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أثر التحاق الطلبة املوهوبني مبدارس امللك عبداهلل الثاني 
 للتميز يف تكيفهم االجتماعي مبحافظة إربد

الطلبة  التحاقإلى استقصاء أثر  هدفت هذه الدراسة _الملخص
، ثاني للتميز في التكيف االجتماعيبمدارس الملك عبداهلل ال الموهوبين

منهم ملتحقين  (01)طالبًا وطالبة ( 061)راسة وبلغ عدد أفراد الد
 01)في الصف السابع ( 01)للتميز  بمدارس الملك عبداهلل الثاني

 01ذكور و 01)األول ثانوي  في الصف( 01)و( إناث 01ذكور و
بة المتفوقين في من الطل( 01)وكذلك . تم اختيارهم عشوائياً ( إناث

وقد تم تطبيق مقياس التكيف االجتماعي الذي قام . المدارس العادية
وباستخدام تحليل . بعد أن تم التحقق من صدقه وثباتهده الباحثان بإعدا

لتحليل بيانات الدراسة تبين ( Three Way ANOVA) ثيالتباين الثال
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الطلبة الملتحقين 

على الدرجة الكلية  وغير الملتحقين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الصف السابع . للمقياس

وطلبة الصف األول ثانوي ولصالح طلبة الصف األول ثانوي للطلبة 
. داللة إحصائية تُعزى لجنس الطلبةوعدم وجود فروق ذات . الملتحقين

 ة إحصائية تُعزى إلى التفاعل بينوعدم وجود فروق ذات دالل
 .لمجموعة والصف والجنس لدى الطلبة الموهوبينا
التكيف االجتماعي، مدارس الملك عبداهلل للتميز، : مفتاحيةالكلمات ال

 .الموهوبين، المتفوقون
 المقدمة. 1

توثر البيئة التي تتم بها عملية التعلم والتعليم في سلوك      
الطلبة، ومن فئات الطلبة التي تقدم لها الخدمات التعليمية 
المتنوعة فئة الموهوبين والمتفوقين فهي تُقدم لهم إما في المدارس 

االثراء أو التسريع، أو عن طريق إلحاقهم بغرف  بأسلوبالعادية 
يق إلحاقهم بالمراكز الريادية، أو عن مصادر الموهوبين أوعن طر 

طريق تجميعهم بمدارس خاصة بهم مثل مدارس اليوبيل أو 
اهلل الثاني للتميز، ومن المعلوم أن عملية التعلم دمدارس الملك عب

إحدى  باعتبارهاالمميزة تحتاج إلى عملية تكيف إجتماعي مقبول 
 المتغيرات المهمة التي تنعكس على أدائهم في مختلف

 .لمجاالتا
إلى أن تكيف الطلبة الموهوبين يتأثر [ 0]وُيشير سلفرمان      

بالخصائص النمائية واالنفعالية، لذا فهم يطورون قدرات عقلية 
ومعرفية أسرع من معدالتهم النمائية الجسمية االنفعالية األمر 

 .لمشاكل معينة ممواجهتهالذي يترتب عليه 
ثلون ثروة وطنية مهمة فمن وبما أن الطلبة الموهوبين يم     

الواجب االهتمام بها وعدم تبديدها لضمان أمن واستقرار 
ومستقبل المجتمع، كما أن االخفاق في مساعدتهم وذلك بعدم 
 ٍٍ تقديم الخدمات الالزمة لهم ُيعد مأساة لهم وللمجتمع على حٍد
سواء، فهم فئة من فئات التربية الخاصة ومن حقهم أن يحصلوا 

كافئة تنسجم مع قدراتهم واستعداداتهم، ومن هنا على فرص مت
تأتي أهمية وضرورة تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية لهم 
لوقايتهم من الوقوع بالمشكالت بمختلف أنواعها، كما أنه مهما 
أختلف الموهوبون عن غيرهم فهم يشاطرون اآلخرين كثيرًا من 

التي تواجه الصفات العادية ويواجهون كذلك بعض المشكالت 
 [.0]العادين أيضا 

وبما أن البيئة دائمة التغير فهي تفرض على الفرد ظروفًا      
ومشكالت قد تخلق له من القلق والتوتر وعدم التكيف 

كما [. 3]االجتماعي مما يؤثر في حياته خالل مراحلها المختلفة 
أن استمتاع الفرد بالخبرات االجتماعية السارة ُيساعد على تطوير 
اتجاهات إيجابية نحوها، أما إذا كانت خبراته االجتماعية عكس 
ذلك فقد تؤدي به إلى تجنب االحتكاك باآلخرين ويكون لها تأثير 

 [.0]سلبي على مستوى تكيفه االجتماعي 
 مشكلة الدراسة. 2

 ُيشير األدب التربوي في حقل التربية الخاصة إلى تضارب     
 حول التكيف االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين فهناك من اآلراء
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ُيشير إلى أن الموهوبين يواجهون مشكالت تكيفية بشكل يفوق 
وبالمقابل ُيشير [. 5]الطلبة العاديين ومنها العزلة االجتماعية 

آخرون بأن الطلبة الموهوبون والمتفوقون ينظرون إلى أنفسهم 
يحمل في طياته آثارًا سلبية بإيجابية، ولكن تصنيفهم لموهوبين 

بالنسبة لعالقاتهم االجتماعية وعالقاتهم مع االقران بشكل خاص 
[6.] 

أن  0336في عام ( Terman)أظهرت دراسة تيرمان و      
، واستقرار نفسي ،متفوقين والموهوبين ثبات انفعاليلدى هؤالء ال
ة ولديهم القدر  ،مراض النفسية العصابية والذهانيةوخلو من األ

ومن جهة أخرى فإن المتفوقين . على ضبط النفس وتوجيهها
يسلمون من االضطرابات والموهوبين كغيرهم من العاديين ال 

 ،لمشكالت ألنفسهم ولآلخرينفقد يتسببون في إحداث ا ،االنفعالية
 ،م حاالت من الغضب والرفض والعنادوقد تنتاب البعض منه

ر والشعور وبعض االضطرابات النفسية وعدم االستقرا
باالضطراب والقلق واالكتئاب مما قد ينعكس على قراراتهم 

وقد يكون ناتجًا من ردود أفعال المجتمع وطريقة . وأعمالهم
ين وخاصة من ذوي الذكاء تعاملهم مع هؤالء المتفوقين والموهوب

  .[8,0]العالي 
الء كما يمكن أن تعود الخصائص والسمات السلبية لدى هؤ      

 والنسحابيهالعزلة واالنطوائية : والموهوبين من مثل المتفوقين
وذكرت أن األسرة . وسوء التكيف إلى الظروف المحيطة بهم

ة من االضطراب والمدرسة والمجتمع لهم مساهمة في هذه الحال
وأكدت أن هذه الخصائص والسمات السلبية ال  ،لهؤالء الموهوبين

بة أو نتيجة هتعود إلى عوامل مصاحبة لمتغير التفوق والمو 
ولكن تعود إلى ردود فعل المجتمع بكافة  ،الرتفاع نسبة الذكاء

مؤسساته ونظمه وأفرداه ويشكل السبب الرئيسي وراء اإلحباطات 
ونقص الفرص  ،الء المتفوقون والموهوبونالتي يواجهها هؤ 

وأكدت . المتاحة إلشباع حاجاتهم وميولهم واهتماماتهم
استمرار النضج االنفعالي  أن[ 0]وجروس [ 8]هولنجوورث 

وحسن التكيف يعتمد بشكل كبير على األساليب التربوية والتنشئة 
عاملة المحيطين بالطفل المتفوق االجتماعية السليمة وحسن م

باإلضافة إلى حسن اختيار  ،موهوب من أهل ومعلمين وزمالءالو 
البرامج والمناهج التي تساعد على اندماجهم في المجتمع وتشبع 

 .لهم ورغباتهم وتجنبهم تلك الخصائص السلبيةميو 
الطلبة الموهوبين يطورون مهارات  إلى أن[ 3]وُيشير ريدل 

