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خصائص الطلبة املوهوبني يف حمافظة قلوة من 
 وجهة نظرهم

 *حسن عطية الحميدي

 

  

 ملتغيرات الجنس واملرحلة، واتبعت  -امللخص
ً
هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم الصفات السلوكية للطلبة املوهوبين والفروق في تلك الدرجة تبعا

( من الطلبة املوهوبين بمنطقة الباحة، والذين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، 120الدراسة املنهج الوصفي، حيث تكونت العينة من )

 استخدم مقياس ذاتي لتقييم الصفات السلوكية للطلبة املوهوبين. وأشارت النتائج أن درجة توافر الخصائص اإلبداعية والقيادية والدافعيةو 

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر الخصائص
َ
 جدا

ً
 إلى مرتفعة

ً
 والتعلمية لدى الطلبة املوهوبين تراوحت ما بين متوسطة

 ملتغير الجنس واملرحلة الدراسية. السل
ً
 وكية تبعا

 ية، الدافعية.، القياداإلبداعيةين، خصائص املوهوبالكلمات املفتاحية: 
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 نظرهم وجهة من قلوة محافظة في املوهوبين الطلبة خصائص
 قدمة. امل1

ينظر الى الطلبة املوهوبين على أنهم ثروة وطنية يجب استثمارها، فالثروة      

البشرية أعم نفعا، وأكثر فائدة من جميع الثروات املادية األخرى، إذا تم 

االعداد لها واستثمارها في تطوير اإلنتاج وزيادته وتنويعه، ولذا كان من املهم 

فات، وتوجيههم التوجيه دراسة خصائصهم وسماتهم، وما يتميزون به من ص

الصحيح نحو استغالل قدراتهم وتطويرها، وتهدف هذه الدراسة الى الكشف 

 عن خصائص الطلبة املوهوبين في عينة سعودية.

 تعريف املوهبة 

تتفق املعاجم من الناحية اللغوية على أن املوهبة تعني قدرة استثنائية أو      

نما ترد كلمة التفوق إما كمرادفة في استعدادا فطريا غير عادي لدى الفرد. بي

املعنى لكلمة املوهبة, وإما بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة 

 عقلية أم قدرة بدنية.

[ أن التعريف التقليدي للموهبة والتفوق هو تعريف 1] وأورد جروان      

كما تقيسه  –إجرائي مبني على استخدام محك الذكاء املرتفع  سكيومتري 

للتعرف على األطفال املوهوبين، وهو التعريف  –اختبارات الذكاء الفردية 

 140الذي أشار اليه تيرمان في دراسته املعروفة التي اتخذ فيها نسبة الذكاء 

ربين في حدا فاصل للموهبة والتفوق, وسار على نهجه عدد من الباحثين وامل

دراسات وبرامج كثيرة مع الفارق في نقطة القطع التي وضعها تيرمان كحد 

 فاصل بين املوهوب وغير املوهوب.

ويتفاوت تعريف املوهوب واملتفوق تبعا لدرجة املوهبة والتفوق التي        

تؤخذ على أنها الحد الفاصل بين املوهوب واملتفوق وغير املوهوب وغير 

تمدت نسبة الذكاء كمحك, فإن النقاط الفاصلة املقترحة املتفوق. وإذا اع

 -115تختلف بصورة واسعة من سلطة إلى أخرى وتمتد بين نسب الذكاء من )

 .135و 125( لكن معظم النقاط الفاصلة املستخدمة فعليا تقع بين 180

[ املوهبة على أنها سمات معقدة تؤهل الفرد لإلنجاز 2] وعرفت السرور      

في بعض املهارات والوظائف وبذلك فاملوهوب هو ذلك الفرد الذي  املرتفع

يملك استعدادا فطريا وتصقله البيئة املالئمة، لذا تظهر املوهبة في الغالب في 

 مجال محدد مثل املوسيقى أو الشعر أو الرسم وغيرها.

 الكشف عن املوهوبين

فئتين [ أن طرق الكشف عن املوهوبين تصنف إلى 3] أورد الشباطات

 رئيستين:

الطرق الذاتية بوصفها طرقا نوعية تسمح بإجراء أحكام وتقديرات  -1

استنادا إلى مالحظات مقننة وتجري هذه االحكام من قبل الوالدين واملعلمين 

 واالقران وكذلك رأي الطالب نفسه

الطرق املوضوعية بوصفها طرقا كمية يمكن استخدامها لكشف وقياس  -2

الطالب املوهوبين مثل االختبارات املقننة للقدرات أو  استعدادات وتحصيل

 األداء 

وتمثل عملية الكشف عن الطلبة املوهوبين والتعرف عليهم الخطوة األولى 

عند التفكير في تقديم برامج تهدف إلى رعايتهم وتنمية مواهبهم، لذلك ينبغي 

اذ قرارات القيام بهذه العملية بشكل متخصص ودقيق ملا يترتب عليها من اتخ

قد يكون لها بالغ التأثير على هذه الفئة املهمة في املجتمع بدءا من تسميتهم أو 

وسمهم باملوهوبين أو غير ذلك. وتبدأ عملية الكشف عن املوهوبين بالترشيح 

والتصفية من جميع املدارس الحكومية والخاصة وهي مرحلة ذاتية أكثر منها 

املعلمين والطلبة انفسهم وأقرانهم. موضوعية حيث تخضع آلراء الوالدين و 

ويلي ذلك مرحلة االختبارات واملقاييس وهي مرحلة موضوعية بشكل كبير 

 جدا تتضمن تطبيق أكثر من مقياس للعديد من جوانب القدرة لدى الطلبة.

ثم يلي ذلك مرحلة االختيار التي يتم فيها موازنة درجات الطلبة في املقاييس      

ية ليتم تصنيفهم على أنهم موهوبين أو غير ذلك. وتقدم الذاتية واملوضوع

عملية الكشف متعددة األبعاد أكثر من اجراء في الكشف عن املوهوبين 

استنادا إلى فرضية أن املوهبة ليست مجرد معامل ذكاء مرتفع فقط , بل 

 تتنوع لتشمل طيف عريض من القدرات البشرية املتنوعة.

التعبير عن حب الفضول واالستطالع املميز  فعلى سبيل املثال، يمكن     

بالقدرة على ادراك العالقات وقدرة التذكر العالية والقدرة العالية للتسامح 

مع الغموض املعرفي والقدرات االدراكية الحسية املميزة واملدى املرتفع للتركيز 

ويضيف بلدوين لقائمة املواهب هذه التفكير  بأنها تشكل مواهب لألفراد.

 بداعي او اإلبداعية وقدرات املعالجة العقلية والقيادية.اإل 

[ أن عملية التعرف على األطفال املوهوبين تمر في ثالث 1ويذكر جروان ] 

مراحل هي مرحلة االستقصاء والترشيح ومرحلة االختبارات واملقاييس ومرحلة 

 االختيار.

 خصائص املوهوبين

ائص السلوكية للطلبة املوهوبين [ الى أن موضوع الخص4] وأشار الروسان     

عقليا كان وال يزال على رأس قائمة املوضوعات التي تحظى باهتمام كبير في 

مراجع علم نفس املوهبة. وقد تركزت دراسات وكتابات الرواد في مجال 

الكشف عن هؤالء الطلبة ورعايتهم على تجميع الخصائص السلوكية 

ا. وكانت دراسة لويس تـيرمان والحاجات املرتبطة بها لدراستها وفهمه

(Terman,1925 الطولية التتبعية لعينة من )طفال تم اختيارهم من  1526

والية كاليفورنيا أول محاولة علمية جادة في هذا املجال. وقد صدر املجلد 

األول عن هذه الدراسـة بعنـوان السمات العقلية والبدنية أللف طفل 

الثاني دراسة لكاثرين كوكس . وتضمن املجلد 1925موهـوب عـام 

(Cox,1926.بعنوان السمات العقلية املبكرة لثالثمائة عبقري ) 

[ أن أهمية التعرف على الخصائص السلوكية لألطفال 5] كما ذكر جروان 

 املوهوبين تعود لسببين رئيسيين هما:

اتفاق الباحثين واملربين في مجال تعليم األطفال املوهوبين على ضرورة  -1

دام قوائم الخصائص السلوكية كأحد املحكات في عملية التعرف أو استخ

 الكشف عن هؤالء األطفال واختيارهم للبرامج التربوية الخاصة.

