف، فاروؽ :)ورقة بحث أدوات قياس وتشخيص الموىوبيف في األردف ،

، عماف، مقدمة في الورشة اإلقميمية حوؿ تعميـ الموىوبيف والمتفوقيف، مدرسة اليوبيؿ
 األردف.

 إرشاد ذوي الحاجات  :(2212وطنوس، عادؿ ) .والزريقات، إبراىيـ .الريحاني، سميماف
 ، دار الفكر، عّماف، األردف.الخاصة وأسرىـ

 ،مجمة  ،نحو برنامج لتربية المتفوقيف عقميا "سورية نموذجيا"(: 1998ميا ) زحموؽ
  ، جمعية االجتماعييف ، الشارقة.57شؤوف اجتماعية  ع

 ( 2221زحموؽ، ميا :)واقعيـ، حاجاتيـ، المتفوقوف دراسيًا في جامعة دمشؽ ،
 مشكبلتيـ، مجمة جامعة دمشؽ، دمشؽ، سورية.

 ( 1992زحموؽ، ميا :)1، منشورات جامعة دمشؽ، طالتربية الخاصة لممتفوقيف ،
 دمشؽ، سورية.

 ( 1994زحموؽ، ميا :)مطبعة ، منشورات جامعة دمشؽالتربية الخاصة لممتفوقيف ،
 اإلتحاد، دمشؽ، سورية.

 ( 2224زحموؽ، ميا :)كمية التربية، جامعة البعث، حمص، التربية الخاصة لممتفوقيف ،
 .ةسوري

 ( 2229الزعبي، أحمد محمد  :)دار الفكر، دمشؽ، 1، طالموىبة والتفوؽ واإلبداع ،
 . ةسوري

 ( 1997زىراف، حامد :)اىرة.، مكتبة ودار عمـ الكتب، القالصحة النفسية 
  (2223الزىراني، مسفر :) استراتيجيات الكشؼ عف الموىوبيف والمبدعيف ورعايتيـ

مكة المكرمة،  ، دار طيبة الخضراء لمنشر، الطبعة األولى،بيف األصالة والمعاصرة
 المممكة العربية السعودية.

  ( 1995السالـ، سميرة :)منشورات وزارة التربية والتعميـ، العيفالتأخر الدراسي ، ،
 االمارات العربية المتحدة.
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 ( 2224السدحاف، عبد اهلل بف ناصر :)دراسة ميدانية عالقة الترويح بالتفوؽ الدراسي ،
 عمى طمبة الصؼ الثالث في المدارس الثانوية بمدينة الرياض، "المجمة التربوية"

 (  2222السرور، فاديا ىايؿ  :)دار 2، طمدخؿ إلى تربية المتميزيف والموىوبيف ،
 لفكر، عماف، األردف.ا
 ( 1998السرور، ناديا :)دار الفكر لمطباعة مدخؿ إلى تربية المتميزيف والموىوبيف ،

 والنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 ( 2229سعادة، جودت :)دار الشروؽ المنيج المدرسي لمموىوبيف والمتميزيف ،

 لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 ( 2224سمفرماف، ليندا) :ترجمة سعيد العزة، الطبعة  ،إرشاد الموىوبيف والمتفوقيف

 األولى، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
 (2226سميماف، السر :) البحث عف الموىوبيف في العالـ العربي اتجاىاتو والصعوبات

 ، المؤتمر اإلقميمي لمموىبة، جدة، السعودية.التي تواجيو
 ( 1999سميماف، نبيؿ :)دورة مديري ومدرسي مدارس العوامؿ في التفوؽ العقمي ،

 ، سورية.المتفوقيف، وزارة التربية، مديرية اإلعداد والتدريب، دمشؽ
 ( 1992السمادوني، السيد إبراىيـ :) إدراؾ المتفوقيف عقميًا لمضغوط واالحتراؽ النفسي

المؤتمر السنوي  ،في الفصؿ المدرسي وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية والبيئية
يناير، الجمعية المصرية  24-22السادس لعمـ النفس في مصر المنعقد في الفترة 

لمدراسات النفسية باالشتراؾ مع قسـ عمـ النفس التعميمي، كمية التربية، جامعة المنصورة، 
 مصر. 