اجتماعية أسهل وأفضل عندما تتاح لهم فرص التفاعل مع أفراد 
 .ممن هم في عمرهم العقلي نفسه

ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة باستقصاء أثر التحاق الطلبة      
فوقين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز في الموهوبين والمت

 .تكيفهم االجتماعي
 أسئلة الدراسة. أ
 :الدراسة األسئلة الفرعية اآلتيةوينبثق عن مشكلة  
 α)داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات  -0

ف االجتماعي في الدرجات المتحققة على مقياس التكي( 0,05 ≤
الثاني للتميز والمدارس مدارس الملك عبداهلل )ُتعزى لفئة الطلبة 

 ؟(العادية
 α)داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات  -0

كيف االجتماعي في الدرجات المتحققة على مقياس الت( 0,05 ≤
 ؟ُتعزى لجنس الطلبة

 α)داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فروق ذات  -3
حققة على مقياس التكيف االجتماعي في الدرجات المت( 0,05 ≤

 ؟(الصف السابع والصف األول ثانوي) ُتعزى للصف
 α)داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0

في الدرجات المتحققة على مقياس التكيف االجتماعي ( 0,05 ≤
 ؟عل بين نوع المدرسة والجنس والصفُتعزى ألثر التفا

 :مسوغات الدراسة 
أتي مسوغات هذه الدراسة من نتائج الدراسات المتباينة ت     

التي يبين بعضها تكيف الطلبة الموهوبين وبعضها اآلخر عدم 
تكيفهم االجتماعي، واالستجابة إلى نتائج الدراسات السابقة والتي 
أشارت إلى ضرورة إجراء مزيدًا من الدراسات على التكيف 

 .راحل عمرية مختلفةاالجتماعي لدى الطلبة الموهوبين وفي م
 أهداف الدراسة . ب
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الطلبة الموهوبين  التحاقتقصي أثر  هدفت الدراسة إلى     
والمتفوقين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز في التكيف 

 .االجتماعي
  ة الدراسـة أهمي. ج

 :األهمية النظرية للدراسة
تأخذ هذه الدراسة قيمتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله،      

إذ يلعب التكيف االجتماعي دورًا أساسيًا وضروريًا في تعلم 
الطلبة وتميزهم، وتركيزها على عينة من الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين الذين يعول عليهم المجتمع الكثير من أجل تقدمه 

واالرتقاء بمستوى الخدمات واللحاق بركب الدول المتقدمة، 
لهم، مما ينعكس على أدائهم في مختلف المجاالت،  ةالمقدم

وتوفير مقياس للتكيف االجتماعي يتمتع بخصائص سيكومترية 
مقبولة ُيساعد في معرفة مستوى التكيف االجتماعي للطلبة 
الموهوبين والمتفوقين، باإلضافة إلى توفير أدب تربوي ونفسي 

 . جتماعي للموهوبين والمتفوقينخاص بالتكيف اال
 :األهمية التطبيقية للدراسة

تتمثل أهمية الدراسة التطبيقية في مساعدة العاملين مع      
الطلبة الموهوبين والمتفوقين من معلمين ومدراء ومرشدين في 
تنمية التكيف االجتماعي بالوسائل والطرق العلمية المناسبة 

االجتماعي وزيادة مستوى التواصل لجعلهم قادرين على التكيف 
 .ومهارات التفاعل االجتماعي لديهم

 التعريفات اإلجرائية . د
هم الطلبة الذين يتم اكتشافهم والتعرف عليهم : الطلبة الموهوبون

من قبل متخصصين والذين لديهم قدرات عالية تؤهلهم للقيام 
ت متقدمة ومختلفة وخدما أداء عال ويقدم لهم برامج تربويةب

إضافية إلى البرامج التربوية العادية من أجل تحقيق إسهاماتهم 
 [.01]ألنفسهم وللمجتمع على حد سواء 

وُيعرف الموهوبون إجرائيًا في هذه الدراسة بأنهم الطلبة      
الملتحقين بمدرسة الملك عبداهلل الثاني للتميز في مستوى الصف 

 ارهم في ضوء جملةالسابع والصف األول الثانوي، والذين تم اختي
 .من المحكات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم

هم طلبة الصفين السابع األساسي والعاشر األساسي : المتفوقون
في المدارس العادية واالوائل تحصيليًا ممن تزيد معدالتهم عن 

35.% 
هو قدرة الفرد على ممارسة السلوك المقبول  :كيف االجتماعيالت

، مما يحقق ، والقيام باألعمال المتوقعة منهالمحيطة بهفي البيئة 
 [.00]له تفاعاًل اجتماعيًا ناجحًا 

وُيعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحصل عليها 
الطالب على مقياس التكيف االجتماعي المستخدم في هذه 

 .الدراسة
 محددات الدراسة. ه
من طلبة الصف السابع اقتصرت هذه الدراسة على عينة  -0

والصف األول ثانوي الفرع العلمي الملتحقين بمدارس الملك 
 .عبداهلل الثاني للتميز بمدينة إربد

مدى دقة المحكات المستخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم  -0
عبداهلل الثاني للتميز هوبين لمدارس الملك في اختيار الطلبة المو 

 .على أنهم موهوبين
 والدراسات السابقةر النظري اإلطا. 3
 :ة الموهوبين في البيئة المدرسيةمشكالت الطلب

إن الكثير من المدارس والنظم التربوية في وقتنا الحاضر لم      
تطور نفسها بالقدر الالزم لتهيئة المناخ المناسب لتفجير طاقات 
الموهوبين وتوجيهها في المسار الصحيح وإلشباع حاجاتهم 

حيث أن هناك العديد من المشكالت . عليمية الخاصةالنفسية والت
وهوبين في المدارس، ومن التي تحول دون رعاية الطلبة الم

غير كافية مثل تقديرات  استخدام فنيات ومحكات: أهمها
، واالختبارات المدرسية للكشف عن الطلبة الموهوبين، المعلمين

يان كون هذه المحكات غير كافية لتحقيق هذا الغرض وفي أح
أخرى قد ال ُتعد مناسبة، وعدم مالئمة المناهج الدراسية 
واألساليب التعليمية لرعاية الطلبة الموهوبين، لذلك يفشل الكثير 
من الطلبة الموهوبين في تطوير جانب كبير من استعداداتهم 
بسبب المعوقات والضغوط التي تنجم عن عدم انسجامهم مع 

ئل تنفيذها وأساليب تقويمها في المناهج واألساليب التعليمية ووسا
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المدارس، فهي ال تتناسب ومقدراتهم كما ال تتيح لهم فرص 
 [.0]الدراسة المستقلة، وال تستثير حبهم لالستطالع 

وتلبية للحاجات الخاصة للطلبة الموهوبين فقد ُأنشئت      
، وأشهر هذه 0310هم في الواليات المتحدة عام مدارس خاصة ب
نهر االبتدائية للمتفوقين وهي تابعة لكلية هنتر المدارس مدرسة 

درجة على  031وُيشترط للقبول بها أال تقل نسبة الذكاء عن 
مقياس الذكاء، وهي تُقدم برامج تقوم على نفس األسس في 

 [.00]المدارس العادية مع إثرائها بما يناسب الطلبة الموهوبين 
س الملك عبداهلل وفي األردن تم افتتاح أول مدرسة من مدار      

م في 0110/0110مي مطلع العام الدراسي الثاني للتميز 
محافظة الزرقاء، وتم افتتاح مدرسة ُأخرى في محافظة اربد في 

فظة البلقاء م، وتم افتتاح مدرسة ثالثة في محا0110/0113عام 
وتوالى افتتاح مدارس ُأخرى في م 0113/0110في عام 

وزارة التربية والتعليم  محافظات المملكة األخرى، ووفرت
االحتياجات الالزمة لنجاح هذه المدارس من حيث االختبارات 
الالزمة لقبول الطلبة والمقررات الدراسية واختيار المعلمين 
وتدريبهم، حيُث تسعى هذه المدارس إلى تقديم خدمات تربوية 
تخصصية تهدف إلى تطوير العملية التعلمية التعليمية للطلبة 

