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الكشف عن بعض املشكالت السلوكية لدى الطلبة 
 املوهوبني يف حمافظة بيشة

 *علي فايز الشهراني 

 

  

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض املشكالت السلوكية لدى الطلبة املوهوبين في مرحلة املتوسطة والثانوية في محافظة بيشة، -امللخص

( إناثا، 60( منهم ذكور، و)60( طالب وطالبة في املرحلتين املتوسطة والثانوية )120واتبع الباحث املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة موزعة على سبعة مشكالت. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة املشكالت 42خدم الباحث مقياس مشاكل الطلبة املوهوبين يتكون من )واست

، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت املوهوبين )الكمال، عدم تفهم الوالدين، سوء التكيف امل
ً
درس ي، عند الطلبة املوهوبين كان متوسطا

 ملتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أبعاد )الخوف من الفشل، املناهج وطرق التوق
ً
 عات العالية( تبعا

ة في التدريس، املماطلة( تعزى ملتغير النوع، ووجود فروق في درجة املشكالت تعزى ملتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائي

من الفشل،  مشكالت املناهج واملماطلة تعزى ملتغير املرحلة الثانوية لصالح املرحلة الثانوية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد )الخوف

 مناشدة الكمال، عدم تفهم الوالدين(. 

 ي.املشكالت السلوكية، املوهوبين، التكييف املدرس الكلمات املفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لسعودية، جامعة الباحة، اململكة العربية استيرب ماجطال*
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 بيشة محافظة في املوهوبين الطلبة لدى السلوكية املشكالت بعض عن الكشف
 املقدمة. 1

تعد قضية تعليم الطالب املوهوبين قضية بالغة األهمية في بناء األوطان،       

 مثمر تستفيد منه تلك األوطان 
ً
إذ أنهم ثمرة جيدة ستكون بعد ذلك زرعا

ولهذا تسعى معظم الدول ألن تؤهل هؤالء الطالب بحيث يكونون أداة فعالة 

ؤالء الطلبة تساعد في تنميتها، وتتوجه هذه الدول إلى متابعة ومالحظة ه

محاولة جاهدة إلى أن تساعدهم لتنمية قدراتهم أو من باب أخر مساعدتهم 

 في حل املشكالت التي قد يواجهونها من خالل املتابعة والتقييم.

ومن املعروف أن لكل مرحلة من مراحل العمر مشكالتها الخاصة بها، تؤثر      

 على شخصية الفرد، والطالب املوهوبو 
ً
ن ليسوا بمنأى عن سلبا وإيجابا

تعرضهم ملشكالت مختلفة شأنهم شأن فئات االطفال من مستويات أخرى، 

فقد يواجهون املشكالت نفسها التي يواجهها أقرانهم العاديون خالل مراحل 

 [.1نموهم في أحيان أخرى ]

ونظرا لتميز الطالب املوهوب في صفاته الشخصية، والسلوكية،      

، والقيادية، واالجتماعية فإنه يواجه مشكالت قد واالنفعالية، والتعليمية

تنجم عن امتالكه لهذه الصفات، وخصوصا مع مجتمع الرفاق في املدرسة، 

 [.2أو مع أفراد أسرته، وربما مع املتجمع املحيط به ]

توجد العديد من التصنيفات ملشكالت الطلبة املوهوبين ومن هذه      

هوبين تندرج تحت صنفين رئيسين هما التصنيفات: ما يرى أن مشكالت املو 

مشكالت داخلية املنشأ، ومشكالت خارجية املنشأ، فاملشكالت ذات املنشأ 

الداخلي للموهوبين تنتج عن شخصية املوهوب ذاتها، ويكون لها عالقة 

بتكوينه، ومن املشكالت مثال املشكالت الجسمية التي ال تتوافق مع نموه 

بين النضج العقلي والنضج االنفعالي للموهوب العقلي، كما أن عدم التوازن 

 يؤدي إلى مشكالت نفسية مثل الضغط النفس ي والقلق واالنعزال سليمان

[. أما املشكالت ذات املنشأ الخارجي فتعود إلى أسباب أسرية ومدرسية 3]

 [.4ناجمة عن تفاعل املوهوب مع البيئة الخارجية ]

% من 5-2والدراسات العلمية أن هناك ما نسبته بين وقد أثبتت البحوث      

الناس يمثلون الطلبة املوهوبين، حيث يبرز من بينهم صفوة العلماء 

واملفكرين واملصلحين والقادة واملبتكرين واملخترعين، والذين اعتمدت 

اإلنسانية منذ أقدم عصورها في تقدمها الحضاري على ما تنتجه أفكارهم 

 [.5] ات وإبداعات وإصالحاتوعقولهم من اختراع

 اإلطار النظري . 2

يمكن النظر إلى التفوق بكثير من األشكال والطرق ففي حين يؤكد بعض       

العلماء والباحثين على التفوق في املوهبة، يؤكد آخرون على التفوق في األداء، 

وفي حين يبحث البعض عن مظاهر املوهبة في الذكاء املقاس، يبحث عنها 

 [. 6] في عدد متنوع من القدرات اإلنسانيةآخرون 

وبذلك اختلفت النظرة إلى من هو املوهوب باختالف الرؤية أو الزاوية التي       

ُينظر منها إلى املوهبة، واختالف الناظر إليها، فالدارسون للذكاء أو القدرة 

الفطرية العامة يعتبرون األداء على اختبارات ومقاييس ذكاء معينة وسيلة 

للتعرف على املوهوبين، ولكن مع التعمق في دراسة الذكاء والقدرة العقلية 

العامة وجد أنها قدرة مركبة وتتكون من طائفة من القدرات، وصل بها 

قدرة عقلية. وبهذا تكون املوهبة أو التفوق في  120جيلفورد وزمالؤه إلى 

 من قصره على مؤشر واحد هو نس
ً
 بة الذكاءطائفة معينة من القدرات بدال

[7 .] 

وتتعدد املصطلحات التي تعبر عن مفهوم الطفل املوهوب، مثل مصطلح       

، والطفل Genius Child، والطفل العبقري Superior Childالطفل املتفوق 

هو  Gifted Child، ويعتبر مصطلح الطفل املوهوب Talented Childاملتميز 

 
ً
 [. 8] أكثر املصطلحات شيوعا

م( املتفوق بأنه: "الطفل الذي يعتبر فوق العادة 1973ويعرف كارتر جود )

بالنسبة لعدد من الصفات والقدرات، خاصة تلك املتعلقة باألطفال الذين 

 [. 10] يبدون قدرات ذكاء مميزة، وتطور اجتماعي وعضوي أكثر من العادي

 Silverman [13][؛ 12] ؛ جروان[11] بحيري صنف العديد من الباحثين ال

 الكتابات التي تناولت حاجات املوهوبين ومشكالتهم إلى مجموعتين:

 عرضة للمشكالت، وخاصة عندما 
ً
_ ترى األولى أن املوهوبين واملتفوقين عقليا

تكون املوهبة من مستوى مرتفع، حيث تزيد هذه املوهبة من عرضة الطفل 

تقد مدعموا وجهة النظر هذه؛ أن األطفال للمصاعب التكيفية. ويع

املوهوبين عرضة للمشكالت االنفعالية واالجتماعية، وأنهم أكثر حساسية 

للصراعات االجتماعية، ويمرون بدرجات من االغتراب والضغوط أكثر من 

أقرانهم، وذلك نتيجة لقدراتهم املعرفية، وبالتالي هناك حاجة إلى التدخل 

ن حيث مساعدتهم على التغلب على الصعوبات واالهتمام بشكل خاص م

واملشكالت النادرة التي قد تصادفهم، والتي يمكن وصفها بأنها من النوع 

 الخاص.

_ أما الثانية؛ فترى أن األطفال املوهوبين باستطاعتهم االعتماد على أنفسهم، 

وأنهم كمجموعة يظهرون مستوى جيد من التكيف العاطفي، وأقلية منهم 

 يعانون م
ً
ن مشكالت ويحتاجون إلى تدخل خاص، ألنهم بوجه عام أكثر تكيفا

من األطفال غير املوهوبين. وتؤكد هذه النظرة على أن املوهبة تحمي األطفال 

من سوء التكيف، وأنه لدى املوهوبين قدرة أكبر على فهم الذات واآلخرين 

مل مع نتيجة لقدراتهم املعرفية الكبيرة، ولذا تكون قدرتهم على التعا

الضغوط والصراعات أكثر من أقرانهم. وتدعم الدراسات البحثية هذه 

 أفضل من أقارنهم 
ً
النظرة حيث تؤكد أن األطفال املوهوبين يظهرون تكيفا

 [. 14,15,16,17,18العاديين ]

[ على وجود تناقض في نتائج األبحاث، فحين 13ومن هنا يؤكد سيلفرمان ]

االجتماعي والعاطفي للموهوبين، تعارضت  أبدت العديد من األبحاث التكيف

نتائج األبحاث الكلينيكية مع ذلك وترى أن األفراد املوهوبين يتعرضون 

 من الناحية االجتماعية.
ً
 لصراعات داخلية باإلضافة إلى أنهم أقل تكيفا

ولكن عند إمعان النظر، يالحظ أنه ال يوجد تعارض بين وجتهي النظر      

 السابقتين، ذلك أن 
ً
الباحثين الذين يرون أن األطفال املوهوبين أكثر تكيفا

 في برامج أكاديمية 
ً
وبإمكانهم االعتماد على أنفسهم، اختاروا عادة أطفاال

 واملوهوبين. وأن هؤالء األطفال 
ً
 لألطفال املتفوقين عقليا

ً
صممت خصيصا

، وأنهم كا
ً
نوا حين تم اختيارهم، فال بد أن تحصيلهم في املدارس كان مميزا

، وبشكل عام لم يمروا بخبرات تنطوي 
ً
 ومتفاعلين اجتماعيا

ً
متوافقين نفسيا

 على مشكالت نفسية أو اجتماعية.



