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أهم المشكالت المدرسية التي تواجه الطلبة المتفوقين عقلياً في المرحلة الثانوية بدولة 

 الكويت

 )دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الديموجرافية(

 

 *د. صالح هادي العنزي

 المستخلص

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم المشكالت وأكثرها شيوعاً لدى الطالب المتفوقين عقليًا من وجهة 

رهم، كما تهدف إلى معرفة أثر متغيرات كل من: )الجنس، التخصص العلمي( على درجة وجود تلك نظ

 المشكالت التي تضمنتها أداة الدراسة.

وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها: أن أهم هناك عدة مشكالت تواجه الطلبة بشكل عام أهم  

تمثل المواد الدراسية تحدياً لقدراتي، ليس لدي  ثالث مشكالت التوالي هي: يزعجني غموض المستقبل، ال

فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي، كما برزت عدة مشكالت أخرى اختلف ترتيبها بحسب 

متغيرات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت بين الطلبة 

فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت الطالبية حسب  عدم وجودحسب الجنس لصالح الذكور؛ و

 التخصص. 

 

 المشكالت المدرسية. المتفوقون عقلياً  الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة:

تبررر المتفرروقين عقليرراً هررم ذخيرررة المسررتقبل، وهررم عمرراد تقرردم المررم، ومصرردر نموهررا، لررذلك كرران مررن يع     

حلهرا حترى يكتمرل نمروهم، ويكرون لمرتهم الريرادة برين  الضروري رعايتهم وتلمس مشكالتهم والعمل على

 المم، وبإهمالهم يتأخر تطورها، وتكون في مؤخرة الركب.

لذا أدركت الدول المتقدمرة أن البنراب بشركل عرام والفرائقين مرنهم بشركل خراي، هرم ذخيرتهرا الحقيقيرة،      

ة، حير  قامرت بتكرريس الجهرود للعنايرة لذلك قامت بسن القوانين التي تكفل رعايتهم في مؤسسراتها الرسرمي

بهررم، وترروفير الفررري لهررم لتنميررة قرردراتهم العقليررة وتلبيررة احتياجرراتهم التربويررة وذلررك بدراسررة خصائصررهم 

 . وحاجاتهم ومشكالتهم، وأولت اهتماماً خاصاً بالمتفوقين منهم

بين والمتفروقين، والرذين % مرن النراي يمثلرون الموهرو5 % إلى2وقد أثبتت الدراسات العلمية أن ما نسبته 

 . )2004يبرز من بينهم العلماب والمفكرين )الجديبي، 
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إن الدول المتقدمة في كافة المجاالت جعلت من رعاية المتفوقين عقلياً أحد أهم أولوياتها لتتبوأ مركزا 

يفقردنا الكثيرر مهما في الصدارة، إال أن المتفوقين في الوطن العربي لم ينرالوا حقهرم بعرد مرن االهتمرام، ممرا 

 من الطاقات والعقول والمواهب المتجددة .

 مشكلة الدراسة:

يتعرض طلبة المرحلرة الثانويرة المتفروقين لعردد  مرن المشركالت التري تحرد مرن تروفير الخردمات التربويرة     

المناسرربة لهررم، باة ررافة إلررى التنكررر لحاجرراتهم الخاصررة فررإنهم قررد يكونررون غيررر محبرروبين مررن قبررل بعرر  

لمرين علررى عكررس االعتقرراد السررائد، كمررا أنهررم يتعر رون لالنتقرراد والعررزل االجتمرراعي مررن قبررل أقرررانهم المع

الطفال اآلخرين، فضالً عن أن هنراك الكثيرر مرن النراي ال يتحملرون الطفرال المتفروقين جرداً.) القريروتي، 

 (.2005؛ الداهري، 2001

شكالت التي قرد تحرول حياتره أمرراً عسريراً، وتدفعره إن الطالب المتفوق قد يواجه كثيراً من الصعوبات والم

أحيانراً إلرى سروب التوافرج االجتمراعي، الرذي ينتابره القلررج والتروتر الشرديد أحيانراً أخررى، لرذا فمرن شرأن تلررك 

المشكالت أن تعرقل نمو استعداداته وتكفهرا، كمرا تعمرل علرى  رمور مرا لديره مرن أوجره التفروق، برل ربمرا 

الطريرج المنشرود لتأخرذ مسراراً لخرر لره مضرارل علرى الطالرب والمجتمر  علرى حرد تؤدي إلى انحرافها عرن 

 (.2005سواب )الحمدي، 

( إلى أن المتفوقين الذين لم يرتم الكشرف عرنهم ولرم تشرملهم البررامج التعليميرة فري 1998وتشير سرور )    

هنرراك طالبرراً المدرسررة يكونررون أكثررر عر ررة لخطررر بعرر  الصررعوبات النفسررية واالجتماعيررة، كمررا أن 

يتواجرردون فرري مررداري وبرررامج خاصررة يعررانون مررن عرردة مشرركالت نفسررية وانفعاليررة، وأنرره يوجررد بعرر  

الموهرروبين والمتفرروقين فرري المستشررفيات العقليررة، ويوجررد الرربع  اآلخررر فرري السررجون، حيرر  أثبتررت بعرر  

حرداث هرم مرن % من الشباب المحكوم عليهم بجنايات كبررى ويحولرون إلرى مؤسسرات ال18الدراسات أن 

 المتميزين.

وبناًب على ما سبج، فإن مشكلة هذل الدراسرة تتمثرل فري معرفرة ورصرد أهرم المشركالت التري تواجره الطلبرة 

 المتفوقين ومدى اختالفها باختالف بع  المتغيرات.

 أسئلة الدراسة:

 ما أهم المشكالت التي يعاني منها الطلبة المتفوقين عقلياً حسب متغيرات الدراسة  -1

 جنس، التخصص العلمي(؟  )ال

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت بين الطلبة حسب الجنس ؟ -2

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت بين الطلبة حسب التخصص العلمي؟ -3

 هدف الدراسة:

فري  روب  الوقوف على أهم المشكالت وأكثرها شريوعاً لردى الطرالب المتفروقين عقليراً مرن وجهرة نظررهم،

 متغيري )الجنس، التخصص العلمي(.
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 أهمية الدراسة:

نرردرة الدراسررات )علررى حررد علررم الباحرر ( الترري أجريررت فرري دولررة الكويررت حررول مشرركالت الطلبررة  .1

 المتفوقين ومدى تأثرها بمتغيرات الدراسة.

غيرر لفت اهتمام المسئولين عن العملية التربويرة مرن أكراديميين وإداريرين نحرو رعايرة المتفروقين و .2

 المتفوقين من خالل تفهم مشكالتهم والكشف عنها لتقديم البرامج العالجية المناسبة. 

التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة والتي مرن شرأنها إعاقرة قردراتهم التعليميرة، وقرد تتسربب  .3

 في عرقلتها، مما يتسبب في انشغال بال المعلمين واةدارة وأولياب المور .

هذل الدراسة في تدعيم عمل وزارة التربية وما تقوم به مرن لجران ودراسرات ةنشراب قد تسهم نتائج  .4

 مدرسة ثانوية للمتفوقين.

 اإلطار النظري :

َشَكَل المر يشُكل َشكالً، أي: التبس المر، والعامة تقرول َشرَكل فرالن المسرألة أي  مفهوم المشكالت :

: "المشكل اسم فاعل من اةشكال وهو الداخل في  تهانوي( وعند ال1993البستاني ،علّقها بما يمن  نفوذها)

أشكاله وأمثاله، وعند الصوليين اسم للفظ يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجره ال يعررف المرراد 

منه إالّ بدليل يتميز به من بين سائر الشكال والمشكل مال ينال المراد منه إال بالتأمل بعرد الطلرب  كمرا أننرا 

عند الجرجاني، باة افة إلى المعنى المذكور عند التهانوي حول المشكل، نجد مفهوم المسائل، وهري نجد 

(. 1991) الجرجراني ، " : "المطالب التي يبرهن عليها في العلرم ويكرون الغررض مرن ذلرك معرفتهرا عندل

ر أشركال : ملتبسرة التعريف اللغوي للمشكلة: هي المر الصعب الملتبس، وأشركل المرر إذا التربس، وأمروو

( على أنهرا "صرعوبة يواجههرا الفررد فري موقرف 2000( . كما عَرفتها )المشرف، 1998)الفيروز لبادي، 

معين ، ويكون غير قادر على القيام باالستجابات المالئمة لهذا الموقف وتحقيج هدفه؛ مما يسربب لره تروتراً 

 وقلقاً" .