لى تطوير  الموهوبين والمتفوقين لتلبية احتياجاتهم المختلفة وا 
البيئة المدرسية والصفية لتحقيق التنمية والتطوير للموهبة 
واإلبداع عند الطلبة بما يحقق ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص 

مكاناتهم لخدمة الوطن عندهم واستثمار  [.0] طاقاتهم وا 
 :داهلل الثاني للتميزالبرامج والخطط الدراسية لمدارس الملك عب

تنفذ المدرسة عدد من المواد والمناهج وفق نظام الساعات 
 :وعلى النحو اآلتي ،تمدةالمع
 .المنهاج المدرسي األردني -0
تقديمه ، بحيث يتوسع المعلم في المنهاج المدرسي التطويري -0

 :وفق حاجات الطلبة وميولهم، ويتكون من
 .المدرسي األردني أنشطة اثرائية مساندة للمنهاج - أ
 وهي مجموعة مواد ومباحث يدرسها: حصص إجبارية - ب

 الطالب في المدرسة وتكون متطلبًا لغايات النجاح واالنتقال من

 .صف إلى آخر
المسرح، والرسم، : الحصص في مواد متقدمة في مج - ت

 .، وغيرهاواألعالم
 .برنامج خدمة المجتمع المحلي ينفذ في العطل الصيفية - ث
 .تصميم وتنفيذ مشروع وفق منهجية البحث العلمي - ج
قليمية  - ح مشاركة الطالب في أنشطة وأندية ومسابقات محلية وا 

 .وعالمية وغيرها من الفعاليات
 :رس الملك عبداهلل الثاني للتميزأساليب تقييم الطلبة في مدا

مستوى : الطلبة وانتقالهم من صف آلخر علىتعتمد عملية تقييم 
، شاريع واألبحاث، السمات السلوكيةل األكاديمي، المالتحصي

، نتاجات الطالب، خدمة المجتمع األنشطة مشاركة الطالب في
 .المحلي، وتقيم الطالب لذاته

 :طبيعة الدوام المدرسي في مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز
 مساًء يوميًا وحسب( 3-0)الساعة  يبدأ الدوام المدرسي من -

ساعة ( 01)لب ما معدله بحيث يدرس الطا. الطويل نظام اليوم
وزارة التربية والتعليم، نظام المؤسسات التعليمية للطلبة )أسبوعيا 
 (.0100لسنة  01بين والمتميزين رقم الموهو 

 : قبول الطلبة واختيارهم في مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز
اسي تتمثل الفئة المستهدفة من طلبة الصف السابع األس

المختارين من طلبة الصف السادس األساسي في المحافظات، 
ن قبل الوزارة وفق مجموعة من األسس والمعايير المحددة م

 :وعلى النحو التالي
ارس الملك عبداهلل الثاني أسس ترشيح وقبول الطلبة في مد -أ

 :  للتميز
أال يقل معدل الطالب في كل مادة من المواد األساسية التالية . 0
 :ي الصفين الخامس والسادس األساسيف% 35ن ع
 .اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم 
أال يقل المعدل العام للطالب في الصفين الخامس والسادس . 0

 %.31عن 
 يخضع الطلبة الذين انطبقت عليهم معايير الترشيح إلى. 3

 ف عليه ويتماختبار القدرات العقلية الذي تجريه الوزارة وتشر 
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قبول الطلبة الذين حققوا أعلى العالمات في ضوء الطاقة  
 .االستيعابية للمدرسة

أسس انتقال الطلبة إلى مدارس الملك عبد اهلل الثاني  -ب 
 .للتميز

يقبل في مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز الطلبة الراغبون . 0
ق لهم وان باالنتقال من المدارس الحكومية والخاصة الذين سب

خضعوا لبرنامج التسريع األكاديمي، ويكون انتقالهم إلى الصفوف 
 :ى الصف العاشر وفق الشروط اآلتيةمن الصف السابع وحت

يقبل الطالب الراغب باالنتقال إلى مدارس الملك عبد اهلل .  أ
الثاني للتميز إذا سبق له وأن خضع لبرنامج التسريع األكاديمي 

 .األساسية دون شروط مسبقة لمرتين خالل المرحلة
يقبل الطالب الراغب باالنتقال إلى مدارس الملك عبد اهلل .  ب

الثاني للتميز إذا سبق وأن خضع لبرنامج التسريع األكاديمي لمرة 
العلوم )كان معدله في كل مادة من المواد األساسية و  واحدة فقط،
% 35عن ال يقل ( اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية الرياضيات،

 .في الصفين الخامس والسادس وكذلك في المعدل العام
يرفق كل طالب مرشح لالنتقال إلى مدارس الملك عبد اهلل . ج

الثاني للتميز توصية من قبل لجنة تضم مربي الصف والمرشد 
التربوي ومدير المدرسة المنقول منها، وذلك وفق نموذج التوصية 

 .السلوكي واالجتماعي المعتمد
عهد ولي أمر كل طالب بنقل ابنه إلى مدرسة أخرى إذا قلت يت. د

مادة من المــــــواد األساسية عالماته بنهاية العام الدراسي في أي 
 %. 31عن ( اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجليزية)
يخضع الطلبة الراغبون باالنتقال إلى مدارس الملك عبد اهلل . 0

والقادمون من مدارس أجنبية أو عربية من خارج الثاني للتميز 
المملكة إلى أسس الترشيح الخاصة بمدارس الملك عبد اهلل 

 .الثاني للتميز
يرفع جميع الطلبة الذين انهوا الصف العاشر بنجاح من . 3

فما فوق إلى الصف % 01الحاصلين على معدل عالمات 
 . الحادي عشر وفي المدرسة نفسها

 الصف العاشر الذين حصلوا على معدل عالماتينقل طلبة . 0

إلى الفرع العلمي إلى أي مدرسة ثانوية أخرى % 01ما دون 
 .غير مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز

 : الهيئة اإلدارية والتدريسية في مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز
ية لمجموعة من يخضع اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريس

 :لمعايير من أهمهاا
 .أن يكون من حمالة الشهادة الجامعية الماجستير كحد أدنى -0
 .لديه خدمة فعلية في الوزارة ال تقل عن خمس سنوات -0
 .القدرة على التحدث باللغة اإلنجليزية -3
 (.0100 وزارة التربية والتعليم،)التميز في األداء الوظيفي  -0

 :التكيف االجتماعي
االجتماعي هو قدرة الفرد على تكوين عالقات التكيف      

اجتماعية مرضية مع األشخاص المحيطين به، بحيث ال يشعر 
معها باالضطهاد أو بحاجة ملحة إلى السيطرة أو العدوان على 
من يقترب منه أو إطرائهم له، أو استدرار عطفهم عليه، أو طلب 

بط نفسه والمتكيف مع المجتمع هو القادر على ض. المعونة منهم
في المواقف التي تُثير االنفعال فال يثور وال يتهور ألسباب 
بسيطة وال ُيبر عن انفعاالته بصورة طفولية، ولديه القدرة على 

 [. 03]معاملة الناس بطريقة واقعية 
وبما أن البيئة دائمة التغير فهي قد تفرض على الفرد      

ما يجعله ُيغير ظروفًا ومشكالت قد تخلق له من القلق والتوتر 
من أسلوب تفكيره، وطريقة معالجته لهذه المشكالت الطارئة 
بحيث يتمكن في نهاية األمر من حالة من االستقرار والتوازن 
النفسي واالجتماعي، وُيعد التكيف االجتماعي من أهم المتغيرات 
التي يحتاجها الفرد عبر سني حياته األولى، ويرى بعض 

يظهر ضمن ثالث عمليات أساسية  كيفيالباحثين أن السلوك الت
التكيف والتعلم، والتكيف الشخصي االجتماعي، ويؤثر ذلك : هي

 [.3]في حياة الفرد خالل مراحل العمر المختلفة 
ولألسرة أهمية بالغة في تنمية التكيف االجتماعي، فهي      

