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ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى مستوى المشكالت  – الممخص
التي تواجو الطالب الموىوبيف في مدينة الباحة ، وذلؾ في سبيؿ الوقوؼ 

 ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا،  كما وىدفت الدراسة الحاليةعمييا 
ىذه  إلى التعرؼ عمى أثر متغيري الجنس والعمر الزمني عمى درجة وجود

طالبًا وطالبة مف الموىوبيف ( 107)وتكّونت عينة الدراسة مف . المشكالت
سة فقد ولتحقيؽ أىداؼ الدرا. والمتفوقيف الممتحقيف بمدارس التعميـ العاـ 

 ]1[استخداـ الباحث مقياس الكشؼ عف مشكالت الطمبة الموىوبيف 
 .عمى عشرة أبعاد  فقرات توزعت(  103) المكوف بصورتو األساسية مف 

وأظيرت النتائج أف المشكالت التي تتعمؽ بعدـ تحدي المناىج الدراسية 
 لقدرات الطالب جاء في المرتبة األولى مف المشكالت التي يعاني منيا
الطالب الموىوبيف ومف ثـ جاءت المشكالت المتعمقة بالتوقعات العالية 
مف الموىوب في المرتبة الثانية ويمييا المشكالت المتعمقة بسوء التكيؼ 
المدرسي في المرتبة الثالثة في حيف جاءت المشكالت التي تتعمؽ بالخوؼ 

ئج إلى أف وكذلؾ األمر فقد أشارت النتا. مف الفشؿ في المرتبة الرابعة 
الذكور يعانوف مف المشكالت بشكؿ أكبر في مجاؿ مناشدة الكماؿ ومجاؿ 
التوقعات العالية مف الموىوب ، في حيف أف اإلناث يعانيف مف مشكالت 
بدرجة أكبر مف الذكور في مجاؿ اإلحساس باإلحباط والعجز عف إحداث 

لقرار الناتجة التغيير ومجاؿ المماطمة ومجاؿ االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ ا
عف تعدد االىتمامات  ومجاؿ تدني مفيوـ الذات الناتج عف الحساسية 
المفرطة، أما باقي المجاالت فمـ تظير النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية 

أما فيما يتعمؽ بالنتائج الخاصة بمتغير العمر . بيف الذكور واإلناث 
ثير داؿ إحصائيًا الزمني فقد أشارت إلى أف لمتغير العمر الزمني تأ

مما يدؿ عمى أف ىذه الفئة ىـ األكثر ( 18 – 16)لصالح الفئة العمرية 
 

 

 .عرضة لممشكالت بالمقارنة مع الفئات العمرية األصغر سناً 
الطمبة الموىوبوف، الكماؿ، الخوؼ مف الفشؿ،  :كممات مفتاحية

 .التكيؼ المدرسي، مشكالت الطمبة الموىوبوف

 المقدمة .1
مـ وتطورىا عمى مدى ما تممكو مف ثروات بشرية يعتمد تقدـ األ

مؤىمة تفيد مف ثرواتيا المادية وتعيد انتاجيا بأشكاؿ جديدة ، ومما ال 
شكؾ فيو أف الموىوبيف ىـ الثروة الحقيقية التي تقؼ وراء ازدىار 
األمـ وتقدميا ، بؿ ىـ كنوزىا الثمينة وعمييـ تعقد اآلماؿ في حؿ 

اؽ المستقبؿ وفي تطوير سبؿ الحياة بشتى المشكالت وفي ارتياد آف
ليذا يجب أف يحظى الموىوبوف بكافة أشكاؿ الدعـ . مجاالتيا

وباىتماـ كافة ىيئات المجتمع ومؤسساتو ألنيـ يتسموف بخصائص 
وقدرات غير عادية تمكنيـ مف النيوض بمجتمعاتيـ وحؿ ما 
ع يعترضيا مف عقبات أو مشكالت ، فبالقدر الذي يعتني المجتم

ثمارًا يحقؽ بيا تقدمو  –مستقباًل  –بثروتو البشرية بقدر ما يجني 
 . ]2[وازدىاره 

ومما ال شؾ فيو أف االىتماـ بيذه الفئة ىو حتمية حضارية 
وبالتالي فقد  [3]تفرضيا التحديات العممية والتكنولوجية المعاصرة 

حرص كـ كبير مف العمماء في أقاصي الدنيا ومشارقيا عمى إجراء 
لبحوث والدراسات العممية التي تعمؿ عمى اكتشاؼ الموىوبيف ا

والمتفوقيف مف خالؿ رصد خصائصيـ ومميزاتيـ وحاجاتيـ واألمور 
 [10]، [9]، [8]،[7] ،  [6]،  [5]،[4]المتعمقة بتعميميـ ورعايتيـ  

،[11] ، [12]. 

مشكالت الطمبة الموهوبين والمتفوقين في مدينة الباحة من 
 وجهة نظرهم

 راضي محمد جبر أبو هواش
قسم التربية الخاصة –جامعة الباحة   



2012 ،شباط –( 1)، العدد (1)المجمة التربوية الدولية المتخصصة، المجمد   

 

 

قمي  ميًا ومع زيادة وتيرة االىتماـ بفئة الموىوبيف والمتفوقيف عالميًا وا 
إال أف جانب الحاجات والمشكالت التي تعترضيـ لـ ينؿ حقو مف 

ومرد ذلؾ تمؾ المعتقدات الخاطئة المتمثمة في  [2]االىتماـ بالبحث 
أنيـ ليسوا بحاجة إلى رعاية وأف ما لدييـ مف مواىب تنمو بذاتيا 
وبالكيفية التي تمكنيـ مف التفوؽ دوف مواجية أية مشاكؿ أو 

لعؿ تمؾ المعتقدات الخاطئة ىي أخطر ما يواجو و . [13]صعوبات 
األطفاؿ الموىوبيف، ألنيـ في واقع األمر يواجيوف العديد مف 
التحديات والمشكالت التي قد تصؿ ببعضيـ إلى سوء التكيؼ 
االجتماعي، وىـ عرضة ألشكاؿ شتى مف المشكالت تتراوح في 

يف الشديد حدتيا بيف البسيط الذي يستطيع الموىوب التكيؼ معو وب
الذي يتطمب منا التدخؿ لمالفاة أخطاره وتبعاتو، وىذه المشكالت 
تنبع في معظـ األحياف مف البيئة المحيطة، ولعؿ الجوانب االنفعالية 
واالجتماعية واألسرية واألكاديمية ىي أكثر المجاالت التي تظير 

 [14]. فييا مشاكميـ وتحدياتيـ 
يد مف قدرتيـ عمى مواجية وبالرغـ مف أف ذكاء الموىوبيف يز  

األزمات وعمى معالجة المشكالت الشخصية التي تعترضيـ، إال أف 
في بعض األحياف  –ذلؾ غالبًا ما يكوف مصدرًا لحساسية تضطرىـ 

لمواجية مشكالت ال يواجييا الطفؿ العادي، فالنضج االجتماعي  -
 .[15]والوجداني ليسا بالضرورة نتيجة حتمية لمموىبة والتفوؽ 

ومف بيف سماتيـ وخصائصيـ التي قد تعرضيـ لممشكالت  
 الحساسية: وتوقعيـ في تحديات صعبة مع أنفسيـ ومع اآلخريف

المفرطة، وقوة االنفعاالت، والميؿ نحو الكمالية، والشعور 
المتوازف في المجاالت العقمية واالجتماعية  باالختالؼ، والنمو غير

الحياة الشخصية وعدـ توفر  وكذلؾ األمر فإف. [16]واالنفعالية 
الوقت مف األسباب التي تعيؽ اإلنجاز والمثابرة لدى الموىوبيف، كما 

الميني يؤدي إلى تعرض  أف غياب الدعـ األسري والتوجيو
الموىوبيف لمشكالت قد تدفعيـ أحيانًا إلى سوء توافؽ اجتماعي 

ذا كنا. [17] و نرغب في مساعدة الطفؿ الموىوب لكي يحتؿ مكان وا 
وفعااًل فحري بنا أف نتفيـ تمؾ  في الحياة، ليصبح فردًأ ناجحاً 