وجود عالقة قوية بين الخصائص السلوكية والحاجات املترتبة عليها وبين  -2

نوع البرامج التربوية واالرشادية املالئمة. ذلك أن الوضع األمثل لخدمة 

وهوب واملتفوق هو ذلك الذي يوفر مطابقة بين عناصر القوة والضعف امل

لدية وبين مكونات البرنامج التربوي املقدم له, أو الذي يأخذ باالعتبار حاجات 

 هذا املوهوب واملتفوق في املجاالت املختلفة. 

[ أن األطفال املوهوبين يشتركون فيما بينهم بخصائص 2] وأشارت السرور 

ة تساعد أخصائي علم النفس والنمو واألطباء واملهتمين بهذا نمائية عام

املجال في تحديد الظواهر النمائية غير العادية التي قد تظهر لدى بعض 

 األطفال.
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 ومن قوائم الخصائص السلوكيـة الكالسيكية ما أورده الباحثـان تتل وبيكر 

 [ في وصف الطالب املوهوب:6]

 .لالستطالع. محب 1

 .وتساؤالتهمتابعة اهتماماته  . مثابر في2

 .حوله. مدرك ملحيطه، واع ملا يدور 3

 .خرين. ناقد لذاته ولل 4

 .منها. يتمتع بمستوى رفيع من حس الدعابة، وال سيما اللفظية 5

 .املستويات. حساس شديد التأثر بالظلم على كافة 6

 .متنوعة. قيادي في مجاالت 7

 .السطحيلعدم قبول اإلجابات أو األحكام أو التعبيرات  . ميال8

 .بسهولة. يفهم املبادئ أو القوانين العامة 9

 .تقليدية. غالبا ما يستجيب ملحيطه بوسائل وطرق غير 10

 .متباعدة. يرى العالقات بين أفكار تبدو 11

 . يولد أفكارا عديدة ملثير معين.12

 لخصائص املوهوبين  Clarkنموذج كالرك 

[ نظرية في املوهبة واإلبداع تستند إلى آخر ما 7طورت الباحثة كالرك ]     

توصلت إليه الدراسات العلمية حول التكوين واألداء الدماغي لإلنسان 

وعملية التعليم والتعلم، وتوصلت إلى نموذج تربوي يقوم على أساس مفهوم 

غ وفي تعريف مصطلحات الذكاء واملوهبة التكاملية أو الكلـية في وظائف الدما

واإلبداع. وعلى ضوء هذا النموذج أوردت كالرك قائمة مطولة بسمات 

وخصائص الطلبة املوهوبين عقليا تغطي املكونات األربع للنموذج على النحو 

 التالي:

 في املجال املعرفي، أوردت كالرك الخصائص التالية: .أ

 .لومات واختزانهاحفظ كمـية غير عادية من املع -1

 .سرعة االستيعاب -2

 .اهتمامات متنوعة وفضول غير عادي -3

 .تطور لغوي وقدرة لفظية من مستوى عال -4

غير عادية على املعالجة الشاملة للمعلومات، والسرعة واملرونة في  قدرة -5

 .عمليات التفكير

 .قدرة عالية على رؤية العالقات بين األفكار واملوضوعات -6

 .قدرة مبكرة على استخدام وتكوين األطر املفهومية -7

 قدرة مبكرة على تأجيل اإلغالق، بمعنى تجنب األحكام املتسرعة أو األفكار -8

 .غير الناضجة

 .القدرة على توليد أفكار وحلول أصيلة -9

الظهور املبكر ألنماط متمايزة من املعالجة الفكرية مثل التفكير  -10

املتشعب وتحسس املترتبات والتعميمات واستخدام القياس والتعبيرات 

 .املجردة

 .تطور مبكر لالتجاه التقويمي نحو الذات واآلخرين -11

 .ر عادية ومثابرة وهدفية في السلوك أو النشاطقوة تركيز غي -12

وفي املجال االنفعالي، اشتملت قائمة الخصائص التي أوردتها كالرك على  .ب

 ما يلي:

 .حساسية غير عادية لتوقعات ومشاعر اآلخرين -1

 .تطور مبكر للمثالية واإلحساس بالعدالة -2

 .للقدرة على التحكم والضبط الداخلي وإشباع الحاجات تطور مبكر -3

 .مستويات متقدمة من الحكم األخالقي -4

 .عمق العواطف أو االنفعاالت وقوتها -5

 .شدة الوعي الذاتي والشعور باالختالف عن اآلخرين -6

سرعة الحس بالدعابة واستخدامها في االستجابة للمواقف إما على شكل  -7

 .فكاهة سخرية أو على شكل

توقعات عالية من الذات ومن اآلخرين تقود غالبا إلى مستويات عالية من  -8

 .اإلحباط مع الذات ومع اآلخرين واملواقف

 .الكمالية أو النزوع نحو الكمال -9

قدر كبير من املعلومات حول العواطف التي لم يتم اختبارها أو  اختزان -10

 .الكشف عنها

 .الحاجة القوية للتوافق بين القيم املجردة واألفعال الشخصية -11

 .قدرة معرفية وانفعالية متقدمة لتصور وحل مشكالت اجتماعية -12

 .القيادية -13

 .لة والجمال والحقيقةاالستغراق في الحاجات العليا للمجتمع مثل العدا -14

 .دافعية قوية ناجمة عن شعور قوي بالحاجة إلى تحقيق الذات -15

 جـ. وفي املجال الحس ي والبدني، أوردت كالرك الخصائص التالية:

 .مدخالت غير عادية من البيئة عن طريق نظام حس ي مرهف -1

 .وجود فجوة غير عادية بين التطور العقلي والبدني -2

 .تقبل متدن للفجوة بين معاييرهم املرتفعة ومهاراتهم الرياضية املتواضعة -3

النزعة الديكارتي التي قد تشمل إهمال الصحة الجسمية وتجنب النشاط  -4

 .البدني

، فقد اشتملت القائمة التي Intuitiveد. وفي املجال الحدس ي أو البديهي 

 أوردتها كالرك على الخصائص التالية:

املبكر واالندماج باملعرفة الحدسية واألفكار والظواهر  االهتمام -1

 .امليتافيزيقية

 .االستعداد الختبار الظواهر النفسية وامليتافيزيقية واالنفتاح عليها -2

 .القدرة على التنبؤ واالهتمام باملستقبل -3

  .اللمسات اإلبداعية في كل مجاالت العمل أو املحاوالت -4

 الخصائص املعرفية -

الطلبة املوهوبون واملتفوقون عقليا بخصائص سلوكية معرفية تميزهم  يتميز

عن أقرانهم في مرحلة مبكرة من نموهم. وتلعب التنشئة األسرية والظروف 

املحيطة دورا هاما في استمرار تنمية هذه الخصائص مع التقدم في السن، 

 بينما قد يؤدي عدم توافر الرعاية السليمة إلى إخفاء كثير من هذه

الخصائص بسبب حساسية املوهوب واملتفوق، وقد يؤدي إلى جعلها قوى 

سلبية معيقة للتعلم. ولذلك ينبغي أن تفهم الخصائص املعرفية في ضوء 

 االعتبارات التالية:

الطلبة املوهوبون واملتفوقون ليسوا مجتمعا متجانسا كما قد يتبادر للذهن  •

بين كل الخصائص السلوكية خطأ، وال يتوقع أن يظهر كل الطلبة املوهو 

املعرفية الواردة الحقا. وهناك مجال للتفاوت بالنسبة لكل من هذه 

الخصائص، وكلما ازدادت درجة املوهبة والتفوق عند الفرد كلما ازدادت 

 .درجة تفرده عن غيره

الخصائص املعرفية ليست ثابتة أو جامدة ولكنها تتطور من خالل التفاعل  •

متفاوتة، وعليه فإن بعض الخصائص قد ال يظهر لدى مع املحيط بدرجات 
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بعض الطلبة في مراحل مبكرة من نموهم وقد يظهر في مراحل متأخرة تبعا 

 .للرعاية التي توفرها بيئاتهم

أمـا أهـم الخصائص املعرفيـة التي تتردد فـي املراجـع املتخصصـة فتشمل ما 

 يلي:

 أوال: القدرة على التعامل مع النظم الرمزية واألفكار املجردة

يظهر الطفل املوهوب واملتفوق قدرة فائقة على تعلم ومعالجة النظم       

اللغوية والرياضية في مرحلة مبكرة من العمر. وسرعان ما يعرف الطلبة 

مع اللغة  املوهوبون واملتفوقون لدى الوالدين واملعلمين بمهاراتهم في التعامل

واألرقام، وحل األلغاز، واستخدام التراكيب املعقدة بفصل مكوناتها الخاصة 

بها، وإدراك اإلجابات التي تنطوي على استخدام األشكال املتشابهة أو النظم 

غير اللغوية، ومحاولة فهم املسائل املنسجمة مع املنطق والحصافة 

Common Sense. 