المجتمع الصغير الذي يعمل على تشكيل شخصية الفرد ونمو 
إذ توفر له حاجاته األساسية التي تساعده على هويته ونضوجها 

 لذلك فإن األسرة التي. النمو والتطور، وتوفر له األمن واالستقرار
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 [.00]ينشأ فيها الفرد يمكن أن تشجع تكيفه االجتماعي أو ُتعيقه 
واألسرة هي البيئة االجتماعية األولى التي تحدد اتجاهات      

. اطاته االجتماعية في المستقبلالطفل األولية نحو اآلخرين، ونش
إن استمتاع الطفل بالخبرات االجتماعية السارة ُيساعد على 

أما إذا كانت خبراته االجتماعية . تطوير اتجاهات إيجابية نحوها
عكس ذلك فقد تؤدي به إلى تجنب االتصال باآلخرين ويكون لها 

 [.0]تأثير سلبي على تكيفه االجتماعي 
ئة االجتماعية التي يمارسها الوالدان تجاه وألساليب التنش     

األبناء دور مهم في مستوى تكيفهم االجتماعي، فقد أشارت 
بعض الدراسات إلى أن األفراد المضطربين نفسيًا وغير القادرين 
على التكيف االجتماعي كانوا ضحية والديهم المتسلطين 

 [.3]والمعاقبين الذين استخدموا أسلوب اإلكراه في تنشئتهم 
ويمكن القول إن التكيف االجتماعي يمكن تنميته، وذلك من      

خالل األسرة والمدرسة بشكل خاص، حيث أنهما القادرتان على 
تعديل سلوك الفرد من خالل التدريب على استراتيجيات التكيف 
االجتماعي الناجح  ومن خالل الدمج في المواقف االجتماعية 

 [. 00]األفراد اآلخرين وتعزيز المشاركة االيجابية مع 
على الدور المهم للمدرسة في التكيف [ 05]ويؤكد درويش      

االجتماعي ألن قصور المدرسة عن إشباع حاجات الطلبة وتلبية 
رغباتهم إنما يعني فشلها في تحقيق التكيف االجتماعي المنشود 

 .بالبيئة المدرسية
ي مرحلة وتبدو أهمية التكيف االجتماعي بشكل بارز ف     

المراهقة لما لهذه المرحلة من خصوصية حيث يصفها بعض 
العلماء بأنها مرحلة جديدة من حيث حساسيتها للتغيرات التي 
تطرأ على حالة الفرد سواًء كان ذلك على المستوى الجسمي أم 
االنفعالي، أم ما يصاحبها من تغير في األحاسيس والمشاعر 

[06.] 
من خالل [ 08]وكوليك وكرازاني  وُيشير كل من كوبيليوس     

ين مراجعاتهم لألدب االمبريقي لألبعاد الشخصية لألفراد الموهوب
الفروق بين المتفوقين وغير : والذي ركز على أربعة قضايا هي

المتفوقين من نفس العمر، الفروق بين المتفوقين وغير المتفوقين 

بين  باختالف العمر، الفروق بين المتفوقين الذكور، الفروق
وقد تبين من خالل . المتفوقين تحصيليًا وذوي التحصيل المتدني

إناثًا يتميزون هذه المراجعات بأن المتفوقين سواء أكانوا ذكورًا أم 
السيطرة، واالجتماعية، والقبول الذاتي، : بالخصائص التالية

واإلحساس بالصحة الجيدة، وتحمل المسؤولية، والنضج 
، والقدرة على التحمل، والكفاية االجتماعي، والضبط الذاتي

العقلية والمرونة، والقدرة على التكيف، والتعاون والشعور بالحرية 
جعات عن فروق بين الشخصية، كذلك لم تكشف تلك المرا

نهم يتشابهون أكثر مما يختلفون، وقد  الذكور واإلناث المتفوقين وا 
م تميز الموهوبون تحصيليًا عن ذوي التحصيل المتدني بمفهو 

أعلى عن قدرتهم العقلية، ويكون مركز الضبط لديهم داخليًا، 
 .وأنهم أكثر استقاللية، ودافعيتهم للتحصيل مرتفعة

 :الدراسات السابقة ذات الصلة
التي هدفت إلى تقصي الفروق في [ 00]دراسة الطاهر      

التكيف االجتماعي بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين، حيُث 
طالبًا وطالبة في ( 500)الدراسة على عينة مكونة من ريت ُأج

الجامعة األردنية، وباستخدام مقياس هنري بورد للتكيف 
االجتماعي، أشارت النتائج إلى أن الطلبة المتفوقين أكاديميًا 
أكثر تكيفًا من الطلبة ذوي التحصيل المنخفض، كما أشارت 

بين الذكور الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 . واإلناث ُتعزى لمتغير الجنس

التي هدفت إلى توضيح العالقة بين [ 03]دراسة آغا      
التوافق النفسي والتحصيل الدراسي لدى الطالب المتفوقين في 
المرحلة الثانوية في دولة االمارات العربية المتحدة ومعرفة 

واالناث الفروق في التوافق الشخصي واالجتماعي بين الذكور 
( 011)المتفوقين وغير المتفوقين وقد تكونت عينة الدراسة من 

انوية، ممن تراوحت أعمارهم بين طالب وطالبة من المرحلة الث
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات  عاماً ( 00 -06)

داللة إحصائية بين المتفوقين وغير المتفوقين من كال الجنسين 
 االجتماعي ولصالح الطلبةفي التوافق بنوعية الشخصي و 

 .المتفوقين
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التي هدفت إلى مقارنة أبعاد التوافق [ 01]دراسة محمد      
النفسي واالجتماعي بين الطالب والطالبات المتفوقين والطلبة 

خلفين دراسيًا وعالقته باالنتماء، وتكونت عينة الدراسة من المت
راسة ، وتوصلت الداآلدابطلبة جامعة عين شمس بكلية ( 00)

إلى وجود ارتباط موجب بين درجات التوافق النفسي واألسري 
واالجتماعي والدراسي ودرجات التوافق األسري واالجتماعي 

 .والفكري والوطني لدى الطلبة المتفوقين
التي هدفت إلى [ 00]وفي دراسة المنيزل والعبدالالت      

التعرف على الفروق في موقع الضبط والتكيف االجتماعي 
مدرسي بين الطلبة المتفوقين تحصيليًا والعاديين في الصف ال
( 050)من الطلبة، ( 313)لعاشر، وتألفت عينة الدراسة من ا

من ( 058)إناث، و( 00)ذكور و( 81)منهم من المتفوقين 
إناث وقد أشارت النتائج إلى ( 00)ذكور و( 85)لبة العاديين الط

ين تحصيليا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوق
والعاديين على موقع الضبط وأبعاد التكيف االجتماعي ولصالح 

كما أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى عدم . المتفوقين تحصيلياً 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتفوقين تحصيليًا 
والعاديين ُتعزى إلى متغير الجنس أو التفاعل بين الجنس 

 .ومستوى التحصيلً 
التي هدفت إلى التعرف على األساليب  [00] سويتاكدراسة      

التي يستخدمها الطلبة المتفوقين بهدف التكيف االجتماعي، 
خدام استبيان التكيف وُأجريت الدراسة في االورجواي، وتم است

، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات (SCQ)االجتماعي 
الجنس  داللة إحصائية في التكيف االجتماعي ُتعزى لمتغير

حيث كانت تستخدم االناث اسلوب االنكار . ولصالح االناث
والمحافظة على مستويات عالية من النشاط أما الذكور فكانوا 

 .يستخدمون اسلوب الضحك
التي هدفت إلى معرفة خصائص [ 03]دراسة العويضة      

الطلبة الموهوبين والمشكالت التكيفية التي يواجهونها وأساليب 
ها في مدرسة اليوبيل في األردن، واستخدم الباحث التعامل مع

