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  الفصل األول
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  خلفية الدراسة 1.1

يشهد العالم اليوم تطوراً سريعاً بشكل غير مسبوق في مختلف مجاالت الحياة       
ن التي تسهم في تحسي ختراعاتالوانجازات إلفكل يوم نشهد مزيداً من ا ،المعاصرة

وهذا التقدم يتطلب أفراداً قادرين على مواكبته وقيادته ليقوموا  ،نوعية حياة اإلنسان
لألفراد الموهوبين  ،العلمية بهدف تحسين نوعية الحياة اإلنسانية االنجازاتبمزيد من 

 .وأفضل األشخاص

 هتمام لفئة الموهوبين والمتفوقين فهيالوحرصاً من دول العالم المتقدم على ا       
من خالل وسائل الكشف عنهم وتساعدهم  ،توفر كل ما يحتاجونه من برامج أكاديمية

حاجاتهم؛ حيث تحاول الـدول تـوفير جميـع     إشباعوعلى التغلب على مشكالتهم 
ثروة العقل البشري الذي  هالعتبار نظراً حقيقياً اًهذه الفئة استثمار ستثمارالالوسائل 

العلمية ضمن إمكانات عديدة ومتنوعـة   تشافاتكالوانجازات  اإلأضاء المجتمعات ب
تهدف الى التقدم المستمر في التنمية والتطـور وإيجـاد حلـول مشـكالت تلـك      

  .المجتمعات
واستخدمت  ،لفتت ظاهرة التفوق نظر الفالسفة والمفكرين منذ أقدم العصور        

ة على هذا فهناك مصطلحات تم استخدمها للدالل ،عدة مصطلحات للتعبير عن التفوق
 ،الظـاهر (والموهبـة   ،واإلبـداع  ،والتفوق العقلي ،والعبقرية االمتيازالمفهوم مثل 

2008.(  
برعايـة أبنائهـا الموهـوبين     بالغاً وفي العصر الحالي تهتم الدول اهتماماً        
متطورة مـن أجـل اسـتثمار     وال سيما أن المجتمعات تسير في خطى ،ينوالمتفوق

 وتكنولوجيـاً  يـاً اجتماعو لمتفوقين لخدمـة مجـتمعهم اقتصـادياً   إمكانات أبنائها ا
  ).2009 ،السمادوني(

ومـن واجـب    ،في غايـة األهميـة   وطنيةً ويمثل الطلبة المتفوقون ثروةً        
 تهوتنميلتسهم في رفاهيته  ،العمل على استثمارها ،بها ورعايتها االهتمامالمجتمعات 
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ال تقـل عـن    ،واإلرشاد والتوجيه ،هتمامالواية فإن حاجة هذه الفئة للرعا ،وتقدمه
 ،وأن اإلخفاق في مساعدتهم لبلوغ أقصى طاقاتهم وإمكانياتهم ،حاجة الطلبة العاديين

فمن حق هؤالء الطلبـة الحصـول    ،سواء ربما تعتبر مأساة لهم وللمجتمع على حد
يشـكلون  وهم بـذلك   ،تنسجم مع قدراتهم واستعداداتهم ،على فرص تربوية متكافئة
 ،الريحـاني (وللمرشدين من جهة ثانيـة   ،سرهم من جهةتحدياً خاصاً لمعلميهم وٌأل

2002.(  
فـي   ينبالتعرف على العوامل المتعلقة بالطالب المتفـوق  االهتماموقد زاد         

والحرب الباردة وسـباق   ،الفترة األخيرة نتيجة ظهور حركة القياس العقلي والنفسي
والجهود ، السكاني االنفجارعرفية والتقنية والمشكالت الناتجة عن والثورة الم ،التسلح

  ). 2012،جروان(الفردية للعلماء والذين نذروا أنفسهم لدراسة الطالب المتفوقين 
أهم المحكات المستخدمة في التعرف علـى   من يعتبر أن التحصيل الدراسي كما    

. ساسية للنشاط العقلي عند الفردعلى أنه يعد أحد المظاهر األ ينوالمتفوقالموهوبين 
ومن مظاهر هذا النوع من التفوق  ارتفاع درجات الطالب فـي المـواد الدراسـية    