49 

من ناحية أخرى، فإن الباحثين الذين يالحظون بعض املشكالت لدى      

 ما يكون ذلك من خالل املعلومات التي يجمعونها من 
ً
األطفال املوهوبين، غالبا

 كية أو من دراسة الحاالت.املواقع اإلكليني

وتؤكد أدبيات البحث النفس ي والتربوي أنه يمكن تقسيم مشكالت       

األطفال املوهوبين إلى: مشكالت داخلية املنشأ، ومشكالت خارجية املنشأ. أما 

املشكالت داخلية املنشأ؛ فهي التي تظهر بداية مع الطفل نفسه، بصرف 

بيئة األسرة أو بيئة املدرسة_، وأنها نابعة  النظر عن التأثيرات البيئية _سواء

من شخصية الطفل املوهوب، ولها عالقة بسمات هذه الشخصية. أما 

املشكالت خارجية املنشأ فهي تلك املشكالت التي تتعلق بأسباب بيئية، وهي 

ناجمة عن تفاعل الطفل مع أسرته والبيئة املحيطة به، كثقافة املجتمع، وما 

 [. 3] بيئية أخرى  إلى ذلك من عوامل

 بأكثر من        
ً
وقد بدأ االهتمام بالحاجات اإلرشادية للطالب املوهوبين متأخرا

ثالثة عقود عن بداية االهتمام بحاجاتهم التربوية أو التعليمية. ويعود الفضل 

بداية في إثارة االهتمام بحاجاتهم اإلرشادية، للباحثة واملربية ليتا 

من جامعة  Stanleyالتي وصفها جوليان ستانلي  Hollingworthهولينغويرث 

جونز هويكنز بأنها الحاضنة واألم لحركة تعليم الطفل املوهوب في الواليات 

 .[12] املتحدة األمريكية

 من الصعوبات واملشكالت التي قد تحول     
ً
ويواجه الطالب املوهوب كثيرا

 إلى سوء التوافق
ً
، وتدفعه أحيانا

ً
 عسيرا

ً
االجتماعي، وقد ينتابه  حياته أمرا

القلق والتوتر الشديد أحيانا أخرى، وتعد مشكلة الطالب املوهوب األساسية 

هي كيف يتعلم ويقابل هذه املشكالت واملضايقات التي قد تنشأ من تباعده أو 

 [.19انشقاقه عن املألوف ]

ها أن وبما أن املشكالت واإلحباطات البيئية التي يواجهها املوهوب من شأن      

تعرقل نمو استعداداته وتكفها، لذا فقد يكون من شأن إلقاء الضوء على 

بعض هذه املشكالت وبيان سبل السيطرة عليها، إثارة النتباه املهيمنين على 

أمور التنشئة االجتماعية والتربية والتعليم والخدمة النفسية إلى ضرورة 

وطرائق تعاملهم مع الطفل تهيئة البيئة املنزلية واملدرسية وتحسين خدماتهم 

املوهوب، بالكيفية التي تساعده على استثمار طاقاته وتنميتها إلى أقص ى ما 

يمكنها الوصول إليه، فبهذا فإن االهتمام بحاجات ومشكالت املوهوبين يحقق 

العديد من الفوائد؛ فمنها ما يعود على املوهوب نفسه، بحيث يتم تلبية 

ه ذلك على تحقيق حياة كريمة متميزة على حاجياته وحل مشكالته، فيساعد

املستوى الفردي، ومنها ما يعود على املجتمع من فوائد جمة، حيث أن 

املجتمعات التي تستغل طاقات أبنائها اإلبداعية، وتقدم لهم الرعاية الكافية 

وتحل مشكالتهم، وتتبنى نتاجاتهم اإلبداعية وتستثمرها ال شك ستصل إلى 

 [.20زدهار وال تكون عالة على بقية املجتمعات املنتجة ]الرقي والتقدم واال 

ويشار إلى أن مشكالت املوهوبين ال ترجع فقط إلى امتيازهم وتفوقهم     

فقط، بل قد ترجع إلى مواقف اآلخرين منهم واستجاباتهم ملواهبهم، وبالتالي 

[، 1] إلى موقف املوهوبين نحو أنفسهم وشعورهم نحو عبقريتهم موس ى

وهناك من يرجع مصادر مشكالت املوهوبين إلى التباين في مستويات نموهم 

 [. 22الفكري، والجسمي واالجتماعي، والعاطفي ]

قد ترجع مشكالت الطالب املوهوب في نطاق املدرسة إلى وضعه في قالب      

تقليدي دون مراعاة اختالفه عن غيره من الطلبة، كما أن عدم قدرة املعلم 

هم حاجات الطالب املوهوب، وقدراته الخاصة قد تسهم في تفاقم على ف

 [. 2مشكالت هذا الطالب ]

وهناك ضرورة ملحة إلى تلمس مشكالت الطالب املوهوب، والتعرف عليها،     

ثم التدخل ممن لهم صلة مباشرة مع هذا الطالب سواء أكانوا مرشدين 

لب على مواجهة تلك تربويين أو معلمين أو األهل؛ وذلك ملساعدة الطا

 [.4املشكالت؛ ومعرفة كيفية التعامل معها ]

ومن املفارقات في حياة املوهوب أن السمات والقدرات اإليجابية لديه، قد       

تعرضه للمشكالت مع اآلخرين، ال بسبب امتالكه لها، بل بسبب تميزه عنهم 

عالية تمكنه من  فيها؛ فعلى سبيل املثال يمتلك الطالب املوهوب فعالية ذاتية

إدراك ما لديه من قدرات عقلية ومهارات تميزه عن غيره، مما ينشأ بسببها 

مشكالت متعددة تعيق تكيفه مع بيئته الخارجية وتسبب له العديد من 

االضطرابات النفسية والسلوكية، األمر الذي يستدعي ضرورة الحاجة إلى 

ديد من الباحثين من أمثال االهتمام والرعاية الخاصة، وهذا ما عبر عنه الع

 [ باملنشأ الداخلي ملشكالت املوهوبين.4[، والزعبي ]24[، وشقير ]23السرور ]

 مشكلة الدراسة. 3

تنبع مشكلة الدراسة من عنوانها حيث ان مشكلة املراهقة من إحدى         

املشكالت التي تواجه الطالب املوهوبين واملتفوقين وتعيق مسار تقدمهم 

وهبتهم، وقدراتهم اإلبداعية، فتأثر سلبا على مستقبلهم عكس ما وتنمية م

ُيتوقع لهم، ولهذا فأن مشكلة الدراسة تتجلى في مشكالت املراهقة عند 

الطالب املوهوبين، ورؤية الحلول التي تقدمها وزارة التعليم محاولة حل هذه 

حاول املشكالت وتقديم مقترحات تساهم في حل هذه املشكالت، وبالتحديد ت

 :الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية

 أ. أسئلة الدراسة

 ما درجة مشكالت املراهقة لدى الطلبة املوهوبين في منطقة بيشة؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مشكالت املراهقة لدى عينة الدراسة 

 تبعا ملتغير الجنس؟

مشكالت املراهقة لدى عينة الدراسة هل توجد فروق ذات داللة احصائية في 

 تبعا ملتغير املرحلة التعليمية؟

 أهمية الدراسةب. 

تنبع اهمية الدراسة من أهمية الطالب املوهوب واملتفوق في بناء      

املجتمعات التي تحمل لبنة وهبتهم بين أيديها، حيث أن الطالب املتفوق 

موهبتهم وقدراتهم العقلية  واملوهوب إذا تم رعايتهما والتكفل بكل ما ينمي

تضمن تلك املجتمعات ببناء مجتمع قوي البنية يساهم في الحياة العملية 

وتنمية وازدهار هذه املتجمعات، ولذلك فأن أهمية الدراسة تتجلى في 

الوقوف على مشكالت املراهقة التي يوجهها الطالب املوهوبين واملتفوقين 

من بعد بأن يحاولوا من خالل هذه أساب تواجدها لتكون سبيال للباحثين 

الدراسة التي توضح أهم مشكالت املراهقة وأهم أسبابها في إيجاد برامج 

 وحلول لها تساهم في حل تلك املشكالت.

 أهداف الدراسةج. 

هذه الدراسة بشكل رئيس إلى الكشف عن العالقة بين مشكالت  تهدف

 املراهقة عند الطالب املوهوبين وعالقتها بالعمر والجنس واملرحلة 

 الدراسية، ويتفرع عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية التالية: 

 التعرف إلى مشكالت املوهوبين واملتفوقين في محافظة بيشة. 