طريقة المقابالت شبه المنظمة للحصول على البيانات، وقد شمل 

ي مدرسة اليوبيل للعام مجتمع الدراسة جميع الطلبة المسجلين ف
طالبًا وطالبة، ( 331)والبالغ عددهم ( 0110-0110)الدراسي 

. طالبًا وطالبة ليكونوا عينة الدراسة( 05)حيث اختير منهم 
وتوصلت الدراسة إلى أن صعوبات التكيف التي يواجهها الطلبة 

التحصيل : يمكن تصنيفها في خمسة مجاالت هي الموهوبين
 . الدراسي، والجانب االنفعالي، واالجتماعي، والسلوكي، والمهني

التي هدفت إلى البحث في [ 00]وفي دراسة بيل وبين      
مفهوم الذات االجتماعية، وعالقات الطلبة الموهوبين مع أقرانهم، 
ُأجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينة 
الدراسة من طلبة الصف الرابع والخامس والسادس، تم تقسيمهم 
إلى مجموعتين، تكونت المجموعة األولى من الطالب غير 

الطالب الموهوبين، وأظهرت الموهوبين والمجموعة الثانية من 
النتائج ارتفاع معدالت التفاعل االجتماعي لمجموعة الطالب 

 .الموهوبين مقارنة بمجموعة الطالب غير الموهوبين
التي هدفت إلى تقصي العالقة بين [ 05]دراسة أديمو      

الذكاء االنفعالي والتكيف عند الطلبة المنقولين من المدارس 
ة، وتكونت عينة الدراسة من ارس الثانوياالبتدائية إلى المد

طالب من طلبة المدارس الثانوية المنقولين حديثًا تم ( 011)
اختيارهم عشوائيًا من خمس مدارس ثانوية من مدينة عبدان في 

سنة ومتوسط أعمارهم ( 00-3)اوحت أعمارهم بين نيجيريا تر 
سنة وقد خلصت الدراسة إلى وجود عالقة بين الذكاء ( 00.0)

االنفعالي والتكيف حيث كان هناك ارتباط ايجابي بين مستوى 
الذكاء االنفعالي والتكيف االجتماعي، بمعنى أن ارتفاع مستوى 

 .الذكاء االنفعالي يرافقه ارتفاع في مستوى التكيف االجتماعي
التي هدفت إلى الكشف عن [ 06]دراسة راى واليوت      

يل االكاديمي من خالل العالقة بين التكيف االجتماعي والتحص
قدرات أكاديمية وسلوكية نموذج تنبؤي للطالب الذين يتمتعون ب

مهارات الطالب في مجال معين مثل القراءة والرياضيات )متنوعة 
( ُتسهم في بلوغه النجاح األكاديميواتجاهاته السلوكية التي 

طالبًا وطالبة من طالب الصف الرابع ( 88)وشارك في الدراسة 
وعة والذين تم ممن يتمتعون بقدرات أكاديمية وسلوكية متن والثامن
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، وقد ُقسمت (ويسكنسون)منطقة تعليمية في ( 00)اختيارهم من 
عينة الدراسة بشكل متساو تقريبًا وفقًا للجنس والصف، وطلب 
من معلميهم أن يختاروا طالبا واحدًا من كل مجموعة من 

وكية غير المتطورة، المشاركين ذوي المقدرة األكاديمية، والسل
واستخدم مقياس الدعم . والمقدرة األكاديمية، والسلوكية المتطورة

االجتماعي لدى األطفال والمراهقين، ومقياس مفهوم الذات لدى 
 -نسخة المعلم  –ارات االجتماعية الطالب، ونظام تقييم المه

وامتحانات وسكنسون المعرفية والمفاهيمية لقياس تحصيل 
ت الدراسة أن كل مجموعات المشاركين اختلفت وبين. الطالب

بشكل دال في المهارات االجتماعية، وكشف الطالب من 
مجموعة المقدرة األكاديمية والسلوكية المتطورة عن مستويات 
أعلى بشكل دال إحصائيًا بالتكيف االجتماعي وبلغ معامل 

  .(r.= 66)االرتباط 
شف عن السلوكات التي هدفت إلى الك[ 08]دراسة كورسو      

الصعبة التي تواجه الطفل الموهوب والتي يمكن أن ُتعيق 
به وتحول دون تعلمه ارتباطه بالبيئة االجتماعية المحيطة 

، وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة توفير بيئات مهارات جديدة
يجاد  مساعدة ومساهمة في تطوير الطفل الموهوب، وا 

ثر تكيفًا مع البيئة استراتيجيات تعليمية لجعل الموهوب أك
المحيطة به، مع ضرورة التدخالت المركزة والتي تتمثل بتقديم 
 .إرشادات عملية تقلل من المشكالت التي تواجه الطفل الموهوب

دراسة والتي هدفت إلى الكشف [ 00]كما أجرى المهايرة      
عن أثر برنامج إرشادي جمعي في تنمية مفهوم الذات 

ة الموهوبين والمتفوقين الملحقين بالمراكز االجتماعية لدى الطلب
قد بلغ عدد أفراد عينة و . الريادية في إقليم الجنوب في االردن

وم طالبًا ممن سجلوا أقل الدرجات على مقياس مفه( 01)الدراسة 
، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات الذات االجتماعية

الطلبة داللة إحصائية في مفهوم الذات االجتماعية لدى 
المتفوقين ولصالح مجموعة الطلبة الذين تعرضوا للبرنامج 
االرشادي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم 

 .الذات االجتماعية لدى الطلبة المتفوقين ُتعزى لجنس الطلبة

التي هدفت إلى التنبؤ بالعالقة بين [ 03]دراسة الصمادي      
ي، والتكيف االجتماعي والتحصيل الذكاء العام والذكاء االنفعال

لدى عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية 
طالبًا وطالبة، ( 050)نية حيث تكونت عينة الدراسة من اربد الثا
من  طالبة، وقد توصلت الدراسة( 033)طالبًا و( 000)منهم 

خالل تحليل االنحدار الخطي المتعدد إلى أن الذكاء االنفعالي 
في تفسير التباين في المتغير التابع وهو  تنبؤيهن له قدرة كا

التكيف االجتماعي، كما أظهرت النتائج أن متغيرات الذكاء العام 
في  تنبؤيهوالذكاء االنفعالي والتكيف االجتماعي كان لهما قدرة 

 .  تفسير التباين في التحصيل األكاديمي
الكشف عن أساليب التي هدفت إلى [ 31]دراسة العبويني      

التعلم والسلوك القيادي والتكيف االجتماعي لدى الطلبة 
الموهوبين في االردن، وتكونت عينة الدراسة من الطلبة 

طالبًا ( 001)دهم الموهوبين في مدرسة اليوبيل، والبالغ عد
وطالبة، وقد أظهرت النتائج فيما يخص متغير التكيف 

ي لدى الطلبة الموهوبين االجتماعي أن درجات التكيف االجتماع
قد تراوحت في معظمها بين متوسطة ومرتفعة، كما توصلت 
أيضًا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التكيف 
االجتماعي حسب الصف ولصالح الصف األعلى، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية في التكيف االجتماعي ُتعزى لمتغير 

 .جنس الطلبة
 الجراءاتالطريقة وا. 4

 مجتمع الدراسة. أ
تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع واألول      

ثانوي الملتحقين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز بمدينة اربد 
منهم في الصف ( 000)طالبًا وطالبة  (000)والبالغ عددهم 

منهم في الصف األول  (00)إناث و( 50)ذكور و( 06) السابع
للعام الدراسي . إناث( 01)ذكور ( 00)ي علمي ثانو 

رسة الملك عبداهلل وذلك حسب سجالت مد .0113/0101
 .الثاني للتميز

 عينة الدراسة . ب
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منهم  (01)طالبًا وطالبة  (061)تكونت عينة الدراسة من     
في الصف  (01)ملتحقين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز 

في الصف األول ثانوي  (01)و( إناث 01ذكور و 01)السابع 
من ( 01)و .وقد تم اختيارهم عشوائياً ( إناث 01ذكور و 01)