 ( 2223السيمي، عبد اهلل :) األمف النفسي وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى طالب
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ األيتاـ بالرياضرعاية 

 العربية لمعمـو األمنية، الرياض، المممكة العربية السعودية.
 ( 2224سيد سميماف، عبد الرحمف :)اكتشافيـ -، خصائصيـعقمياً  المتفوقوف- 

  .الشرؽ، القاىرة، مصر ، مكتبة زىراء1مشكبلتيـ، ط -تربيتيـ
 الخصائص السموكية المميزة (: 2225وحسف، السيد ) .سيد سميماف، عبد الرحمف

، جامعة الممؾ لممتفوقيف دراسيًا كما يدركيا المعمموف والمعممات بمراحؿ التعميـ العاـ
 سعود، مجمة األكاديمية العربية لمتربية الخاصة، المممكة العريبة السعودية.

 ( 2222السيد عبيد، ماجدة :)دار صفا لمنشر والتوزيع، ة الموىوبيف والمتفوقيفتربي ،
 عماف، األردف. 
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 ( 1992الشخص، عبد العزيز السيد :) الطمبة الموىوبيف في التعميـ العاـ بدوؿ الخميج
، أساليب اكتشافيـ وسبؿ رعايتيـ، المكتب العربي لدوؿ الخميج، الرياض، العربي

 السعودية.
 أطفاؿ عند القمة )التفوؽ العقمي  :(2222وصادؽ، يسرية ) .الشربيني، زكريا

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.واإلبداع(
 ( 1423الشمري، مشعاف السمماني :) المشكالت السموكية الطالبية التي تواجو إدارات

، دراسة ميدانية بمنطقة حائؿ، رسالة ماجستير مدارس التعميـ العاـ وأساليب معالجتيا
 ية.دجامعة الممؾ سعود، الرياض، السعو غير منشورة، كمية التربية، 

 ( 1996الشيراوي، أماني):  القيـ والحاجات عند الطالبات المبتكرات وغير المبتكرات في
 ، البحريف. المرحمة الثانوية بدولة البحريف " دراسة ميدانية "

 منشورات مقدمة في الموىبة واإلبداع(: 1992وقطامي، يوسؼ ) .صبحي، تيسير ،
 .www.gulfkids.comربية لمدرسات والنشر، المكتبة اإللكترونية، المؤسسة الع

 ( 2212صوص، فاطمة :) استراتيجيات المعمميف في التعامؿ مع الطمبة المتفوقيف
كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح  ،رسالة ماجستير ،دراسيا في المدارس الثانوية

 مصر. ية،الوطن
 ( 2211الضامف، إبراىيـ :) المؤتمر العممي العربي الثامف لرعاية الموىوبيف

، الموىبة واإلبداع منعطفات ىامة في حياة الشعوب، ورقة عمؿ بعنواف: والمتفوقيف
مشكبلت التوافؽ عند الطمبة المتفوقيف وأثرىا عمى االنتباه الصفي ، وزارة التربية 

 والتعميـ، األردف.
 المنظمة تربية المتفوقيف عقمياً  في البالد العربية(: 1982، محمد خالد )الطحاف ،

 العربية لمتربية والثقافة والعموـ، تونس.
 واقع الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف (: 2212ومرتجى، زكي رمزي) .العاجز، فؤاد عمي

، بحث منشور في مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات بمحافظة غزة وسبؿ تحسينو
 ، غزة، فمسطيف.1، عدد22التربوية والنفسية، مجمد

 (2224عامر، طارؽ عبد الرؤوؼ :)الدار اكتشاؼ ورعاية المتفوقيف والموىوبيف ،
 العالمية لمنشر والتوزيع.

 ( 1998عبد الرحمف، محمد :)التوافؽ الزواجي_ فاعمية  دراسات في الصحة النفسية(
 دار قباء القاىرة، مصر.، 1، جالذات_ االضطراب النفسية والسموكية(

http://www.gulfkids.com/
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 ( 1977عبد الغفار، عبد السبلـ :)دار النيضة العربية، التفوؽ العقمي واإلبتكار ،
 جامعة عيف شمس، مصر.

 فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء االنفعالي في (: 2228) العبد البلت، أسماء
مبة الموىوبيف التكيؼ األكاديمي  واالجتماعي وفي االتجاىات نحو المدرسة لدى الط

، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية الدراسات التربوية العميا، جامعة عماف في األردف
 العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.

 ( 2222العزة، سعيد حسني): دار الثقافة والدار الدوليةتربية الموىوبيف والمتفوقيف ، ،
 . عماف، األردف

 ( 2212عطار، سعيدة :)لطمبة المتفوقيف في المدرسة الجزائرية دراسة مشكالت ا
، جامعة 8، مجمة العموـ االنسانية واالجتماعية، عددميدانية في ثانويات مدينة تممساف

 تممساف، الجزائر.
 ورقة عمؿ( المؤتمر  ،اتجاىات تطوير نظـ تقويـ االمتحانات(: 2221) عفيفي، صديؽ(

رؤية مستقبمية، المركز القومي لبلمتحانات العربي األوؿ لبلمتحانات والتقويـ التربوي 
 والتقويـ التربوي، القاىرة، مصر.

 1، طاالختبارات والمقاييس التربوية والنفسية(: 2226)  عبلـ، صبلح الديف محمود ،
 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.

 ( 2222العمراف، جيياف :)كيؼ نكتشفو وكيؼ نعممو؟ مجمة  -في بيتنا موىوب
 ، وزارة المعارؼ، المممكة العربية السعودية. 61العدد ، المعرفة

 ( 2223العنزي، مضحي حميد المصموخي :) بعض المشكالت النفسية لمطالب
المتفوقيف والمتأخريف دراسيا )دراسة مقارنة عمى طالب المرحمة الثانوية بمدينة 

لعمـو ، رسالة ماجستير، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية كمية االرياض(
 االجتماعية بالرياض، السعودية.

 (  1999عوض، عباس محمود :)دار المعرفة الصحة النفسية والتفوؽ الدراسي ،
 الجامعية، اإلسكنرية، مصر.

 ( 2212عياصرة، محمد نايؼ :) مشكالت الطمبة الموىوبيف في مدارس الممؾ عبداهلل
ربد لمبحوث والدراسات، ، بحث منشور في مجمة ألمتميز مف وجية نظر الطمبة أنفسيـ

 ، أربد، األردف.2، عدد13مجمد
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 ( 1992الغفيمي، غزوى عبد العزيز):  الحاجات والمشكالت النفسية لدى التمميذات
، رسالة ماجستير غير المتفوقات عقميًا: دراسة عمى عينة في مرحمة الطفولة المتأخرة

 ة. منشورة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعود، الرياض، السعودي
 مصادر الضغط النفسي لدى (: 2229وطقش، حناف )  .وبنات، سييمة .غيث، سعاد

مجمة العمـو  ،طمبة المراكز الريادية لمموىوبيف والمتفوقيف واستراتيجيات التعامؿ معيا
 ، األردف. 1، عدد12مجمد التربوية والنفسية،

 دار صفاء 1، طيمبادئ التوجيو واالرشاد النفس :(1999وتيـ، جابر) .الفرخ، كاممة ،
 ، عماف، االردف.1999لمنشر والتوزيع، 

 ( 2222القاضي، يوسؼ، وفطيـ، لطفي، وآخروف): االرشاد النفسي والتوجيو التربوي ،
 . 2222دار المريخ لمنشر، الرياض، السعودية، 

 ( 1989القريطي،  عبد المطمب):  ًمشكالتيـ في البيئة األسرية  -المتفوقوف عقميا
مكتب  ،، رسالة الخميج العربي، الرياضور الخدمات النفسية في رعايتيـوالمدرسية ود

 (.28التربية العربي لمدوؿ الخميجية، السنة الثالثة، العدد)
 ،اكتشافيـ وخصائصيـ والمتفوقوف الموىوبوف:  (2225أميف) المطمب عبد القريطي 

 .مصر القاىرة، العربي، الفكر دار ،ورعايتيـ
 سيكولوجية األطفاؿ ذوي (:   2227يطة، عبد الرحمف ) القمش، مصطفى، والمعا

 ،  دار المسيرة، عماف، األردف.االحتياجات الخاصة
  (2225كوافحة، تيسير  :)دار القياس والتقييـ و أساليب القياس والتشخيص ،

 المسيرة، عماف، األردف.
 ( 2224المحاديف، عثماف عبد المطيؼ :)الوضع النفسي لمطمبة المتميزيف قبؿ 

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، تسجيميـ في مدرسة المتميزيف وبعده
 الجامعة الياشمية، الزرقاء، األردف.