 ت املراهقة عن املوهوبين واملتفوقين والبيئات األسرية. التعرف إلى مشكال 

الكشف عن الفروق في مشكالت الطالب املوهوبين واملتفوقين عن متغير 

 الجنس. 
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 مصطلحات الدراسةد. 

مشكالت الطالب املوهوبين: املشكالت النوعية والخاصة التي يواجهها       

[. 1إبداعية متميزة" موس ى] املوهوبون بسبب ما يمتلكونه من مواهب ومهارات

وتشمل هذه املشكالت في الدراسة الحالية مشكلة الخوف من الفشل، 

ومناشدة الكمال، وعدم تفهم الوالدين لحاجات املوهوب الشخصية، وسوء 

التكيف املدرس ي، واملماطلة، واملناهج الدراسية وطرق التدريس، والتوقعات 

لتي يحصل عليها الطالب املوهوب على العالية. وتعرف إجرائيا بأنها الدرجة ا

مقياس الكشف عن مشكالت للطلبة املوهوبين بأبعاده السبعة املستخدمة 

 في الدراسة الحالية.

الطالب املوهوبين: استخدمت مفاهيم كثيرة ذات معان مختلفة للداللة على 

ما يتميز به الفرد من استعدادات مرتفعة، كاملوهبة والتفوق، وتأثرت هذه 

فاهيم في أذهان الباحثين بتطور املعرفة عن الصلة فيما بينها وعوامل امل

 أخرى كالذكاء والتكوين العقلي للفرد، والوراثة والبيئة.

املراهقة: املراهقة في علم النفس يعني: االقتراب من النضج الجسمي والعقلي 

بدأ والنفس ي واالجتماعي، ولكنه ليس النضج نفسه، ألنه في مرحلة املراهقة ي

الفرد في النضج العقلي والجسمي والنفس ي واالجتماعي ولكنه ال يصل إلى 

 سنوات. 9اكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 

تعني التدرج نحو  adolescereأما األصل الالتيني للكلمة فيرجع إلى كلمة 

النضج الجسمي والعقلي والنفس ي واالجتماعي والعاطفي أو الوجداني أو 

 النفعالي.ا

 حدود الدراسة ومحدداتها:

الحدود املكانية والحدود الزمانية: تقتصر هذه الدراسة على الطالب 

املوهوبين واملتفوقين الذكور واإلناث في املرحلة املتوسطة والثانوية في 

محافظة بيشة في اململكة العربية السعودية في الفصل الدراس ي الثاني من 

  ( هـ.1438_  1437العام )

الحدود املوضوعية: تتمثل في تحديد الدراسة ملشكالت املوهوبين من خالل 

استخدام اداة قياس مشكالت املوهوبين واملتفوقين وهو عبارة عن استبانة 

( فقرة موزعة على سبعة أبعاد وقد تحددت مشكالت املراهقة 42مكونة من )

ناشدة عند املوهوبين في هذه الدراسة بمشكالت الخوف من الفشل وم

الكمال، وعدم تفهم الوالدين لحاجات املوهوبين الشخصية، وسوء التكيف 

 املدرس ي، واملماطلة، واملناهج الدراسية وطرق التدريس، والتوقعات العالية.

الحدود البشرية : وتتمثل بالطالب املوهوبين واملتفوقين املصنفين بأنهم  

موهوبين من قبل قسم رعاية املوهوبين في املرحلتين املتوسطة والثانوية 

 للبنين والبنات في محافظة بيشة.

 الدراسات السابقة. 4

 وطالبة من1499[ بدراسة على عينة مكونة من )25قام محاسنة ]     
ً
 ( طالبا

( من 753، منهم )1999/2000الصف العاشر واألول ثانوي في العام الدراس ي 

 وطالبة من الطلبة 746الطلبة املتميزين امللتحقين ببرامج املتميزين و)
ً
( طالبا

غير املتميزين من املدارس العادية. طبق على أفراد العينة الصورة املعربة عن 

بة املتميزين. وقد مقياس مناشدة الكشف عن حاجات ومشكالت الطل

أشارت النتائج إلى أن أهم الحاجات واملشكالت لدى الطلبة املتميزين هي: 

املماطلة واملواد الدراسية غير املتحدية لقدراتهم، كما أظهرت نتائج الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات واملشكالت بين الطلبة 

ة للمتميزين وبين الطلبة العاديين في املتميزين امللتحقين بالبرامج التعليمي

سبعة أبعاد من أبعاد الدراسة وعلى الدرجة الكلية، وكانت الفروق لصالح 

الطلبة العاديين في خمسة أبعاد وهي: الخوف من الفشل، وعدم تفهم 

الوالدين لحاجاتهم الشخصية، واإلحساس باإلحباط والعجز عن التغيير، 

لقرار، ومفهوم الذات. أما بعدي مناشدة واالفتقار للقدرة على اتخاذ ا

الكمال، واملواد الدراسية غير املتحدية لقدراتهم فقد كانت لصالح الطلبة 

 [.25املتميزين ]

[ التي هدفت إلى التعرف على أهم مشكالت الصحة 18دراسة منس ي ]      

النفسية التي يعاني منها طلبة وطالبات املرحلة اإلعدادية من ذوي القدرة 

( تلميذ وتلميذة من املرحلة 500إلبداعية العالية، وتكونت عينة البحث من )ا

، و)250اإلعدادية باإلسكندرية )
ً
( تلميذة تتراوح أعمارهم بين 250( تلميذا

( سنة، واستخدم الباحث اختبار القدرات اإلبداعية، كما طبق 14–12)

داده. وقد توصلت قائمة املشكالت لتالميذ املرحلة اإلعدادية وكالهما من إع

نتائج الدارسة إلى أن هناك مشكالت خاصة بالتالميذ املبدعين كالعزلة 

واالنطواء، والسرحان، وأن لهم آراء غير شائعة وغير مقبولة، والشعور 

باإلحباط عند الفشل، والتشكك والحيرة، وعدم الوثوق باآلخرين، أما 

عور بالضيق عند عدم املشكالت الخاصة باملبدعات فتمثلت في الخجل، والش

التفوق على األخريات، والسرحان، والشعور بالغيرة، وعدم القدرة على شغل 

أوقات الفراغ، أما املشكالت املشتركة بين الجنسين فهي: اإلحساس بالخجل 

 
ً
والرغبة في العزلة والسرحان. وقد أشارت النتائج إلى أن التالميذ األكثر إبداعا

كالت أقل من أقرانهم األقل إبداعا، وأنه ال من الجنسين، يعانون من مش

توجد فروق دالة في مشكالت الصحة النفسية بين التالميذ األكثر إبداعا 

.
ً
 والتلميذات األكثر إبداعا

[ دراسة نوعية هدفت إلى فهم العالقة بين الكمالية او 26دراسة نيومستر ]     

استخدمت الدراسة مناشدة الكمال ودافعية اإلنجاز لدى طالب الكلية، و 

املقابلة لجمع البيانات، وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن سؤال رئيس مفاده 

كيف أن طالب الكلية يسجلون درجات عليا على بعد واحد من بهدي 

مختلفين ملناشدة الكمال )االجتماعية، والذاتية(، وكيف ينظرون لدوافعهم 

في الوضع االجتماعي والدافع  في اإلنجاز، وقد أشارت النتائج إلى أن الكمالية

 –والتجنب(، و)األداء  -األساس ي لتجنب الفشل يؤثران على أهداف )األداء 

التوجه نحو األداء(، ولكنهم كانوا يميلون إلى املماطلة في أدائهم، وعلى 

النقيض من ذلك فإن الدوافع األساسية تؤثر على تحقيق أهداف الغنجاز 

فهؤالء املشاكرون قاموا بوضع كل من أهداف  والسلوك، والكمالية الذاتية،

اإلتقان وأهداف التوجه نحو األداء، وبناء عليه فقد طوروا أخالقيات عمل 

 قوية وتولدت لديهم الدافعية للبحث عن التحديات. 

هدفت إلى الكشف عن العمليات العائلية  [27دراسة تشو ويون ]     

ب املوهوبين في كوريا الجنوبية، واملشكالت النفسية واالجتماعية لدى الطال 

، وأشارت النتائج إلى أن االطفال 250وشملت عينة الدراسة )
ً
 موهوبا

ً
( طالبا

 10 -4املوهوبين من عمر )
ً
( سنوات كانت مشكالتهم النفسية منخفضة جدا

( سنة فما فوق، في حين تمثلت أهم 11مقارنة مع االطفال من عمر )

ضغوطات عليهم، كما اظهرت النتائج أن  مشكالتهم في حالة ممارسة األهل

اآلباء ال يشاركون ابناءهم في التعلم، وال يعاقبون سلوكاتهم بعدما يكبروا، 

وباملقابل فقد أظهرت النتائج أن الطالب املوهوبين أظهروا دافعية عالية 

للتعلم حينما يقدم لهم والدهم الدعم واملساعدة، واإلشراف على مشاهدة 

 التلفاز.
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[ والتي هدفت إلى التعرف على املشكالت الشائعة لدى 28دراسة األحمدي ]     

الطالب املوهوبين في اململكة العربية السعودية، كما هدفت إلى التعرف على 

أثر متغيري الجنس والعمر الزمني على درجة وجود هذه املشكالت وأبعادها، 

والطالبات  ( من الطالب املوهوبين149وقد أجرى الباحث دراسته على )