الطلبة المتفوقين في المدارس العادية، وقد تم اختيار الطلبة 

% 31المتفوقين في المدارس العادية ممن يزيد معدله التراكمي 
م وكذلك 0113/0101حسب نتيجة الفصل الدراسي األول للعام 

في مباحث اللغة العربية واللغة % 31يد عالماتهم عن ممن تز 
االنجليزية والرياضيات والعلوم، وكما هو موضح في الجدول رقم 

(0 .) 
 1جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب المجموعة والجنس والصف
 العدد الجنس الصف المدرسة المجموعة

 
 ملتحقين

 01 ذكور السابع للتميزعبداهلل الثاني 
 01 إناث السابع

 01 ذكور األول ثانوي عبداهلل الثاني للتميز
 01 إناث األول ثانوي

 
 غير ملتحقين

 

 01 ذكور السابع المثنى بن حارثة
 01 إناث السابع رقية بنت الرسول
 01 ذكور األول ثانوي خالد بن الوليد

 01 إناث األول ثانوي ثانوية جمانا للبنات
 161 المجمــــــــــــــــــــــــوع       

 أداة الدراسة  .ج
 :مقياس التكيف االجتماعي

قام الباحثان بإعداد مقياس التكيف االجتماعي باعتماد      
الجوانب السلوكية التي تؤلف مفهوم التكيف االجتماعي وكتابة 

تصف هذه الجوانب للتعرف على فقراته على شكل عبارات 
، مسترشدين ببعض تكيف االجتماعي عند فئات الدراسةمستوى ال

ولت ُبعد التكيف ، التي تنامقاييس المنشورة في األدب السابقال
مقياس التكيف االجتماعي الذي قامت ببنائه : االجتماعي ومنها

اة الجامعية، الذي قامت ومقياس التكيف مع الحي[ 30]األسعد، 
 Jackson Personality Inventoryو[ 30]عربيات  إعدادهب

ومقياس التكيف االجتماعي للموهوبين الذي قامت بإعداده 
 :وفقًا للخطوات التالية[ 03]مادي والص[ 33]عبدالغني 

االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت  -0
 .التكيف االجتماعي

 :تصنيف السلوك إلى فئتين هما -0
 .السلوك التكيفي - أ
 .السلوك غير التكيفي - ب

 .بناء عدد من الفقرات التي تصف السلوك التكيفي -3
 .بناء عدد من الفقرات التي تصف السلوك غير التكيفي -0
فقرة  50صياغة المقياس بصورته األولية حيث تكون من  -5

 :موزعة على ُبعدي التكيف االجتماعي وهي
 .فقرة 08ويقاس بـ السلوك التكيفي  - أ
 .فقرة 05السلوك غير التكيفي ويقاس بـ  - ب
 :صدق المقياس 
 :حقق من صدق المقياس بطريقتين هماتم الت  
وذلك عن طريق عرض المقياس بصورته : دق المحتوىص -0

األولية على عشرة محكمين من حملة درجة الدكتوراه في علم 
والتربية الخاصة في كل لتقويم النفس التربوي واإلرشاد والقياس وا

جامعة اليرموك، واالردنية وعمان العربية للدراسات العليا : من
بهدف التحقق من مالءمة المقياس لتحقيق أغراض الدراسة، 

التي أجمع  وبناء على مالحظات المحكمين؛ تم حذف الفقرات
على أنها ضعيفة حيث ( فما دون% 01)ثمانية محكمين فأقل 

. رة لعدم تمثيلها للبعد الذي تنتمي إليهتم حذف إحدى عشر فق
 .كما تم تعديل صياغة ثماني فقرات لغوياً 
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عية من تم تطبيق المقياس على عينة استطال: صدق البناء -0
طالبًا وطالبة، حيث تم حساب ( 30)خارج الدراسة تكونت من 

معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات المقياس مع العالمة الكلية 
للبعد الذي تنيمي إليه الفقرة وتم حساب معامل ارتباط الفقرة مع 

حيث تم اعتماد معيارين لإلبقاء على . العالمة الكلية للمقياس
ر والمعياران أحدهما دون اآلخالفقرة في المقياس، وال يكفي توافر 

 :هما
أن تتمتع الفقرة بداللة إحصائية في ارتباطها مع العالمة  - أ

 .الكلية للبعد الذي تنيمي إليه
أن ال يقل ارتباط الفقرة مع العالمة الكلية للبعد الذي تنتمي  - ب

 .1.05إليه ومع العالمة الكلية للمقياس عن 
رات لعدم تحقيقها وبعد تطبيق المعايير السابقة تم استبعاد أربع فق

فقرة ( 38)وبذلك أصبح المقياس يتكون من  المعايير السابقة
 :مقياس بصورته النهائية مكونًا منوأصبح ال. فقط
، 5، 3، 0، 0: )فقرة هي( 00)ويقاس : السلوك التكيفي: أوالً 
6، 3 ،01، 00 ،00 ،05 ،08 ،00 ،00 ،00 ،05 ،06 ،

08 ،31 ،33 ،30 ،38) 
، 8، 0: )هي( فقرة 05)ويقاس بـ : ير التكيفيالسلوك غ :ثانياً 
0 ،00 ،03 ،06 ،03 ،01 ،03 ،00، 00 ،03 ،30 ،35 ،

36.) 
 : ثبات المقياس

 :كيف االجتماعي بطريقتين هماتم التأكد من ثبات مقياس الت
حيث ُطبق المقياس على عينة استطالعية  :طريقة اإلعادة -0

ريقة طالبًا وطالبة بط( 31)من خارج عينة الدراسة تكونت من 
عادة االختبار  وبفاصل زمني مدته ( Test-Retest)االختبار وا 

اسبوعان، حيث تم حساب معامل االرتباط الخطي باستخدام 
معادلة بيرسون بين التطبيقين للمقياس بعدية، وقد تراوحت قيمه 

وللمقياس ( 1.80-1.60)دي مقياس التكيف االجتماعي بين لبع
 .الدراسة ألغراضلك مقبواًل ويعد ذ 1.88ككل 

تم حساب ثبات االتساق : طريقة ثبات االتساق الداخلي -0
الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، بحيث تراوحت قيمة 

( 1.83 – 1.85)كيف االجتماعي بين بعدي مقياس الت
 .الدراسة ألغراضويعد هذا مقبواًل أيضا  1.05وللمقياس الكلي 
 :طريقة التصحيح

فقرة وقد تم ( 38)يتكون مقياس التكيف االجتماعي من      
تقسيم الفقرات إلى فقرات إيجابية تعكس السلوك التكيفي، وفقرات 

على درجة يحصل وبهذا تكون أ. سلبية تعكس السلوك الالتكيفي
ويجيب الطالب ( 38)وأقل درجة هي ( 000)عليها الطالب هي 

 :يةالعلى كل فقرة باختيار أحد البدائل الت
 .دائمًا ويحصل على أربع درجات -
 .غالبًا ويحصل الطالب على ثالث درجات -
 .أحيانًا ويحصل الطالب على درجتين -
 .نادرًا ويحصل الطالب على درجة واحدة -

كون مضمونها يعكس  05، 33، 38وتعكس أوزان ثالثة فقرات 
 .سلوكًا تكيفياً 

 :ميم الدراسة والمعالجة االحصائيةتص
 : راسة المتغيرات المستقلة التاليةالدتتناول 

 عادية -تميز  ب -أ: التحاق الطلبة وله مستويان -0
 أنثى -ذكر    ب -أ :الجنس وله مستويان -0
 األول ثانوي -السابع  ب -أ: الصف وله مستويان -3
 .التكيف االجتماعي: ما تتناول المتغير التابع التاليك

 Three Way)م استخدام أسئلة الدراسة فقد ت على ولإلجابة

ANOVA ) 
 نتائجال. 5

هدفت الدراسة الحالية إلى إستقصاء أثر إلتحاق الطلبة      
بمدينة إربد في الموهوبين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز 