 ثانيا: حب االستطالع

يكشف الطفل املوهوب واملتفوق في سن مبكرة عن رغبة قوية في التعرف      

على العالم من حوله وفهمه، وذلك من خالل قوة مالحظته وطرحه 

التساؤالت التي تبدو غير منسجمة مع مستواه العمري أو الصفي. وتعد جدية 

 الراشدين في االستجابة لهذه التساؤالت وتقديم املعلومات املناسبة عنصرا

هاما في بناء الشخصية االستكشافية وتقويتها لدى الطفل، كما أن استهتار 

وال سيما -الوالدين واملعلمين أو تجاهلهم لتساؤالت الطفل املوهوب واملتفوق 

قد يكون له آثار مدمرة على عملية التعلم واكتساب  -في املراحل املبكرة لنموه

جيع الطفل على إثارة املعرفة في املستقبل. ومن الضروري أن يتم تش

ومع مرور -التساؤالت والشك في ما ال يدركه في البيت واملدرسة وإال فإنه 

سوف يؤثر الصمت على املخاطرة واإلحراج أو االمتناع عن إثارة  -الوقت

 أسئلة قد يعدها الراشدون أسئلة غبية.

 إن الطفل املوهـوب واملتفوق دائم السؤال عن كل ما يقع عليـه حسه،    

ويريد أن يعرف كيف وملاذا حدثت األشياء وذلك بتوجيه كثير من األسئلة 

. ويرتبط حب االستطالع بقوة املالحظة Provocative Questionsاالستثمارية 

واليقظة ملا يدور في املحيط، وعادة ما يرى الطفل املوهوب واملتفوق في مشهد 

ر مما يحصل عليه أو قصة ما ال يراه غيره ويحصل منه على معلومات أكث

 غيره.

 ثالثا: تفضيل العمل االستقاللي

يتميز املوهوب واملتفوق بنزعة قوية للعمل منفردا والكتشاف األشياء      

بطريقته الخاصة بأقل قدر من التوجيه من قبل املعلمين أو الوالدين. وال 

تعني هذه النزعة لالستقاللية في العمل سلوكا غير اجتماعي من جانب 

هوب واملتفوق، ولكنها تعكس رغبة ومتعة في بناء خطط ذاتية لحل املو 

املشكالت. ويرتبط مع الرغبة في االستقاللية بالعمل وجود دوافع داخلية بدال 

من الدوافع الخارجية التي تستند إلى أساليب املكافأة والعقاب كما هو الحال 

 لدى الطالب العادي.

 رابعا: قوة التركيز

هوب واملتفوق بقدرة فائقة على التركيز على املشكلة أو املهمة يتمتع املو      

التي يقوم بمعالجتها، ويرافق هذه القدرة على التركيز طول مدة االنتباه 

Attention Span وإذا ما أثير اهتمامه بمشكلة أو موضوع ما فإنه يسعى .

ه بإصرار إلنجازه، وفي بعض األحيان يصعب انتزاعه من العمل قبل إتمام

وتحوله إلى عمل آخر. وتلعب قوة التركيز ومدة االنتباه دورا هاما في تحقيق 

إنجازات على مستوى املهنة أو التخصص في املستقبل إذا ما أتيحت 

للموهوب واملتفوق فرص التطبيق واملران في مجال اهتمامه. وقد توصلت 

بين قوة التركيز إلى نتيجة مفادها أن العالقة  [8الباحثة البريطانية فريـمان ]

كما يعكسها عدد ساعات االنكباب على العمل في موقف معين وبين نسبة 

الذكاء هي عالقة طردية، بمعنى أنه كلما ازدادت نسبة الذكاء كلما ازداد عدد 

 ساعات التركيز. 

تجدر اإلشارة إلى أن القدرة على التركيز تتأثر بحجم وقوة املشتتات      

أو مقاومة الفرد لها. ويبدو أن الطلبة املوهوبين في  املحيطة ودرجة احتمال

تحصيلهم الدراس ي أكثر قدرة على التكيف مع العناصر الطارئة على املوقف 

التعليمي بفاعلية، وذلك باستخدام شكل من أشكال التحكم التي تتطور 

لديهم مع الوقت. ومن األمثلة على أشكال التحكم باملشتتات استخدام 

اء الدراسة أو التأمل، ومنها التزام الصمت أو التجاهل أو املوسيقى أثن

 ممارسة تمرينات االسترخاء وغير ذلك.

 قوة الذاكرة :خامسا

يوصف الطلبة املوهوبون واملتفوقون باتساع وعمق معارفهم وقدرتهم على      

اكتساب واختزان كم هائل من املعلومات حول موضوعات متنوعة. ويرتبط 

املوهوب واملتفوق بطبيعته محب لالستطالع، كثير األسئلة، بذلك حقيقة أن 

ولديه اهتماماٌت عديدة، وهذا من شأنه أن يفتح أمامه نوافذ على حقول 

املعرفة املختلفة. وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن الذاكرة القوية تعتبر 

أعظم سالح عقلي يمتلكه الفرد، وال سيما بالنسبة للطلبة ذوي التحصيل 

ملرتفع وهم يحضرون أنفسهم لالمتحانات، وذلك ألن النجاح في االمتحانات ا

املدرسية التقليدية يعتمد أساسا على قدرة الفرد على استرجاع املواد 

 املطلوبة ضمن الوقت املحدد.

 حب القراءة :سادسا

يوصف الطلبة املوهوبون واملتفوقون بأنهم مهووسو كتب مولعون       

تهم متنوعة ومتبحرة، ويفضلون قراءة كتب من مستوى كتب بالقراءة. وقراءا

الراشدين، وربما يظهرون اهتماما بكتب التراجم وسير حياة العظماء 

واملوسوعات وكراسات الخرائط. كما أن االستعداد للقراءة يظهر في سن 

مبكرة، وربما يبدي الطفل املوهوب واملتفوق رغبته في القراءة في سن الثالثة، 

تمد على نفسه مع قليل مـن املساعـدة في تعلم القراءة من خالل قراءة وقد يع

اإلعالنات املرئية وإشارات الطرق والكتب املصورة وغيرها. لقد أظهرت دراسـة 

 1982% من الطلبة الذين تم اختيارهم عام 80[ أن 9أجرتها الباحثـة باسكا ]

وسط غرب أميركا كانوا  في برنامج البحث عن املوهبة في الواليات الواقعة في

قد بدأوا القراءة في سن خمس سنوات. وسواء أكان تعلمهم للقراءة تلقائيا أم 

عن طريق مساعدة أفراد أسرهم، فإن املثير في األمر هو سرعة وسهولة 

 تعلمهم اللغة.

 تنوع االهتمامات والهوايات :سابعا

اماتهم وهواياتهم. يتصف الطلبة املوهوبون واملتفوقون بتنوع وكثرة اهتم    

وربما كانت الدافعية والفضول والقدرة على االستيعاب هي التي تقود إلى 

تطور مستويات متقدمة من االهتمامات، أما طبيعة ومستوى تعقيد 

املوضوعات التي يتناولها الطلبة املوهوبون واملتفوقون فتبدو غير محددة. 

مثل الطوابع والعمالت  ومن أبرز هذه االهتمامات تجميع وترتيب األشياء

القديمة والبطاقات البريدية والصخور والصور وغيرها من متعلقات املاض ي. 
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كما أن لديهم اهتمامات بكثير من القضايا التي عادة ما تهم الراشدين 

 كقضايا الدين والجنس والسياسة وغيرها.