المشكالت التي يحتمؿ أف يواجييا وأف نعمؿ عمى بذؿ جيود أكبر 
 .[15] عمى المستويات اإلرشادية والعالجية والوقائية 

 :تصنيف مشكالت الطمبة الموهوبين 
لقد أشارت كثير مف الدراسات إلى إمكانية وجود مشكالت  

جتماعية وانفعالية لدى الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف، وتتمخص ىذه ا
المشكالت بالعزلة االجتماعية، والمشكالت مع الرفاؽ األكبر سنًا، 
واالعتماد الكبير عمى الوالديف فيما يتعمؽ بالصداقة والتفاعؿ 
االجتماعي، والتوقعات المرتفعة مف قبؿ الوالديف والمعمميف، ووعييـ 

يـ تجاه مواىبيـ، وعدـ وجود مف يشاركيـ اىتماماتيـ، وفقر لقمؽ أبائ
. [20] ،[19]،[18]البيئة المدرسية وضعفيا في تمبية احتياجاتيـ 

وأشارت دراسات أخرى نحو أنواع أخرى مف المشكالت غير 
التكيفية، فاألطفاؿ الموىوبوف ىـ أقؿ تكيفًا مف الناحيتيف النفسية 

مرتفعة ألزمات تقدير الذات والقمؽ وتدني واالجتماعية، ولدييـ قابمية 
التحصيؿ الدراسي أحيانًا، ومشكالت متفاقمة في بناء العالقات 

 .[23]،[22]،[21]،[1]االجتماعية والقدرة عمى المحافظة عمييا 
المشكالت التي تعترض سبيؿ الطمبة الموىوبيف  [24]ويصنؼ  

 :  إلى ثالثة مجموعات 
وىي المشكالت التي ترتبط بالمناىج  :المشكالت المعرفية: أوالً 

الدراسية والتحصيؿ األكاديمي وأساليب وطرؽ التدريس المتبعة 
معيـ، ومنيا عدـ كفاية المناىج الدراسية العامة وفقًا لخصائصيـ 

 .العامة ومنيا أيضا التحصيؿ الدراسي
وىي المتمثمة في االنفعاالت : المشكالت االنفعالية: ثانياً 

دة، وىي راجعة بالعادة إلى الحساسية المفرطة والحدة والمشاعر الحا
االنفعالية في تعامؿ الموىوبيف مع ما يدور في محيطيـ األسري 

 . والمدرسي واالجتماعي بشكؿ عاـ
ومرد ذلؾ أف معظـ الموىوبيف ينجحوف : المشكالت المينية: ثالثاً 

ماتيـ، إال في مياديف دراسية ومينية متنوعة نظرًا لتنوع قدراتيـ واىتما
أف تعدد الخيارات الدراسية المتاحة ليـ بقدر ما ىو إيجابي إال أنو قد 
يقود إلى حالة مف اإلحباط والصراع عند مواجية موقؼ االختيار 
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ذلؾ أف الطالب في نياية المطاؼ ال بد أف يحدد ىدفًا مينيًا واحدًا 
 .  ويحيد أو يمغي قائمة الخيارات الممكنة األخرى 

يمس ويب مشكالت الموىوبيف إلى مشكالت داخمية ويصنؼ ج 
تتمثؿ في عدـ التوازف في النمو العقمي والجسمي، وكذلؾ في النمو 
العقمي واالنفعالي، والحساسية المفرطة، ومحاسبة الذات، وفمسفة 
الوجود، وتعدد االىتمامات والميؿ إلى تشكيؿ األنظمة والقوانيف في 

ومشكالت خارجية تتمثؿ في ضغط . سف مبكرة، والميؿ إلى الكمالية
الزمالء وضغوط األخوة والتوقعات المرتفعة مف اآلخريف وطموحات 
األىؿ المرتفعة، والبيئة المحبطة والمحاسبة والتقييـ عمى أساس 
الدرجات المدرسية وليس عمى أساس القيمة الشخصية لمموىوب، 

نجازاتو وحشرية األىؿ وتدخميـ الزائد في شؤوف الطفؿ الموىوب وا  
 .[25]المدرسية واألكاديمية 

: مشكالت األطفاؿ الموىوبيف في أربع فئات ىي [26]ويصنؼ  
المشكالت الذاتية التي تتعمؽ بالطفؿ نفسو، كبطء الميارات 
الجسمية، وغياب التوازف بيف النضج االنفعالي والنضج العقمي، 

ىماؿ والمشكالت األسرية وأىميا الالمباالة مف قبؿ الوالديف، و  ا 
الطفؿ الموىوب والسخرية منو، والمشكالت المدرسية كتجاوز الطفؿ 
خفاقيا في إشباع  الموىوب لسرعة التعمـ في المدرسة العادية، وا 
حاجاتو، والمشكالت ذات الصمة بالتوافؽ االجتماعي وأىميا صعوبة 
تكويف صداقات مع األقراف وصعوبة التواصؿ المغوي معيـ وشعور 

 .باالغترابالطفؿ الموىوب 
 مشكمة الدراسة .2

 :مشكمة الدراسة وأسئمتها: أ
الوقوؼ عمى أبرز المشكالت الشائعة  جاءت ىذه الدراسة لتحاوؿ 

 والطالبات الموىوبات في مدينة الباحة، حتى لدى الطالب الموىوبيف
يتسنى لمجيات المسؤولة اإلعداد الجيد لبرامجيا عمى كافة 

والوقائية بيدؼ إيجاد الحموؿ المستويات اإلرشادية والعالجية 
وبالتالي فإف الدراسة  .المناسبة ليذه الشريحة اليامة مف أفراد المجتمع

 :لمتوصؿ إلى إجابات لألسئمة اآلتية الحالية تسعى

يعاني منيا الطالب الموىوبيف في  ما ىي المشكالت التي: أوالً  
 مدينة الباحة؟

ي متوسطات طبيعة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية ف: ثانياً 
المشكالت التي يواجييا الطالب الموىوبيف في مدينة الباحة تعزى 

 لمتغير الجنس؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية في متوسطات طبيعة : ثالثاً 

المشكالت التي يواجييا الطالب الموىوبيف في مدينة الباحة تعزى 
 لمتغير العمر الزمني؟

 : أهمية الدراسة ومبرراتها : ب
إلى تحديد أبرز المشكالت التربوية  تيدؼ الدراسة الحالية 

في  والنفسية واألسرية واالجتماعية الشائعة لدى الطالب الموىوبيف
مدينة الباحة، وذلؾ بغية الوقوؼ عمى األسباب والعالج وبالتالي 
اتخاذ القرارات المناسبة مف قبؿ أصحاب القرار لإلفادة القصوى مف 

وة الوطنية، مف ىنا يمكف لنا تحديد مبررات الدراسة ىذه الطاقة والثر 
محاولة إثارة اىتماـ المسئوليف : الحالية في نقطتيف أساسيتيف أوالىما

التربوية بالمممكة نحو رعاية الموىبيف وحمايتيـ مف  عف العممية
خالؿ تفيـ مشكالتيـ ومواجية احتياجاتيـ بتقديـ البرامج اإلرشادية 

 األىمية القصوى التي تولييا المممكة العربية: اوثانييم  .المالئمة
السعودية لرعاية الموىوبيف وتقديـ الخدمات النفسية واالجتماعية 

  .ليـ والمادية
 : محددات الدراسة : ج

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بما وفرتو مف ظروؼ خاصة بالعينة  
مف مف حيث حجميا وخصائصيا وطريقة اختيارىا، وأداة الدراسة 

أما المحدد األخر . حيث إجراءات تطويرىا وخصائصيا السيكومترية
فيكمف في أنيا اقتصرت عمى دراسة المشكالت الشائعة لدى الطالب 

 . ىػ  1432-1431في مدينة الباحة لمعاـ الدراسي  الموىوبيف
 : التعريفات اإلجرائية : د

مى ىـ الطمبة الذيف حصموا عمى معدالت مرتفعة ع: الموهوبون 
المعايير المعموؿ بيا في مراكز القياس التابعة لمؤسسات رعاية 