طالبًا ( 061)لتحقيق ذلك اختار الباحثان و . التكيف االجتماعي
( 01)السابع واألول ثانوي العلمي  وطالبة عشوائيًا من الصفين

غير ( 01)س الملك عبداهلل الثاني للتميز ومنهم ملتحقين بمدار 
 .ملتحقين
وتم قياس التكيف االجتماعي لدى أفراد الدراسة من خالل      

تطبيق مقياس التكيف االجتماعي الُمعد لهذه الغاية، وتم استخدام 
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لتحليل البيانات  3Way ANOVAتحليل التباين الثالثي 
الواردة من تطبيق مقياس التكيف االجتماعي وفيما يلي عرضًا 

 .للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 داللة نصت أسئلة الدراسة على أنه هل توجد فروق ذات      
 بين متوسطات ( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

وعة الطلبة الملتحقين بمدارس الملك عبداهلل درجات مجم
، ير الملتحقين تعزى ألثر المجموعة، والجنسومجموعة الطلبة غ

 .والصف والتفاعل بينهما
على هذه األسئلة تم حساب المتوسطات الحسابية  ولإلجابة

( 0)واالنحرافات المعيارية لكل من المجموعتين والجدول رقم 
 .يوضح ذلك

 2جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس التكيف االجتماعي تبعًا لمتغيرات المجموعة والصف والجنس

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الجنس الصف المجموعة
 0.30 010.8 ذكور السابع دارس تميزم

 0.13 011.3 إناث
 6.83 010.0 الكلي

 0.18 000.0 ذكور األول ثانوي
 0.06 006.0 إناث
 0.33 000.0 الكلي

 مدارس
 عادية

 3.38 016.3 ذكور السابع
 8.13 013.1 إناث
 0.36 010.6 الكلي

 0.30 005.0 ذكور األول ثانوي
 0.00 010.8 إناث
 0.00 000.3 الكلي

وجود فروق ظاهرية في ( 0)يالحظ من الجدول رقم      
المتوسطات سواء أكان ذلك بالنسبة للملتحقين أم غير الملتحقين، 
وبين الذكور واإلناث، وبين الصف السابع والصف األول الثانوي 
على مقياس التكيف االجتماعي، ولمعرفة داللة هذه الفروق بين 

استخدام تحليل التباين المتوسطات الحسابية وتحديد اتجاهها تم 
يوضح نتائج ( 3)والجدول رقم ( Way ANOVA 3)الثالثي 

 .تحليل التباين الثالثي

 3جدول 
 االجتماعينتائج تحليل التباين الثالثي ألثر المجموعة والجنس والصف والتفاعل بينهما في التكيف 

 الداللة مستوى ف المربعات متوسط الحرية درجات مجموع المربعات التباين مصدر
 .083 .106 0.611 0 0.611 المجموعة
 .150 3.600 005.605 0 005.605 الجنس
 .111 55.000 3053.611 0 3053.611 الصف

 .168 3.806 033.830 0 880.351 الصف×الجنس×المجموعة
- -  60.360 050 3003.011 الخطأ
- - -  053 03001.385 الكلي

أن الفروق بين المجموعتين ( 3)يتضح من الجدول رقم      
لملتحقين الملتحقين بمدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز وغير ا

 عند.( 106)، حيث بلغت قيمة ف ليست ذات داللة إحصائية

 اللة المستخدمةأكثر من مستوى الدوهي .( 083)مستوى داللة 
 .(α ≤ 1.15)في هذه الدراسة  

 ويالحظ أيضًا أن الفروق بين متوسطي درجات الطلبة     
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اللة إحصائية حيث بلغت قيمة ف الذكور واإلناث ليست ذات د
  ..(150)عند مستوى داللة ( 3.600)

كما يالحظ أيضًا من الجدول نفسه أن الفروق بين      
درجات الطلبة في الصف السابع والصف األول ثانوي متوسطي 

عند ( 55.000)داللة إحصائية حيث بلغت قيمة ف ذات 
ه الفروق لصالح الصف األول وجاءت هذ( .111)مستوى داللة 

 .ثانوي
داللة كما ُيبين الجدول السابق أيضًا عدم وجود فروق ذات      

عل التفا ُتعزى إلى( α ≤ 1.15)إحصائية عند مستوى داللة 
( 3.806)، حيُث بلغت قيمة ف بين المجموعة والجنس والصف

 (.1.168)عند مستوى داللة 
 نتائجالمناقشة . 6

 ال توجد فروق ذات داللة"نصت أسئلة الدراسة على أنه      
بين متوسطات ( α ≤ 1.15)إحصائية عند مستوى داللة 

 درجات مجموعة الطلبة الملتحقين بمدارس الملك عبداهلل
ومجموعة الطلبة غير الملتحقين تعزى ألثر االلتحاق، والجنس، 

 .والصف والتفاعل بينهما
 Way 3)ت نتائج تحليل التباين الثالثي وقد أظهر      

ANOVA )إحصائية تعزى لمتغير  عدم وجود فروق ذات داللة
أي (. عبداهلل للتميز والمدارس العاديةمدارس الملك )المجموعة 
الطلبة الموهوبين من المدارس العادية والتحاقهم أن انتقال 

بالمدارس الخاصة بالموهوبين مثل مدارس الملك عبداهلل الثاني 
ولم يعثر الباحثان  للتميز ال يؤثر في التكيف االجتماعي للطلبة،

على دراسات تتعلق بأثر التحاق الطلبة الموهوبين بمدارس الملك 
 .عيعبداهلل الثاني في التكيف االجتما

ومن خالل مقارنة نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسات      
السابقة التي أجريت على التكيف االجتماعي لدى الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين لوحظ أنها تتفق مع نتائج بعض الدراسات 

التي توصلت إلى عدم  [18]فهي تتفق مع نتيجة دراسة الطاهر 
زى لمتغير الجنس لدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتع

 .الطلبة الموهوبين

كما وتتفق نتيجة هذه الدراسة أيضًا مع نتيجة دراسة      
التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة  [28]المهايرة 

 .إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس لدى الطلبة الموهوبين
التي  [30]كما وتتفق أيضًا مع نتيجة دراسة العبويني      

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى إلى توصلت إ
متغير الجنس لدى الطلبة الموهوبين الملتحقين بمدارس اليوبيل 

 .في االردن
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية      

لألفراد مجتمع الدراسة حيُث أصبحت تُتاح فرص متكافئة لتفاعل 
لى حد سواء، ولم يعد التفاعل الذكور واإلناث مع البيئة ع

مقتصرًا على الذكور دون اإلناث أو العكس، باإلضافة إلى 
تماثل االستعدادات والقدرات وخصوصًا القدرات العقلية لدى 
اإلناث والذكور، وتشابه الظروف االجتماعية واالقتصادية ألفراد 

 . العينة
ن ويمكن أن يعود ذلك أيضًا إلى أن الطلبة الموهوبي     

والمتفوقين ال يشعرون بالتهديد من اآلخرين، ويدركون أهمية 
المشاركة والتعاون مع اآلخرين، ويميلون إلى االختالط مع 
الجميع للمشاورة والمساعدة في حل المشكالت التي يمكن أن 
تواجههم، كما أن لديهم قدرة جيدة إلقامة عالقات اجتماعية، 

كما أن الطلبة . ع اآلخرينواستخدام مهارات التواصل المختلفة م
الموهوبين يطورون مهارات اجتماعية عندما تتاح لهم فرص 

  [9].التفاعل مع أفراد ممن هم في عمرهم العقلي نفسه 
وتختلف نتيجة هذه الدراسة أيضًا مع نتيجة دراسة سويتاك      
التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى  [22]

 .الطلبة الموهوبين ولصالح اإلناث لمتغير الجنس لدى
التنشئة  كن تفسير هذا االختالف إلى أسلوبويم     

الختالف ، و  [3]االجتماعية الذي ُيستخدمه اآلباء مع أبنائهم
في االورجواي بينما  [22]سويتاك  البيئة حيث ُأجريت دراسة