املوهوبات الذين ينتمون إلى ثالث مناطق تعليمية في املنطقة الغربية 

باململكة، هي: املدينة املنورة، وجدة، والطائف، واستخدم الباحث مقياس 

 
ً
املشكالت من إعداد أبو جريس، وأظهرت النتائج أن أكثر املشكالت شيوعا

 حول بعدين لدى الطالب املوهوبين )الذكور واإلناث( قد تمحور 
ً
ت عموما

هما: مشكالت النشاطات والهوايات وأوقات الفراغ، وكذلك املشكالت 

 على 
ً
االنفعالية، كما أظهرت النتائج أن ملتغير الجنس تأثير دال إحصائيا

مشكالت الطالب املوهوبين والطالبات املوهوبات وأبعادها باستثناء بعد 

 املشكالت األسرية لصالح الطالبات، وأن ملتغ
ً
 داال

ً
 تأثيرا

ً
ير العمر الزمني أيضا

.
ً
 على تلك املشكالت لصالح الطالب املوهوبين األكبر عمرا

[، التي هدفت إلى التعرف على درجة 29دراسة الجعافرة والخرابشة ]     

امتالك الطلبة املتفوقين من مدرسة اليوبيل في األردن ملهارات التفكير 

وطالبة من طالب الصفين العاشر  ( طالب٩٤الناقد، حيث بلغت العينة )

( إناث وقد استخدم الباحثان مقياس ٤٤( ذكور و)٥والحادي عشر بواقع )

 -التحليل -االستقرار -االستدالل -كاليفورنيا للتفكير الناقد )االستنتاج

التقويم(، وقد أشارت النتائج إلى تدني واضح لدرجات العينة في املجموع 

لى املقياس املطبق، وأوصت الدراسة بضرورة الكلي ولكل مهارة على حدة ع

إعداد برامج لتنمية التفكير الناقد للطالب املتفوقين وإعادة النظر في طرائق 

 التدريس املستخدمة في مدارس املتفوقين.

[ وهدفت إلى التعرف على املشكالت التي يعاني منها 30دراسة بنات ويحيى ]     

الطلبة املتفوقون واملوهوبون في املراكز الريادية؛ والكشف عن 

االستراتيجيات التي يستخدمها هؤالء في التعامل مع هذه املشكالت، وقد تم 

منها  تطوير مقياسين ألغراض الدراسة وهما: مقياس املشكالت التي يعاني

الطلبة، وآخر الستراتيجيات التعامل مع املشكالت، وقد طبق املقياسين على 

( طالب وطالبة من املوهوبين واملتفوقين في 81عينة الدراسة والبالغ عددها )

املركز الريادي. وأشارت النتائج الى أن املشكالت االنفعالية هي أكثر املشكالت 

ين، بينما املشكالت األسرية هي أقلها، حدوثا لدى الطلبة املوهوبين واملتفوق

 من قبل الطلبة 
ً
وكذلك تبين أن استراتيجية االسترخاء هي األكثر استخداما

املوهوبين واملتفوقين للتعامل مع املشكالت؛ بينما استراتيجية االنعزال هي 

األقل استخداما، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في طبيعة املشكالت 

ة االستراتيجيات املستخدمة من قبل الطلبة املوهوبين وكذلك في نوعي

 واملتفوقين تعود 

 للجنس.

[ هدفت الدراسة إلى الكشف عن مشكالت الطالب 20دراسة القحطاني ]     

املوهوبين وعالقتها بفاعليتهم الذاتية للمرحلة املتوسطة في محافظة جدة، 

( طالبا 173موهوبا حيث كان )( طالبا 345وقد تكونت عينة الدراسة من )

( طالبا 172موهوبا في مدرسة الفيصلية، وكان في املدارس الحكومية )

موهوبا، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مشكالت الطالب املوهوبين في 

محافظة جدة كان متوسطا، ورتب مشكالت املوهوبين من حيث األهمية إلى: 

ناهج وطرق التدريس، ثم الخوف من التوقعات العالية، ثم املماطلة، ثم امل

الفشل، ثم عد تفهم الوالدين لحاجات املوهوب الشخصية، ثم التكيف مع 

املدرسة، واخيرا مناشدة الكمال، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 

سلبية دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية ملقياس مشكالت الطالب املوهوبين 

 لفاعلية الذات.

[، حيث هدفت إلى التعرف على مدى توافر 31اسة الحدابي واألشول ]در      

بعض مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة املوهوبين في املرحلة الثانوية 

( طالب وطالبة، ١٢١بمدينتي صنعاء وتعز، حيث بلغ عدد أفراد العينة )

 ( طالب من الطلبة املوهوبين بمدرسة امليثاق بأمانة العاصمة٦١بواقع )

( طالبة من الطالبات املوهوبات بمدرسة زيد املوشكي بمدينة تعز، ٦٠و)

ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان مقياس واطسون / جالسر 

 –التعرف على االفتراضات  –لقياس مهارات التفكير الناقد )االستنتاج 

تقويم الحجج(، وقد توصل البحث إلى أن درجة  –التفسير  –االستنباط 

ك أفراد العينة ملهارات التفكير الناقد )كل مهارة على حدة واملهارات امتال

ككل( لم تصل إلى الحد املقبول تربويا، وقد أوص ى البحث بضرورة الرفع من 

مستوى رعاية املوهوبين في الجمهورية اليمنية وتزويد برنامج رعاية املوهوبين 

 ير الناقد بشكل خاص.باملواد اإلثرائية املنمية للتفكير بشكل عام والتفك

[ هدفت الدراسة إلى الكشف عن أبرز املشكالت 32] دراسة ألطاف    

التعليمية/التعلمية والنفسية التي يعاني منها الطالب املنتسبون إلى البرنامج 

الوطني لرعاية املوهوبين واملتفوقين في أمانة العاصمة، والتوصل إلى بعض 

الطالب عينة البحث، والتي تكونت من  الحلول لتلك املشكالت من وجهة نظر

( طالب في املرحلة ٢٨( طالب في املرحلة األساسية و)٢٤( طالب بواقع )٥٢)

الثانوية من طالب الصفوف الخاصة باملوهوبين واملتفوقين التي تحتضنها 

مدرسة امليثاق، وقد اتبع البحث منهج البحث الوصفي، حيث استخدمت 

 اف البحث، وتم التوصل إلى النتائج التالية:االستبانة كأداة لتحقيق أهد

تواجدت املشكالت املتضمنة في االستبيان ككل لدى عينة البحث بدرجة − 

كبيرة، وكذلك املشكالت التعليمية/التعلمية، بينما ظهرت املشكالت النفسية 

 بدرجة متوسطة.

حصلت خمس مشكالت على تواجد كبير جدا لدى عينة البحث، وهي − 

 يبها:بحسب ترت

 ( أشعر بأن الجهات الداعمة للبرنامج الوطني تخلت عنا١

 ( لم أستلم كتبا ملقررات املواد اإلثرائية٢

 ( ال أثق بالوعود التي تقدم لي من قبل املسئولين عن البرنامج٣

 ( ال توجد دورات علمية أو أنشطة علمية صيفية٤

 د املال الكافي.( أتمنى أن أنفذ عدد من األنشطة واملشاريع لكني ال أج٥

وجدت فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تواجد تلك املشكالت − 

ككل ولكل محور على حدة لصالح مجموعة طالب املرحلة الثانوية وبحجم 

 تأثير كبير.

 238[ فقد أجرت دراسة على عينة مكونة من )33دراسة سويتك ]     
ً
( طالبا

( 
ً
 مراهقا

ً
ث( من مدارس الصفوف العليا إنا 101ذكور و  137موهوبا

األساسية، ممن اشتركوا في برنامج صيفي للموهوبين. وقد هدفت الدراسة إلى 

التأكد من مدى استخدام املوهوبين ألساليب التكيف االجتماعي أو الصراع 

االجتماعي التي يتبعها املراهقون املوهوبون لحل املشكالت االجتماعية التي 

يب: التقليل من ظهور املوهبة )كاألداء املنخفض، تواجههم، ومن هذه األسال

واستخدام املفردات األقل صعوبة عند تواجدهم مع أقرانهم(، وإنكار 

املوهبة، وإنكار القلق من الرفض االجتماعي، واالنهماك بنشاطات غير 
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منهجية. وقد استخدمت الباحثة قائمة فحص الصفات الشخصية، وكذلك 

د النفسية واالجتماعية، والتي تم إرسالها استبانة لقياس حاجات الفر 

( استبانة، تم تطبيق الدراسة عليهم. وقد أظهرت 210بالبريد، ورجع منها )

 ملوهبتهم، وأن الطالب ذوي 
ً
النتائج أن أكثر الطالب موهبة هم أكثرهم انكارا

القدرات اللغوية العالية نالوا مستويات أقل من درجات تقبل األقران من 

وهوبين الذين يمتازون بقدرات رياضية عالية، ولم تظهر أي فروق أولئك امل

 بين الجنسين.