 .الموىوبيف في المممكة العربية السعودية
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ىي الحاالت التي يعاني فييا : مشكالت الطمبة الموهوبين 
الطالب الموىوب مف حالة سوء تكيؼ وعدـ توازف، وتؤدي بنتائجيا 

 . إلى انخفاض في الدافعية نحو الدراسة أو العمؿ
الدراسات السابقة. 3  

التي أجريت في ميداف الموىبة والتفوؽ  تشير البحوث والدراسات 
في معظميا إلى مواجية ىؤالء الطمبة لبعض المشكالت الخاصة 
والعامة األمر الذي يستدعي تقديـ خدمات إرشادية لمساعدتيـ في 

 .حؿ المشكالت التي يواجيونيا 
ي ىدفت إلى التعرؼ عمى الت  [2]ومف تمؾ الدراسات دراسة 

األسرية والمدرسية  المشكالت التي يواجييا المتفوقوف عقميًا في البيئة
وأشارت النتائج إلى أف . وآثارىا ودور الخدمات النفسية في رعايتيـ

اإلحباطات التي يواجييا الطفؿ المتفوؽ عقميًا  المشكالت ومصادر
الالسوية في التنشئة، الوالدية  األساليب: في نطاؽ بيئتو األسرية ىي

وافتقار البيئة  واالتجاىات األسرية نحو مظاىر التفوؽ العقمي،
 المنزلية لألدوات والوسائؿ الالزمة لتنمية استعدادات الطفؿ ومواىبو،

غفاؿ الحاجات النفسية لمطفؿ، وكذلؾ األمر فقد أشارت نتائج  وا 
ؽ عقميًا في التي يعاني منيا الطفؿ المتفو  الدراسة أف أىـ المشكالت
المناىج الدراسية واألساليب  عدـ مالئمة: نطاؽ مدارس العادييف ىي

محكات  التعميمة، وقصور فيـ المعمميف لمطفؿ وحاجاتو، واستخداـ
 .غير كافية لمكشؼ عف مظاىر التفوؽ العقمي

فقد ىدفت إلى دراسة العالقة بيف مستويات   [27]أما دراسة 
لية جدًا، والموىوبوف بدرجة متوسطة الموىوبوف بدرجة عا) الموىبة 

وبيف أبعاد التكيؼ النفسي االجتماعي، وقد توصمت الدراسة إلى ( 
نتيجة مفادىا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف 

في ( الموىوبوف بدرجة عالية جدًا، والموىوبوف بدرجة متوسطة)
 .مستويات التكيؼ النفسي

دراسة لمتعرؼ عمى الحاجات والمشكالت  [23] وكذلؾ فقد أجرت 
وقد  .عقميًا ومقارنتيا بالتمميذة العادية النفسية لدى التمميذة المتفوقة

التي تعاني منيا  أظيرت نتائج الدراسة إلى أف المشكالت النفسية

الطالبات المتفوقات تتمخص في الخوؼ مف االمتحانات، وغيرة 
 .أخوتيا داخؿ األسرة جرىا معالزميالت منيا، وعدـ حبيـ ليا، وتشا

بدراسة ىدفت مف خالليا إلى   [28] وعمى صعيد آخر قامت 
والتوافؽ الشخصي واالجتماعي  التعرؼ عمى العالقة بيف االبتكار
ومف أىـ نتائج الدراسة وجود . لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المتأخرة

 وىفروؽ دالة إحصائيًا في التوافؽ الشخصي تعزى إلى اختالؼ مست
القدرة عمى التفكير االبتكاري لصالح األطفاؿ ذوي المستوى المرتفع 

توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في  كما. مف االبتكار
 .الجنس لصالح األطفاؿ الذكور التوافؽ الشخصي تعزى إلى متغير

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى  [21]وفي اإلطار ذاتو أجرى  
االنفعالية لدى األطفاؿ الموىوبيف المنتميف  المشكالت والحاجات

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف القمؽ والمشكالت . لألقميات المنبوذة
: يشعر بيا ىؤالء األطفاؿ الموىوبيف ناتج عف االنفعالية التي

الطفؿ الموىوب التي ينتظرىا  التوقعات غير الواقعية المتوخاة مف
التكيؼ االجتماعي،  ـ في سوءاألىؿ والمعمميف، األمر الذي يسي

ىؤالء  وعدـ تكيؼ الطفؿ مع أقرانو، ويزيد مف الممؿ الذي يشعر بو
 .الموىوبيف

دراسة ىدفت إلى معرفة المشكالت السموكية لدى  [29] وتناولت 
مف المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا، وقد  أطفاؿ المرحمة االبتدائية

ية  لـ تظير بدرجة كبيرة الدراسة أف المشكالت السموك أظيرت نتائج
مع التقدـ في العمر والدراسة، وأف  لدى عينة البحث، وأنيا تزداد

لدى طالب  المشكالت السموكية كانت أعمى وبفرؽ داؿ إحصائياً 
كما وتوصمت . الصفوؼ األعمى منيا لدى طالب الصفوؼ األدنى

فروؽ دالة في المشكالت لدى عينة البحث ترجع  النتائج إلى وجود
أكثر وضوحًا لدى الذكور  ى متغير الجنس، حيث كانت المشكالتإل

 .عنيا لدى اإلناث
عمى المشكالت  التي ىدفت إلى التعرؼ [18]وفي دراسة  

والمقارنة  والحاجات اإلرشادية لدى الطمبة المتميزيف وغير المتميزيف
بينيـ في ىذه المشكالت، فقد أشارت النتائج إلى أف المشكالت 

األوؿ ضمف مشكالت الطالب الموىوبيف  احتمت المركزاالنفعالية 
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وأف أىـ  مف الجنسيف تمييا مشكالت النشاط وأوقات الفراغ،
عدـ وجود إمكانيات : المشكالت التي يعاني منيا الموىوبوف ىي

واليوايات في المدرسة، والحساسية والعصبية  لممارسة األنشطة
دراسة، والشعور بأف لم الشديدة، والشعور بالممؿ وفقداف الحماسة

تحصيمو أقؿ مف قدراتو، وتحيز المعمميف، وأف أسرتو تطمب منو أكثر 
 .مما يستطيع

بدراسة مقارنة ىدفت إلى التعرؼ  [30] وفي السياؽ ذاتو قاـ 
المتفوقيف دراسيًا والطالب المتأخريف دراسيًا  عمى الفروؽ بيف الطالب

ي لممشكالت، وقد قائمة مون في المشكالت التي تضمنتيا مجاالت
ذات داللة إحصائية بيف  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ

المتفوقيف  متوسطي الدرجات الكمية لممشكالت بيف الطالب
والمتأخريف دراسيًا، حيث كاف متوسط درجات الطالب المتأخريف 

وفي ضوء نتائج  مف متوسط درجات الطالب المتفوقيف، دراسيًا أكبر
 احث ألىـ الحاجات اإلرشادية لمطالب المتفوقيفالدراسة عرض الب

 .والمتأخريف في التحصيؿ الدراسي
دراسة ىدفت إلى التأكد مف  [22] وفي اإلطار ذاتو فقد أجرى 

االجتماعي أو الصراع  مدى استخداـ الموىوبيف ألساليب التكيؼ
 االجتماعي التي يتبعيا المراىقوف الموىوبوف لحؿ المشكالت

تي تواجييـ، وقد أظيرت النتائج أف أكثر الطالب االجتماعية ال
الطالب ذوي القدرات المغوية  موىبة ىـ أكثرىـ انكارًا لموىبتيـ، وأف

أولئؾ  العالية نالوا مستويات أقؿ مف درجات تقبؿ األقراف مف
الموىوبيف الذيف يمتازوف بقدرات رياضية عالية، ولـ تظير أي فروؽ 

 .الجنسيف بيف
 تناولت المشكالت االنفعالية [31]ى قاـ بيا وفي دراسة أخر  

. والسموكية لدى الموىوبيف اليافعيف مف ذوي القدرات العقمية العالية
أفراد عينة البحث مف المراىقيف  أشارت نتائجيا إلى أف درجات