 ثامنا: تطور لغوي مبكر

ت متقدمة من التطور اللغوي يظهر الطلبة املوهوبون واملتفوقون مستويا   

والقدرة اللفظية. وعادة ما تكون حصيلة الطالب املوهوب واملتفوق من 

املفردات اللغوية متقدمة على أبناء عمره أو صفه، ويستخدم التعابير 

اللغوية في جمل مفيدة وتراكيب معقدة تؤدي معنى تاما، وسلوكه اللفظي 

ال حيا في محادثاتهم الشفهية يتسم بالطالقة والوضوح. وقد يظهرون خيا

فيما يقرأون من قصص أو ما ينتجونه من فنون أدائية أو بصرية في مرحلة 

 الحقة.

إن النمو اللغوي لدى الطالب املوهوب واملتفوق يرتبط مع خصائص      

أخرى كحب القراءة وحب االستطالع وقوة الذاكرة وتنوع االهتمامات 

[ إلى إمكانية أن يكون 10د أشار تورسن ]والهوايات ويتداخل معها. هذا وق

طالٌب ما غير قادر على التعبير عن أفكاره بطالقة كبيرة في حين أنه موهوب أو 

متفوق في أشكال أخرى من السلوك اإلبداعي، وقد يعطي عددا أقل من 

األفكار ولكن كال منها قد يكون على درجة كبيرة من الجودة واألصالة، وقد 

 تناول فكرة واحدة ومعالجتها بالتفصيل من مختلف جوانبها.يكون قادرا على 

 Affective Characteristicsالخصائص االنفعالية 

بالخصائص االنفعالية تلك الخصائص التي ال تعد ذات طبيعة  يقصد    

معرفية أو ذهنية، ويشمل ذلك كل ما له عالقة بالجوانب الشخصية 

واالجتماعية والعاطفية. ومع أنه ليس باإلمكان فصل الجانب املعرفي عن 

الجانب االنفعالي أو فصل التفكير عن املشاعر في عملية التعلم, إال أننا نجد 

املناهج املدرسية تركز على الجانب املعرفي. ومن يسمع أو يشاهد ما يدور أن 

في صفوف مدارسنا يجد سيال من الحقائق واملعادالت والقوائم واألماكن 

والتواريخ يفرغها املعلمون في محاضراتهم دون اهتمام يذكر بالجانب 

النمو املعرفي االنفعالي لعملية التعليم والتعلم. إن بلوغ مستويات متقدمة في 

للطالب ال يعني بالضرورة حدوث تقدم مماثل في النمو االنفعالي. وعلى كل 

حال فالنمو االنفعالي ليس موضوعا مدرسيا كما هو الحال بالنسبة 

للرياضيات أو اللغة اإلنجليزية أو اللغة العربية، وبالتالي ليس له مكان في 

 املنهاج.

طلبة املوهوبين يتمتعون باستقرار تتفق الدراسات على أن معظم ال     

عاطفي واستقاللية ذاتية. وكثيرون منهم يلعبون أدوارا قيادية على املستوى 

االجتماعي في شتى مراحل دراستهم، وهم أقل عرضة لالضطرابات الذهنية 

 والعصابية من الطلبة العاديين، ويبدون سعداء يحبهم زمالؤهم.

متكيفين اجتماعيا ومضطربين عاطفيا فقد  أما القول بأن املوهوبين غير     

وجد أصداء له فيما توصلت إليه الباحثة هولين ويرث بالنسبة لألطفال 

بينيه وكانت نسب ذكائهم -املوهوبين الذين اختبروا على مقياس ستانفورد

-فما فوق. حيث وجدت الباحثة اثنى عشر طفال فقط من هذا املستوى  180

والحظت أنهم يعانون  -مدينة نيويورك وضواحيهاسنة من بحثها في  23خالل 

عزلة اجتماعية في صغرهم وليسوا متكيفين بصورة جيدة في سني الرشد. 

وإذا كانت معظم املجتمعات ال ترحب باالنحراف الشديد عن املعايير 

املتعارف عليها مهما كان نوعه، فمن املتوقع أن يواجه الطلبة الذين يتمتعون 

جدا صعوبات عاطفية ومشكالت اجتماعية أكثر من  بنسبة ذكاء عالية

(. وقد أورد 150-130الطلبة املوهوبين الذين تتراوح نسب ذكائهم بين )

 الباحثون عددا من الخصائص االنفعالية أهمها:

 أوال: النضج األخالقي

تشير عدة دراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين مراحل النضج األخالقي       

نضج العقلي أو املعرفي. وتخلص إلى أن النضج األخالقي محكوٌم وبين مراحل ال

بالنضج املعرفي، وأن الطلبة األكثر نضجا من الناحية املعرفية يكونون عادة 

أقل تمركزا حول الذات من الطلبة العاديين. وقد أشارت دراسات تجرمان إلى 

مستوى  أن الطلبة املوهوبين في عينة دراسته الطولية أظهروا تقدما في

نضجهم األخالقي بمعدل يوازي مستوى النضج األخالقي ملن يكبرونهم سنا 

بأربع سنوات. ومن املؤشرات املهمة التي تدل على تقدم الطلبة املوهوبين في 

 مستوى نضجهم األخالقي مقارنة بأقرانهم من الطلبة العاديين ما يلي: 

خرين وقدرتهم على الضبط إدراكهم القوي ملفهوم العدالة في عالقاتهم مع اآل • 

 .والتحكم الذاتي

 .انشغالهم بنشاطات وقضايا مرتبطة بالعدالة االجتماعية واملساواة• 

 .اهتمامهم بمشكالت اآلخرين وميلهم لتقديم املساعدة لهم• 

على التمييز بين الصواب والخطأ واألسباب املوجبة لذلك وبين  قدرتهم• 

 .الحقوق والواجبات في سلوكياتهم وسلوكيات اآلخرين

تطويرهم لنظام من القيم في مرحلة مبكرة من العمر ومحاكمة سلوكياتهم • 

 .وسلوكيات اآلخرين على أساس نظامهم القيمي

واقف التي ال تنسجم مع توقعاتهم مبالغتهم في نقد الذات ونقد اآلخرين في امل• 

 .أو معاييرهم للعدالة واملساواة واملثالية في العالقات اإلنسانية

 .تفضيلهم اللعب مع من هم أكبر سنا منهم واتخاذهم كأصدقاء• 

وتجدر اإلشارة إلى أن األحاسيس القوية نحو قضايا الحق والعدالة      

ن إلى الوقوع في مشكالت مع املعلمين واملساواة يمكن أن تقود الطلبة املوهوبي

واإلداريين عندما ال يكونون قادرين على شرح وتبرير اإلجراءات والتعليمات 

املدرسية لهم. ومن األهمـية بمكان توضيح القواعد واألنظمة الصفية 

 واملدرسية في إطار مصلحة املجتمع املدرس ي والعدالة مع الجميع.

 حس الدعابة )النكتة( :ثانيا

يمتلك الطلبة املوهوبون واملتفوقون غالبا القدرة على مالحظة مفارقات      

الحياة اليومية وإدراك أوجه التناقض وعدم االنسجام في املواقف والحوادث 

التي يختبرونها بصورة أكثر يسرا ووضوحا من أقرانهم، وذلك باالعتماد على 

العالقات. وفي كثير من  مخزونهم املعرفي الواسع وسرعتهم في التفكير وإدراك

األحيان يالجون إلى استخدام النكتة الالذعة أو املبطنة في التكيف مع 

محيطهم من أجل تقليل اآلثار السلبية لخبراتهم املؤملة على تقديرهم 

ألنفسهم وللخرين. وقد يظهر التعبير عن الدعابة في التواصل اللفظي مع 

أو تعليقات ساخرة من دون أن اآلخرين أو على شكل رسومات أو كتابات 

يقصد بها إيذاء اآلخرين أو جرح مشاعرهم. ويرتبط بحس الدعابة عادة ميٌل 

للتالعب باأللفاظ واألفكار والرموز واملسميات واألشكال بطريقة ذكية تنم 

 عن ثقة بالنفس ومهارة اجتماعية.