أن الواليات المتحدة كانت ) Ralf Kalow(وبنفس اإلطار يشير رالف كألو ،المختلفة
وذلك ، أكثر بالد العالم استخداما لمحك التحصيل الدراسي في الكشف عن المتفوقين

مؤشـراً   دوأن درجات التلميذ في السجل المدرسي تع ،السجالت المدرسية خدامباست
 ،سهالُ للكشف عن التالميذ المتفوقين ال يحققون نجاحاُ بارزاً في التحصيل الدراسي

 ،المعايطة والبواليز(أصبحت ظاهرة متكررة ومؤكدة في كثير من الدراسات  اذكوه
2004.(  

لديهم احتياجاتهم الخاصة بهم والتي يجب تلبيتها كان  ينوألن الطلبة المتفوق        
حيث أن هؤالء الطلبة قد يشـعرون   ،ال بد من تركيز الجهد عليهم وعلى متطلباتهم

يستفيدون مـن   ينبالرغم من اعتقاد الكثيرين أن الطلبة المتفوق ،بالملل من مدرسيهم
ام يمكنهم تدريس الطـالب  إال أن مدرسي التعليم الع ،منهج الذي يقدمه التعليم العام

تنمية مهارات التفكير : المتفوقين عندما يكون لديهم الوعي ببعض الموضوعات مثل
وتنمية مهارات التفكير وتنمية اإلبداع في حل المشكالت واختيار المـواد والطـرق   

ية والـوعي بأهميـة  التعـرف علـى     نفعالالمالئمة للتدريس واإللمام بالحاجات اال
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إلى نوع خاص مـن الخـدمات    هؤالء الطلبة ويحتاج ،المختلفةخصائص الطالب 
 الطلبة وخاصة فـي المجـاالت  للصعوبات التي تعاني منها هؤالء  اإلرشادية نظراً

على الذات  نطواءاال: ومن أمثلة هذه المشكالت  ،ةكاديميألوا ةينفعالالوا ةيجتماعالا
شاركونهم اهتماماتهم والبيئـة  ية وقلة الزمالء الذين يجتماعالوسوء التكيف والعزلة ا

  ).2013 ،بكر(المدرسية الفقيرة التي ال تلبي احتياجاتهم 
يجب إشباعها مـن أجـل الشـعور     ينوهناك حاجات خاصة للطلبة المتفوق        

بالرضا والتوازن ومن هذه الحاجات حاجات جسمية وحاجـات نفسـية وحاجـات    
حاجات يجب الكشف عنها ووضعها وإلشباع هذه ال ،ية وغيرها من الحاجاتاجتماع

من مرحلة  ينية للطلبة المتفوقجتماعوتختلف الحاجات النفسية واال ،ضمن مناهجهم
ومن فترة زمنية إلى فترة أخرى مما يسـتوجب بحثهـا    ،دراسية إلى مرحلة أخرى

فالمتفوقين بحاجة شديدة إلى اكتشاف ذواتهم وتحقيق قـدر مناسـب مـن      باستمرار
إلى جانب أعباء  ،ثبات أنفسهم أمام اآلخرين فهم يواجهون أعباء كثيرةوا االستقاللية

أو الدراسـي   يجتماعواالالدراسة فقد يواجهون مشكالت عديدة في المجال النفسي 
  ). 2005،الداهري(التخطيط للمستقبل الذي ينتظرهم  إلى أهم قضية وهي ةضافباإل

وتختلف هـذه   ،لب اإلشباعولكل طالب متفوق مجموعه من الحاجات تتط         
الحاجات لدى الطلبة المتفوقين من حيث الدرجة والمسـتوى مطالبتهـا باإلشـباع    

وهناك الحاجات النفسية كالحاجة إلى الحـب والنجـاح    ،والوقت المناسب إلشباعها
الطالب  مكنوكلما ت ،واالحترام واالهتمامية كالحاجة إلى التقدير جتماعوالحاجات اال
في حين عدم إشباع  ،اته حقق درجة جيدة من التكيف والصحة النفسيةمن إشباع حاج

جمـل  (هذه الحاجات ألي سبب يؤدي إلى شعوره باإلحباط وتعرضه للقلق والتوتر 
  ). 2002 ،الليل