كانت جيدة  الموىوبيف عمى مقاييس المشكالت االنفعالية والسموكية
كما أشارت النتائج إلى . كالتوفي المستوى والمدى الطبيعي لممش

الموىوبيف مف ذوي القدرات العقمية المرتفعة يميموف إلى إظيار  أف
 .الموىوبيف ذوي القدرات العقمية المتوسطة مشكالت أقؿ مف

دراسة ميدانية عمى عينة مف المتفوقيف دراسيًا  [32] كما أجرت 
مت وقد توص. في جامعة دمشؽ شممت واقعيـ ومشكالتيـ وحاجاتيـ

لمتغير التخصص  نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا تبعاً 
( لصالح اإلناث)، وتبعًا لمتغير الجنس (لصالح التخصصات العممية)

ظيور عدد مف الحاجات  كما أوضحت النتائج. المشكالت في
 الخاصة عند المتفوقيف دراسيًا في جامعة دمشؽ، يأتي في مقدمتيا

بدراسة ىدفت  [33]فيما قاـ  .تحصيؿ واإلنجازحاجتيـ لممزيد مف ال
والبيئة واألسرة عمى  إلى التعرؼ عمى تأثير كؿ مف مفيـو الذات

التكيؼ النفسي واالجتماعي لدى الطالب الموىوبيف الذيف التحقوا 
عامًا، ( 17 –14)مبكرًا في الجامعة، وقد تراوحت أعمار العينة مف 

والصراع األسري والقدرة وأظيرت النتائج أف التماسؾ األسري 
التعبيرية األسرية وكذلؾ مفيـو الذات العاـ تنبئ بمدى تكيؼ أو 

 .سوء تكيؼ الطمبة مع الكمية الممتخقيف بيا
  فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أىـ [34]أما الدراسة التي أجراىا  

وطالبات المرحمة  مشكالت الصحة النفسية التي يعاني منيا طمبة
وقد توصمت نتائج  ي القدرة اإلبداعية العالية،اإلعدادية مف ذو 

 كالعزلة)الدارسة إلى أف ىناؾ مشكالت خاصة بالتالميذ المبدعيف 
واالنطواء، والسرحاف، وأف ليـ آراء غير شائعة وغير مقبولة، 

الفشؿ، والتشكؾ والحيرة، وعدـ الوثوؽ  والشعور باالحباط عند
الخجؿ، )فتمثمت في  ات، أما المشكالت الخاصة بالمبدع(باآلخريف

والشعور بالضيؽ عند عدـ التفوؽ عمى األخريات، والسرحاف، 
أما المشكالت ( بالغيرة، وعدـ القدرة عمى شغؿ أوقات الفراغ والشعور

اإلحساس بالخجؿ والرغبة في العزلة : فيي المشتركة بيف الجنسيف
مف  التالميذ األكثر إبداعاً  وقد أشارت النتائج إلى أف. والسرحاف

 .إبداعاً  الجنسيف يعانوف مف مشكالت أقؿ مف أقرانيـ األقؿ
التي حاولت التعرؼ إلى حاجات الطمبة   [35]أما دراسة 

الموىوبيف ومشكالتيـ، فقد أوضحت نتائجيا بأف الطالب الموىوبيف 
يعانوف مف ثالثة مجموعات مف المشاكؿ وىي المشكالت ذات 

ع االنفعالي، والمشكالت ذات الطابع المعرفي والمشكالت ذات الطاب
الطابع الميني، والنوع الثالث مف ىذه المشكالت يشير إلى حاجة 
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الطمبة المتفوقيف والموىوبيف في المراحؿ المختمفة لإلرشاد النفسي 
 .واالجتماعي واإلرشاد التربوي

فقد ىدفت إلى مقارنة التكيؼ االنفعالي   [36]أما دراسة 
بة الموىوبيف والمراىقيف، وقد أشارت والسموكي لمجمعتيف مف الطم

نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ فروؽ في التكيؼ االنفعالي 
والسموكي بيف مجموعتي الطمبة الموىوبيف المراىقيف ومجموعة 

 . الطمبة ذوي القدرات المتوسطة 
دراسة ىدفت إلى الوقوؼ عمى  [37]وفي السياؽ نفسو فقد أجرى  

الطالب الموىوبيف في مدينة مكة المكرمة، الحاجات النفسية لدى 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف أىـ الحاجات لمطالب الموىوبيف 

الحاجة إلى فيـ الذات، والحاجة إلى تقدير : ىي عمى الترتيب التالي
اآلخريف، والحاجة إلى اتخاذ القرار والحاجة إلى الميو والتسمية، 

ة إلى االنتماء، والحاجة إلى األمف والحاجة إلى الثقة بالنفس، والحاج
 .والحاجة إلى العطؼ والحناف والحاجة إلى تقدير الذات

فقد حاولت الوقوؼ عند المشكالت التي تواجو  [38]أما دراسة  
الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف في المممكة العربية السعودية، وقد 

المشكالت شيوعًا لدى الطالب  أشارت نتائجيا إلى أف أكثر
مشكالت النشاطات : بعديف ىما الموىوبيف، قد تمحورت عمومًا حوؿ

 .واليوايات وأوقات الفراغ، وكذلؾ المشكالت االنفعالية
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى   [39]وفي سياؽ آخر فقد أجرى 

مشكالت الطمبة المتفوقيف دراسيًا في المرحمة الثانوية في دولة 
أف مشكمة العالقة مع المدرسة قد  الكويت، وقد أظيرت نتائج الدراسة

حصمت عمى المرتبة األولى مف بيف جميع المشكالت خارجية 
المنشأ، كما أف مشكمة العالقة مع األىؿ قد احتمت المرتبة األخيرة 
مف بيف المشكالت خارجية المنشأ التي يعاني منيا الطمبة المتفوقوف، 

أف مشكمة مناشدة وفيما يتعمؽ بالمشكالت داخمية المنشأ فقد تبيف 
الكماؿ قد حصمت عمى المرتبة األولى في حيف حصمت مشكمة 
فمسفة الوجود عمى المرتبة األخيرة، كما وأشارت النتائج أيضًا إلى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف مشكالت الكماؿ 

 . ومفيـو الذات وفمسفة الوجود تعزي لمتغير الجنس لصالح الذكور

فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى المشكالت التي  [40]أما دراسة  
تواجو الطمبة الموىوبيف في مدارس الممؾ عبد اهلل لمتميز، وقد 
أظيرت نتائج الدراسة إلى أف المشكالت التي تواجو الطمبة الموىوبيف 
حصمت عمى تقدير متوسط، وكذلؾ األمر فقد جاء مجاؿ المشكالت 

مجاؿ المشكالت المتعمقة  المتعمقة بالمدرسة بالمرتبة األولى، ثـ
بالطمبة، وجاء مجاؿ المشكالت المتعمقة باألسرة في المرتبة الثالثة 
واألخيرة، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
لصالح الذكور مقابؿ اإلناث، كما بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

ير المرحمة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة حسب متغ
 .الدراسية

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى [41]وفي السياؽ ذاتو فقد أجرى  
مستوى التكيؼ النفسي وعالقتو بميارة حؿ المشكالت لدى الطمبة 
الموىوبيف والمتفوقيف، وقد أشارت نتائجيا إلى أف التكيؼ لدى 
الموىوبيف والمتفوقيف كاف منخفضًا، كما كاف التكيؼ في الجانب 

نفعالي أعمى أبعاد التكيؼ لدييـ في حيف كاف أقميا في الجانب اال
 .الشخصي

دراسة ىدفت إلى رسـ صورة  [42]وعمى صعيد آخر فقد أجرى  
لمتغير الذي يطرأ خالؿ مرحمتي الطفولة المتأخرة والمراىقة عمى حدة 
الشعور بالمشكالت بيئية المصدر لدى الطمبة الموىوبيف بالمقارنة 

وقد أشارت النتائج إلى تشابو العالقة بيف العمر وجميع  .مع العادييف
أنواع المشكالت باستثناء مشكمة توقعات األىؿ واآلخروف، حيث أف 
معدؿ انخفاض حدة الشعور بالمشكالت ال يختمؼ منو لدى 
الموىوبيف عنو لدى العادييف، كما أشارت النتائج إلى أف مجموعة 