ها الموهوبون والمتفوقرون مثرل الحساسرية الزائردة وقروة ( ان الخصائص التي يتميز ب1990ويرى كيتانو )

العواطررف والكماليررة والشررعور برراالختالف وعرردم الترروازن فرري النمررو العقلرري واالجتمرراعي والعرراطفي قررد 

تعر هم للمجازفة والمواقف الصعبة م  انفسهم وم  اآلخرين، مما يجعلهم عر ة للعديد من المشركالت، 

الترري يعرراني منهررا الموهرروب والترري تناولتهررا الدبيررات التربويررة مررايلي: ) ومررن أبرررز المشرركالت التربويررة 

 2009، حجررررررازي،237-221ي ي : 2005، القريطرررررري،363، ي 2004المعايطررررررة والبررررررواليز، 

 (. 2005، إبراهيم، وسليم والعمر، وصالح، 92ي:

ت النفسرية مشكالت مصدرها البيئة االسررية: كغيراب الروعي بمعنرى الموهبرة وقلرة تفهرم االحتياجرا -

والعقليررة واالجتماعيررة للموهرروبين، ومررا يترتررب علررى ذلررك مررن تجاهررل وإحبرراط لطاقررات الموهرروب 

 وقدراته.

المشكالت النابعة من التفاعل م  المعلمين؛ حي  إن صفاتهم الشخصية واالجتماعيرة كاالسرتقاللية  -

 إزعاج للمعلمين .والثقة بالنفس وحب المناقشة واالستطالع تعتبر في كثير من الحيان مصدر 
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المشكالت الناتجة من التعامل م  الزمالب: نظراً لشعور الطالب اآلخرين نحروهم برالغيرة لتفروقهم  -

وكذلك نظرتهم إليهم بنظرة غريبرة، فرالطالب العراديون ينظررون إلرى الموهروب علرى أنره مختلرف 

 عنهم فتنشأ مشكالت بينه وبين زمالئه.

دم ترروفر التشررجي  والنظمررة المتنوعررة فرري المررداري، وعرردم مشرركالت متعلقررة بالمدرسررة: نتيجررة لعرر -

وجود وسائل لتشرخيص الموهروبين والتعررف علريهم مبكرراً ممرا يشرعر الموهروب بالضريج والملرل 

 ويدفعه للتمرد أو التغيب عن المدرسة .

م المشكالت النابعة من المنهج الدراسي: نظرا لن المنهج الدراسي بخبراته المتنوعة ُو   ليرتالب -

 م  قدرات المتوسطين بشكل عام، فهي ال تثير حماي الموهوبين ودافعيتهم للتعلم.

المشكالت الناتجة عن أساليب التقويم: والتي ال تقيس سوى مهام محدودة و يقة وغياب الساليب  -

 التي تفسح مجاالً أوس  للتفكير اةبداعي والناقد كالتقويم الصيل الحقيقي والتقويم الذاتي.

الت الناتجة عن انعدام االختيار والتوجيه التربوي والمهني: فالموهوب يشعر بأنه قادر على المشك -

النجاح في أي مدرسة أو تخصص أو مهنة وبأنه يميل إلى عدد كبير منها وهذا يكون لديه صراعاً 

 (.     2013نفسياً يشعرل بالضياع. في: )الشول ، 

% 25و  20لمتفرروقين يعررانون مررن مشرركالت تكيفيررة بررين وقررد أشررارت العديررد مررن الدراسررات إلررى أن ا

 ( .  2002)الحربي، 

(: أنه ليس هناك فرد في هذل الحياة إال ولديه مشكالت في التكيرف مر  بيئتره، 1995كما يذكر )الخليفة 

وال يقرراي التكيررف السررليم بمرردى خلررو الفرررد مررن المشرركالت، إنمررا يقرراي بمرردى قدرترره علررى مجابهررة تلررك 

لها حالً سليماً، أي أن وجود المشكالت في حياة الفراد أمر عادي، ولكن المر غيرر العرادي المشكالت وح

 هو الفشل المستمر في مواجهة المشكالت أو العجز في التكيف معها إذا استعصى على الفرد حلها.

 أسباب المشكالت الطالبية :

 (Caplan 2002؛  1999، زهران، 2002؛ الزهراني، 2009)العجمي، 

الصراعات الداخلية التي تطرأ من انتقال المراهج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، فم   .1

أن المراهج يسعى لالستقالل، إال أنه يحتاج إلى المساعدة، وم  أنه يسعى لتحمل المسؤولية إال أنه 

 محتاج لن يظل طفالً ينعم بالمن والطمأنينة. 

 لمداري لتوجيه النشاط العلمي للمتفوق.عدم توافر النوادي العلمية داخل ا .2

 اتجاهات بع  المعلمين السلبية نحو مهنة التدريس. .3

 اهتمام المدري بالتحصيل الكاديمي وإثابة التلميذ عليه، وفشله في تنمية القدرات الخرى. .4

الطاب  التقليدي للعملية التعليمية، والتصلب والجمود في بع  اةدارات المدرسية والخطاب  .5

 متعلقة بالنظام؛ مما يجعلها ال تتناسب م  النمو العقلي للطالب المتفوق.ال
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 عدم إتاحة الفري الكافية للنشاط الحر والعالقات االجتماعية م  النداد.  .6

 تدني مفهوم الذات العام. .7

  غط الوالدين واستعجالهم نحو إنجاز ابنائهم وخاصة المتفوقين.  .8

لوصول إلى التفوق في اةنجاز على حساب النمو الجسمي اةفراط في تهذيب الميول العقلية ل .9

 واالجتماعي.

 عدم اكتراث الوالدين بمواهب البناب وعدم وجود ما يثيرها في المنزل. .10

 استياب تالميذ الفصل من المتفوق في العمال المدرسية. .11

ين في اتجاهات بع  المعلمين نحو المتفوق والتي تتسم بالتسلط الشديد، ورغبة بع  المعلم .12

 انصياع الطالب، وامتثاله لألوامر في حالة المغايرة أو السلوك االستقاللي.

ما ينتاب الطفل المتفوق من إحساي بالنقص أو الوحدة، فال يمكنه زمالؤل من اللعب إما لنه  .13

 أكثر ميالً لوجه النشاطات العقلية أو لعدم اكتسابه المهارات التي يتطلبها اللعب. 

اعية على المتفوق، فعليه أن يفكر لنفسه ويختار ويحقج ذاته ، ولكن البد أن الضغوط االجتم  .14

يتطابج تفكيرل وسلوكه م  المعايير االجتماعية، و كذلك يريد المراهج أن يحقج ميوله، ويشب  

 حاجاته، في إطار توافقه االجتماعي م  اآلخرين. 

عقلياً تسبب له بع  المشكالت، مثل اتخاذ القرارات الحيوية التي تحدد مستقبل حياة المتفوق  .15

 ما يتعلج بالتعليم، أو اختيار مهنة المستقبل أو تكوين بع  الصداقات. 