 ثالثا: القيادية

التأثير في اآلخرين أو إقناعهم يقصد بالقيادية امتالك قدرة غير عادية على     

أو توجيههم. ومن بين أهم مظاهر القيادية: القدرة على التفكير، حل 

املشكالت، اتخاذ القرارات وااللتزام بها، الثقة بالنفس، ركوب املخاطر إذا لزم 

األمر، العمل باستقاللية، الصدق مع النفس، التوجه اإليجابي ملساعدة 
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بادرة. وحيث أن الطلبة املوهوبين يتمتعون بقدر اآلخرين عند الحاجة وامل

أكبر من هذه الصفات مقارنة بالطلبة العاديين، فإنهم مهيؤون للقيام بأدوار 

قيادية في سن مبكرة. وإذا توافرت لهم الرعاية املناسبة في املدرسة والتنشئة 

 األسرية املعززة لنمو متوازن في جوانب الشخصية املختلفة، فإنهم يطورون 

مهاراتهم القيادية سنة بعد أخرى. وإذا كان املجتمع ينظر إليهم على أنهم قادة 

املستقبل، فإن مساعدتهم على تحقيق ذلك عن طريق البرامج الخاصة تعد 

 في غاية األهمـية لهم وللمجتمع أيضا.

 الحساسية املفرطة والحدة االنفعالية :رابعا

ادة حساسية شديدة ملا يدور في يظهر الطلبة املوهوبون واملتفوقون ع     

محيطهم األسري واملدرس ي واالجتماعي بشكل عام، وكثيرا ما يشعرون 

بالضيق أو الفرح في مواقف قد تبدو عادية لدى غيرهم من الطلبة العاديين. 

كما يتميز معظمهم بحدة االنفعاالت في استجاباتهم للمواقف التي يتعرضون 

ت في املدرسة والبيت ومع الرفاق. ذلك أن لها، ويعانون من جراء ذلك مشكال 

مجرد اإلحساس باالختالف عن اآلخرين يثير في نفوس الطلبة املوهوبين 

تساؤالت وشكوك حول سويتهم، وال سيما أن السلوك الذي يتجاوز حدود 

املعايير السائدة من حيث النوع والشدة يفسر عادة على أنه عصابي أو شاذ 

نت انفعاالت املوهوب واملتفوق وحساسيته قوية أو ال عقالني. وكلما كا

 وشديدة، كلما زاد استهجان الرفاق واملعلمين لها.

إن الحساسية الزائدة وقوة املشاعر هي املظهر األكثر وضوحا في النمو 

العاطفي للطفل املوهوب واملتفوق، وهي القوة املحركة للموهبة وبدونها تكون 

سلوكيات التي تعكس الحساسية الزائدة املوهبة كالجسد بال روح. ومن ال

 وقوة املشاعر:

 .االنسحاب من املوقف خوفا على مشاعر اآلخرين• 

 .التوحد مع اآلخرين واملشاركة الوجدانية• 

 .الخوف من املجهول والقلق واالكتئاب والشعور باإلثم• 

 .االهتمام باملوت وامليل للوحدة• 

 .واملشاعر املتناقضة التطرف في الحب والكراهية• 

 .جلد الذات والشعور بالعجز وعدم الكفاية أو النقص• 

 .التعلق باملثل العليا وقضايا الحق والعدالة واألخالق• 

 .الحماس في أداء املهمات واالستغراق الكلي فيها• 

 Perfectionismخامسا: الكمالية 

ي تسودها روح الكمالية صفة يجري التأكيد عليها في املجتمعات الت     

التنافس. وتسهم املؤسسات التربوية واالجتماعية ودوائر املال واألعمال 

والديانات بنصيب في ترسيخ هذه الظاهرة. وقد درست صفة الكمالية في 

العصور القديمة من منظور فلسفي وديني وأدبي، كما درست حديثا من 

رتبطة بالكمالية: منظور تربوي ونفس ي. ومن أبرز السلوكيات أو الخصائص امل

، وضع معايير متطرفة All-or-Nothingالتفكير بمنطق كل ش يء أو ال ش يء 

غير معقولة، السعي القهري لبلوغ أهداف مستحيلة، وتقييم الذات على 

 أساس مستوى اإلنجاز واإلنتاجية.

لقد ميز عدد من الكتاب بين الكمالية كصفة غير مرغوب فيها وبين       

نحو التفوق والتميز. وهناك من شبه الشخص الكمالي السعي املعقول 

بطالب يكتب مسودة ملوضوع إنشاء ثم يمزقها، ويكتب مسودة أخرى فال 

تعجبه فيمزقها، ويكتب مرة ثالثة ويفوته املوعد املحدد لتسليم املوضوع 

ولكنه غير مقتنع بما كتبه. وحتى عندما يسلم واجبه متأخرا عن زمالئه ال 

لكمالي بالرضا أو االرتياح، ألنه يرفض دائما قبول ما هو يشعر الشخص ا

دون مرتبة الكمال التي يعرفها إجرائيا بعالمة كاملة أو بدرجة إتقان من 

%. وفي املقابل فإن من يسعى بصورة معقولة ومقبولة لتحقيق 100 مستوى 

التميز في عمله ال يعيش معاناة الشخص الكمالي، ويكتفي ببذل الجهد 

بجدية إلنجاز واجباته في الوقت املحدد، ويشعر باالرتياح عندما والعمل 

ينجزها. ورغم أن العمل في الحالتين قد يكون بنفس املستوى أو السوية 

 ولكن االختالف هو في اتجاهات الطالب وإدراكه للموقف.

[ تقسم الخصائص السلوكية للموهوبين إلى ثالث 4] كما أورد الروسان

 لدراسة تلك الخصائص وهي: جوانب، وذلك تسهيال

 الخصائص الجسمية. -1

 الخصائص العقلية. -2

 .واالجتماعية االنفعاليةالخصائص  -3

 مشكلة الدراسة. 2

من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة, ونظرا ملا يتصف به     

الطلبة املوهوبون واملتفوقون من خصائص شخصية قد تجعلهم يختلفون 

فيها عن الطلبة العاديين مما يمكن أن يعكس بشكل مباشر نوعا من 

املشكالت واالضطرابات النفسية، أو الحاجات النفسية التي قد تختلف عن 

لعاديين، مما يلزم خدمات ارشادية لهذه الفئة من الطالب قد الطلبة ا

تختلف بأساليبها ومضامينها عن الطلبة العاديين أيضا، لذا فإن الدراسة 

الحالية تسعى إلى معرفة السمات الشخصية املحددة التي تميز الطلبة 

 املوهوبين عن الطلبة العاديين. 

 أ. أسئلة الدراسة

 ية تسعى إلى اإلجابة عن األسئلة التالية.لذلك فإن الدراسة الحال

 ما خصائص املوهوبين في محافظة قلوة؟ -1

 هل تختلف خصائص املوهوبين باختالف املرحلة الدراسية؟ -2

 هل تختلف خصائص املوهوبين باختالف الجنس؟ -3

 أهداف الدراسةب. 

 التعرف على خصائص املوهوبين في محافظة قلوة. -1

 التعرف على الفرق بين خصائص املوهوبين تبعا ملتغير املرحلة )املتوسطة، -2

 الثانوية(.

 التعرف على الفرق بين خصائص املوهوبين تبعا ملتغير الجنس )الذكور، -3

 االناث(.

 أهمية الدراسةج. 

 تسليط الضوء على السمات الشخصية للطلبة املوهوبين بمحافظة قلوة. -1

واالختالفات في سمات الطلبة املوهوبين تبعا ملتغير دراسة التباينات  -2

 الجنس.

دراسة التباينات واالختالفات في سمات الطلبة املوهوبين تبعا ملتغير  -3

 املرحلة

 إثراء املكتبة العربية في مجال رعاية املوهوبين. -4

 مصطلحات الدراسةد. 

 (Giftedموهوب ) -1

الفرد الذي يملك استعدادا فطريا وتصقله البيئة املالئمة, لذا تظهر  ذلك

 [.2املوهبة في الغالب في مجال محدد مثل املوسيقى أو الشعر أو الرسم..... ]
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ويعرف اجرائيا ألغراض الدراسة الحالية بأنه الطالب الذي تم تصنيفه على 

 أنه موهوب من قبل وزارة التعليم 

وتعرف اجرائيا بأنها الخصائص التي تقيسها أداة خصائص املوهوبين  -2

 الدراسة

 حدود الدراسةه. 

% بمحافظة قلوة 90حدود مكانية: الطالب املوهوبين والحاصلين على نسبة 

 هـ.1438-1437لعام 

 هـ1438-1437حدود زمانية: الفصل الدراس ي الثاني لعام 

موضوعية: ترتبط دقة هذه الدراسة بمدى شمولية أداة الدراسة  حدود

 املستخدمة, ومستوى تطبيقها.