 ( 2221المحاسنة ، عبد الرحيـ :) حاجات ومشكالت الطمبة المتميزيف الممتحقيف
مية ، رسالة ماجستير، كببرامج المتميزيف في األردف مقارنة مع الطمبة غير المتميزيف

 الدراسات العميا الجامعة األردنية، عماف، األردف. 
 ( 1992مرسي، كماؿ :)دار القمـ لمنشر رعاية النابغيف في اإلسالـ وعمـ النفس ،

 والتوزيع، الكويت. 
 (  2222المركػػػػز الػػػػوطني لتنميػػػػة المػػػػوارد البشػػػػرية :)التوافػػػػؽ االجتمػػػػاعي والمدرسػػػػي 

 ة المسرعيف، عماف، األردف.، والتفضيؿ الميني لمطمبلتحصيؿ الدراسيا
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 أساليب المؤسسات العامة في رعاية الموىبة (: 2222عبدالعزيز ) المسند، عمر
، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي العربي الثاني لرعاية الموىوبيف واإلبداع

 2أكتوبر _ 31والمتفوقيف تحت عنواف "التربية اإلبداعية أفضؿ استثمار لممستقبؿ" 
 مجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف، عماف، األردف. نوفمبر، ال

 (2225المصري، سحر زىدي :) أثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت في تنمية التفكير
، رسالة ماجستير غير اإلبداعي في مبحث الجغرافية لدى طمبة التاسع األساسي

 منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.
  ( 2224معوض، ريـ نشابة  :)  الولد المختمؼ تعريؼ شامؿ لذوي االحتياجات

 لبناف. ، بيروت،1، دار العمـ لممبلييف، طالخاصة واألساليب التربوية المعتمدة
 ( 2223منسي، محمود):  مشكالت الصحة النفسية لممبدعيف مف تالميذ المرحمة

 .، اإلسكندرية، مصر، دار المعرفة الجامعيةاإلعدادية
 ( 2223موسػػػػى، موسػػػػى :)رسػػػػالة ليب المعاممػػػػة الوالديػػػػة لألطفػػػػاؿ الموىػػػػوبيفأسػػػػا ،

 ماجستير، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمواف، مصر.
 ( 2221ميخائيؿ، امطانيوس  :)مطبعة قمحة القياس والتقويـ في التربية الحديثة ،

 سورية.  جامعة دمشؽ، إخواف،
 ( 2225ناصر، أماني :) يف تحصيال في مادة التكيؼ المدرسي عند المتفوقيف والمتأخر

، رسالة ماجستير، كمية المغة الفرنسية وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي في ىذه المادة
 التربية، جامعة دمشؽ، سورية.

 ( 2225اليراف، أحمد :) مشكالت الطمبة المتفوقيف دراسيا في المرحمة الثانوية بدولة
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عماف، األردفالكويت

 دراسة لممشكالت االجتماعية والنفسية لمطالب المبتكريف ودور (: 1988ـ، سامية) ىما
، رسالة ماجستير غير منشورة كمية الخدمة االجتماعية، خدمة الفرد في مواجيتيا

  جامعة حمواف، مصر.
 ( 2227اليويدي، زيد :)العيف، 1، دار الكتاب الجامعي، طالموىوبوف والمتفوقوف ،

  المتحدة. اإلمارات العربية
 (: القضايا 2111 -2111الخطة الخمسية العاشرة )(: 2213) ىيئة تخطيط الدولة

 ، الفصؿ السادس، رئاسة مجمس الوزراء، دمشؽ، سورية.المشتركة عبر القطاعات
  ( 2223،  2222وزارة التربية في الجميورية العربية السورية :). تعميمات القبوؿ