الغموض وعدم الو وح في أذهان الكبار )اآلباب والمربين( بخصوي بع  المفاهيم، مثل:   .16

نظر بين السلطة، والحرية، والنظام، والطاعة، والديمقراطية .... وغيرها، واختالف وجهات ال

  (2013الكبار والمراهقين بخصوي هذل المفاهيم .في : ) حمد العجمي 

 الدراسات السابقة :

هرردفت إلررى التعرررف علررى المشرركالت السررلوكية لرردى تالميررذ وتلميررذات  (:1997دراسةةة العمةةاني ) -

من  الصفين الخامس والسادي االبتدائي ، وتحديد أكثر هذل المشكالت شيوعاً ، تكونت عينة الدراسة

سررنة، وأسرفرت الدراسررة عررن عرردة  12-10( تلميرذ وتلميررذة سررعوديين تترراوح أعمررارهم بررين 2000)

نتائج من أهمها ، بروز المشكالت التالية عن عينة الدراسة، وهي : أفكر في بعر  المرور الخاصرة 

صرل ، ال أثناب الدري ، أنشغل باللعب م  زمالئي أثناب الدري ، ألعب بالكرة أو الطراوالت داخرل الف

أحترم مشاعر زمالئي لنه أمر ال يهمني ، أترك بع  فضالت الطعام في الفناب المدرسي ، أصرخ 

في فناب المدرسة أحياناً ، أستخدم بع  اللفاظ السيئة أحيانراً ، تحردث مشركالت بينري وبرين زمالئري 

نتشاجر مر  الفريرج  بسبب نقلي للكالم ، لدي مشاعر الكرل نحو اآلخرين ، إذا خسر فريقي في اللعب

الفررائز، أحقررد علررى بعرر  الررزمالب كثيررراً، أمررا بالنسرربة لشرريوع المشرركالت السررلوكية ، كرران السررلوك 

العدواني أكثرها شيوعاً يليه الغيرة ثم  عف االنتبال والتركيز، كما اتضح أن هناك فروقاً ذات داللة 
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اةنراث، مثرل : أصررخ فري فنراب  إحصائية في بع  المشكالت السلوكية بين الذكور واةناث لصرالح

المدرسة أحياناً ، أفكر في بع  المور الخاصة أثناب الدري ، ال أحترم مشاعر زمالئي لنه أمر ال 

يهمني ، لدي مشاعر كرل نحو اآلخرين ، ألعب بالكرة أو الطاوالت داخل الفصل ، وباقي المشكالت 

 كانت الفروق لصالح الذكور . 

دفت إلررى الكشررف  عررن حاجررات ومشرركالت الطلبررة الموهرروبين فرري الصررف :  هرر(1998دراسةةة حنةةا ) -

( من 435العاشر من مرحلة التعليم الساسي بالمملكة الردنية الهاشمية، وقد أجريت الدراسة على )

الطلبة العاديين والموهوبين، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود مجموعة من المشكالت، تمثلرت فري : 

عردم القردرة  –المنراهج  –التوقعات العاليرة  –فهم الوالدين لحاجات الطالب عدم  –الخوف من الفشل 

 تدني مفهوم الذات .  –على اتخاذ القرار 

هردفت الرى الكشرف عرن وجرود أو عردم وجرود اخرتالف فري اعتبرار Faouri 1998 : دراسةة فةوير -

طرالب، وقرد طالبرا بحير  تكونرت كرل مجموعرة مرن أربعرة  40الذات، وقد تكونت عينة الدراسة مرن 

سنة ، قسمت هذل الفئات الربر  إلرى مجمروعتين، مجموعرة المتفروقين  14-9تراوحت أعمارهم بين 

)المتفررر،وق،  المتفوقرررون ذوي صرررعوبات الرررتعلم( ومجموعرررة العررراديين )العررراديون ، العررراديون ذوو 

لمتفوقين صعوبات التعلم(، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين فئات مجموعة ا

في المجموع العام الختبار اعتبار الذات ، وفي المقابل وجود فروق دالة بين فئات مجموعة العاديين 

، وأن أعلى الدرجات في اعتبار الذات كانت من نصيب فئة الطلبة المتفوقين وأن أدنرى نتيجرة كانرت 

 لصالح فئة الطلبة العاديين.

هرردفت إلررى التعرررف علررى العالقررة بررين ( (Garland &Zigler 1999دراسةةة جارلنةةد وريجلةةر   -

( 191القدرة العقلية العليا والتوافج النفسي لردى المرراهقين المتفروقين ، تكونرت  عينرة الدراسرة مرن )

سررنة، وقررد أسررفرت نتررائج الدراسررة إلررى أن  15-13مررن الفتيرران المررراهقين، تراوحررت أعمررارهم بررين

عالية والسلوكية كانت جيدة، كما أن المتفروقين ذوي درجات أفراد العينة على مقاييس المشكالت االنف

القررردرات العقليرررة العاليرررة يميلرررون إلرررى إظهرررار مشررركالت أقرررل مرررن المتفررروقين ذوي القررردرات العقليرررة 

 المتوسطة. 

: هرردفت إلررى التحقررج مررن االخررتالف بررين (McCoach&Siegle 2001دراسةةة مةةاوتي وسةةيق ) -

ياً في المفهوم الذاتي حول الدراسة  ، واالتجاهات تجرال المتفوقين متدني التحصيل والمتفوقين تحصيل

( طالبرا 56المدرسة، واالتجاهات تجال المعلمين والدافعية  والتنظيم الذاتي ، وقد تكونرت العينرة مرن )

 28( طالبرا مرن المتفروقين تحصريلياً فري المرحلرة الثانويرة مرن 122من المتفوقين متدني التحصيل و)

 مدرسة مختلفة .

نتررائج الدراسررة عررن وجررود اختالفررات دالررة إحصررائيا بررين المتفرروقين مرتفعرري التحصرريل  وأسررفرت -

والمتفرروقين مترردني التحصرريل فرري االتجاهررات نحررو المدرسررة واالتجاهررات نحررو المعلمررين والدافعيررة 

والتنظيم الذاتي، وفي المقابرل لرم تجرد الدراسرة أي فرروق برين الطرالب المتفروقين مرتفعري التحصريل 

 متدني التحصيل فيما يتعلج بمفهومهم الذاتي حول الدراسة. والمتفوقين
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هدفت إلى تحديد بع  المشكالت والحاجرات اةرشرادية لردى عينرة مرن  (: 2001دراسة رحلوق، ) -

( 270الطالب المتفوقين دراسرياً بجامعرة دمشرج ، وذلرك مرن خرالل  عينرة مرن الطرالب بلر  قوامهرا )

د عرردد مررن الحاجررات والمشرركالت لرردى عينررة مررن الطررالب طالبرراً وطالبررة، وكشررفت النتررائج عررن وجررو

 المعامالت( . –اةنجاز  –المتفوقين دراسياً تمثلت في: )حاجات التحصيل 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسباب التعثرر الكراديمي التري  : Peterson,2001دراسة باترسون -

الثانويرة أثنراب مرحلرة المراهقرة، واجهت بع  الموهوبين والناجحين في الحياة العمليرة فري الدراسرة 

وكشفت نتائج الدراسة أن التعثر الدراسي للمراهج الموهوب في المرحلة الثانويرة مقررون بر، : )عردم 

تشجي  الوالدين والمدرسين ، السلوك الوالدي غير السوي السلبي ، المشكالت السررية بشركل عرام ، 

"اةرشرراد المهنرري " ، عرردم قرردرة المراهررج علررى قلررة التوجيرره السررري والمدرسرري للحيرراة المسررتقبلية 

التعامررل مرر  المشرركالت المحيطررة برره(. كررذلك أشررارت نتررائج الدراسررة إلررى أن الموهرروبين نجحرروا فرري 

 المجاالت غير الكاديمية رغم تعثرهم في أثناب الدراسة الثانوية في بع  المواد الكاديمية .

ثير بعر  المتغيررات السررية علرى التحصريل : هدفت إلرى التعررف علرى ترأ (2002دراسة العمر ) -

الدراسي للطلبة المتفوقين عقليرا برالبرامج اةثرائيرة، وأسرفرت نترائج الدراسرة عرن وجرود فرروق برين 

الجنسررين فرري التحصرريل الدراسرري لصررالح اةنرراث ، كمررا أشررارت إلررى وجررود أثررر للمتغيرررات السرررية 

س ، المسررتوى االقتصررادي واالجتمرراعي ( علررى )العالقررة بررين الوالرردين ، الترتيررب الرروالدي ، الجررن

التحصرريل الدراسرري وأن ترردني مسررتوى التحصرريل فرري بعرر  المررواد الدراسررية لرردى بعرر  الطررالب 

 المتفوقين عقليا يؤكد على وجود مشكالت تعترض قدراتهم . 