 الدراسات السابقة. 3

[ بدراسة السمات الشخصية التي تميز الطلبة املوهوبين 11] قام طنوس -1

والعاديين وهدفت الدراسة إلى التعرف على الخصائص املميزة للطلبة 

 ديين تبعا ملتغير الجنس وتكونت عينة الدراسة مناملوهوبين عن الطلبة العا

( طالبا من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر واستخدم 462)

( والذي يتضمن 1980اختبار كاتل والذي طوره إلى البيئة األردنية قراعين )

( عامال، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة 16( فقرة موزعة على )187)

ن بمستوى أعلى من الذكاء، وأكثر ميال للسيطرة واملغامرة املوهوبين يتميزو

والتجديد عن نظرائهم الطلبة العاديين الذين أظهروا بأنهم أقل ذكاء 

وخاضعون وخجولون وأكثر ميال للتجديد، وفيما يتعلق بالجنس فقد اشارت 

نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في عوامل الشخصية بين 

 املوهوبين والطالبات املوهوبات لصالح الطالبات. الطالب

[ بدراسة هدفت إلى دراسة سمات 12] كما قام كال من عياصرة وإسماعيل -2

وخصائص املوهوبين كأساس لتطوير مقاييس الكشف عنهم، وتناولت هذه 

الدراسة تحليال وتصورا عاما للموهبة والتفوق، وكذلك تحديد العالقة التي 

الخصائص بتعريف املوهبة والتفوق. كما بينت الدراسة دور تربط السمات و 

السمات والخصائص من خالل مقاييس التقدير في عملية الكشف عن 

املوهوبين وعرضت نموذجا تطبيقيا محكما من تأليف الباحثين بعنوان 

)مقياس سامر العياصرة ونور عزيزي( لتقدير السمات والخصائص العامة 

ارت النتائج إلى ارتفاع الخصائص االبداعية والقيادية للطلبة املوهوبين، وأش

 لدى الطالب املوهوبين.

[ التي هدفت إلى تحديد أبرز الخصائص السلوكية 13] دراسة معاجيني -3

التي يظهرها التالميذ املوهوبين في أدائهم اليومي وتفاعلهم في الصفوف 

املعلمين واملعلمات في العادية في املدارس الحكومية وذلك كما يدركها بعض 

مدارس كل من دولة الكويت وقطر والبحرين واململكة العربية السعودية، 

( معلما ومعلمة من بعض املدارس اإلعدادية 426وتكونت عينة الدراسة من )

( 86)املتوسطة(، واستخدم الباحث استبانة من إعداده احتوت على )

افعية، خصائص اإلبداع، خاصية تندرج تحت األبعاد التالية )خصائص الد

خصائص القيادة(، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع هذه الخصائص لدى 

 أفراد العينة.

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

 ويمكن تلخيص أوجه االستفادة من هذه الدراسات فيما يلي:

مساعدة الباحث باإلحساس والتعرف على مشكلة الدراسة الحالية من  .1

 الطالع على ادب الدراسات السابقة.خالل ا

 وضع وصياغة أسئلة الدراسة الحالية. .2

 تحديد خطوات العمل واالجراءات لتنفيذ الدراسة منهجية الدراسة. .3

االستفادة من املقاييس املستخدمة من الدراسات السابقة في تطوير أداة  .4

 الدراسة الحالية.

واختيار األساليب االحصائية  االستفادة في تصميم الدراسة الحالية .5

 لتحليل البيانات.

 االستفادة من الدراسات السابقة في كتابة األدب النظري وتقرير البحث. .6

 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن بعض الدراسات ركزت       

ديين واملوهوبين في على متغيري الجنس والعمر, وكذلك املقارنة بين العا

[ على خصائص املوهوبين من وجهة 13] الخصائص, وركزت دراسة معاجيني

نظر املعلمين واملعلمات. وهدفت دراسة )خصائص املوهوبين بمحافظة قلوة 

من وجهة نظرهم( ملعرفة الخصائص للمتفوقين والفروقات تبعا ملتغير 

وطالبة واستخدم  طالبا 120املرحلة والجنس وتكونت عينة الدراسة من 

الباحث أداة )مقياس تقييم الصفات السلوكية للطلبة املتميزين( وتكون 

 فقرة. 37املقياس من 

 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة منهج. أ

تهدف الدراسة الحالية تقييم الصفات السلوكية للطلبة املوهوبين       

 ملتغيرات الجنس 
ً
واملرحلة، ولتحقيق أهداف والفروق في تلك الدرجة تبعا

الدراسة الحالية تم اتباع املنهج الوصفي ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة 

 وأهدافها.

 مجتمع الدراسة ب.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب املوهوبين في محافظة قلوة       

( يبين توزيعهم حسب 1( في املرحلة الثانوية واملتوسطة، والجدول )740)

 ي املرحلة والجنس.متغير 

 1 جدول 

 أعداد الطالب املوهوبين ملجتمع الدراسة حسب املرحلة الدراسية

 العدد مستويات املتغير املتغير

 60 ذكور  الجنس

 60 إناث

 60 متوسطة املرحلة

 60 ثانوية
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 الدراسة عينة .ج

 :يلي مما الحالية الدراسة عينة تتألف

 ( 30) عددها بلغ والتي: االستطالعية العينة .1
ً
 اختيارهم تم وطالبة، طالبا

 صدق من التحقق بهدف عليهم الدراسة أداة تطبيق وتم العشوائية بالطريقة

 .الدراسة أداة وثبات

 بمنطقة املوهوبين الطلبة من( 120) من وتكونت: الرئيسية الدراسة عينة .2

( 60) بواقع الطبقية، العشوائية بالطريقة اختيارهم تم والذين الباحة،

  توزيعهم يبين( 2) والجدول  متفوقة، طالبة( 60)و متفوق  طالب
ً
 ملتغيرات تبعا

 .املئوية والنسبة( الدراسية واملرحلة الطلبة جنس) الدراسة

 2 جدول 

 الدراسية واملرحلة الجنس حسب الدراسة لعينة املوهوبين الطلبة أعداد

 النسبة املؤية العدد املستوى  املتغير

 50.0 60 ذكور  الجنس

 50.0 60 إناث

 100.0 120 املجموع

 50.0 60 متوسطة املرحلة التعليمية

 50.0 60 ثانوية

 100.0 120 املجموع

 الدراسة د. أداة

 للطلبة السلوكية الصفات تقييم مقياس من الحالية الدراسة أداة تتكون  

( طنوس) دراسة مثل السابقة الدارسات من االستفادة تم حيث املوهوبين،

 لدالالت عرض يلي وفيما األولية، صورته في املقياس فقرات وضعت حيث

 .للمقياس استخراجها تم التي والثبات الصدق

 :التالية الصدق انواع استخراج تم حيث: املقياس صدق .1

ة بصورته عرضه تم   املقياس، صدق من للتحقق: املحكمين صدق .أ  األولي 

 وعلم الخاصة التربية مجال في االختصاص ذوي  من ُمحِكمين( ثالثة) على

ها التي األبعاد مالءمة مدى في رأيهم إبداء منهم طلب حيث النفس،  ضم 

 لقياس الفقرات مالءمة ومدى األبعاد لتلك الفقرات مالءمة ومدى املقياس

مين اتفاق اعتماد تم وقد. املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات تقييم
 
 املحك

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

مين
 
 .املحك

 تطبيق تم الحالي للمقياس البناء صدق استخراج ولغايات البناء صدق .ب

 ( 30) من املكونة االستطالعية العينة على املقياس
ً
، طالبا

ً
 تم حيث وطالبة

 تنتمي الذي البعد مع الفقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامل حساب

 معامالت أن   يبين والذي( 3) جدول  في كما للمقياس الكلية الدرجة ومع إليه

 للمقياس الكلية والدرجة إليها تنتمي التي واألبعاد الفقرات بين االرتباط

 معيار تحقق إلى ذلك ويشير ،(a = 0.05) مستوى  عند ودالة مناسبة جميعها

 تقييم لقياس استخدامه في الثقة ُيعطي وبالتالي املقياس في البنائي الصدق

 .املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات

 (30= ن) للمقياس الكلية الدرجة مع املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات تقييم مقياس فقرات بين االرتباط معامالت 3 جدول 