الكثير من الضغوط كونهم يمتلكون العديد  تحصيلياً كذلك يواجه المتفوقون         
ية  الخاصة التي جتماعيهم حاجاتهم النفسية واالمن السمات المختلفة عن إقرانهم ولد

يجب معرفتها وإشباعها من أجل تمكينهم من التكيف مع البيئة الداخلية والخارجيـة  
 ،لتزم القوي بهااإلليحافظوا على . فهم يضعون ألنفسهم أهدافا كثيرة ،التي يعيشونها

ة بأنفسـهم وتمـنحهم   لذا فهم بحاجة إلى تزويدهم بالثق، ليخضعوا للمواقف التي تحد
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عام في فاعليتهم وقدرتهم على استخدام كل المصـادر النفسـية والبيئيـة     عتقادالا
كي يدركون ويفسرون ويواجهون بفاعليـة أحـداث الحيـاة ومجرياتهـا      ،المتاحة

  ).2007 ،الرشود(
يـة  انفعالبخصائص سلوكية ومعرفيـة وشخصـية و   ينويتميز الطلبة المتفوق      

حيث تدفعهم ألن يفكروا بطريقة مختلفـة عـن    ،أقرانهم العاديين خاصة تختلف عن
ت تؤثر على انفعاالمما يؤدي إلى جعلهم يعانون من  ختالفالباويشعروا  ،اآلخرين
 ،الـداهري (ية مع المحيطين بهم من األسرة والمعلمين واألقران جتماعالعالقاتهم ا

2005(  
تماشياً والموهوبين  ينية للطلبة المتفوقوكما بدأ االهتمام بالحاجات اإلرشاد         

 ,Terman(ويعود الفضل بهذا االهتمام إلى دراسة تيرمـان  ،مع حاجاتهم التربوية

التي وجهت أنظار التربويين  لمتفوقينلحول الخصائص الشخصية والنفسية ) 1921
وأيضا يعـود الفضـل فـي     ،ينواآلباء إلى أهمية توفير الخدمات اإلرشادية المتفوق

 ,Hollingworh(إلى المربية هولينغوورث  يةنفعالالواية جتماعالبحاجاتهم ا هتمامالا

التي ساهمت في تسليط الضوء من الناحتين التربوية واإلرشـادية، حيـث   ) 1942
وأيضا أكدت على عدم  ،ية خاصة بهماجتماعقدمت أدلة على وجود حاجات نفسية و
ووجود فجوة بين مستوى التطور  ،ء الطلبةكفاية المناهج الدراسية العادية تجاه هؤال

حيث يتقدم التطور العقلي بسرعة أكبر مـن التطـور    ،ينالمتفوق ينفعالالواالعقلي 
  ).2002 ،جروان(ي نفعالاال

ين وفي هذا الصدد فقد أشارت نتائج الدراسات إلى تركـز رعايـة المتفـوق         
ث كان هناك تجاهل لحاجاتهم حي ،وتعليمهم على القدرات اإلدراكية والتطور العقلي

على الرغم من ذلك ظهر العديد من الدراسات واألبحاث التـي  ،يةجتماعالنفسية واال
 كشفت عن أن هناك العديد من المشكالت التي تواجه هذه الفئة وتؤثر على تكـيفهم 

  ).2002 ،السرور(
لى مستوى ويعتبر التكيف العملية التي بواسطتها يحاول الفرد أن يحافظ ع         

يجاد العالقات المشـبعة بـين   إوهو القدرة على  ،من التوازن النفسي والفسيولوجي
ويتضمن حالة من  ،يةاجتماعسواء كانت هذه البيئة طبيعية أو ثقافية أو ، الفرد وبيئته
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وهناك عوامل أساسية لها األثر األكبر في أحداث  ،التوازن اإليجابي بين الفرد وبيئته
وأن يـدرك   ،منها توفيرٍ المهارات لدى الفرد إلشباع حاجاتـه :فرد التكيف لدى  ال

 ،الخالـدي (بالنسبة للمؤثرات المتغيرة  قدراته ومهاراته واستعداداته وأن يكون مرناً
2008.(  