هردفت إلرى الوقروف علرى أسرباب تسررب    Renzulli & Park ,2002 دراسةة رنزولةي وبةار  -

( طالبرا متفوقرا عقليرا 3520وقين عقليا في المرحلة الثانويرة ، طبقرت علرى عينرة عرددها )الطلبة المتف

متسرب من الدراسة الثانوية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أسباب تسرب الطلبة المتفوقين عقلياً 

عوامرل شخصرية ، كمررا أن زيرادة نسب،ر،ة تسرررب  –يرجر  لعردة عوامرل، تتمثررل فري: عوامرل مدرسررية 

 كور أكثر من اةناث .الذ

: هرردفت الدراسررة إلررى اسرتطالع لراب عينررة مررن طلبررة المرحلررة الثانويررة  (2002دراسةة الزهرانةةي  ) -

بمحافظررة الطررائف ، ذوي مسررتويات مختلفررة بالنسرربة للررذكاب واالبتكررار فيمررا يتعلررج بالمشرركالت الترري 

ائج، أهمهرا : أن المشركالت يعانون منها داخل الصفوف الدراسية، وأسفرت الدراسة عن عدد من النت

 التي تعاني منها كل مجموعة من مجموعات الدراسة كما يلي: 

المجموعة الولى : مرتفعروا الرذكاب مرتفعروا االبتكرار ، تعراني مرن مشركالت الصرحة العضروية  .1

والعقليرررة ، الخرررالق والررردين ، الو ررراع المنزليرررة السررررية ، التربيرررة وعرررادات االسرررتذكار ، 

 المدرسة الثانوية .الو اع بعد 

المجموعة الثانية : منخفضوا الرذكاب مرتفعرو االبتكرار ، تعراني مرن مشركالت الصرحة العضروية  .2

والعقليررة ، والخررالق والرردين ، الو رراع المنزليررة السرررية، أنشررطة أوقررات الفرررا ، التربيررة 

 وعادات االستذكار ، الو اع بعد المدرسة الثانوية. 
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فضو الذكاب منخفضرو االبتكرار ، تعراني مرن مشركالت الصرحة العضروية المجموعة الثالثة : منخ .3

 والعقلية ، المواد والنشطة المدرسية ، قيم العمل. 

المجموعة الرابعة : مرتفعرو الرذكاب منخفضرو االبتكرار ، تعراني مرن مشركالت المرواد والنشرطة  .4

 المدرسية ، قيم العمل .

على الفروق في المشكالت االنفعالية واالجتماعيرة  :  هدفت الدراسة للتعرف(2002دراسة الحربي ) -

للطلبة المتميزين الملتحقين بالبرامج الخاصة والمشكالت االنفعالية واالجتماعية للطلبة المتميزين غير 

الملتحقين في البرامج الخاصة ومدى اختالف مشكالتهم عن الطلبة العاديين ، كما تهدف هرذل الدراسرة 

المشكلة لدى المجموعات الثالث براختالف الجرنس، وتكونرت عينرة الدراسرة  إلى التعرف على اختالف

غيرر ملتحقرين ببررامج خاصرة،  53متميزين ملتحقين ببرامج خاصرة، و 53( طالباً وطالبة )159من )

 عاديين( وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها:  53و

البرامج الخاصة وكل من المتميزين  وجود فروق دالة إحصائية بين المتميزين غير الملتحقين في

الملتحقين، في البرامج الخاصة والعاديين لصالح المتميزين غير الملتحقين وهذا يعني أن المتميزين 

غير الملتحقين لديهم مشكالت انفعالية واجتماعية بدرجة أكبر من أقرانهم المتميزين الملتحقين في 

ج الدراسة إلى أنه ال يوجد تفاعل دال بين الجنس البرامج الخاصة والعاديين، كما توصلت نتائ

والمجموعة، وهذا يعني أن الفروق بين المجموعات الثالث ال تختلف باختالف الجنس، في حين توجد 

فروق دالة إحصائياً بين المتميزين غير الملتحقين في البرامج الخاصة، وكل من المتميزين الملتحقين 

ي كل من المشكالت خارجية المنشأ والمشكالت داخلية المنشأ، لصالح في البرامج الخاصة والعاديين ف

 المتميزين غير الملتحقين في البرامج الخاصة. 

حي  هدفت الدراسة إلى البح  عن ( Cross & Coleman 2003وروس ووولمان" ) "دراسة  -

ن، وذلك من خالل الدور النفسي واالجتماعي للتربية في التعامل م  حاجات ومشكالت الطلبة المتفوقي

استعراض الدراسات والبحوث في هذا المجال ، وقد تبين أن هناك أهمية بالغة عند التعامل م  الطلبة 

المتفوقين، حي  إنه عندما يق  الطلبة المتفوقون تحت  غوط الحرمان العاطفي والوجداني والحرمان 

فإن ذلك يقلل من استغالل المتفوق  من أحد الوالدين أو كليهما أو انشغال الوالدين عن أوالدهما ،

لتفوقه، وأن دور المنزل مكمل لدور المدرسة في التعامل م  المشكالت المعوقة ةبداع بع  الطلبة 

 المتفوقين .  

هردفت هرذل الدراسرة  إلرى معرفرة مشركالت التوافرج عنرد الطلبرة  : (Chan 2003دراسةة اةان ) -

( طالرب صريني متفروق عقليراً، وقرد أسرفرت 639مرن )المتفوقين عقلياً، وقد تكونرت عينرة الدراسرة 

الدراسة عن عدة نتائج كان من بينها: أن الطالب المتفوق عقلياً يتعرض لعدة مشكالت تحرول دون 

توافقرره النفسرري واالجتمرراعي، وأن مشرراركاته االجتماعيررة تتسررم بررالتوتر، ممررا يجعلرره ال يقرردم علررى 

 ني من توقعات الوالدين العالية.المشاركة في النشطة المدرسية، كما أل يعا

هدفت إلى التعرف على أهم مشركالت الصرحة النفسرية التري يعراني منهرا  (:2003دراسة منسي ) -

( 250طلبة وطالبات المرحلة اةعدادية مرن ذوي القردرات اةبداعيرة العاليرة، تكونرت العينرة مرن )

الدراسة إلى أن هنراك سرمات (، وتوصلت 14-12( تلميذة، تراوحت أعمارهم بين )250تلميذاً و)
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خاصة بالتالميذ المبدعين )كالعزلرة، والسررحان، ولهرم أراب غيرر شرائعة وغيرر مقبولرة، والشرعور 

باةحبرراط عنررد الفشررل، والتشرركك والحيرررة، وعرردم الوثرروق برراآلخرين(، أمررا المشرركالت الخاصررة 

والسرررحان،  بالمبرردعات فتمثلررت فرري )الخجررل، والشررعور بالضرريج عنررد التفرروق علررى اآلخرررين،

والشعور بالغيرة، وعدم القردرة علرى شرغل وقرت الفررا (، أمرا المشركالت المشرتركة برين الجنسرين 

 فهي: 

)اةحسرراي بالخجررل، والرغبررة فرري العزلررة والسرررحان( ، وتوجررد فررروق فرري المشرركالت بررين القررل 

 وى اةبداع.  إبداعاً والكثر إبداعاً، وال توجد فروق في المشكالت بين الجنسين بالنسبة لمست

: هردفت الدراسرة إلرى التعررف علرى المشركالت النفسرية واالجتماعيرة، هـ( 1422دراسة القرني ) -

والكشف عن التصورات التي يحملها الطالب عن المشكالت النفسية واالجتماعية التي تقرابلهم فري 

ب للتغلرب علرى المرحلة الثانوية، والكشرف عرن السربل ) السراليب ( الذاتيرة التري يسرتخدمها الطرال

مشكالتهم النفسية واالجتماعيرة، مكران مرن نتائجهرا : عردم وجرود فرروق دالرة احصرائياً فري طبيعرة 

 المشكالت النفسية واالجتماعية تعزى الى اثر االنتقال بين المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

الطررالب هردفت الدراسررة إلرى التعرررف علرى المشرركالت الشرائعة لرردى : (2005دراسةة اححمةةدي  ) -

الموهوبين في المملكة العربية السعودية ، كما هدفت إلى التعرف على لثر متغيري الجنس والعمر 

الزمني على درجة وجود هذل المشكالت وأبعادها ، وقد أجرى الباح  دراسته على عينرة أساسرية 

ى ثرالث ( مرن الطرالب الموهروبين والطالبرات الموهوبرات الرذين ينتمرون إلر149بل  عدد أفرادهرا )

مناطج تعليمية في المنطقة الغربية، هي : المدينة المنورة ، وجدة ، والطائف، وأسفرت النترائج أن 

أكثر المشكالت شيوعاً لدى الطالب الموهروبين ) الرذكور واةنراث ( ، قرد تمحرورت عمومراً حرول 

عاليرة ، كمرا بعدين، هما: مشكالت النشراطات والهوايرات وأوقرات الفررا  ، وكرذلك المشركالت االنف

أظهرت النتائج أن لمتغير الجنس تأثيراً داالً إحصائياً على مشكالت الطالب الموهوبين والطالبات 

 الموهوبات وأبعادها.