 بعد القيادة بعد االبداع

 املقياس البعد الفقرة املقياس البعد الفقرة

1 **.558 **.329 1 **.594 **.349 

2 **.499 **.455 2 **.448 **.386 

3 **.546 **.304 3 **.490 .163 

4 **.508 **.450 4 **.361 **.279 

5 **.640 **.318 5 **.483 -.041 

6 **.435 *.231 6 **.328 **.419 

7 **.405 *.233 7 *.223 **.495 

8 **.513 **.255 8 **.406 **.459 

9 **.545 316** 9 **.479 4**13 

 13**6 404.** 10 بعد الدافعية

 بعد التعلم 526.** 558.** 1

2 **.499 **.445 1 **.474 **.428 

3 **.546 **.596 2 **.636 **.323 

4 **.508 **.812 3 **.270 **.323 

5 **.640 **.422 4 **.480 **.300 

7 **.405 **.524 5 **.587 **.375 

8 **.513 **.485 7 **.386 *.220 

9 **.545 **.720 8 **.348 **.326 
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 (α≤ 0.01) عند دال( ** α≤ 0.05) عند دال* 

  املقياس ثبات .2

 العينة أفراد على املقياس تطبيق تم الحالية الدراسة ولغايات      

 ( 30) وعددها االستطالعية
ً
، طالبا

ً
 باستخدام الثبات حساب تم حيث طالبة

 جتمان طريقة وكذلك للثبات، ألفا معامل الستخراج كرونباخ طريقة

 تطبيق وفق إليها التوصل تم التي القيم ترواحت وقد النصفية، للتجزئة

( 0.80) القيم بين للمقياس االستطالعية العينة بيانات على املعادلتين

 يمكن وبالتالي للمقياس الثبات وتحقق مرتفعة قيم جميعها وهي( 0.88)و

 .املقياس استخدام

 4 جدول 

 النصفية للتجزئة جتمان ومعادلة ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الثبات

 جتمان كرونباخ البعد الرقم

 0.83 0.84 الصفات االبداعية 1

 0.85 0.87 الصفات القيادية 2

 0.86 0.88 الدافعيةالصفات  3

 0.82 0.85 الصفات التعلمية 4

 0.80 0.83 املقياس ككل 

 املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات تقييم على الحكم معيار .3

 بحساب الباحث قام املوهوبين، للطلبة السلوكية الصفات تقييم على للحكم

 :التالي النحو على املقياس فقرات على االستجابة لبدائل النسبي الوزن

 .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 -

 وفق املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات تقييم على الحكم يكون  وبالتالي 

 (:5) جدول  في كما الحسابية املتوسطات

 5 جدول 

 الحسابية املتوسطات وفق املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات تقييم على الحكم

افر املتوسطات الحسابية م  درجة التو

  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

 السلوكية بالصفات املتعلقة والكتب السابقة الدراسات أدب مراجعة .1

 .وأهدافها الدراسة مشكلة اختيار تم حيث املوهوبين للطلبة

 للطلبة السلوكية الصفات تقييم مقياس وهي الدراسة أداة تطوير .2

 .املوهوبين

 إدارة ومخاطبة الباحة، جامعة في الخاصة التربية قسم موافقة أخذ 3

 .الدراسة أدوات لتطبيق التعليم

 املحكمين على بعرضه للمقياس والثبات الصدق دالالت استخراج .4

 .االستطالعية العينة على وتطبيقه

 .الرئيسية الدراسة عينة على األداة تطبيق .5

  وتحليلها الحاسوب، على البيانات تفريغ .6
ً
 .احصائيا

 .ومراجعته البحث تقرير وكتابة النتائج استخراج  .7

 
ً
 :املستخدمة االحصائية األساليب: سادسا

 .والتكرارات املئوية النسب •

 االرتباط معامالت •

 النصفية للتجزئة جيتمان ومعادلة ألفا كرونباخ معادلة •

 .املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات •

 ت اختبار •

 ومناقشتها النتائج. 5

 للتعرف امليدانية للدراسة اإلحصائي التحليل نتائج عرض القسم هذا في تم

 وجود مدى على والتعرف املوهوبين، للطلبة السلوكية الصفات تقييم على

 يلي وفيما الدراسة، ملتغيرات تعزى  املقياس على إحصائية داللة ذات فروق

 
ً
 .الدراسة في األسئلة ترتيب وفق ومناقشتها للنتائج عرضا

 اإلبداعية الخصائص توافر درجة ما: ونصه األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 قلوة؟ محافظة في املوهوبين لدى والتعلمية والدافعية والقيادية

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام تم السؤال هذا على لالجابة

 يظهر حيث املوهوبين لدى السلوكية الخصائص مقياس لفقرات املعيارية

  بين كانت الدرجة أن( 6) جدول 
ً
  إلى متوسطة

ً
  مرتفعة

َ
 تراوحت حيث جدا

 (. 6) جدول  في كما( 4.68) إلى( 3.17) من لها الحسابية املتوسطات
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 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات افر  درجة وترتيب املعيارية واالنحر  (120=ن) املوهوبين الطلبة لدى السلوكية الخصائص تو

افرها الرتبة االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط الفقرة م  درجة تو

  16 1.020 3.87 أحب االستطالع، واسأل عن كل ش يء 1
ً
 مرتفعة

  21 976. 3.77 أعرض أفكارا و حلوال ملشاكل أو مسائل متعددة. 2
ً
 مرتفعة

  20 1.121 3.77 أعبر عن رأيي بجرأة. 3
ً
 مرتفعة

  7 1.128 4.15 أحب اكتشاف الغامض. 4
ً
 مرتفعة

  12 1.022 3.93 أتميز بسرعة البديهة وسعة الخيال. 5
ً
 مرتفعة

  19 1.105 3.83 أتمتع بروح الدعابة و الطرفة و الفكاهة 6
ً
 مرتفعة

  23 1.372 3.68 أتأثر عاطفيا بسرعة. 7
ً
 مرتفعة

  22 1.126 3.74 لدي إحساس فني )أتذوق األشياء الجميلة( 8
ً
 مرتفعة

  32 1.142 3.30 بالنقد البناء.أتميز  9
ً
 مرتفعة

  - 1.11 3.78 بعد الخصائص اإلبداعية
ً
 مرتفعة

  9 1.048 4.04 أتحمل املسؤولية. 1
ً
 مرتفعة

  28 1.203 3.63 أتحدث بثقة وجرأة أمام اآلخرين 2
ً
 مرتفعة

  4 719. 4.44 محبوب بين زمالئي. 3
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  8 976. 4.07 يألفني اآلخرون. 4
ً
 مرتفعة

  31 1.088 3.40 أعبر عن ما يدور في خاطري بوضوح 5
ً
 متوسطة

  11 847. 3.93 أتمتع باملرونة في التفكير. 6
ً
 مرتفعة

  6 1.152 4.18 .أفضل الحياة الجماعية 7
ً
 مرتفعة

  29 1.243 3.48 .أحب إدارة األنشطة التي يشارك فيها اآلخرون 8
ً
 متوسطة

  35 1.345 3.20 املدرسيةأشارك في األنشطة  9
ً
 متوسطة

  14 1.123 3.91 .أنسجم بسهولة مع اآلخرين في العمل الجماعي 10
ً
 مرتفعة

  - 1.07 3.83 بعد الخصائص القيادية
ً
 مرتفعة

  2 655. 4.59 اسعى إلى إتقان أي عمل أرغبه أو أكلف به. 1
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  33 1.300 3.26 أنزعج من األعمال الروتينية. 2
ً
 متوسطة

  27 1.181 3.63 أحتاج إلى قليل من الحث إلتمام عملي. 3
ً
 مرتفعة

  3 722. 4.51 اسعى إلى إتمام عملي بحرص شديد. 4
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  36 1.508 3.17 .افضل العمل بمفردي 5
ً
 متوسطة

أهتم بأمور الكبار التي ال يبدي من هو في سني أية  6

 اهتمام لها

3.25 1.398 34  
ً
 متوسطة

  30 1.115 3.47 أتصف بالحزم. 7
ً
 متوسطة

  5 985. 4.23 احب تنظيم األشياء والعيش بطريقة منظمة. 8
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  1 580. 4.68 .أفر ق بين األشياء الحسنة والسيئة 9
ً
  جدا