ي يشير إلى قيام الفرد بالمواءمة بين واقعه وفكره وثقافته جتماعفالتكيف اال        
التي قد تكون ناشئة عن اختالفـات   ،ية والثقافيةماعجتالالداخلية مع محيطه وبيئته ا

فيحاول الفرد التكيـف وتحقيـق نـوع مـن      ،أيدلوجية وفكرية بين المجتمع والفرد
ويقـيم   ،يـة جتماعالليحقق حاجاته الفرديـة وا   ،الموازنة بينه وبين بيئته المحيطة

ساسي من عمليات وهذا الهدف األ ،عالقات ايجابية تقوم على التأثر والتأثير المتبادل
    2013)،الزبون واحمد(النمو الخلقي التي تحدث في مختلف مراحل حياته

قـدرة الفـرد   ب يرتبطي جتماعالإلى أن التكيف ا) 2007 ،العريمي(ويشير          
بعيداً عن التوتر والصراعات النفسـية   ،على تحقيق قدر مناسب من الصحة النفسية

التي تفيد المجتمع في مؤسسـاته   ،متكاملة المنسجمةالتي تؤدي إلى بناء الشخصية ال
مستغلين طاقاتهم إلى أقصـى   ،وتوجد أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية ،كافة

ي يحقق التوازن بين  الفرد والمحيط الذي يعيش جتماعالكما أن التكيف ا ،حد ممكن
  .  مجتمع وقيمهأي بمعنى إشباع الفرد باحتياجاته بالشكل المالئم لمعايير ال ،فيه

وبهذا فإننا نالحظ أن هذه الفئة من المجتمع لها أهمية كبيرة فـي نمـوه             
وإنها تعاني من مشكالت خاصة بها ولها حاجاتها مما حفز الباحثة إلجراء  ،وتطوره

يـة لـدى الطلبـة    جتماعدراستها حول العالقة بين مستوى الحاجات النفسـية واال 
  .القته بالتكيف لديهمالمتفوقين تحصيلياً وع

  
  مشكلة الدراسة  2.1

ثروةً حقيقيةً وأنهم من أهم مقومات بناء المجتمـع   تحصيلياًيمثل المتفوقون          
البيئـة واإلمكانـات    وتـوفيرٍ  تحصـيلياً  بالمتفوقين هتمامااللذا تعد قضية  ،والدولة

ـ   نع التقـدم  المتميزة لهم قضية خطيرة ألي مجتمع يريد أن يكون مساهما فـي ص
والحضارة والمعرفة اإلنسانية في عصر ال يعرف إال التفوق في  العقـل واإلبـداع   
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ية وعالقته جتماعمن هنا فان تكريس الجهد لدراسة الحاجات النفسية واال. واالبتكار
بالتكيف لديهم للمتفوقين دراسياً حيوياً وضرورياً لتهيئة أفضـل الظـروف لتنميـة    

  .يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير طاقاتهم واستثمارها بما
برعاية المتفوقين وحاجاتهم نتيجة حتمية لمرحلة التطور التي  االهتمامويعد         

نحو التقـدم بـدون الموهبـة     يمر بها المجتمع فال نستطيع أن نخطو خطوة واحدةً
ـ  ، المدربة لدي أبنائنا ة فالطالب المتفوقين لهم احتياجات ومطالب تحتاج إلـى رعاي

وحتى يتم استثمار قدراتهم وطاقاتهم إلى أقصى حد ممكن تسمح به قدراتهم   ،واهتمام
 ،فحاجات المتفوقين متنوعـة فـي جوهرهـا    ،بل هو حق تربوي لكل طالب متفوق
  .ية والحاجة إلى تحقيق الذاتجتماعباإلضافة إلي حاجاتهم النفسية واال

شه الطلبة المتفوقين تحصيلياً من وفي ضوء مشاهدات الباحثة للواقع الذي يعي      
اختصـار   إلـى إضافة ، عدم االهتمام الكاف بهم وعدم وضوح البرامج الخاصة لهم

في  الرياديةالبدائل التربوية فقط على المدارس الملك عبد اهللا الثاني للتميز والمراكز 
افية وهذه  البدائل ليست ك، ومدرسة ليوبيل في عمان فقط، لكةمبعض المحافظات الم