هردفت إلرى التعررف علرى ترتيرب مشركالت الطرالب المتفروقين عقليراً ، :(2005دراسة الحميدي ) -

ة للجنسرين والتخصرص العلمري، تكونرت والتعرف على الفروق بين الطلبرة المتفروقين عقليراً بالنسرب

( طالباً وطالبرة متفوقراً عقليراً مرن الصرفين الثالر  والرابر  الثرانوي بقسرميه 285عينة الدراسة من )

العلمي والدبي ، وكان من نتائجها ترتيب المشكالت االبرز شيوعاً لدى عينة الدراسة حي  كانت 

أسرررية( . كررذلك جررابت معظررم  –اقتصررادية  –شخصررية  –مهنيررة  –علررى النحررو التررالي: ) مدرسررية 

الفروق في درجات قائمة المشكالت لصالح الطلبة المتفوقين عقلياً الذكور عنها فري االنراث. كرذلك 

جابت معظم الفروق في درجات قائمة المشكالت لصالح طالب القسم الدبي المتفوقين عقليراً عرن 

 نظرائهم في القسم العلمي.

دفت الدراسة إلى التعرف على مشكالت الطلبرة المتفروقين دراسريا فري ه( :2005دراسة الهران)  -

المرحلة الثانوية بدولة الكويت، كما هدفت إلى التعرف على الفروق في مشكالت الطلبة المتفوقين 

دراسيا في المرحلة الثانوية بدولة الكويت تبعا لمتغيري : الجنس، و نوع المدرسة. و تكونت عينة 

( طالبررا و طالبررة مررن الطلبررة المتفرروقين دراسرريا فرري المرحلررة الثانويررة بدولررة 1298الدراسررة مررن )

( طالبررا متفوقررا مررن المررداري 415الكويررت مرروزعين علررى محافظررات الدولررة السررت كافررة، بواقرر  )
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( طالبررة متفوقررة مررن المررداري العامررة و مررداري المقررررات 883العامررة و مررداري المقررررات، و )

( طالبا و طالبة 585( طالبا و طالبة من المداري العامة، و )713حسب متغير الجنس، و بواق  )

مررن مررداري المقررررات حسررب متغيررر نرروع المدرسررة. و قررام الباحرر  ببنرراب أداة الدراسررة لقيرراي 

( فقررة تقريس 90المشكالت التي تواجه الطلبة المتفوقين دراسيا في دولرة الكويرت، و تكونرت مرن )

فوقين دراسيا في عشرة أبعاد رئيسة تم تصنيفها إلى قسمين، هما المشكالت التي تواجه الطلبة المت

: مشكالت خارجية المنشأ، و تتضمن : العالقة مر  الهرل، و العالقرة مر  المدرسرة، و العالقرة مر  

الصررردقاب، و توقعرررات اآلخررررين، و البيئرررة المحيطرررة. و مشررركالت داخليرررة المنشرررأ، و تتضرررمن : 

الحساسررية الزائرردة، و مفهرروم الررذات، و فلسررفة الوجررود. وفرري مررا  االهتمامررات، و مناشرردة الكمررال، و

يتعلررج بالمشرركالت الخارجيررة المنشررأ، أظهرررت نتررائج الدراسررة أن مشرركلة العالقررة مرر  المدرسررة قررد 

حصلت على المرتبة الولرى مرن برين جمير  المشركالت الخارجيرة المنشرأ التري يعراني منهرا الطلبرة 

(، و انحرراف معيراري 2.42ي دولرة الكويرت بمتوسرط حسرابي )المتفوقون في المرحلرة الثانويرة فر

(، كما تبين أن مشكلة العالقة م  الهل كمشركلة خارجيرة المنشرأ قرد حصرلت علرى المرتبرة 0.41)

الخيرررة مررن بررين المشرركالت الخارجيررة الترري يعرراني منهررا الطلبررة المتفوقررون، حيرر  كرران متوسررطها 

. و فيما يتعلج بالمشكالت الداخلية المنشأ، تبرين أن (0.4(، و بانحراف معياري )2.06الحسابي )

مشكلة مناشدة الكمال قد حصلت على المرتبة الولى من بين جمي  المشكالت الداخلية المنشأ التي 

(، في حين تبرين 0.59(، و انحراف معياري )2.6يعاني منها الطلبة المتفوقون بمتوسط حسابي )

ية المنشأ قد حصلت على المرتبة الخيرة من بين المشركالت أن مشكلة فلسفة الوجود كمشكلة داخل

(، و انحرررراف معيررراري 2.31الداخليرررة التررري يعررراني منهرررا الطلبرررة المتفوقرررون بمتوسرررط حسرررابي )

(. كما اتضح من نتائج الدراسرة فري مجرال المشركالت الخارجيرة المنشرأ وجرود فرروق ذات 0.66)

لهررل، و العالقررة مرر  المدرسررة، و العالقررة مرر  داللررة إحصررائية فرري كررل مررن مشرركالت العالقررة مرر  ا

الصرردقاب، و البيئررة المحيطررة الترري تواجرره الطلبررة المتفرروقين دراسرريا فرري المرحلررة الثانويررة بدولررة 

الكويت تعزى لمتغيرر الجرنس، حير  كانرت هرذل المشركالت أعلرى لردى الطرالب الرذكور منهرا لردى 

لرة إحصرائية فري مشركلة توقعرات اآلخررين، الطالبات اةناث. في حين لم تكن هناك فرروق ذات دال

تعزى لمتغير الجنس. و فيما يتعلرج بالمشركالت الداخليرة المنشرأ فقرد تبرين وجرود فرروق ذات داللرة 

إحصررائية فرري كررل مررن مشرركالت الكمررال، و مفهرروم الررذات، و فلسررفة الوجررود الترري تواجرره الطلبررة 

زى لمتغيررر الجررنس، حيرر  كانررت هررذل المتفرروقين دراسرريا فرري المرحلررة الثانويررة بدولررة الكويررت تعرر

المشكالت أعلرى لردى الطرالب الرذكور منهرا لردى الطالبرات اةنراث. فري حرين ال توجرد فرروق ذات 

داللرة إحصرائية فرري كرل مررن مشركالت االهتمامررات، و الحساسرية الزائرردة. أمرا بالنسرربة لمتغيرر نرروع 

ود فروق ذات داللة إحصرائية فري المدرسة، و فيما يتعلج بالمشكالت الخارجية المنشأ فقد تبين وج

مشرركلة توقعررات اآلخرررين كمشرركلة خارجيررة المنشررأ تواجرره الطلبررة المتفرروقين دراسرريا فرري المرحلررة 

الثانويررة بدولررة الكويررت تعررزى لمتغيررر نرروع المدرسررة، حيرر  كانررت هررذل المشرركلة أعلررى لرردى طلبررة 

وق ذات داللرة إحصرائية المداري العامة منها لدى طلبة مداري المقرررات، فري حرين ال توجرد فرر

في كل من مشكالت العالقة م  الهرل و المدرسرة، و العالقرة مر  الصردقاب، و البيئرة المحيطرة. و 

فيما يخص المشكالت الداخلية المنشأ فقد تبين عدم وجود فرروق ذات داللرة إحصرائية فري مسرتوى 

 .الثانوية بدولة الكويتالمشكالت الداخلية المنشأ التي تواجه الطلبة المتفوقين في المرحلة 
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التي هدفت إلى معرفة أهم المشكالت وأكثرها شيوعاً لدى الطالب : 2013دراسة العجمي،  -

المتفوقين تحصيلياً من وجهة نظرهم، كما تهدف إلى معرفة أثر متغيرات كل من ) الجنس، فترة 

وجود تلك  المراهقة، المنطقة التعليمية، التخصص العلمي، مستويات التحصيل( على درجة

 المشكالت التي تضمنتها أداة الدراسة.

وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها: أن أهم المشكالت التي تواجه الطلبة بشكل عام هي: )  

شدة تعامل اةدارة م  الطلبة، عدم وجود فكرة عن الكليات والمعاهد التي تناسب قدرات الطالب، عدم تفهم 

اصة، عدم وجود أنشطة مدرسية لتنمية الميول، االنزعاج من غموض المعلمين لظروف الطالب الخ

المستقبل، عدم الشعور بالسعادة في كثير من الحيان، عدم معرفة كيفية قضاب وقت الفرا  (، في حين 

كان هناك اختالف في ترتيب بروز تلك المشكالت باختالف متغيرات الدراسة، كما أبرزت الدراسة عدة 

متغيرات الدراسة، وهي: توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت بين الطلبة حسب نتائج بناب على 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مراحل المراهقة الثالث )المبكرة، الجنس لصالح الذكور؛ و

ة، المتوسطة، المتأخرة( في المشكالت الطالبية، ولم تظهر فروق في المشكالت التي تواجه عينة الدراس

عدم وجود فروق كما أثبتت الدراسة حسب المنظقة التعليمية، ما عدا منطقتي العاصمة ومبارك الكبير، 

 ذات داللة إحصائية في المشكالت الطالبية حسب التخصص، وحسب مستويات التحصيل. 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

الطلبرة المتفروقين عقليراً، ولرم  بعد استعراض الدراسات السابقة اتضرح للباحر  انهرا تناولرت مشركالت

تتطرق إلى مشكالت الطلبة المتفوقين تحصيلياً، وإن كان التحصريل الدراسري نشراطاً عقليراً، إال أن الباحر  

في حدود علمه لم يجد دراسة تناولت مو وع الدراسة بصفة مستقلة. كما برزت عدة مشكالت لدى الطلبة 

الفشل، القلج، عدم تفهرم الوالردين، التوقعرات العاليرة، عردم مناسربة المتفوقين عقلياً، من أهمها: )الخوف من 

 المناهج الدراسية، الكمالية(.

( أن 1997وكذلك تضارب نتائج الدراسات السابقة بالنسبة لمتغير الجنس حي  ترى دراسة العمراني )

المشركالت (أن 2005هناك مشكالت برزت عند الجنسين وكانت لصالح اةناث، وتررى دراسرة الحمردي )

( أن ظهور مشركلة التسررب 2002السرية كانت أكثر بروزاً عند اةناث؛ في حين أثبتت دراسة رنزولي )

( أن المشرركالت 2005مررن المدرسررة عنررد الجنسررين كانررت لصررالح الررذكور، كمررا أثبتررت دراسررة الحميرردي )

 السلوكية كانت أكثر ظهوراً عند الذكور من اةناث بداللة إحصائية.

تضارب نترائج الدراسرة بالنسربة لبرروز المشركالت السرلوكية تبعراً لمسرتوى التفروق، حير   كما اتضح

( أن المشرركالت كانررت لصررالح المتفرروقين، فرري حررين أثبتررت دراسررة جارلنررد 2001أثبتررت دراسررة مرراكت  )

( أن المشرركالت لصررالح القررل فرري القرردرات، وقررد يكررون التضررارب نتيجررة اخررتالف عينررة ومجتمرر  1999)

 والدوات المستخدمة فيها. الدراسة 

يتبين مما سبج ندرة الدراسات التي أجريت في الكويت للبح  في مشكالت الطلبة المتفوقين، كما أن 

تلك الدراسات القليلة التري أجريرت فري الكويرت حالهرا حرال بقيرة الدراسرات السرابقة الخررى ركرزت علرى 

ت الطلبة المتفوقين تحصريلياً، فضرالً عرن تضرارب مشكالت الطلبة المتفوقين عقلياً دون النظر إلى مشكال

نتائج الدراسات السابقة بالنسبة للجنس ومستوى التفوق، من خالل ذلك كله يتبين أهمية مو وع الدراسرة 

 الحالية.
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 منهج الدراسة :

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، حي  هدفت إلى البح  عن أهم المشكالت وأكثرها شيوعاً 

الب المتفوقين عقلياً من وجهة نظرهم، كما تهدف إلى معرفة أثر متغيرات الدراسة: ) لدى الط

 الجنس،التخصص العلمي( على درجة وجود تلك المشكالت .

 مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتم  الدراسة من جمي  طالب المرحلة الثانوية المتفوقين عقلياً بدولة الكويت، وقد تكونت 

( من اةناث يمثلون الصفوف 102( من الذكور، و)159( طالباً وطالبة، منهم )261عينة الدراسة من )

سنة، من مستويات اجتماعية واقتصادية  18 – 16من العاشر إلى الثاني عشر، في المدى العمري من 

 متجانسة .

 فرر العينة :

 إجراءات تصنيف عينة الدراسة: 

 لطالب على أنه من المتفوقين عقلياً اعتمد الباح  على اةجرابات التالية لتصنيف ا

( درجة 115أال يقل متوسط درجته في اختبار الذكاب عن انحراف معياري واحد فوق المتوسط ) -1

 فما فوق .

% ، والتي اعتمد الباح  على  90أن ال تقل نسبة تحصيل الطالب في العام الما ي عن نسبة  -2

 .استخراجها من واق  سجالت الطالب في المدرسة 

 ات الدراسة :أدو

أعد (، Raven's Progressive Matrices( ،)RPM) المتتابعة لريفن لمصفوفاتا: اختبار الذواء -1

االختبار في إنجلترا. ويعد  هذا  Penrose. L،وعالم الوراث،،،،،ة بنروي  Raven. J عالم النفس رافن

من أكثر مقاييس الذكاب الجماعية غير اللفظية شيوعا واستخداماً في قياي القدرة العقلية العامة، وقد 

ويشتمل االختبار  .صمم لتقييم ذكاب الفراد المجندين دون أن تتأثر درجاتهم بالعوامل المتعلقة بالتعليم

طوعة، وعلى الفرد أن يختار الجزب المقطوع من بين ( مصفوفة، أو تصميما أجزائه مق60على )

البدائل الستة او الثمانية المعطاة له، ومفردات مصنفة في خمس مجموعات متسلسلة، كل منها يشتمل 

مصفوفة متدرجة الصعوبة. وتتطلب اةجابة إدراك المتشابهات وإجراب تبديالت على  ) 12على )

 ( 2000لعالقات المنطقية )عالم، النماط، وغير ذلك من المتشابهات، وا

 65 - 8وهو من االختبارات النفسية المعنية بقياي القدرة العقلية لمختلف الفراد في فئات السن من 

سنة، على اختالف درجاتهم التعليمية، وتخصصاتهم المهنية، وطبقاتهم االجتماعية، باعتبارل اختبارا عبر 

 (.1984قة اختبارا متحررا من قيود الثقافة. )عبدالعال، أو بعبارة أكثر دculture  Crossحضاري 

ويبل  عدد الخيارات في المجموعتين )أ( و )ب( ستة وفي بقية المجموعات عدد الخيارات ثمانية، 

وتبدأ المجموعة )ا( بفقرات سهلة، حي  تبدأ بأسئلة تحتاج إلي مقدرة واكمال ٕ بسيط. كذلك تبدأ المجموعة 

وبة من السهل إلي الصعب وهذل المجموعة في مجملها أصعب من المجموعة )ب( متدرجة في الصع
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)أ( ويركز القياي في هذل المجموعة على مدى مقدرة المفحوي علي التعرف علي مدى التماثل بين 

الشكال. وتتدرج أسئلة المجموعة )ج( بدرجة أكبر في صعوبتها، وتركز علي مدى قدرة المفحوي في 

ير المنتظم في أنماط الشكال. كما تتدرج أسئلة المجموعة )د( في الصعوبة بدرجة أكبر التعرف علي التغي