لمشكالت خالؿ تقدـ العمر، أما الموىوبيف ىي األكثر شعورًا بحدة ا
في حالة توقعات األىؿ واآلخروف فقد أشارت النتائج أف معدؿ 
انحفاض حدة المشكالت لدى الموىوبيف يقؿ عف معدؿ انخفاضيا 

 .لدى العادييف
يّتضح مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة أف بعضيا اقتصر  

عمى المشكالت التي تعترض المتفوقيف دراسيًا 
وبعضيا اقتصر عمى فئة  [39]،[32]،[30]،[29]،[23]،[43]
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في حيف تناولت بعض الدراسات مقارنة  [34]،[28]المبدعيف فقط 
طبيعة المشكالت بيف الموىوبيف مف جية والعادييف أو متدني 

وكذلؾ األمر  [36]،[42]،[30]،[29]،[23]التحصيؿ مف جية ثانية 
االجتماعي لمطمبة فقد ركزت بعض الدراسات عمى التكيؼ النفسي و 

[28]،[36]،[41]. 
ومف جانب ثاف فقد تراوحت المتغيرات المشتقمة التي تناولتيا  

الدراسات السابقة بيف الجنس والمستوى التحصيمي والمستوى الدراسي 
أو العمر الذي اختمؼ مف دراسة ألخرى، ففي حيف ركزت بعضيا 

ركزت دراسات فقد  [29]، [28]عمى فئة الطفولة الطفولة المتأخرة 
وركزت دراسات [34] أخرى عمى عينة طالب المرحمة اإلعدادية 

  [31]، [22]، [21]، [36]أخرى عمى فئة الموىوبيف المراىقيف
 [32]وكذلؾ األمر فقد ركزت دراسات أخرى عمى فئة الجامعييف 

كما وأشارت نتائج الدراسات السابقة أيضًا إلى اختالؼ نوع . [33]،
واجييا الطالب الموىوبيف باختالؼ الفئة العمرية، المشكالت التي ي

حيث اف الموىوبيف األكبر عمرًا ىـ أكثر عرضة لممشكالت مف 
 .[42] ، [29]الموىوبيف صغار السف 

أما فيما يتعمؽ بمتغير الجنس فقد اختمفت نتائج الدراسات السابقة  
ففي حيف اشارت بعضيا إلى أف الذكور ىـ أكثر عرضة لممشكالت 

إلى أف اإلناث ىف   [32]فقد أشارت دراسات أخرى  [29]،[28]
أكثر عرضة لممشكالت مف الذكور، وفي نفس السياؽ فقد أشارت 
نتائج دراسات أخرى إلى أف ىنالؾ مشكالت خاصة بالذكور 

 .[34]ومشكالت خاصة باإلناث 
أما مف ناحية طبيعة المشكالت فقد أسفرت نتائج معظـ  

اختالؼ نوع المشكالت التي يواجييا الطمبة الدراسات السابقة عف 
الموىوبيف، ومع وجود ىذا االختالؼ إال أنيا اتفقت جميعيا عمى أف 
الطمبة الموىوبيف ىـ عرضة لمضغوط النفسية جراء المشكالت 

 . النفسية واألسرية والمدرسية والمجتمعية التي تواجييـ
 
 
 

 واإلجراءات الطريقة. 4
 :تهامجتمع الدراسة وعّين: أ

تكّوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع الطالب والطالبات  
الموىوبيف المتواجديف عمى مقاعد الدراسة في مدينة الباحة جنوب 

ىػ والذيف  1431/1432المممكة العربية السعودية لمعاـ الدراسي 
( 88)طالبًا وطالبة موزعيف عمى حوالي ( 300)يقدر عددىـ بػحوالي 
ب إحصائيات مركز القياس التابع لوزارة التربية برنامجًا  وذلؾ حس

 . ىػ1431/1432والتعميـ لمعاـ الدراسي 
  

طالبًا وطالبة مف ( 107)أما عّينة الدراسة فقد تكّونت مف 
الموىوبيف وىـ العينة المتوفرة التي تمكف الباحث مف الوصوؿ إلييا 

. مف حجـ مجتمع الدراسة الكمي%( 37)وىـ يشكموف ما نسبتو 
متغيرات  توزيع أفراد عّينة الدراسة بحسب( 1)ويوّضح الجدوؿ 

 .الدراسة الحالية
 1جدول 

متغيرات التخّصص، والمؤىؿ العممي،  أفراد عّينة الدراسة بحسب توزيع
 .والخبرة، والفئة التي يخدميا المعّمـ، وعدد الطمبة

 النسبة المئوية العدد الوصؼ المتغير
 58.2 64 ذكور الجنس

 39.1 43 إناث
 

الفئة 
 العمرية

10 - 12 32 29.1 
13 - 15 48 43.6 
16 - 18 27 24.5 

 

 :الدراسة أداة: ب
لقد تـ استخداـ مقياس الكشؼ عف مشكالت الطمبة الموىوبيف  

وييدؼ ىذا المقياس لمتعرؼ عمى المشكالت  [1]الذي قامت بإعداده 
يتكّوف المقياس االنفعالية واالجتماعية لدى الطمبة الموىوبيف و 

عمى عشرة ابعاد  فقرات توزعت( 103)بصورتو األصمية مف 
أما فيما يتعمؽ بتصحيح المقياس، فقد تّمت صياغة الفقرات . أساسية
حالة معينة، حيث  نحو الفرد تدور حوؿ شعور عبارات شكؿ عمى
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لكؿ  المستجيب قراءة كؿ عبارة مف العبارات واالستجابة ُيطمب مف
ولتحديد مستوى وجود ( 4 – 1)وفؽ التقدير مف  ج منيا عمى تدري

الحاجات والمشكالت لدى أفراد العينة جاءت طرؽ االستجابات وفؽ 
( 4)تنطبؽ بدرجة عالية : عمى النحو التالي( 4–1)التقدير مف 

ال تنطبؽ أبدأ ( 2)تنطبؽ بدرجة قميمة ( 3)تنطبؽ بدرجة متوسطة 
(1 .) 

 
 :دالالت صدق وثبات المقياس .ج

( الصدؽ التمييزي)بالتحقؽ مف صدؽ البناء  [1]قامت دبابنة  
ألداة الكشؼ عف مشكالت الطمبة الموىوبيف باستخداـ تحميؿ التبايف 
الثنائي، وذلؾ لتحديد قدرة العوامؿ عمى التمييز بيف الطمبة الموىوبيف 

فقرة بواقع ( 103)والعادييف، وتكونت األداة بشكميا النيائي مف 
وإليجاد معامؿ ثبات األداة فقد تـ احتساب معامؿ  .عشرة عوامؿ

االتساؽ الداخمي لمتقديرات الذاتية عمى األداة باستخداـ معادلة 
( 0.86 – 0.55)وحت قيمتيا لمعوامؿ العشرة بيف كرومباخ ألفا وترا

األبعاد  ثبات معامؿ جيدة باستثناء القيـ ىذه جميع بأف القوؿ ويمكف
مة عدد الفقرات حيث التي تعود إلى سبب قالسابع والتاسع والعاشر 

فقرات، وبذلؾ تكوف األداة  في صورتيا ( 8 – 6)تراوحت بيف 
النيائية تتمتع بدالالت صدؽ وثبات مناسبة تجعميا صالحة لمكشؼ 

 . عف حاجات ومشكالت الطمبة المتميزيف والموىوبيف

 ومناقشتهانتائج الدراسة . 5
 ما هي المشكالت التي" عمى نتائج السؤال األول والذي ينّص 

 "يعاني منها الطالب الموهوبين في مدينة الباحة ؟ 
 
ـّ استخراج المتوسطات الحسابية   ـّ ت لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد ت

واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب الموىوبيف، وتصنيفيا وفقًا 
لمستوى المشكالت ضمف كؿ ُبعد مف أبعاد مقياس مشكالت الطمبة 