ً
 مرتفعة

  - 1.05 3.87 بعد الدافعية
ً
 مرتفعة

أمتلك حصيلة لغوية ومصطلحات تفوق مستوى  1

 .عمري 

3.68 1.047 26  
ً
 مرتفعة

  24 1.029 3.68 .أمتلك حصيلة كبيرة من املعلومات في مواضيع شتى 2
ً
 مرتفعة

  17 888. 3.87 .أتصف بسرعة وقوة الذاكرة 3
ً
 مرتفعة

  13 1.100 3.91 أحلل الوقائع واتوقع النتائج. 4
ً
 مرتفعة

  25 980. 3.68 القواعد التي تساعدني على االستنتاجألم ببعض  5
ً
 مرتفعة

  18 1.135 3.85 أرى األشياء من زوايا مختلفة. 6
ً
 مرتفعة

  10 1.226 3.98 أحب القراءة واملطالعة ملواضيع تفوق مستوى سني. 7
ً
 مرتفعة

  15 1.073 3.88 أقيس وأحلل األمور املعقدة. 8
ً
 مرتفعة

  - 1.06 3.81 التعلميةبعد الخصائص 
ً
 مرتفعة

  - 1.07 3.82 املقياس ككل
ً
 مرتفعة
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 جميعها كانت لالبعاد الكلية الدرجات ان الى( 7) الجدول  يشير وكذلك      

 وهذا مرتفعة، كانت املقياس على العينة الداء الكلية الدرجة وكذلك مرتفعة،

 واكثر دافعية اكثر بانهم يؤكد والذي املوهوبين حول  النظري  االدب مع يتفق

 كما[. 2]السرور التعلمية والخصائص واالبداعي القيادي للسلوك اظهارا

 لديهم املوهوبين الطلبة أن على تؤكد التي املوهبة تعريفات مع يتفق

 . العاديين الطالب من أعلى وإبداعية قيادية خصائص

 أن إلى أشارت التي[ 11] طنوس دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق      

  وأكثر الذكاء من أعلى بمستوى  يتميزون املوهوبين الطلبة
ً
 للسيطرة ميال

 النتيجة هذه تدعم كما العاديين، الطلبة نظرائهم من والتجديد واملغامرة

 القيادة سمات ارتباط إلى اشارت التي[ 12] واسماعيل عياصرة دراسة

  خصائص ارتفاع إلى أشارت التي[ 13]معاجيني ودراسة باملوهبة، واالبداع

 .املوهوبين لدى واالبداع والقيادة الدافعية

 . كبير بشكل النتائج هذه تخالف دراسات الباحث لدى يتوفر ولم

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

 الجنس؟ ملتغير تبعا الدراسة عينة لدى السلوكية الخصائص توافر درجة في

 توافر لدرجة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم      

 يشير حيث( 7) جدول  في موضح هو كما املوهوبين لدى السلوكية الخصائص

 داللة وجود من وللتأكد املتوسطات، تلك في ظاهرية فروق وجود إلى

 والذي املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام تم الفروق لتلك إحصائية

 تقييم مقياس متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير

 (. واناث ذكور ) الطلبة لجنس تعزى  املوهوبين الخصائص

 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات افر  لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر   املوهوبين لدى السلوكية الخصائص تو
 
 الطلبة جنس ملتغير  تبعا

املتوسط  ن نوع الطالبات املقياس

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 اختبار ت اختبار ليفين

 دح ت الداللة دح ت

 737. 118 337.- 939. 006. 5.13 19.82 60 ذكور  ابداع

 5.17 20.13 60 إناث
  

   

 107. 118 1.623- 521. 415. 5.68 20.85 60 ذكور  القيادة

 6.12 22.60 60 إناث
  

   

 339. 118 960.- 513. 431. 4.15 18.83 60 ذكور  الدافعية

 4.40 19.58 60 إناث
  

   

 651. 118 454.- 083. 3.056 5.91 17.27 60 ذكور  التعلمية

 4.91 17.72 60 إناث
  

   

 الى تشير ال املوهوبين حول  الدراسات ان إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو       

 واالناث الذكور  ان كما الجنس لعامل تعزى  السلوكية الخصائص في فروق

 .املتشابهة املدرسية والبيئات والثقافية االجتماعية العوامل لنفس يتعرضون 

 وجود إلى اشارت التي[ 11] طنوس دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتختلف

 لصالح الجنس ملتغير تعزى  الشخصية عوامل في إحصائية داللة ذات فروق

 .الطالبات

  داللة ذات فروق توجد هل: ونصه الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 ملتغير تبعا الدراسة عينة لدى السلوكية الخصائص توافر درجة في احصائية

 الدراسية؟ املرحلة

 توافر لدرجة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات حساب تم

 يشير حيث( 8) جدول  في موضح هو كما املوهوبين لدى السلوكية الخصائص

 داللة وجود من وللتأكد املتوسطات، تلك في ظاهرية فروق وجود إلى

 والذي املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام تم الفروق لتلك إحصائية

 تعزى  املوهوبين متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير

 (. وثانوية متوسطة) الدراسية للمرحلة

 8 جدول 

افات الحسابية املتوسطات افر  لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر   املوهوبين لدى السلوكية الخصائص تو
 
 الدراسية املرحلة ملتغير  تبعا

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي ن نوع الطالبات املقياس

 دح ت الداللة دح ت

 902. 118 124. 666. 187. 4.83 20.03 60 ذكور  ابداع

 5.46 19.92 60 إناث
  

   

 114. 118 1.591- 009. 7.049 5.25 20.87 60 ذكور  القيادة

 6.50 22.58 60 إناث
  

   

 816. 118 234. 344. 902. 4.43 19.30 60 ذكور  الدافعية

 4.15 19.12 60 إناث
  

   

 125. 118 1.544- 217. 1.540 5.06 16.73 60 ذكور  التعلمية

 5.69 18.25 60 إناث
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 للطلبة املتشابهة السلوكية والخصائص السمات ان يعكس وهذا     

 سمات ثبات الى يشير قد مما والثانوية املتوسطة املرحلتين كال في املوهوبين

 .نسبي بشكل املوهوبين

 املرحلة متغير وأثر املوهوبين خصائص حول  دراسات الباحث لدى يتوفر ولم

 .عليها الدراسية

 التوصيات. 6

 :يلي بما الباحث يوص ي الحالية، الدراسة نتائج على بناء

 برامج وتصميم تدريبية دورات بإقامة والتعليم التربية إدارة قيام ضرورة .1

 الدراسية املراحل جميع في املوهوبين الطلبة لدى السلوكية الصفات لتنمية

 .الصفات هذه تطوير على ومساعدتهم الطلبة كفاءة لرفع وذلك

 للطلبة الدراسية املراحل كل في السلوكية بالخصائص االهتمام ضرورة .2

 . والتفوق  النجاح في واضحة أهمية من له ملا املوهوبين،

 املنهج في الشخصية الصفات في خاصة تدريبات تضمين على العمل .3

 .والنفس ي املعرفي املستوى  على والتفوق  بالنجاح الرتباطه الدراس ي

 املوهوبين للطلبة السلوكية الصفات لتطوير املعلمين إعداد على العمل .4

 تعزز  التي البرامج على وتدريبهم لذلك الالزمة بالخبرات بتزويدهم وذلك

 .الطلبة لدى والقيادة والدافعية االبداع جوانب
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CHARACTERISTICS OF GIFTED 

STUDENTS IN THE PROVINCE OF 

QALWA FROM THEIR POINT OF VIEW 
 

HASSAN ATTIA AL-HUMAIDI 

Al-Baha University, Kingdom of Saudi Arabia 

ABSTRACT_ The study was designed to evaluate the behavioral characteristics of gifted students and the 

differences in that grade according to gender and stage variables. The study followed the descriptive method. 

The sample consisted of (120) gifted (male & female) students in Al-Baha area, and used a subjective scale 

to assess the behavioral qualities of gifted students. The results indicated that the degree of availability of the 

creative, leadership, motivation and learning characteristics of gifted students ranged from medium to very 

high, and there were no statistically significant differences in the availability of behavioral characteristics 

depending on the sex variable and the school stage. 
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