من تدرج أسئلة المجموعة )ج(، وتركز على مدى قدرة المفحوي على إعادة ترتيب الشكل أو على إعادة 

ا في تغييرل بصورة منظمة ومنطقية. وتتدرج أسئلة المجموعة )ه،( في الصعوبة بدرجة أكبر من نظيرته

المجموعة )د(، ويتركز القياي في هذل المجموعة على مدى مقدرة المفحوي على تحليل الشكل إلي 

وفيما يتعلج بثبات  ). 2007عناصرل وإدراك العالقة المنطقية بين هذل العناصر )المتوكل ولخرون، 

على يد رافن تشير الدراسات التي أجريت على االختبار في إنجلترا  Reliability Testاالختبار 

-Test)ومعاونيه إلى وجود ثبات مرتف  يتمت  به االختبار، وحسب الثبات عن طريج إعادة االختبار

Retest)  ( أما فيما يتعلج بصدق االختبار90.0 –70.0بعد فترة تراوحت بين ، )(Validity Test )   

ختبارات اللفظية والدائية فقد حسبت معامالت االرتباط بين درجات االختبار والدرجات على بع  اال

واتضح أن االرتباطات ترتف  م  االختبارات الدائية، وتنخف  م  االختبارات  ، )75.0- 40.0بين )

 (. 2014في: )أبو غالي، أبو مصطفى، ). 1984اللفظية انخفا ا نسبياً )عبد العال، 

 مقياس مشكالت الطالب المتفوقين: -2

لقياي مشكالت الطلبة المتفوقين حي  تم اختيرار )  2013عجمي، استخدم الباح  مقياساً من تصميم ال

 ( بنداً من هذا المقياي ويطبج على الفراد منفصلين أو بشكل جماعي ، كما أنه غير موقوت بزمن .20

 خطوات تصميم المقياس: -

 تم جم  عبارات المقياي عن طريقين هما: جمع المعلومات: .1

اسرتبانة علرى مجموعرة مرن الطرالب والطالبرات، حير   188استبانة جم  منهرا  300توزي   -أ 

احتوت االستبانة على سرؤال مرؤدال :  مرا المشركالت التري تتعررض لهرا فري حياترك ؟ وبعرد 

 عبارة حصلت على أعلى تكرار . 26فرزها اختير منها 

يرة الرجوع لبع  المقاييس المتوافرة في الدب التربوي السابج والمطبقة على البيئة العرب -ب 

 عبارات . 10، اختار الباح  منها 

 بناء العبارات: .2

 حاول الباح  في بناب العبارات أن تكون جديدة في تركيبها )قدر اةمكان( وفي  إيجازها . -أ 

بنداً موزعة بالتساوي على أبعاد المقياي )مشكالت  36قام الباح  بتصميم المقياي من  -ب 

قتصادية، مشكالت ذاتية، مشكالت اجتماعية، مدرسية، مشكالت في المستقبل، مشكالت ا

 مشكالت أخالقية( .

. عرض المقياي على مجموعة من المحكمين المختصين وقد تمت موافقتهم على صالحية المقيراي بعرد 3

 إجراب بع  التعديل في صياغة بع  العبارات .

 تقنين المقياس: -4



 2020الجزء الخامس عشر                      21العدد                  مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 200 - 

باتره علرى عينرة عشروائية مرن الطلبرة قام الباح  بتطبيرج المقيراي بهردف حسراب معرامالت صردقه وث

طالبراً وطالبرة ، وبعرد التطبيرج قرام الباحر  بإدخرال  50والطالبات في المرحلة الثانويرة ، وبلر  أفرراد العينرة 

البيانات في الحاسب اآللي ، ومن ثم قام باستخدام التحليل العاملي للتأكد من أبعاد المقياي، حير  ترم إدخرال 

بنرداً كانرت تشربعاتها  36بنود من أصرل  6د قام الباح  في هذل المرحلة باستبعاد بنود كل بعد على حدل، وق

(، وقررد تررم اسررتبعاد بنرردين مررن بعررد المشرركالت المسررتقبلية وبنرردين مررن بعررد 0.3فرري جميرر  البعرراد أقررل مررن )

لرى بنرداً موزعرة ع 30المشكالت االقتصادية، وبندين من بعرد المشركالت الخالقيرة، لتصربح بنرود المقيراي 

بنرود  4بنود لكل بعرد مرن أبعراد المشركالت المدرسرية، والذاتيرة، واالجتماعيرة؛ و 6أبعاد المقياي، كما يلي: 

 لكل بعد من أبعاد المشكالت المستقبلية، االقتصادية، الخالقية. 

 تصحيح المقياس:   -5

إن المقيراي  درجرة ، حير  30درجة، وبلغت أقل درجرة للمقيراي  150بلغت الدرجة الكلية للمقياي 

استجابات يتراوح تقدير الدرجة لتلك االستجابات من درجة إلى  5بنداً ، ويتضمن كل بند  30يحتوي على 

 خمس درجات، م  مراعاة تقدير بع  العبارات السالبة .

 صدق وثبات المقياس : -

 أوالً : صدق المقياس: استخدم الباحث في حساب الصدق :

المقياي في صورتيه الولية والنهائيرة علرى خمسرة محكمرين  مرن  أ( صدق المحكمين: عرض الباح 

ذوي االختصاي في التربية الخاصة وعلرم الرنفس، وترم إجرراب بعر  التعرديل فري صرياغة بعر  

العبارات فري التحكريم الول، وفري التحكريم الثراني ترم اةجمراع علرى صرالحية جمير  بنرود المقيراي 

 وارتباطها بمو وع المقياي.

تسراق الررداخلي: قرام الباحر  بحسرراب صردق االتسرراق الرداخلي برين بنررود المقيراي بعضررها ب( صردق اال

(، وقرد كانرت جميعهرا دالرة 0.518( و )0.328البع ، حير  تراوحرت معرامالت االرتبراط برين )

( وهذا يدل علرى أنره يوجرد هنراك اتسراق برين بنرود المقيراي والدرجرة 0.10إحصائياً عند مستوى )

 التالي يدل على أن المقياي يتمت  بدرجة صدق مقبولة.الكلية للمقياي، وب

 ثانياً: ثبات المقياس: استخدم الباحث لقياس ثبات المقياس:

 أ(  معادلة ثبات ألفا كرنباخ، والجدول التالي يبين معامالت الثبات: 

 (1جدول رقم ) 

 معامالت ثبات المقياس بطريقة ألفا ورنباخ

 البعد ألفا

 درسيةالمشكالت الم 0.512

 المشكالت الذاتية 0.681

 المشكالت المستقبلية 0.681

 المشكالت االجتماعية 0.590

 المشكالت االقتصادية 0.738

 المشكالت الخالقية 0.615
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، وهرذا يردل  0.84كما قام الباح  باستخراج معامل ألفا كرونباخ حي  بلر  معامرل الثبرات الكلري للمقيراي 

 . على أنه يتمت  بثبات عال

 ب( ثبات االتساق:

والذي يعني مدى ارتباط درجة البعاد الفرعية للمقياي بالدرجة الكلية للمقياي، والجردول الترالي يبرين 

 معامالت االتساق لألبعاد الفرعية للمقياي.

 (2جدول رقم )

 صدق االتساق لمقياس المشكالت الطالبية

 البعد معامل االتساق الداخلي مستوى الداللة

 المشكالت المدرسية 0.577 0.001

 المشكالت الذاتية 0.731 0.001

 المشكالت المستقبلية 0.638 0.001

 المشكالت االجتماعية 0.774 0.001

 المشكالت االقتصادية 0.651 0.001

 المشكالت الخالقية 0.640 0.001

( 0.577قرد ترراوح برين )يتضح من الجدول السابج أن معامرل االتسراق الرداخلي لالبعراد الفرعيرة للمقيراي 

وهرذا يردل علرى أن  0.001( للمشركالت االجتماعيرة وعنرد مسرتوى داللرة 0.774للمشكالت المدرسية و )

 هناك اتساقاً وا حاً بين البعاد الفرعية للمقياي.