 (.2)الموىوبيف كما يوّضحيا الجدوؿ 
 

 

 

 

 

 2جدول 
يارية لألبعاد العشرة المكونة لمقياس مشكالت المتوسطات واالنحرافات المع

 الطالب الموىوبيف
االنحراف  المتوسط المجاالت رقم

 المعياري

 التقدير

ٌة  7 عدم تحدي المناهج الدراس
ب ت الطال  لقدرا

 مرتفع 1.46 3.49

ب 6 ت العالٌة من الموهو  مرتفع 0.61 3.34 التوقعا

ف المدرسً 4  مرتفع 0.77 3.09 سوء التٌك

ف من الفشلال 1  مرتفع 0.99 3.07 خو

االفتقار للقدرة على اتخاذ القرار  9
ت  الناتجة عن تعدد االهتماما

 متوسط 1.07 2.48

ت الناتج عن  11 تدنً مفهوم الذا
 الحساسٌة المفرطة

 متوسط 1.09 2.32

 متوسط 1.12 2.29 المماطلة 8

س باإلحباط والعجز عن  5 اإلحسا
ث التغٌٌر  إحدا

 وسطمت 1.27 2.28

ت الفرد  3 ن لحاجا عدم تفهم الوالٌد
صٌة  الشخ

 متوسط 1.00 2.22

 متوسط 1.10 2.18 مناشدة الكمال 2

 

ُيالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط الحسابي الستجابات  
عدـ تحدي المناىج الدراسية " الطالب الموىوبيف عمى البعد السابع 

التوقعات العالية "  والبعد السادس( 3.49)قد بمغ " لقدرات الطالب 
سوء التكيؼ " والبعد الرابع ( 3.34)بمتوسط " مف الموىوب 

" الخوؼ مف الفشؿ " والبعد األوؿ ( 3.09)بمتوسط " المدرسي 
مما يعني أف الطالب يعانوف مف ىذه المشاكؿ ( 3.07)بمتوسط 

بدرجة كبيرة، في حيف تراوحت المتوسطات لباقي األبعاد ما بيف 
لمبعد التاسع مما يعني أف الطالب ( 2.48)الثاني ولمبعد ( 2.18)

الموىوبيف يعانوف مف ىذه المشكالت بدرجة متوسطة، وفي المقابؿ 
لـ تظير النتائج أي مف األبعاد العشرة السابقة يعاني منيا الطالب 

 . بدرجة منخفضة
هل توجد فروق ذات " نتائج السؤال الثاني والذي ينّص عمى  

متوسطات طبيعة المشكالت التي يواجهها داللة احصائية في 
 "الطالب الموهوبين في مدينة الباحة تعزى لمتغير الجنس؟

لمكشؼ عف داللة اختالؼ متوسطات استجابات الطالب عمى  
فقرات أبعاد مقياس مشكالت الطالب الموىوبيف تبعًا الختالؼ 

ناث)مستويي متغّير الجنس  ـّ استخداـ اختبار (ذكور وا   "ت"، فقد ت
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 .ىذا التحميؿالنتائج التي أسفر عنيا ( 3)لممجموعات المستقمة، ويوّضح الجدوؿ 
 3جدول 

 .لداللة الفروؽ بيف متوسطات االستجابات عمى أبعاد مقياس مشكالت الطالب الموىوبيف مصنفة بحسب متغّير الجنس " ت"نتائج اختبار 
ت صفً للمجموعا صاء الو س Levene's اإلح "ت"ر اختبا اختبارالتجان  

ت س المجاال ف المعٌاري المتوسط العدد الجن ٌمة  االنحرا "ف"ق  Sig.  ٌمة "ت " ق ت الحرٌة   Sig. (2-tailed) درجا

 0.924 105 0.096- 0.13 2.332 12.72 55.33 64 ذكور األول

ث   1    11.23 55.56 43 إنا

 0.045 105 1.184 0.599 0.278 10.38 46.78 64 ذكور الثانً

ث   1    7.40 39.91 43 إنا

ث  0.826 105 0.22 0.413 0.676 6.73 38.09 64 ذكور الثال

ث   1    5.97 37.81 43 إنا

 0.703 105 0.382 0.26 1.281 7.41 34 64 ذكور الرابع

ث   1    6.63 33.47 43 إنا

س  0.017 105 1.335- 0.294 1.111 6.84 39.63 64 ذكور الخام

ث   1    8.63 46.05 43 إنا

س  0.023 105 1.712- 0.718 0.131 4.20 17.15 64 ذكور الساد

ث   1    3.21 14.52 43 إنا

 0.557 105 0.589 0.316 1.015 4.60 19.8 64 ذكور السابع

ث   1    4.24 19.28 43 إنا

 0.031 105 2.189- 0.753 0.099 3.73 19.56 64 ذكور الثامن

ث   1    3.39 21.12 43 إنا

سعالتا  0.042 105 1.058 0.52 0.416 2.19 9.81 64 ذكور 

ث   1    3.92 13.86 43 إنا

 0.036 105 1.511 0.292 1.119 3.35 14.27 64 ذكور العاشر

ث   1    5.76 18.19 43 إنا

 0.842 105 0.2- 0.406 0.695 43.93 258.34 64 ذكور المجموع

ث   1    39.12 260 43 إنا

وؿ السابؽ أف الطالب الذكور يعانوف مف ُيالحظ مف الجد
" مناشدة الكماؿ" المشكالت بشكؿ أكبر في المجاؿ الثاني 

التوقعات العالية " والمجاؿ السادس ( 46.78)بمتوسط إجمالي 
في حيف أف اإلناث ( 46.78)بمتوسط إجمالي " مف الموىوب 

" يعانيف مف مشكالت بدرجة أكبر مف الذكور في المجاؿ الخامس 
بمتوسط إجمالي " إلحساس باإلحباط والعجز عف إحداث التغيير ا
بمتوسط إجمالي " المماطمة  " والمجاؿ الثامف ( 46.78)
االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار " والمجاؿ التاسع ( 46.78)

(  46.78)بمتوسط إجمالي " الناتجة عف تعدد االىتمامات 
ج عف الحساسية تدني مفيـو الذات النات" والمجاؿ العاشر 

" أما باقي المجاالت األوؿ (. 46.78)بمتوسط إجمالي " المفرطة 
عدـ تفيـ الوالديف لحاجات " والمجاؿ الثالث " الخوؼ مف الفشؿ 

سوء التكيؼ المدرسي، والمجاؿ " الفرد الشخصية، والمجاؿ الرابع 

فمـ تظير " عدـ تحدي المناىج الدراسية لقدرات الطالب " السابع 
وكذلؾ . ائج فروقًا ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناثالنت

األمر تشير النتائج السابقة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 .إحصائية بيف الذكور واإلناث في المجموع الكمي لممقياس

هل توجد : ثالثاً " نتائج السؤال الثالث والذي ينّص عمى  
المشكالت التي  فروق ذات داللة احصائية في متوسطات طبيعة

يواجهها الطالب الموهوبين في مدينة الباحة تعزى لمتغير العمر 
 "الزمني؟

لمكشؼ عف داللة اختالؼ متوسطات استجابات الطالب عمى  
فقرات أبعاد مقياس مشكالت الطالب الموىوبيف تبعًا الختالؼ 

فقد ( 18-16)، (15-13)، (12-10)مستويات الفئات العمرية 
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ـّ استخداـ أ  .النتائج التي أسفر عنيا التحميؿ( 4)ويوّضح الجدوؿ ، (1×3)( ANOVA)موب تحميؿ التبايف األحادي ست
 4جدول 

لداللة الفروؽ بيف متوسطات استجابات الطالب عمى فقرات أبعاد مقياس مشكالت الطالب الموىوبيف تبعًا  (3×1)نتائج تحميؿ التبايف األحادي  . أ
 .يةالختالؼ مستويات الفئات العمر 

االنحراف  المتوسط العدد المشكالت

 المعياري

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مربع 

 المتوسطات

قيمة 

"ف"  