  .لمدارس المتفوقيف
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 تاريخ  33المرسـو التشريعي رقـ (: 1971ية في الجميورية العربية السورية )وزارة الترب
5/8/1971 

 ( 1998وزارة التربية في الجميورية العربية السورية :) بالغ وزاري بإحداث مدارس
 .4/7/1998( تاريخ 4/3) 543/ 1197، المتفوقيف

 ( 1998وزارة التربية في الجميورية العربية السورية :) حوؿ تنفيذ البرنامج تعميمات
 . اإلثرائي لممتفوقيف

 ( 2222\ 1999وزارة التربية في الجميورية العربية السورية :) دراسة تقويمية لمدارس
 ، وثيقة غير منشورة.المتفوقيف

 ( 2222وزارة التربية في الجميورية العربية السورية :) 1135/443القرار الوزاري 
 تعميمات الختيار الطمبة ( : 2221السورية ) وزارة التربية في الجميورية العربية

 . 2221 \8 \23تاريخ  – 543\ 2186، تعميـ وزاري، رقـ المتفوقيف
 ( 2229وزارة التربية في الجميورية العربية السورية :) مرسـو بإحداث المركز الوطني

 . 2229/ 8/ 27بتاريخ  48 لممتميزيف
 ( 2224الوقفي، جيينة راضي :)عماف، األردف.لموىبةالتفوؽ العقمي وا ، 
 ( 1981ياسيف، عطوؼ :)اختبارات الذكاء والقدرات العقمية بيف التطرؼ واالعتداؿ ،

 منشورات دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع.
 (2212يحيى، خولة، وبنات، سييمة :) مشكالت الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف في

أبحاث مؤتمر التربية في عالـ متغير، ، المراكز الريادية واستراتيجيات التعامؿ معيا
 الجامعة الياشمية، عماف، األردف . 
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مقياس حاجات ومشكالت الطمبة  أداة الدراسة: (2رقـ )ؽ الممح
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( أسماء السادة المحكميف ألداة البحث.1ممحؽ رقـ )  

:االسـ :القسـ   

دانيا القدسي .د  التربية الخاصة جامعة دمشؽ 

رجاء عواد .د  التربية الخاصة جامعة دمشؽ 

عالية الرفاعي .د دمشؽالتربية الخاصة جامعة    

مطاع بركات  .د  اإلرشاد النفسي 

سميماف كاسوحة .د  عمـ النفس 

عماد حسف .د  عمـ النفس 
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.مقياس حاجات ومشكالت الطمبة المتفوقيف أداة الدراسة: (2رقـ )الممحؽ   

 أختي الطالبة، أخي الطالب .

 تحية طيبة وبعد ...

و االىتمامات الخاصة بالطمبة في  ييدؼ ىذا االستبياف إلى التعرؼ عمى بعض المشكبلت
 محاولة لدراستيا و التوصؿ إلى نتائج يمكف أف تكوف ليا فوائد إيجابية عمى الطمبة.

يرجى قراءة كؿ عبارة و التفكير بمضمونيا و إلى أي درجة ينطبؽ ىذا المضموف عميؾ، 
 .عمما بأف بعض العبارات قد تصؼ جوانب مثالية ليست موجودة عند كثيريف منا 

أماـ العبارة في العمود األوؿ ،   √ إذا كانت العبارة تنطبؽ عميؾ بدرجة عالية فاكتب اإلشارة 
ذا كانت تنطبؽ  √و إذا كانت تنطبؽ عميؾ بدرجة متوسطة فاكتب اإلشارة  في العمود الثاني، وا 

ابع إذا كانت في العمود الثالث ، و اكتب اإلشارة في العمود الر  √عميؾ بدرجة قميمة فاكتب اإلشارة 
 اإلشارة ال تنطبؽ عميؾ أبدا.

و إليؾ النموذج التالي يوضح إجابة أحد الطمبة ) تنطبؽ عميو العبارة بدرجة متوسطة ( عمى 
 أحد الفقرات.