 . أجريت الدراسة الحالية بمحافظة اربد في االردن
فتلتقي ( الصف)ص متغير المستوى الدراسي يما يخأما ف     

ودراسة   [30]نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة العبويني



342014
 

14 

اللتين توصلتا إلى وجود فروق ذات    [21]المنيزل والعبدلالت
 الموهوبين داللة إحصائية في التكيف االجتماعي لدى الطلبة

ولصالح المستوى  -الصف  –ُتعزى إلى المستوى الدراسي 
 .علىاأل

ويمكن تفسير ذلك بالخبرات المتنامية التي يتعرض لها      
الطلبة بارتفاع المستوى الدراسي فكلما ارتقى الطلبة لمستوى 
دراسي أعلى زادت معرفتهم وخبرتهم بالبيئة المدرسية وبالتالي 

 .  زيادة قدرتهم على التفاعل االيجابي مع اآلخرين
ًا مع نتيجة دراسة المنيزل وتتفق نتيجة هذه الدراسة أيض     

والعبدالالت التي توصلت إلى عدم وجود تفاعل بين الجنس 
ويمكن تفسير ذلك بأن الطلبة الموهوبين  .ومستوى الطلبة

يتشابهون أكثر مما يختلفون وأن المستوى الدراسي يلعب دورًا 
مهمًا في التكيف االجتماعي فكلما ارتفع المستوى الدراسي ازداد 

 .كيف االجتماعي للذكور واإلناث على حد سواءمستوى الت
 التوصيات. 7

من نتائج يوصي الباحثان بما  في ضوء ما توصلت إليه الدراسة
 :يلي
االهتمام بوضع البرامج التدريبية المناسبة التي تعمل على  -0

تحقيق مستوى أفضل من التكيف االجتماعي خصوصًا للطلبة 
 .الموهوبين في المدارس العادية

زيادة تفعيل دور المرشدين النفسيين في متابعة الطلبة  -0
رشادهم للوصول إلى مستويات أعلى من التكيف  الموهوبين وا 

 .االجتماعي
إجراء مزيدًا من الدراسات حول التكيف االجتماعي وعالقته  -3

ببعض المتغيرات لدى الطلبة الموهوبين على صعيد المجتمعات 
 .وصاً العربية عمومًا واألردني خص

إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول المقارنة بين فئة  -0
 .ين وفئات التربية الخاصة األخرىالموهوب

 المراجع
 المراجع العربية. أ

الموهبة والتفوق . (0110)جروان، فتحي عبدالرحمن  [2]
 .دار الفكر: ان، الطبعة الثالثة، عمواالبداع

الرفض االبوي عالقة  .(0330)نصر الدين، جابر  [3]
 ، جامعة، رسالة ماجستير غير منشورةبالتكيف النفسي

 .الجزائر

الصحة النفسية دراسات في . (0335)فهمي، مصطفى [13] 
 .القاهرة: مكتبة الخانجي ،3ط ،سيكولوجية التكيف

علم نفس النمو، ماسية (. 0110) .الزعبي، احمد محمد [14]
 .للثقافة العربية، عمان

، التربية السياسية للشباب .(0306)، كمال درويش [15]
 .منشأة المعارف: ندريةاالسك

الصحة النفسية، وزارة (. 0335) .االلوسي، جمال حسين [16]
 .عالي والبحث العلمي، جامعة بغدادالتعليم ال

الفروق في التكيف . (0300) .الطاهر، مي سليم [18]
طلبة االكاديمي بين المتفوقين وغير المتفوقين من 

ورة، الجامعة رسالة ماجستير غير منش ،الجامعة األردني
 .االردن: األردنية

التوافق النفسي واالجتماعي (. 0331)، كاظم ولى آغا [19]
دراسة : لمتفوقين دراسيًا وغير المتفوقينعند الطالب ا

مقارنة على طالب المرحلة الثانوية من الجنسين  تجريبية
مجـلة بحوث جامعة . لمتحدةفي دولة االمارات العربية ا

(. 08)العدد  .(سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية)حلب 
 .083-003ص

دراسة مقارنة األبعاد (. 0330)مجدة، أحمد  محمد [20]
طلبة والطالبات التوافق النفسي واالجتماعي بين ال

خلفين دراسيًا وعالقته والطلبة والطالبات المتالمتفوقين 
-005ص ( 0)العدد ، دراسات نفسيةمجلة . باالنتماء
033. 

 موقع. (0335)المنيزل، عبداهلل فالح والعبدالالت، سعاد  [21]
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 دراسة مقارنة بين: الضبط والتكيف االجتماعي المدرسي      
مجلة دراسات . الطلبة المتفوقين تحصيليًا والعاديين

أ،  00، المجلد الجامعة االردنية (العلوم االنسانية)
 .6العدد

طالب الواقع التكيفي لل. (0110)العويضة، سلطان [23] 
 ، العددمجلة العلوم التربوية .الموهوبين في مدرسة اليوبيل

 .083-068ص (0)

أثر برنامج . (0118)المهايرة، سليمان عبدالرحمن  [28]
لذات االجتماعية لدى إرشادي جمعي في تنمية مفهوم ا

لمراكز الريادية في الموهوبين والمتفوقين في ا الطالب
، جامعة مؤتة. ماجستير غي منشورة رسالة ،إقليم الجنوب

 .االردن

العالقة بين الذكاء . (0118)الصمادي، محمد عبدالغفور [29] 
 :العام والذكاء االنفعالي والتكيف االجتماعي والتحصيل

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة  .دراسة تنبؤية
 .االردن: موكالير 

أساليب التعلم والسلوك . (0110) .عبويني، بسمة موسىال [30]
طلبة الموهوبين في القيادي والتكيف االجتماعي لدى ال

، كلية التربية، رةأطروحة دكتوراه غير منشو . األردن
 .األردن: جامعة عمان العربية للدراسات العليا

أثر كل من  (.0330) .االسعد، ميسون احمد ناجي [31]
والجنس والعمر على التكيف االجتماعي التنشئة األسرية 

، رسالة ماجستير 06-00الفئات العمرية من  لألفراد في
: دراسات العليا، الجامعة االردنيةكلية ال غير منشورة،

 .عمان

بناء برنامج إرشادي . (0110) .عربيات، أحمد عبدالحليم [32]
. للتكيف مع الحياة الجامعية في الجامعات األردنية

 لية التربية، الجامعة، كتوراه غير منشورةأطروحة دك

 .بغداد: المستنصرية       

الذكاء االنفعاليّ  .(0101). عبدالغني، وسام يوسف [33]
ومفهوم الذات لدى أطفال  وعالقته بالتكيف االجتماعيّ 

توراه أطروحة دك .الموهوبين والعاديين في األردن الروضة
، جامعة عمان العربية للدراسات غير منشورة، كلية التربية

 .األردن :العليا
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THE EFFECT OF  ENROLLING  GIFTED  

STUDENTS AT  KING ABDULLAH II SCHOOLS 
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College of Education                                College of Education 
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Abstract_ This study aimed to investigate the effects of gifted students enrolment in king Abdullah the 2
nd

 

distinctive school on social adaptation. The sample of the study consisted of 160 students (male and female) 

80 of them already enrolled in king Abdullah  the 2nd distinctive schools (40 in seventh grade, 20 of which 

are male students and 20 female students) and (40 in 11
th
 grade, (20 of which are male students and 20 

female students). The sample was randomly selected. Another 80 students with same grade levels were 

selected from regular schools. The scale on social adaptation which was a researchers developed scale, was 

administered after validity and relativity were conducted. 

     Results showed no significant differences between students enrolled at King Abdullah the 2
nd

 distinctive 

school and those not enrolled in the school on the overall result of the scale. Also results showed a 

significant difference between 7
th

 grade students and 11
th

 grade students in favor of 11
th

 grade students for 

those who are enrolled in the school, whereas no significant differences were found based on gender and no 

significant that can be related to the interaction between the groups, the class and gender of gifted students. 

Keywords: Social Adjustment, King Abdallah schools for the distinguished, Gifted Students, talent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