ملخص اختبار توكي  .الداللة

 للمقارنات البعدية

 
فئات 

 االعمار

10-12 32 248.03 38.44 1477.322 2 985.571 .774 .037  

الفروق لصالج 

 مجموعة

61-61  

13-15 48 246.13 47.00 2209.431 104 1273.595   

16-18 27 265.30 36.59 1338.986 106    

 

يّتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متوسطات استجابات الطالب عمى فقرات أبعاد مقياس مشكالت 
الطالب الموىوبيف في ضوء اختالؼ مستويات الفئات العمرية، 

لممقارنات " توكي " قد تـ استخداـ اختبار ولتحديد ىذه الفروقات ف
 16)البعدية الذي كشؼ عف أف ىذه الفروؽ لصالح الفئة العمرية 

مما يدؿ عمى أف فئة الطالب الموىوبيف مف األعمار ( 18 –
ىـ األكثر عرضة لممشكالت بالمقارنة مع الفئات ( 18 – 16)

 .العمرية األصغر سناً 
 مناقشة النتائج. 6

ما ىي " بالسؤاؿ األوؿ والذي ينّص عمى فيما يتعمؽ  
 "يعاني منيا الطالب الموىوبيف في مدينة الباحة ؟ المشكالت التي

فقد أشارت النتائج إلى أف المشكالت التي تتعمؽ بعدـ تحدي 
المناىج الدراسية لقدرات الطالب جاء في المرتبة األولى مف 

ـ جاءت المشكالت التي يعاني منيا الطالب الموىوبيف ومف ث
المشكالت المتعمقة بالتوقعات العالية مف الموىوب في المرتبة 
الثانية ويمييا المشكالت المتعمقة بسوء التكيؼ المدرسي  في 
المرتبة الثالثة في حيف جاءت المشكالت التي تتعمؽ بالخوؼ مف 

وىذا يعني أف ىذه المشكالت ىي . الفشؿ في المرتبة الرابعة
ة الدراسة وىي نتائج منطقية بعض الشيء األكثر ظيورًا لدى عين

فالمناىج الدراسية العادية تمبي حاجة الطالب العادييف في كثير 
مف األحياف ولكنيا في الوقت نفسو ال تتالءـ وقدرات الطالب 
الموىوبيف، وىناؾ عالقة سببية بيف مشكمة المناىج  وبيف 

يعية المشكالت المتعمقة بسوء التكيؼ المدرسي فيي نتيجة طب

أيضًا سيما إذا عرفنا أف الطالب الموىوبيف يعانوف مف مشكالت 
في المناىج الدراسية التي ال تمبي حاجاتيـ مف جية وىـ يعانوف 

في كثير مف  -مف ضعؼ في التفاعؿ االجتماعي مع أقرانيـ 
مف جية ثانية، مما ينبيء بسوء التكيؼ المدرسي الذي  –األحياف 

ف والمشكالت الناتجة عف المنياج يظير مف خالؿ ضغط األقرا
والعالقة مع المعمميف وىذه النتيجة تحمؿ في طياتيا إنذارًا بالخطر 
يشير إلى عدـ قدرة المعمميف في كثير مف األحياف عمى اكتشاؼ 
الحاجات لدى طمبتيـ، وعدـ توفر االستراتيجيات الكافية لدى 

ـ تمبية المعمـ مما سيؤدي حتمًا إلى تجاىؿ ىذه المواىب وعد
احتياجاتيـ العقمية واالجتماعية، وىذه النتيجة تدعـ نتائج الدراسات 

التي أشارت إلى أف الخوؼ مف  [23]السابقة مف مثؿ دراسة 
االمتحانات والغيرة مف الزميالت ىي عمى رأس المشكالت التي 

التي أشارت إلى  [18]تواجو الطالبات الموىوبات، وكذلؾ دراسة 
د إمكانات مدرسية لممارسة النشاطات ىي أف مشكمة عدـ وجو 

في المرتبة األولى مف المشكالت التي تواجو الطالب الموىوبوف، 
التي أشارت إلى أف المشكالت المدرسية ىي   [40]وكذلؾ دراسة 

التي أكدت عمى أف    [39]في المرتبة األولى، وكذلؾ دراسة 
كالت المشكالت المدرسية جاءت في المرتبة األولى مف المش

خارجية المنشأ التي يعاني منيا الطالب الموىوبيف، وىذه النتائج 
التي أكدت عمى   [38]تتقاطع أيضًا مع دراسة كؿ مف األحمدي

أف أىـ المشكالت التي يواجييا الطالب الموىوبيف كانت تتمخص 
ضًا مع في النشاطات واليوايات وأوقات الفراغ وىي تتقاطع أي
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إلى أف المشكالت ذات الطابع المعرفي التي أشارت   [35]دراسة
 .ىي أىـ المشكالت التي يعاني منيا الطالب الموىوبيف

أما بالنسبة لممشكالت المتعمقة بالتوقعات العالية مف  
الموىوبيف سواء مف قبؿ األسر أو مف قبؿ المعمميف، فعدـ قناعة 
 األىؿ بما وصؿ إليو الموىوب مف إنجاز، وتوقع المزيد منو دائماً 
قد ينشآف تناقضًا بيف أدائو وما يتوقعو البالغوف منو حيث أف 
توقعاتيـ مرتفعة وقد تكوف فوؽ طاقتو، وىذه التوقعات تضع 
الطفؿ الموىوب في حيرة دائمة وتخمؽ لديو إحباطًا وصراعًا في 
معظـ األحياف، وىذا النوع مف المشكالت يدعـ نتائج الدراسات 

مشكالت تكيفية بسبب التوقعات السابقة التي أشارت إلى وجود 
التي أشارت [21]   ف الطفؿ الموىوب مثؿ نتائج دراسةالمرتفعة م

يشعر بيا ىؤالء األطفاؿ  إلى أف القمؽ والمشكالت االنفعالية التي
الطفؿ  التوقعات غير الواقعية المتوخاة مف: الموىوبيف ناتج عف

التي أشارت  [18]الموىوب التي ينتظرىا األىؿ والمعمميف ودراسة 
إلى أف مف أىـ المشكالت التي يعاني منيا الموىوبوف ىو طمب 

ولكف وفي نفس الوقت لـ . األسر مف الموىوب أكثر مما يستطيع
التي   [42]تدعـ نتائج الدراسة الحالية ما جاءت بو نتائج دراسة 

أشارت إلى انحفاض معدؿ حدة المشكالت لدى الموىوبيف في 
وليذه المشكمة ارتباط وثيؽ . اآلخروفحالة توقعات األىؿ و 

بالمشكمة الرابعة التي أشارت إلييا النتائج والتي تتعمؽ بالخوؼ مف 
الفشؿ إذ مف الممكف تقسير العالقة بينيما بعالقة السبب والنتيجة، 
فيـ يخافوف مف الفشؿ نظرًا لما يتوقعو اآلخروف منيـ وىي نتيجة 

التي أشارت إلى وجود  [23]تفسر ما جاءت بيا نتائج دراسة 
مشكمة الخوؼ مف االمتحانات لدى األفراد الموىوبيف وربما يعود 
سبب مشكمة الخوؼ مف الفشؿ إلى أسباب افتقار النظـ المدرسية 
التقميدية إلى توفير خدمات إرشادية ونفسية مالئمة لمطمبة 
الموىوبيف، وكذلؾ يمكف تفسير ىذه الحالة مف خالؿ صفة 

التي نراىا تميز الطمبة الموىوبيف، حيث أنيـ منشادة الكماؿ 
يضعوف ألنفسيـ معاييرًا وتوقعات عالية جدًا، قد ال تتناسب 
وقدراتيـ لموصوؿ إلى مستويات عميا مف اإلنتاجية، فالبعض منيـ 

يسيروف بجيد قيري باتجاه األىداؼ المستحيمة، وبعضيـ يقيس 
تاج الذي يصؿ قيمة الذات لديو بشكؿ كمي بحسب االنجاز واإلن

 .إليو 
ولعؿ المستوى المرتفع لوجود ىذه المشكالت لدى الطالب  

 الموىوبيف كما أشارت إليو نتائج السؤاؿ األوؿ بمجمميا تتناقض و
التي أشارت نتائجيا إلى أف المشكالت السموكية لـ   [29]دراسة 