تنط الفقرة 
بؽ بدرجة 

 عالية

تنط
بؽ بدرجة 
 متوسطة 

تنط
بؽ بدرجة 

 قميمة 

ال 
 تنطبؽ أبدا 

   √  ة أشارؾ زمبلئي في بعض نشاطاتيـ الترفييي
 

 

تنطبؽ  الفقرة  الرقـ 
بدرجة 
 عالية

تنطبؽ 
بدرجة 

 متوسطة 

تنطبؽ 
بدرجة 
 قميمة 

ال 
تنطبؽ 
 أبدا 

     أصمـ قواعد معقدة لمعب ال يتقبميا زمبلئي .  .1
أحداث و خبرات الماضي تيمني وتؤثر في حياتي أكثر   .2

 مف الحاضر 
    

ما ىو  أشعر بالعجز أحيانا عف مجاراة أشقائي فبل أفعؿ  .3
 مطموب مني.

    



149 
 

يخطئني المعمـ أحيانا ألنو ال يفيـ مضموف إجابتي عف   .4
 أسئمتو بالرغـ مف صحتيا .

    

     لست جزءا مف ىذا العالـ .  .5
     أستطيع فيـ معظـ المواد الدراسية دوف الحاجة لمعمـ .  .6
مشكمتي أف كؿ معمـ يتوقع مني أف أكوف متفوقا في مادتو   .7

. 
    

     ىؿ المعمـ لي يجعمني أشؾ بصحة إجاباتي .تجا  .8
ال يوجد حوافز تشجعني عمى العمؿ و إنجاز المياـ و   .9

 الواجبات .
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية 

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف أبرز الحاجات والمشكبلت التي يواجييا الطمبة 
عادييف حتى يتسنى لمجيات المعنية والقيميف عمى تربية المتفوقيف المتفوقوف مقارنة بأقرانيـ مف ال

والعناية بيـ اإلعداد الجيد لبرامجيا عمى كافة المستويات االرشادية، والعبلجية، والوقائية. 
 وبالتحديد فإف الدراسة الحالية تحاوؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:

الطمبة المتفوقوف مف أفراد العينة ما أبرز الحاجات والمشكبلت التي يعاني منيا   -1
 الحالية؟.

% في الحاجات والمشكبلت  5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -2
بيف الطمبة المتفوقيف الممتحقيف بمدارس المتفوقيف مف أفراد عينة الدراسة الحالية وأقرانيـ 

 العادييف؟
% في الحاجات والمشكبلت 5الداللة  ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

 لدى الطمبة المتفوقيف بحسب متغير الجنس؟
% في الحاجات والمشكبلت 5ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -4

 لدى الطمبة العادييف بحسب متغير الجنس؟

 فقد تـ استخداـ مقياس الكشؼ عف حاجات ومشكبلت الطمبة ولئلجابة عف ىذه األسئمة
ويتألؼ ىذا المقياس بصورتو األصمية  (2( )الممحؽ1998المتفوقيف الذي أعدتو دبابنة في العاـ )

عدـ ، نشداف الكماؿ، الخوؼ مف الفشؿ: ىيو أبعاد أساسية عشرة فقرات موزعة عمى  (123مف )
االحساس باإلحباط و العجز ، سوء التكيؼ المدرسي، تفيـ الوالديف لحاجات الموىوب الشخصية

المواد الدراسية غير المتحدية لقدرات الطالب ، التوقعات العالية مف الموىوب، إحداث تغيير عف
االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ ، تدني مفيوـ الذات الناتج عف الحساسية المفرطة، المماطمة، المتفوؽ

 .القرار بسبب تعدد االىتمامات

ة مف المحكميف مف أعضاء وقد تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف خبلؿ عرضيا عمى مجموع
الييئة التدريسية في جامعة دمشؽ، كما تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ البنيوي 
)التحميمي(. أما الثبات فقد تـ التحقؽ منو عف طريؽ الثبات باإلعادة، والثبات مف خبلؿ استخداـ 

 معادلة كرونباخ ألفا  
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مف الطمبة المتفوقيف،  (364، بينيـ )طالبة( طالبًا و 741وتكونت عينة الدراسة مف )
مف الطمبة العادييف في الصفيف األوؿ والثاني الثانوي الذيف تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية  (377و)

 مف المجتمع األصمي لمبحث.