 التعليق على الدراسات السابقة

بمالحظة الدراسات السابقة نجدها جميعها متعلقة بفئة املوهوبين     

[ والحدابي واألشول 29واملتفوقين، كما في دراستي الجعافرة والخرابشة ]

مشكلة تدني مستوى بعض أنواع التفكير لدى [حيث أظهرت الدراستين 31]

عينات من املوهوبين واملتفوقين، كما استخدم منهج البحث الوصفي في 

جميع تلك الدراسات، وتم استخدام أدوات تحليل املحتوى واالستبانة 

وبعض مقاييس القدرات والتفكير كأداة أساسية في تلك الدراسات، كما نجد 

ك الدراسات قد تنوعت ما بين مشكالت مدرسية املشكالت التي تناولتها تل

ونفسية وأسرية واجتماعية وصحية ومشكالت النشاطات والهوايات وأوقات 

الفراغ وتدني مستوى بعض مهارات التفكير، وتميزت دراسات كل 

[ بمقارنتها بين فئة املوهوبين واملتفوقين والعاديين، 18[ ومنس ي ]25محاسنة]

ي بالكشف مشكلة املراهقة عند الطالب املوهوبين بينما اكتفى البحث الحال

واملتفوقين، والوقوف على أسباب هذه املشكالت من حيث عالقاتها وأسبابها، 

لتكون دربا ينتفع به الباحثين من بعد إليجاد طرق وبرامج تقوم بحل هذه 

 املشكالت.

 يتضح من نتائج بعض الدراسات وجود العديد من املشكالت       
ً
التي وأخيرا

تواجه الطالب املوهوبين مثل مشكالت التكيف واملشكالت االنفعالية 

واالجتماعية، كما يتضح من نتائج دراسات أخرى وجود خصائص ومزايا 

للطالب املوهوبين تختلف عنها لدى الطالب العاديين، وهذا من املمكن أن 

ملستوى يؤدي إلى وجود فجوات بين الطالب املوهوبين والعاديين سواء على ا

 العقلي، أم االجتماعي، أم االنفعالي.

 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسة .أ

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى مشكالت املراهقة لدى املوهوبين في      

 ملتغيرات الدراسة، ولتحقيق 
ً
منطقة بيشة والفروق في تلك الدرجة تبعا

املنهج الوصفي، ألنه يتناسب مع طبيعة غايات الدراسة الحالية تم اتباع 

 الدراسة وأهدافها.

 مجتمع الدراسة ب.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب املوهوبين في منطقة بيشة في 

 املرحلة الثانوية واملتوسطة.

 عينة الدراسة ج.

 تتألف عينة الدراسة الحالية مما يلي:

 وطالبة، تم 30االستطالعية: بلغ عدد العينة االستطالعية ) العينة
ً
( طالبا

اختيارهم بالطريقة العشوائية وتم تطبيق أداة الدراسة عليهم بهدف التحقق 

 من صدق وثبات أداة الدراسة.

( من الطلبة املوهوبين بمنطقة 120عينة الدراسة الرئيسية: : وتكونت من )

( طالب موهوب 30طريقة العشوائية، بواقع )بيشة، والذين تم اختيارهم بال

( طالبة 30( طالب موهوب في املرحلة الثانوية، و)30في املرحلة املتوسطة و)

( طالبة موهوبة في املرحلة الثانوية، 30موهوبة في املرحلة املتوسطة و)

 ملتغيرات الدراسة )جنس الطلبة واملرحلة 1والجدول )
ً
( يبين توزيعهم تبعا

 النسبة املئوية.الدراسية( و 

 1جدول 

 أعداد الطلبة املوهوبين لعينة الدراسة حسب الجنس واملرحلة الدراسية

 املجموع الجنس مستويات املتغير

 اناث ذكور 

 60 30 30 متوسطة املرحلة التعليمية

 60 30 30 ثانوية

 120 60 60 املجموع

 الدراسة د. أداة

 الطلبة لدى املراهقة مشكالت مقياس من الحالية الدراسة أداة تتكون      

 يوضح( 2) والجدول  أبعاد،( 7) على تتوزع فقرة،( 42) يضم والذي املوهوبين،

 الدارسات من االستفادة تم حيث األبعاد، على الفقرات وتوزيع األبعاد هذه

 صورته في املقياس فقرات وضعت حيث[ 20] القحطاني دراسة مثل السابقة

 .األولية

 أبعاد املقياس 2 جدول 

 ترتيب الفقرات في املقياس البعد م

 6-1 الخوف من الفشل 1

 12-7 مناشدة الكمال 2

 18-13 عدم تفهم الوالدين لحاجاته الشخصية 3

 24-19 التكيف املدرس ي سوء 4

 30-2 توقعات العائلة 5

 36-31 املناهج الدراسية وطرق التدريس 6

 42-37 املماطلة 7

ة بصورته عرضه تم   املقياس، صدق من للتحقق: املحكمين صدق :التالية الصدق انواع استخراج تم حيث: املقياس صدق  على األولي 

 النفس، وعلم الخاصة التربية مجال في االختصاص ذوي  من ُمحِكمين( 7)
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ها التي األبعاد مالءمة مدى في رأيهم إبداء منهم طلب حيث  ومدى املقياس ضم 

 مشكالت درجة لقياس الفقرات مالءمة ومدى األبعاد لتلك الفقرات مالءمة

مين اتفاق اعتماد تم وقد. الباحة منطقة في املوهوبين لدى املراهقة
 
 على املحك

ة   الفقرات بعض صياغة تعديل وتم   الفقرات، صالحي 
ً
 آراء إلى استنادا

مين
 
 .املحك

 تطبيق تم الحالي للمقياس البناء صدق استخراج ولغايات البناء صدق      

 من املكونة االستطالعية العينة على املحكمين، بتعديالت األخذ بعد املقياس

(30 ) 
ً
، طالبا

ً
 من فقرة كل درجة بين االرتباط معامل حساب تم حيث وطالبة

 جدول  في كما للمقياس الكلية الدرجة ومع إليه تنتمي الذي البعد مع الفقرات

 إليها تنتمي التي واألبعاد الفقرات بين االرتباط معامالت أن   يبين والذي( 3)

 ،(0.05 ≥ ) مستوى  عند ودالة مناسبة جميعها للمقياس الكلية والدرجة

 الثقة ُيعطي وبالتالي املقياس، في البنائي الصدق معيار تحقق إلى ذلك ويشير

 .بيشة منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة لقياس استخدامه في

 3 جدول 

 (30= ن) للمقياس الكلية الدرجة مع بيشة منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت مقياس أبعاد بين االرتباط معامالت

 البعد الثاني البعد األول 

 املقياس البعد الرقم املقياس البعد الرقم

1 *.169 .2*00 1 .2*70 **.261 

2 .2*07 .2*66 2 .2*09 .2*44 

3 *.215 .2*19 3 .2*24 .2*90 

4 .2*44 .2*17 4 *.227 .2*70 

6 **.243 **.282 5 .2*27 .2*22 

6 **.280 **.253 6 .2*48 .2*15 

 البعد الرابع البعد الثالث

1 **.587 .2*29 1 .2*45 **.634 

2 **.393 .2*17 2 .2*30 **.462 

3 .2*06 .2*51 3 .2*52 .2*81 

4 .263 **.325 4 .2*17 .2*08 

5 **.307 **.236 5 .2*86 .2*19 

6 .2*06 .2*10 6 .2*02 .2*60 

 البعد السادس البعد الخامس

1 .2*84 .2*31 1 .2*03 .2*29 

2 .2*20 **.282 2 .2*72 .2*24 

3 **.248 .2*20 3 .1*99 **.285 

4 .2*53 .2*34 4 .2*68 .2*04 

5 .2*13 .2*74 5 **.259 **.309 

6 .2*64 .2*81 6 **.285 **.240 

 البعد السابع
   

 املقياس البعد الرقم
   

1 .2*06 .2*67 
   

2 .2*24 *.206 
   

3 .2*10 **.246 
   

4 **.244 .2*61 
   

5 .2*33 *.204 
   

6 **.250 **.271 
   

 (α≤ 0.01) عند دال( ** α≤ 0.05) عند دال* 

 الدرجة مع االبعاد من بعد كل درجة بين االرتباط معامل حساب تم كذلك     

 بين االرتباط معامالت أن   يبين والذي( 4) جدول  في كما للمقياس الكلية

 ≥ ) مستوى  عند ودالة مناسبة جميعها للمقياس الكلية والدرجة األبعاد

 ُيعطي وبالتالي املقياس في البنائي الصدق معيار تحقق إلى ذلك ويشير ،(0.05

 منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة لقياس استخدامه في الثقة

 .بيشة

 

 

 



7122018 

54 

 4 جدول 

 (30= ن) للمقياس الكلية الدرجة مع بيشة منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة مقياس فقرات بين االرتباط معامالت

 البعد السابع البعد السادس البعد الخامس الرابع البعد البعد الثالث البعد الثاني البعد االول  البعد

      - 89**3. البعد الثاني

     - 374.** 27**3. البعد الثالث

    - 299.** 225.* 429.** البعد الرابع

   - 328.** 256.** 257.** 241.** البعد الخامس

  - 327.** 329.** 320.** 391.** 470.** البعد السادس

 - 443.** 399.** 358.** 254.** 27**3. 212.* البعد السابع

 641.** 695.** 683.** 633.** 568.** 360.** 333.** املقياس ككل

  املقياس ثبات

 العينة أفراد على املقياس تطبيق تم الحالية الدراسة ولغايات      

 ( 30) وعددها االستطالعية
ً
، طالبا

ً
 باستخدام الثبات حساب تم حيث طالبة

 املقياس ثبات قيمة بلغت وقد للثبات، ألفا معامل الستخراج كرونباخ طريقة

 على املعادلة تطبيق وفق إليها التوصل تم التي القيم ترواحت وقد ،(0.91)