وعدم قدرة المعلمين في الصـف العـادي علـى    . لخدمة الطلبة المتفوقين تحصيلياً
ية داخـل  جتماعالتعامل مع هؤالء الطلبة المتفوقين وعدم تلبية حاجاتهم النفسية واال

  .الصف والمدرسة
         لإلجابـة علـى السـؤال     الحالية على ذلك الدراسة جاءت الدراسة وبناء

ية للطلبة المتفوقين جتماعهل هناك عالقة بين الحاجات النفسية واال:الرئيسي التالي 
  ؟ .ي لديهمجتماعتحصيلياً ومستوى التكيف النفسي واال

  :ويشتق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
ية لدى الطلبة المتفوقين تبعاً لكل مـن  جتماعما مستوى الحاجات النفسية واال .1

 ،مستوى تعلـيم الوالـدين   ،والمستوى االقتصادي ،يجتماعاالالنوع ، الصف
  عدد اإلخوة؟

ي لدى الطلبة المتفوقين تبعاً لكـل مـن   جتماعالما مستوى التكيف النفسي وا .2
 ،مستوى تعلـيم الوالـدين   ،قتصاديالاوالمستوى  ،يجتماعالاالنوع ، الصف

 عدد اإلخوة ؟
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بـين  ) 0.05α ≥(هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة   .3
لـدى   يجتمـاع واالية والتكيف النفسـي  جتماعمستوى الحاجات النفسية واال

  الطلبة المتفوقين؟
  

  أهداف الدراسة 3.1 .
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  .ية لدى الطلبة المتفوقينجتماعاالالتعرف على مستوى الحاجات النفسية و .1
 ي لدى الطلبة المتفوقين تماعجالتكيف النفسي واالالتعرف على مستوى  .2

وضع التوصيات واالقتراحات المناسبة التي تساهم على اسـتثمار القـدرات    .3
 .والطاقات االيجابية لدى الطلبة المتفوقين تحصيلياً

  
  :حدود الدراسة ومحدداتها  4.1
تم تطبيق الدراسة الحالية على الطلبة المتـوقين تحصـيلياً فـي     :بشريةالحدود ال

  .لة األساسية العلياصفوف المرح
  .تم تطبيق الدراسة على طلبة مدارس محافظة المزار الجنوبي: الحدود مكانية
تحددت بالفترة الزمنية التي تم تطبيق الدراسة خاللها وهي الفصـل  : الحدود زمانية

  ).2016-2015(الدراسي األول  للعام الدراسي
الحاجـات النفسـية    مقيـاس : تحددت الدراسة بأدواتها وهي :محددات الدراسة

ي التي تم تطويرهـا لتحقيـق   جتماعالومقياس التكيف النفسي وا ،يةجتماعالوا
  .الحاجات أهداف الدراسة

  
 :أهمية الدراسة 5.1

في كونها رفداً لألدب التربوي فيمل يتعلق والتعرف  ،تتضح أهمية الدراسة        
عالقته بالتكيف لديهم في ظل ية للمتفوقين تحصيلياً وجتماععلى الحاجات النفسية واال

اهتمام األمم بالمتفوقين واعتبارهم من دعائم األمم وتطورها وتحديداً يمكن النظـر  
  :إلى أهمية الدراسة من جانبين
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  :األهمية النظرية وتتمثل في أنها
 ،وهي الطلبـة المتفـوقين تحصـيلياً    ،تظهر األهمية من حيث عينة الدراسة .1

  .المجتمعشريحةً مهمةً في  باعتبارهم
تمثل الدراسة الحالية محاولة هادفة للمساهمة في معرفة طبيعـة المتفـوقين    .2

 .يةجتماعتحصيلياً وحاجاتهم النفسية واال

وقد يزيد رصيد  ،قد يستفيد منها الدارسون والمهتمين بفئة المتفوقين تحصيلياً .3
 .يةجتماعومتطلباتهم النفسية واال حتياجاتهمابالمعرفة 