 وكانت نتائج الدراسة كاآلتي:

المتفوقوف مف ما أبرز الحاجات والمشكبلت التي يعاني منيا الطمبة  :) بالنسبة لمسؤاؿ األوؿ
تبيف بأنو مف أبرز الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف عمى الترتيب  أفراد العينة الحالية؟(.

(، يمييا مناشدة 3.12مايمي : الخوؼ مف الفشؿ حيث احتمت المرتبة األولى بمتوسط مقداره )
 (.3.24توسط قدره )(، ثـ عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية بم3.27الكماؿ بمتوسط قدره )

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند وقد أوضحت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني )
% في الحاجات والمشكبلت بيف الطمبة المتفوقيف الممتحقيف بمدارس المتفوقيف  5مستوى الداللة 

الح المتفوقيف عمى مف أفراد عينة الدراسة الحالية وأقرانيـ العادييف وجود فروؽ دالة إحصائيا لص
( وقد كاف المتوسط العاـ إلجابات 1919الدرجة الكمية لممقياس حيث بمغت قيمة ت المحسوبة )

واتضحت ىذه ( 2932( بينما ىو عند العادييف )2985الطمبة المتفوقيف عمى األبعاد العشرة )
اشدة الكماؿ ، الفروؽ بشكؿ خاص لصالح المتفوقيف في األبعاد التالية: الخوؼ مف الفشؿ ، من

 المواد الدراسية غير المتحدية لقدراتيـ ، بعد االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار 

% في 5) ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وبالنسبة لمسؤاؿ الثالث:
( فقد انتيينا إلى وجود فروؽ الحاجات والمشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف بحسب متغير الجنس؟

بيف الذكور المتفوقيف واإلناث المتفوقات في الدرجة الكمية لممقياس لصالح اإلناث حيث كاف 
( والمتوسط العاـ إلجابات 2.75المتوسط العاـ إلجابات الذكور المتفوقيف عمى األبعاد العشرة )

د ( ونبلحظ أيضا وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح اإلناث في األبعا2.97الطالبات المتفوقات )
التالية: عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية ، وسوء التكيؼ المدرسي ،والتوقعات العالية 

 ،واالفتقار لممقدرة عمى اتخاذ القرار ،والمماطمة

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند وبينت النتائج المتعمقة باإلجابة عمى السؤاؿ الرابع)
أنو  دى الطمبة العادييف بحسب متغير الجنس؟(% في الحاجات والمشكبلت ل5مستوى داللة 

التوجد فروؽ دالة إحصائيا في الدرجة الكمية لممقياس تعزى لمتغير الجنس رغـ وجود فروؽ طفيفة 
عدـ تفيـ الوالديف لحاجاتيـ الشخصية ، سوء  في بعض األبعاد لصالح اإلناث وىذه األبعاد ىي:
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المواد الدراسية غير المتحدية  عف إحداث التغيير ، التكيؼ المدرسي ، اإلحساس باإلحباط والعجز
 لقدراتيـ ، المماطمة ، االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار.

 وبعد إجراء الدراسة توصي الباحثة بما يمي:

  التسمح بالوعي التربوي حوؿ الحاجات والمشكبلت الخاصة لمطمبة المتفوقيف أسريا
بية الخاصة لممتفوقيف مبكرا وذلؾ لبلستجابة ليذه الحاجات ومدرسيا واجتماعيا، وتوفير خدمات التر 

 الخاصة ومساعدة ىذه الفئة عمى التعامؿ مع العقبات والمشكبلت الخاصة التي تواجييا. 
  التعاوف والتنسيؽ بيف مختمؼ مؤسسات التنشئة االجتماعية لمطمبة المتفوقيف لمعمؿ

 تيـ.عمى تفيـ طبيعتيـ الخاصة ومساعدتيـ عمى حؿ مشكبل
  توسيع مجاؿ البحث والتخطيط في ميداف التربية الخاصة لممتفوقيف بما يتناسب مع

التطور االجتماعي والتغيرات السريعة التي تستدعي تغيير في المنيجية واألىداؼ بحيث تستجيب 
 لممتطمبات والحاجات الخاصة المرتبطة بذلؾ وتعمؿ عمى إشباعيا.
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Abstract in English: 

The present study aimed to detect most of the needs and problems 
faced by the outstanding students compared to their peers from the 
ordinary students so that the concerned authorities and the curators of 
educating  outstanding students  and taking care of them can get a good 
preparation for their programs at all levels, including: instructions , 

treatment  and  prevention. 