  قيمة وهي( 0.93-0.81) القيم للمقياس االستطالعية العينة بيانات
ُ
 مرتفعة

 .املقياس استخدام يمكن وبالتالي للمقياس الثبات وتحقق

 5 جدول 

 (30= ن) األبعاد مع بيشة منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة ملقياس الفا كرونباخ معامالت

 كرونباخ الفا البعد

 0.88 البعد الثاني

 0.93 البعد الثالث

 0.85 البعد الرابع

 0.86 البعد الخامس

 0.81 البعد السادس

 0.84 البعد السابع

 0.91 املقياس ككل

 بيشة منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة على الحكم معيار

 قام بيشة، منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة على للحكم

 على املقياس فقرات على االستجابة لبدائل النسبي الوزن بحساب الباحث

 :التالي النحو

 .الفئات عدد /املدى= الفئة طول 

 بدائل عدد( / االستجابة بديل درجة) درجة وأصغر أكبر بين الفرق = املدى

 . الفقرة على االستجابة

 .0.80= 5( / 5-1= ) املدى

 منطقة في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة على الحكم يكون  وبالتالي 

 (:6) جدول  في كما الحسابية املتوسطات وفق بيشة

 6 جدول 

 الحسابية املتوسطات وفق املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة على الحكم

 درجة مشكالت املراهقة املتوسطات الحسابية م

  1.8أقل من  – 1 1
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة 2.6أقل من  – 1.8 2

 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6 3

 مرتفعة 4.2أقل من  – 3.4 4

 مرتفعة جدا 5 – 4.2 5

 
ً
 : الدراسة خطوات: خامسا

 :الحالية الدراسة إعداد أجل من التالية الخطوات اتباع تم

 املراهقة مشكالت بدرجة املتعلقة والكتب السابقة الدراسات أدب مراجعة

 .وأهدافها الدراسة مشكلة اختيار تم حيث بيشة منطقة في املوهوبين لدى

 في املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة مقياس وهي الدراسة أداة تطوير

 .بيشة منطقة

 التعليم إدارة ومخاطبة بيشة، جامعة في الخاصة التربية قسم موافقة أخذ

 .الدراسة أدوات لتطبيق

 وتطبيقه املحكمين على بعرضه للمقياس والثبات الصدق دالالت استخراج

 .االستطالعية العينة على

 .الرئيسية الدراسة عينة على األداة تطبيق

  وتحليلها الحاسوب، على البيانات تفريغ
ً
 .احصائيا

 .ومراجعته البحث تقرير وكتابة النتائج استخراج

 
ً
 :املستخدمة االحصائية األساليب: سادسا

 .والتكرارات املئوية النسب

 .ألفا كرونباخ ومعادلة االرتباط معامالت
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 .ت واختبار املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

  يلي فيما
ً
 .الدراسة في األسئلة ترتيب وفق ومناقشتها للنتائج عرضا

 الطلبة لدى املراهقة مشكالت درجة ما: ونصه األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 بيشة؟ منطقة في املوهوبين

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام تم السؤال هذا على لإلجابة      

 جدول  يظهر حيث املوهوبين لدى املراهقة مشكالت مقياس لفقرات املعيارية

  كانت عام بشكل الدرجة أن( 7)
ً
(. 3.09) مقداره حسابي بمتوسط متوسطة

 مقداره حسابي بمتوسط األولى املرتبة في الكمال مناشدة بعد جاء وقد

، وبدرجة( 4.06)
ً
 الثانية املرتبة في العالية التوقعات بعد يليه مرتفعة

، وبدرجة( 3.40) مقداره حسابي بمتوسط
ً
 الدراسية املناهج بعد يليه مرتفعة

 وبدرجة( 3.25) مقداره حسابي بمتوسط الثالثة املرتبة في التدريس وطرق 

 مقداره حسابي بمتوسط الرابعة املرتبة في املماطلة بعد يليه متوسطة،

 الخامسة املرتبة في الفشل من الخوف بعد يليه متوسطة، وبدرجة( 3.25)

 التكيف سوء بعد يليه متوسطة، وبدرجة( 3.15) مقداره حسابي بمتوسط

 وبدرجة( 2.33) مقداره حسابي بمتوسط السادسة املرتبة في املدرس ي

 املرتبة في الشخصية أبنائهم لحاجات الوالدين تفهم عدم بعد يليه متوسطة،

  وبدرجة( 2.15) مقداره حسابي بمتوسط األخيرة
ً
 تراوحت وقد. منخفضة

  وبدرجة( 4.53) إلى( 1.65) من للفقرات الحسابية املتوسطات
ً
  منخفضة

ً
 جدا

  إلى
ً
  مرتفعة

ً
 السابعة الفقرة املقياس لفقرات درجة أعلى كانت وقد. جدا

 جاءت بينما ،"قوتي مصدر هي أحققها التي الكبيرة االنجازات أن أشعر"

 يعطيانها وال مشاعري  يراعيان ال والداي أن أشعر" عشرة الثالثة الفقرة

 (. 7) جدول  في كما األخيرة املرتبة في" الكافي االهتمام

 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  (120=ن) املوهوبين لدى املراهقة مشكالت درجة وترتيب املعيارية واالنحر

املتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

  38 1.14 2.18 أعتقد أن نجاحي يرجع للحظ أكثر مما هو لقدراتي الحقيقية. 1
ً
 منخفضة

  11 1.43 3.69 أخجل أن أظهر أمام اآلخرين بمظهر الضعيف الفاشل. 2
ً
 مرتفعة

  36 1.05 2.19 الثقة بإمكانية نجاحي في املستقبل في كل مرة أفشل فيها. أفقد 3
ً
 منخفضة

  7 0.85 4.11 أضع لنفس ي معايير تتطلب أداء متميزا وال تحتمل الفشل. 4
ً
 مرتفعة

 عندما ال تسير األمور وفق رغبتي الشخصية. 5
ً
  13 1.13 3.56 أنزعج كثيرا

ً
 متوسطة

  17 1.21 3.20 ألوم نفس ي وأحاسبها لدرجة تشعرني بالحزن عندما أرتكب خطأ ما 6
ً
 متوسطة

  - 1.13 3.15 الخوف من الفشل
ً
 متوسطة

  1 0.73 4.53 أشعر أن االنجازات الكبيرة التي أحققها هي مصدر قوتي. 7
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  21 1.25 3.08 في اهتمامي في تحصيلي األكاديمي يرى بعض أصدقائي أنني أبالغ 8
ً
 متوسطة

 على التميز في أي ش يء أحاول عمله اذا بذلت جهد كاٍف. 9
ً
  3 0.84 4.43 يجب أن أكون قادرا

ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  8 1.15 3.98 أقبل بأقل من درجة كاملة في االختبارات التي أخضع لها. ال 10
ً
 مرتفعة

  9 1.08 3.88 أقض ي ساعات طويلة من العمل للمحافظة على نجاحي وزيادته. 11
ً
 مرتفعة

  2 0.71 4.48 أحاول أن أضع لنفس ي الهدف األسمى. 12
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

 
 0.96 4.06 مناشدة الكمال

 
 
ً
 مرتفعة

  42 1.07 1.65 أشعر أن والداي ال يراعيان مشاعري وال يعطيانها االهتمام الكافي. 13
ً
  جدا

ً
 منخفضة

  30 1.34 2.73 يركز والداي على نتائجي املدرسية وليس على جهودي املبذولة للوصول لهذه النتائج. 14
ً
 متوسطة

  35 1.28 2.28 رأيي باالعتبار.يفرض والداي آراءهم علي فيما يتعلق بمستقبلي املنهي دون أخذ  15
ً
 منخفضة

  41 1.09 1.68 أشعر بأن والداي ال يتعامالن بعدل بيني وبين أشقائي 16
ً
  جدا

ً
 منخفضة

  37 1.18 2.18 عندما أطلب النصح من والدي فإنهم يقومون بذلك بانفعال دون اشعاري بالتقبل. 17
ً
 منخفضة

  33 1.25 2.39 قدراتي وانجازاتي أمام اآلخرين.يزعجني أن والداي يبالغان بإبراز  18
ً
 منخفضة

  - 1.20 2.15 عدم تفهم الوالدين لحاجاته الشخصية
ً
 منخفضة

  32 1.26 2.53 يرفض زمالئي الطالب في املدرسة أفكاري كي ال يشعروني بأنهم أقل ذكاء مني. 19
ً
 منخفضة

  31 1.39 2.71 يشاركونني نفس االهتمامات.أجد صعوبة في ايجاد رفقاء في املدرسة  20
ً
 متوسطة

  27 1.34 2.75 يتجاهلني بعض املعلمين النشغالهم بالطلبة اآلخرين ومشكالتهم في الصف. 21
ً
 متوسطة

  40 1.23 1.82 يسخر زمالئي مني ويستهزئون بي. 22
ً
 منخفضة

  34 1.22 2.36 أن بعض املعلمين يحاولون التقليل من أهمية أفكاري الجديدة ولو كانت صحيحة. أشعر 23
ً
 منخفضة