 :ية تتمثل في أنهااألهمية التطبيق

تساعد هذه الدراسة الباحثين  والقائمين على العملية التربوية في تقديم البرامج  .1
يـة للطلبـة   جتماعاإلرشادية التي تسهم في تحقيق الحاجـات النفسـية واال  

  .الموهوبين
 ،اكساب المرشدين والمربين وأصحاب القرار والمهتمين بالطلبة المتفـوقين  .2

وك هؤالء الطلبة وتقدير حاجاتهم المختلفـة النفسـية   مما يمكنهم من فهم سل
 .مما يجعلهم أكثر قدرة على التعامل معهم بطريقة صحيحة ،يةجتماعواال

التطبيق الميداني لتبصير هؤالء المتفوقين  وتوفير خدمات التوجيه واإلرشاد  .3
 .بواقعهم من جهة أخرى

تربوي والنفسـي مـن   ، يخدم العاملين في الميدان الحيوياً تناولها موضوعاً .4
مدراء وأولياء األمور وصانعي القرارات التربوية من أجل متابعة هذه الفئـة  

 .واالهتمام بها

 :التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

  )High Achievement(المتفوق تحصيليا     
ويعرف الطالب المتفوق تحصيلياً بأنه الطالب الذي يرتفع فـي انجـازه أو   

أي إذا  ،مقدار ملحوظ فوق األكثرية أو المتوسطين مـن أقرانـه  تحصيله الدراسي ب
  ).16،  2002،السرور% (90زادت نسبة تحصيله األكاديمي عن 
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هم الطالب الذين يظهرون تفوقاً تحصيلياً في المدرسـة  : ويعرف المتفوق إجرائيا    
رة التربية في السنة الدراسية الماضية الملتحقين في مدارس وزا 90ومعدلهم العام فوق 

  .مدارس  المزار الجنوبيمن  /والتعليم حكومي أو خاص
  )Psychological Needs(الحاجات النفسية

وإشباعها أمر ضـروري   ،النفسي للطلبة االتزانهي الحاجات المرتبطة بعملية        
ولتحقيق ذلك ال بد من أن تكون البيئة التي تعيش فيها الطالب تسـاعده   ،لعملية التكيف

وإذا لم يتمكن من ذلك يتعرض لإلحباط ويختل توازنه واستقراره النفسي  ،اإلشباع على
  ).2007 ،المطيري(

فهي مجموع الدرجة التي يحصل عليها الطلبـة المتفـوقين علـى    : تعرف إجرائياً    
  .مقياس الحاجات النفسية الذي طورته لغايات هذه الدراسة

  )Needs Social(ٍية جتماعالحاجات اال
ية بأنها الحاجـة إلـى تحقيـق    جتماعالحاجات اال) Reis,1995(يعرف ريس         

ية والحاجة إلى تحقيق القدرة علـى القيـادة   جتماعالذات واإلدراك الحالي للعالقات اال
والحاجـة   ،ية والبيئة والحاجة إلى دعم األسرة وتقييم المعرفةجتماعوحل المشكالت اال

  .  تمعلمعرفة مكانته المتميزة في المج
بأنها مجموع الدرجة التي يحصل عليها الطلبة المتفـوقين علـى   : تعرف وإجرائيا    

  .الدراسةية الذي طورته لغايات هذه جتماعالمقياس الحاجات اال
  )Psychological Adjustment( التكيف النفسي

جاتنـا  يعرف بأنه التغيرات التي نحدثها في أنفسنا وفي محيطنا من أجل اشباع حا        
  ).2006 ،غيث(.وتحقيق عالقات مرضية مع اآلخرين ،وتحقيق المطالب المتوقعة منا

على انُه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطلبة المتفوقين على  :عرف إجرائياي    
  .الدراسة مقياس التكيف النفسي الذي طورته لغايات هذه

  ) Social Adjustment(ي جتماعالتكيف اال
، ميكية لتفاعل الفرد مع المحيط تستهدف أقرار التوازن بين الفرد من جهـة عملية دينا

  ).2013 ،الزبون واحمد(والمحيط الخارجي من جهة أخرى 
على أنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطلبة المتفوقين على : عرف إجرائياي    

  .هذه الدراسة ي الذي طورته لغاياتجتماعالمقياس التكيف ا
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