 In particular, the present study tries to answer the following 
questions: 

1. What are most of the needs and problems of the outstanding 
students who belong to the current sample?  

2. Are there any differences statistically significant at the 5 % level of 
significance in the needs and problems between the outstanding students 
enrolled in schools of outstanding members of the current sample of 
study and their normal peers. 

3. Are there differences statistically significant at the 5 % level of 
significance in the needs and problems of outstanding students according 
to gender?  

4. Are there differences statistically significant at the 5 % level of 
significance in the needs and problems of ordinary students according to 
gender? 

To answer these questions the measure of disclosure of the needs 
and problems of outstanding students which was prepared by Dababneh 
in (1998) ( Appendix 2 ) has been used. This measure  consists 
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originally of (103) paragraphs distributed on ten basic dimensions as 
follows: 

 the fear of failure, the pursuit of perfection, parents cannot 
understand the personal needs of the gifted student, maladaptation in 
school, a sense of frustration and inability to make a change, the high 
expectations from the talented, study subjects do not challenge the 
capabilities of the outstanding student , procrastination, a low self-
concept resulting from over-sensitivity , the lack of the ability to take the 
decision because of the multiplicity of interests. 

The veracity of the tool has been verified through a presentation to a 
group of arbitrators of the faculty at the University of Damascus, it the 
veracity of the scale was also verified using the structural (analytical) 
honesty.  

 The reliability has been verified through repatriation stability, and 
reliability through the use of Cronbach's alpha equation.  

The study sample consisted of 741 students, including 364 
outstanding students, and ( 377 ) of ordinary students in first and second 
grades of secondary stage who were selected at random from the original 
community of research. 

The results of the study were as follows: 

For the first question: (What are the most prominent needs and 
problems of the outstanding students of the current sample? ) . it was 
discerned that most of the needs and problems of outstanding students 
are in the following order: the fear of failure which was ranked first with 
an average of (3.12), followed by an appeal for perfection with an 
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average of (3.07 ), then the lack of understanding of the parents to their 
personal needs with an average of (3.04). 

The results related to the second question (Are there significant 
differences at the level of 5% in the needs and problems between the 
outstanding students enrolled in outstanding students schools of the 
sample of the current study and their normal peers?). There were 
statistically significant differences in favor of the outstanding students on 
the total score of the scale as the value of v calculated was ( 1.19 ) and 
the general average for the answers of outstanding students on the ten 
dimensions has been ( 2.85 ), while for the ordinary students, it is 
(2.32). These differences became apparent particularly in favor of the 
outstanding students in the following dimensions: fear of failure, 
appealing to perfection , subjects do not challenge their abilities, after the 
lack of ability to make decisions. 

 For the third question: (Is there a statistically significant difference at 
the level of 5% in the total score of the scale between male and female 
students?).  It was in favor of females, where the general average of 
male answers on the ten dimensions was (2.75) while the  . . . (2.97) 
average of females' answers was 

The results on answering the fourth question (Are there significant 
differences at the level of significance of 5% in the needs and problems 
of the ordinary students according to gender?) showed that there is no 
statistically significant differences in the total score of the scale due to 
gender, despite the presence of slight differences in some dimensions for 
females and these dimensions are: lack of understanding of the parents 
to their personal needs , poor school adaptation , frustration and inability 
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to bring about change, study subjects do not challenge their abilities, 
procrastination, lack of the ability to make a decision. 

After conducting the study, the researcher recommends the following: 

- Educational awareness about the special needs and problems of 
the outstanding students is crucial on family level, on school and social 
levels as well , special education services should be provided early in 
order to respond to these special needs and to help this group to deal 
with the obstacles and problems they face.  

- Cooperation and coordination between the various social institutions 
of outstanding students to work to understand their special nature and 
help them solve their problems.   

- Expanding the field of research and planning in the field of special 
education for outstanding students to commensurate with the social 
evolution and rapid changes that require a change in the methodology 
and objectives so as to respond to the related requirements and needs 
and work to satisfy them. 
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