  39 1.13 1.83 يتهمني زمالئي بالغرور. 24
ً
 منخفضة

 
  - 1.26 2.33 سوء التكيف املدرس ي

ً
 منخفضة

 في مادته. يتوقع 25
ً
  5 0.83 4.18 كل معلم أن أكون متفوقا

ً
 مرتفعة

  23 1.41 2.98 يحملني املعلمون واجبات أكثر من طاقتي متوقعين مني انجازها بالوقت املحدد. 26
ً
 متوسطة

  22 1.29 2.99 الحصول على العالمات العالية بالقلق املستمر ألن اآلخرين يتوقعون مني أن أحافظ على نفس املستوى. يشعرني 27
ً
 متوسطة

  24 1.21 2.93 أشعر أن املعلم يتهمني بعدم االهتمام بدروس ي عندما أخطئ في االجابة على بعض أسئلة امتحان ما. 28
ً
 متوسطة
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املتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

  6 0.94 4.18 أكون عالي االنجاز في كل ش يء أعمله.يتوقع مني والداي أن  29
ً
 مرتفعة

  20 1.20 3.11 أشعر أن توقعات اآلخرين العالية حول أدائي تسبب لي اإلزعاج 30
ً
 متوسطة

  - 1.15 3.40 التوقعات العالية
ً
 مرتفعة

  10 1.09 3.81 تعتمد معظم املواد التي ندرسها على الحفظ والتذكر وقليل منها يعتمد على الفهم والتفكير. 31
ً
 مرتفعة

  26 1.31 2.83 أشعر أن طرق تقديم املعلومات في املدرسة ال تناسبني. 32
ً
 متوسطة

  15 1.28 3.27 ال تتيح املناهج الدراسية الفرصة لي للتعبير عن قدراتي الحقيقية 33
ً
 متوسطة

  12 1.34 3.64 أشعر بامللل عندما يقوم املعلم بالشرح والتكرار ألمور مفهومة. 34
ً
 مرتفعة

  29 1.26 2.73 ال يتيح املعلمون للطلبة ابداء آرائهم حول املواد التي يتعلمونها. 35
ً
 متوسطة

  16 1.25 3.23 املتفوقين.تفتقر املناهج الدراسية الى موضوعات تتحدى قدرات الطلبة  36
ً
 متوسطة

  - 1.25 3.25 املناهج الدراسية وطرق التدريس
ً
 متوسطة

  25 1.39 2.93 أفضل أن أقرأ أو أعمل ش يء ما عدا واجباتي املدرسية. 37
ً
 متوسطة

  4 0.81 4.26 أعتقد أنني سأنجز املهمة بشكل أفضل إذا أتيحت لي فرصة أخرى. 38
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

 والقليل من الوقت في العمل على تحقيق ذلك. 39
ً
 في التفكير بكيفية أن أكون عظيما

ً
 طويال

ً
  19 1.23 3.12 أصرف وقتا

ً
 متوسطة

 يذكر. يكون  40
ً
 متوسطة 28 1.23 2.74 لدي عزم وتأهب للقيام بالعمل املطلوب مني ولكن يمض ي الوقت وال أنجز شيئا

  18 1.31 3.17 باملهمات التي تثيرني أكثر من املهمات الروتينية وحتى لو كان ذلك سيقرر مصيري. أنشغل 41
ً
 متوسطة

  14 1.37 3.29 أرفض التقيد بالزمن إلنجاز املهمات. 42
ً
 متوسطة

  - 1.22 3.25 بعد املماطلة
ً
 متوسطة

  - 1.17 3.09 املقياس ككل
ً
 متوسطة

 مع تتماش ى كونها املوهوبين خصائص إلى النتائج هذه الباحث ويعزو       

 الفشل من الخوف أن نج حيث عنهم، النظري  األدب في املذكورة الخصائص

 البعدين وهذين مرتفعة بدرجة كان الكمال، ومناشدة متوسطة، بدرجة كان

 بعد أن نجد بينما املوهوبين، الطالب بها يتسم التي الكمالية النزعة يظهران

 منخفضة، درجة على حصل قد الشخصية، لحاجاتهم الوالدين تفهم عدم

 عن راضين املوهوبين الطلبة أن إلى تشير التي الدراسات مع يتفق وهذا

 دراسة اليه أشارت كما لهم، األسرة تفهم وتعكس الوالدية، املعاملة

 درجته أن فنجد املدرس ي، التكيف سوء بعد في أما[. 20] القحطاني

 بالتحصيل يتسمون  الذين للموهوبين الحال واقع يعكس وهذا منخفضة،

 البعد هو التحصيل ارتفاع بعد أن حيث املدرسة، في العالي والتكيف العالي

 بعد أما. اململكة في املوهوبين عن الكشف خالله من يتم الذي األول 

 مستوى  مع يتناسب وهذا مرتفعة، بدرجة جاء فقد العالية التوقعات

 املنس ي دراسة إليه أشارت كما املوهوبين، الطلبة به يتسم الذي الطموح

 يعود وقد متوسطة، كمشكلة جاءت فقد التدريس، وطرق  املناهج أما ،[18]

 وجود عدم مع املوهوبين الطلبة لحاجات املناهج تلبية عدم إلى ذلك سبب

 لذا مناسب، أكاديمي تحصيل الى والوصول  معها التعامل في لديهم مشكلة

 مما متوسطة، بدرجة جاءت فقد املماطلة وكذلك متوسطة، الدرجة جاءت

 تدريسية استثارة وجود عدم الى ذلك يعود وقد قليلة بنسبة وجودها يعني

 .مدارسهم في للطلبة مناسبة

 احصائية داللة ذات فروق توجد هل: ونصه الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 الجنس؟ ملتغير تبعا الدراسة عينة لدى املراهقة مشكالت في

 مشكالت لدرجة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم      

 وجود إلى يشير حيث( 8) جدول  في موضح هو كما املوهوبين لدى املراهقة

 لتلك إحصائية داللة وجود من وللتأكد املتوسطات، تلك في ظاهرية فروق

 وجود إلى يشير والذي املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام تم الفروق

 لدى املراهقة مشكالت مقياس متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق

 لحاجاته الوالدين تفهم عدم الكمال، مناشدة) أبعاد من وكل املوهوبين

 الطلبة لجنس تعزى ( العالية التوقعات املدرس ي، التكيف سوء الشخصية،

 فإن االناث من أعلى للذكور  الحسابية املتوسطات أن وبما ،(واناث ذكور )

 ذات فروق وجود عدم إلى يشير كذلك(. 8) جدول  في كما لصالحهم الفروق

 الدراسية املناهج الفشل، من الخوف) أبعاد متوسطات في إحصائية داللة

 (. واناث ذكور ) الطلبة لجنس تعزى ( املماطلة بعد التدريس، وطرق 

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املوهوبين لدى املراهقة مشكالت لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 الطلبة جنس ملتغير  تبعا

 

 البعد

املتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 اختبار ت اختبار ليفين

درجات  قيمة ف

 الحرية

درجات  قيمة ت الداللة

 الحرية

 184. 118 1.337- 178. 1.834 3.37 18.55 60 ذكور  الخوف من الفشل

 2.74 19.30 60 إناث
  

   

 008. 118 2.688 111. 2.572 2.80 25.17 60 ذكور  مناشدة الكمال

 3.54 23.60 60 إناث
  

   

 030. 118 2.203 199. 1.666 4.83 13.80 60 ذكور عدم تفهم الوالدين لحاجاته 
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 4.18 11.98 60 إناث الشخصية
  

   

 001. 118 3.774 180. 1.821 4.68 15.52 60 ذكور  سوء التكيف املدرس ي

 4.15 12.47 60 إناث
  

   

 043. 118 2.042 635. 227. 3.49 21.02 60 ذكور  التوقعات العالية

 3.40 19.73 60 إناث
  

   

املناهج الدراسية وطرق 

 التدريس

 092. 118 1.700 822. 051. 4.67 20.23 60 ذكور 

 4.56 18.80 60 إناث
  

   

 596. 118 532.- 359. 847. 3.72 19.30 60 ذكور  بعد املماطلة

 4.48 19.70 60 إناث
  

   

 006. 118 2.816 143. 2.170 16.75 133.58 60 ذكور  املقياس ككل

 14.27 125.58 60 إناث
  

   

 املوهوبات والطالبات املوهوبين الطالب تشابه الى النتائج هذه تعود وقد      

 سلوك وإظهار الدراسية املناهج مع تعاملهم وفي الفشل من خوفهم درجة في

 بالبيئة األبعاد هذه تأثر بسبب الجنس لعامل تأثيرات وجود عدم إلى املماطلة

 مناشدة) أبعاد في أما املدرسة، في املوهوبين حال واقع تصف وهي املدرسية

( العالية والتوقعات املدرس ي، التكيف وسوء الوالدين، تفهم عدم الكمال،

 اإلناث، من املشكالت هذه من أكبر درجة الذكور  لدى أن النتائج أظهرت فقد

  تشكل التي السائدة الثقافة أثر يظهر وهذا
ً
 وتجعلهم الذكور  على ضغوطا

 وتزيد أكثر، الوالدين مع اختالفاتهم إظهار من وتمكنهم أكثر للكمال يسعون 

 .املدرس ي تكيفهم وسوء العالية توقعاتهم من

 احصائية داللة ذات فروق توجد هل: ونصه الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 التعليمية؟ املرحلة ملتغير تبعا الدراسة عينة لدى املراهقة مشكالت في