تظير بدرجة كبيرة لدى الطالب الموىوبيف وكذلؾ تتناقض مع 
أفراد عينة البحث مف  التي أشارت إلى أف درجات[31]  دراسة

 المراىقيف الموىوبيف عمى مقاييس المشكالت االنفعالية والسموكية
، وكذلؾ كانت جيدة وفي المستوى والمدى الطبيعي لممشكالت

التي أشارت في نتائجيا إلى عدـ   [36]تتناقض ونتائج دراسة
مجموعتي الطمبة  وجود فروؽ في التكيؼ االنفعالي والسموكي بيف

 . الموىوبيف المراىقيف ومجموعة الطمبة ذوي القدرات المتوسطة
أما فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثاني المتعمؽ بدراسة أثر متغير  

الجنس عمى طبيعة المشكالت التي يواجييا الطمبة الموىوبيف، 
فقد أكدت النتائج إلى أف الذكور يعانوف مف مشكالت بشكؿ أكبر 

دة الكماؿ ومجاؿ التوقعات العالية مف الموىوب، في مجاؿ مناش
في حيف أف اإلناث يعانيف مف مشكالت بدرجة أكبر مف الذكور 
في مجاؿ اإلحساس باإلحباط والعجز عف إحداث التغيير  ومجاؿ 
المماطمة ومجاؿ االفتقار لمقدرة عمى اتخاذ القرار الناتجة عف تعدد 

ناتج عف الحساسية االىتمامات ومجاؿ تدني مفيـو الذات ال
وىذه النتائج تعني بمضمونيا أف المشكالت توزعت بيف . المفرطة

الجنسيف وىذا يتقاطع مع النتيجة النيائية عمى المجموع الكمي 
لممقياس حيث أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

وىي نتيجة . بيف الذكور واإلناث في المجموع الكمي لممقياس
التي أشارت أف  [34]مع ما جاءت بو نتائج دراسة  تتشابو تقريباً 

ىناؾ مشكالت خاصة بالذكور وىناؾ مشكالت خاصة باإلناث 
وأف ىناؾ مشكالت مشتركة بينيما، ولكنيا بنفس الوقت تختمؼ 

التي أكدت  [40] و   [29] و [28]عف نتائج دراسة كؿ مف 
دى عمى أف المشكالت أكثر وضوحًا لدى الطالب الذكور منيا ل
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التي أشارت إلى أف   [32]اإلناث، وكذلؾ اختمفت مع دراسة 
ولعؿ ىذا . اإلناث ىف أكثر عرضة لممشكالت مف الذكور

االختالؼ بيف الدراسات السابقة في ىذه النقطة عائد إلى اختالؼ 
العينات مف حيث العمر واختالؼ المقاييس المستخدمة بيف دراسة 

 . وأخرى
الثالث المتعمؽ بدراسة أثر متغير أما فيما يتعمؽ بالسؤاؿ  

العمر الزمني عمى طبيعة المشكالت التي يواجييا الطمبة 
الموىوبيف فقد جاءت النتائج لتؤكد عمى وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات استجابات الطالب عمى فقرات المقياس 
في ضوء اختالؼ مستويات الفئات العمرية لصالح الفئة العمرية 

مما يشير إلى أف ىذه الفئة ىي األكثر عرضة ( 18 – 16)
لممشكالت بالمقارنة مع الفئات العمرية األصغر سنًا، وىذه النتيجة 
منطقية جدًا حيث أف ىؤالء الطالب يمروف بسف المراىقة  
المعروفة بأنيا مف أصعب الفترات والمراحؿ العمرية التي يمر بيا 

ؿ مف الطفولة إلى النضج حيث اإلنساف وتعرؼ بأنيا مرحمة االنتقا
يكوف التغيير النفسي والجسدي ممحوظيف، فنجد نمو حجـ 
األعضاء واكتماؿ النضج الجسدي باإلضافة إلى التغيرات النفسية 

وحدة االنفعاالت، وشدة الحياء،  التي تصاحبيا كالحساسية الزائدة،
والممؿ مف األلعاب واألنشطة التي كاف يستمتع بيا فيما مضى، 

ألمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة ظيور المشكالت عند الطالب ا
 .الموىوبيف في ىذه المرحمة

التي  [29]وىذه النتيجة تتوافؽ مع ما جاءت بو نتائج دراسة  
أشارت إلى أف المشكالت تزداد مع تقدـ العمر لدى الطالب 

التي أكدت عمى أف   [42]الموىوبيف، وكذلؾ تتفؽ مع دراسة 
وىوبيف األكبر سنًا يعانوف مف مشكالت أكبر، وتتفؽ الطمبة الم

مجموعتي الطالب  التي أشارت إلى تفوؽ  [38]مع دراسة 
الموىوبيف األكبر عمرًا في المجموع الكمي لممشكالت، أي زيادة 

 .الزمني لدى الطالب الموىوب المشكالت بشكؿ عاـ بزيادة العمر
الحالية مع نتائج اختمفت نتائج الدراسة  –وبنفس الوقت  -لكف 

التي أكدت عمى عدـ وجود اختالفات بيف الفئات    [40]دراسة 
 . العمرية

 التوصيات . 7
يتمخض عف الدراسة الحالية استنادًا إلى نتائجيا التوصيات 

 :اآلتية
عقد ورشات تدريبية ومحاضرات لممعّمميف والمعممات حوؿ : أوالً 

ئمة لمتعامؿ مع الطمبة الممارسات واالستراتيجيات اإلرشادية المال
 .الموىوبيف

تقديـ خدمات دعـ ومساندة مف خالؿ إنشاء وحدات لمتوجيو : ثانياً 
لمراكز رعاية الموىوبيف، يقدـ مف خالليا  واإلرشاد النفسي تابعة

خدمات اإلرشاد الفردي والجماعي وتعمؿ عمى توفير الرعاية 
مؿ عمى زيادة النفسية واإلرشادية الالزمة لمطمبة الموىوبيف لمع

 .تكيفيـ النفسي
تفعيؿ دور اإلرشاد الوقائي في مدارس المنطقة لمحد مف : ثالثاً 

 . ظاىرة انتشار مثؿ ىذه المشكالت لدى الطمبة الموىوبيف
إعداد برامج مختمفة لتوعية الطالب الموىوبيف بمشكالتيـ : رابعاً 

  .المختمفة، وتبصيرىـ باالستراتيجيات المناسبة لمتغمب عمييا
إعادة النظر في االستراتيجيات والمناىج المستخدمة مع : خامساً 

 . الطمبة الموىوبيف في مدارس التعميـ العاـ
إجراء حمقات وصؿ مع أسر ىؤالء الطمبة عبر مجالس : سادساً 

األباء واألميات لمتشاور معيـ وتثقيفيـ بالطرؽ المالئمة لإلفادة 
 .  مف مواىب أبنائيـ

مزيد مف الدراسات التتبعية الستكشاؼ أثر تمؾ إجراء ال: سابعاً 
 .المشكالت عمى حياتيـ المينية والتعميمية
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Abstract – this study aimed at exploring the problems faced by gifted and talented students in Al-Baha 

city in Saudi Arabia in order to propose solutions to gifted educational administrations. Also it aimed at 

investigating the possible differences in students’ means of their problems that can be attributed to 

students’ gender and age. The sample of the study consisted of (107) male and female gifted students. 

Gifted problems scale [1] has been used to collect data around the research questions. The results showed 

that problems concerned with the gifted curriculum come first with highest mean of (3.95), problems relate 

to the high expectations of the gifted students come in the second place with mean of (3.34), problems 

related to poor school adjustment come thirdly with mean of (3.09), problems related to the fear of failure 

come next with mean of (3.07). Also the results showed that males reported highest means in the 

perfectionism and the high expectations. On the other hand, females reported degrees of three specific 

problems higher than males, namely, problem of feeling depressed and helpless, problem of 

procrastination, problem of poor decision making, and the problem of low self-esteem. However, no 

significant differences were found in the other domains of gifted’ problems. Results related to age 

differences showed that age group of (16-18) reported high degrees of problems than the other age groups 