 مشكالت لدرجة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم      

 وجود إلى يشير حيث( 9) جدول  في موضح هو كما املوهوبين لدى املراهقة

 لتلك إحصائية داللة وجود من وللتأكد املتوسطات، تلك في ظاهرية فروق

 وجود إلى يشير والذي املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام تم الفروق

 لدى املراهقة مشكالت مقياس متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق

( املماطلة بعد التدريس، وطرق  الدراسية املناهج) أبعاد من وكل املوهوبين

 الحسابية املتوسطات أن وبما ،(ةوثانوي متوسطة) التعليمية للمرحلة تعزى 

 كما لصالحهم الفروق فإن املتوسطة املرحلة من أعلى الثانوية املرحلة لطلبة

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير كذلك(. 9) جدول  في

 الوالدين تفهم عدم الكمال، مناشدة الفشل، من الخوف) أبعاد متوسطات

 تعزى ( العالية التوقعات املدرس ي، التكيف سوء الشخصية، لحاجاته

 (. وثانوية متوسطة) التعليمية للمرحلة

 9 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املوهوبين لدى املراهقة مشكالت لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 التعليمية املرحلة ملتغير  تبعا

 

 البعد

املتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 اختبار ت اختبار ليفين

درجات  قيمة ف

 الحرية

درجات  قيمة ت الداللة

 الحرية

 361. 118 918.- 984. 000. 3.08 18.67 60 ذكور  الخوف من الفشل

 3.09 19.18 60 إناث
  

   

 542. 118 612. 202. 1.649 2.94 24.57 60 ذكور  مناشدة الكمال

 3.60 24.20 60 إناث
  

   

عدم تفهم الوالدين لحاجاته 

 الشخصية

 921. 118 099. 916. 011. 4.69 12.93 60 ذكور 

 4.52 12.85 60 إناث
  

   

 402. 118 840.- 584. 301. 4.60 13.63 60 ذكور  سوء التكيف املدرس ي

 4.74 14.35 60 إناث
  

   

 071. 118 1.823- 860. 031. 3.51 19.80 60 ذكور  التوقعات العالية

 3.40 20.95 60 إناث
  

   

املناهج الدراسية وطرق 

 التدريس

 016. 118 2.442- 799. 065. 4.56 18.50 60 ذكور 

 4.56 20.53 60 إناث
  

   

 005. 118 2.888- 575. 316. 4.09 18.45 60 ذكور  بعد املماطلة

 3.88 20.55 60 إناث
  

   

 037. 118 2.106- 627. 238. 16.29 126.55 60 ذكور  املقياس ككل

 15.25 132.62 60 إناث
  

   

 مشكلة تزيد حيث املدارس، لطلبة الحال واقع النتيجة هذه وتعكس      

 الدراسية، املناهج مع تكيفهم سوء ويزداد الثانوية باملرحلة لديهم املماطلة
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 أما املتوسطة، املرحلة في كان مما أكثر لديهم مختلفة اهتمامات ظهور  بسبب

 وتتفق العمر بعامل تتأثر ال الغالب في ألنها فروق يظهر فلم األخرى  األبعاد في

 .النتيجة هذه

ـــج مناقشة  والتوصيات النتائــــ

 ذلك يعود وقد الحالية، الدراسة نتائج مع تختلف دراسة أية الباحث يجد لم

 الدراسات إيراد وعدم السابقة، الدراسات بين واختالفها األسئلة لتنوع

 مشكالت مستوى  أو درجة عن سؤال أي الباحث إليها توصل التي السابقة

 . املوهوبين

 التوصيات. 6

 :يأتي بما الباحث يوص ي الحالية الدراسة نتائج ضوء في

 .املوهوبين الطالب لدى املراهقة مشكالت مع للتعامل ارشادية برامج تطوير

 تنمي التي والبرامج والوقائية االرشادية البرامج على املوهوبين برامج في التركيز

 .املوهوبين لدى الشخصية السمات

 لدى واالجتماعية االنفعالية املشكالت مالحظة بأهمية واآلباء املعلمين توعية

 تعلم مصادر غرف وجود ضرورة معها الفعال التعامل وبأساليب طالبهم

 تنتج العادية الحكومية املدارس في املوهوبين فئة من الخاصة الحاجات لذوي 

 املراكز هذه على يقوم للموهوبين خاصة وإبداعية إثرائية وأنشطة برامج

 .واإلبداع املوهبة في متخصصين

 السبل كافة وتقديم املوهوبين، أبنائهم ملشكالت الوالدين فهم ضرورة

 .منها التخفيف او املشكالت هذه لحل املدرسة مع بالتعاون 

 الوصفية الدراسات من العديد بإجراء الباحثين بقيام الباحث ويوص ي

 وخاصة الدراسية، املراحل مختلف في املوهوبين الطلبة على والتجريبية

 .لديهم واملعرفية النفسية املتغيرات مختلف ودراسة األساسية

 املوهوبين الطلبة عند ظهرت التي املشكالت ملعالجة تدريبية برامج بناء

 .واملماطلة العالية، التوقعات: مثل الحالية الدراسة في متوسط بمستوى 

 على االعتماد وعدم باملوهوبين، خاصة مناهج بناء في مختصين وجود ضرورة

 .العاديين بالطلبة الخاصة املناهج واضعي

 املقترحات

 .اململكة من أخرى  مناطق في مماثلة دراسة إجراء

 شخصية مهارات تنمية وبرامج إرشادية برامج تطوير حول  دراسات إجراء

 ودراسة مشكالتهم مواجهة على املراهقين املوهوبين الطالب قدرات لزيادة

  فاعليتها
ً
 . تجريبيا

 املوهوبين رعاية ملراكز تابعة النفس ي واإلرشاد للتوجيه وحدات إنشاء

 للطالب املختلفة اإلرشادية الخدمات لتقديم التعليمية املناطق بمختلف

 . الخدمات لهذه يحتاجون  الذين املوهوبات، والطالبات املوهوبين

 املختلفة، بمشكالتهم املوهوبين الطالب لتوعية مختلفة برامج إعداد ضرورة

 . عليها التغلب وكيفية

 استثمار إلى بالحاجة يتعلق فيما املوهوب للطالب اإلرشادية الخدمات تقديم

 . الفراغ أوقات

 في والثقة كاملثابرة املوهبة في املؤثرة واالنفعالية النفسية السمات تنمية

 . واملشاعر اآلراء عن التعبير في والجرأة النفس

 مرغوبة اجتماعية اتجاهات في لالندماج املوهوبين والطالبات الطالب توجيه

 فائدة من لذلك ملا الطالب، لهؤالء والفرص األنشطة توفير ويجب, ومتطورة

 . حولهم من ولآلخرين لهم

 وأن ومشكالتهم، وحاجاتهم املوهوبين أبنائهم باستعدادات األسر تبصير      

  مرونة أكثر يكونوا
ً
 وأن الجنسين، من املوهوبين أبناءهم مع وتفاعال

 منهم يطلبوا وأال الواقعية، إمكاناتهم حدود في قدراتهم تنمية على يساعدوهم

  أكثر يكونوا وأن قدراتهم، مع يتناسب ال ما تحقيق
ً
  وعيا

ً
 لقدرات وقبوال

 . املثالية عن واالبتعاد أبنائهم،

 املوهوبين، أبناؤهم بها يمر التي العمرية املرحلة مراعاة إلى األمور  أولياء توجيه

 . ومشكالتها خصائصها منها لكل وأن

 الفرص وتهيئة وبناتهم، أبنائهم مع التعامل في العدل إلى الوالدين، توجيههم

 . منهم كل خصائص مع يتناسب بما لهم ذاتها

 واملهارات باملعلومات واملعلمات واملعلمين التربية، كلية وطالبات طالب تزويد

 اإلنمائية املهام بعض وأداء املرشد، املدرس بدور  القيام من تمكنهم التي

 . واملوهوبات للموهوبين والوقائية
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PROBLEMS AMONG TALENTED 

STUDENTS IN BISHA GOVERNORATE 
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ABSTRACT_  The study aimed to identify some behavioral problems among gifted students in the middle 

and secondary stages in Bisha governorate, the researcher followed the descriptive approach. The study 

sample consisted of (120) students in intermediate and secondary stages (60 males, 60 females, the 

researcher used a scale to measure the problems of gifted students, consisted of (42) items divided into 

seven problems. The results showed that the degree of problems among the gifted students was moderate, 

and there were statistically significant differences in giftedness problems (perfection, lack of 

understanding of parents, poor school adjustment, high expectations) due to the gender variable in favor 

of males, and there were statistically significant differences in giftedness problems of (fear of failure, 

curriculum and teaching methods, procrastination) due to gender variable, and the existence of statistical 

significance differences in the problems due to gender variable, and there were statistical significance 

differences in (curriculum and procrastination) attributed to the variable secondary stage in favor of the 

secondary stage, and the absence of Statistical significance differences in dimensions (fear of failure, 

appeal to perfection, lack of understanding of parents). 

Keywords: Behavioral Problems, Gifted Students, School Adjustment. 

 

 

 

 

 

 