 نتائج الدراسة :

 السؤال احول :

حسةةب متغيةةرات الدراسةةة  مةةا أهةةم المشةةكالت التةةي يعةةاني منهةةا الطةةالب والطالبةةات المتفوقةةون عقليةةاً     

 ؟  الديمغرافية )التخصص العلمي، جنس الطالب (

لإلجابة على هذا السؤال قرام الباحر  باسرتخدام فتررة الثقرة لتحديرد أهرم المشركالت التري تواجره الطرالب      

رات والطالبات المتفوقين عقلياً في المرحلة الثانوية، حي  قرام بحسراب فتررة الثقرة وتوزيعهرا علرى أربر  فتر

 كالتالي :

 (3جدول رقم )

 فترة الثقة بالنسبة لمستوى المشكالت

 فترة الثقة مستوى المشكالت

 1.75 – 0.5 غير مهمة

 3.00 – 1.76 متوسطة الهمية

 4.25 – 3.01 مهمة

 5 – 4.26 بالغة الهمية
 

ي مهمرة وبالغرة بعد تحديد مستوى المشكالت فإن الباح  سوف يعتبر بنود المقياي التري تقر  فري فترتر

 بحسب متغيرات الدراسة التالية  الهمية هي أهم المشكالت التي تواجه الطالب والطالبات المتفوقين عقلياً 
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 أوالً : المشكالت الطالبية بشك  عام: 

لمعرفررة أهررم المشرركالت الترري تواجرره الطررالب والطالبررات بشرركل عررام ، قررام الباحرر  باسررتخراج المتوسررطات 

 رافات المعيارية لبنود المقياي بالنسبة لعينة الدراسة كاملة، والجدول التالي يبين ذلك :الحسابية واالنح

 (4جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس بالنسبة لعينة الدراسة بشك  عام

 نوع المشكلة ع م البنود الرتبه

 مستقبلية 1.31 3.53 يزعجني غموض المستقبل 1

 مدرسية  1.50 3.21 ال تمثل المواد الدراسية تحدياً لقدراتي 2

 مستقبلية 1.48 3.19 ليس لدي فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي 3

 مدرسية 1.22 3.19 ال يتفهم المعلمون ظروفي الخاصة 3

 مدرسية 1.44 3.18 ال أجد أنشطة مدرسية لتنمية ميولي   4

 مدرسية 1.41 3.09 ة المدرسة بشدة م  الطلبةتتعامل إدار 5

 ذاتية 1.39 3.07 ال أشعر بالسعادة في كثير من الحيان 6

 ذاتية  1.36 3.01 لدي وقت فرا  ال أعرف كيف أقضيه 7

يتضررح مررن الجرردول السررابج أن المشرركالت المسررتقبلية والمدرسررية حصررلت علررى مراتررب متقدمررة علررى    

 المشكالت الذاتية . 

 ياً : المشكالت الطالبية بحسب الجنس:ثان

لمعرفررة أهررم المشرركالت الترري تواجرره الطررالب والطالبررات بحسررب الجررنس قررام الباحرر  بدايررةً باسررتخراج 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياي للذكور ، والجدول التالي يبين ذلك :

 (5جدول رقم )

 المعيارية لبنود المقياس بالنسبة للذوورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

نوع  ع م البنود الرتبه

 المشكلة

 مستقبلية 1.22 3.61 يزعجني غموض المستقبل 1

 ذاتية 1.30 3.54 ليس لدي فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي 2

 مدرسية 1.28 3.44 تتعامل إدارة المدرسة بشدة م  الطلبة 3

 مدرسية 1.23 3.25 لمون ظروفي الخاصةال يتفهم المع 4

 مدرسية 1.47 3.16 ال أجد أنشطة مدرسية لتنمية ميولي 5

 ذاتية 1.40 3.05 لدي وقت فرا  ال أعرف كيف أقضيه 6
 

ثم قرام الباحر  باسرتخراج المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة لبنرود المقيراي لإلنراث، والجردول 

 التالي يبين ذلك :
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 (6ول رقم )جد

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس بالنسبة لإلناث

 نوع المشكلة ع م البنود الرتبه

 ذاتية  1.22 3.68 ال أشعر بالسعادة في كثير من الحيان 1

 مستقبلية 1.23 3.36 يزعجني غموض المستقبل 2

 مدرسية 1.26 3.35 ال تمثل المواد الدراسية تحدياً لقدراتي 3

 ذاتية 1.29 3.33 ال يتفهم المعلمون ظروفي الخاصة 3

 ذاتية 1.40 3.29 ليس لدي فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي 4

 مدرسية 1.42 3.19 ال أجد أنشطة مدرسية لتنمية ميولي 5

 مدرسية 1.45 3.10 ال أعرف كيف أبني خططي المستقبلية 6
 

 الت الطالبية بحسب التخصص الدراسي: المشك -ثالثاً 

لمعرفررة أهررم المشرركالت الترري تواجرره الطررالب والطالبررات بحسررب التخصررص قررام الباحرر  بدايررةً باسررتخراج 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياي للتخصص الدبي، والجدول التالي يبين ذلك:

 (7جدول رقم )

 افات المعيارية لبنود المقياس بالنسبة للتخصص احدبيالمتوسطات الحسابية واالنحر

نوع  ع م البنود الرتبه

 المشكلة

 مستقبليه 1.19 3.91 يزعجني غموض المستقبل 1

 مدرسية 1.23 3.86 ال تمثل المواد الدراسية تحدياً لقدراتي 4

 همستقبلي 1.24 3.89 ليس لدي فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي 2

 مدرسية 1.25 3.88 تتعامل إدارة المدرسة بشدة م  الطلبة 3

 مدرسية 1.33 3.20 ال يتفهم المعلمون ظروفي الخاصة  3

 ذاتية 1.44 3.19 ال أشعر بالسعادة في كثير من الحيان 5

 مدرسية 1.46 3.15 ال أجد أنشطة مدرسية لتنمية ميولي 6

 مستقبلية 1.40 3.11 ال أعرف كيف أبني خططي المستقبلية 7

ولمعرفررة أهررم المشرركالت الترري تواجرره الطررالب والطالبررات فرري التخصررص العلمرري، قررام الباحرر  باسررتخراج 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياي ، والجدول التالي يبين ذلك:

 (8جدول رقم )

 النسبة للتخصص العلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياس ب

نوع  ع م البنود الرتبه

 المشكلة

 مدرسية 1.15 3.95 ال تمثل المواد الدراسية تحدياً لقدراتي 1

 مستقبليه 1.17 3.90 يزعجني غموض المستقبل 2

 مستقبلية 1.23 3.88 ليس لدي فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي 3

 مدرسية 1.30 3.84 ة ميوليال أجد أنشطة مدرسية لتنمي 4

 مدرسية 1.39 3.62 ال يتفهم المعلمون ظروفي الخاصة  5

 مدرسية 1.15 3.25 ال أستفيد من المناهج الدراسية في شؤون حياتي اليومية 6

 مدرسية 1.40 3.21 ال يسمح لي بالمناقشة الكافية أثناب الدري 7

 مدرسية 1.42 3.16 تتعامل إدارة المدرسة بشدة م  الطلبة 8
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ولمعرفة أهم المشكالت التي تواجره  طرالب وطالبرات المرحلرة الثانويرة الرذين لرم يتخصصروا، قرام الباحر   

 باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود المقياي ، والجدول التالي يبين ذلك :

 (9جدول رقم )

 المقياس بالنسبة للطلبة الذين لم يتخصصوا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود

نوع  ع م البنود الرتبة

 المشكلة

 مستقبلية 1.25 3.85 ال أعرف كيف أبني خططي المستقبلية 1

 مستقبلية 1.36 3.80 يزعجني غموض المستقبل 2

 مستقبلية 1.46 3.70 ليس لدي فكرة عن الكليات أو المعاهد التي تناسب قدراتي 3

 مدرسية 1.26 3.52 ارة المدرسة بشدة م  الطلبةتتعامل إد 4

 مدرسية 140 3.30 ال يتفهم المعلمون ظروفي الخاصة  5

 ذاتية 1.42 3.28 ال أشعر بالسعادة في كثير من الحيان 6

 ذاتية 1.45 3.22 ال أجد أنشطة لتنمية ميولي 7
 

 السؤال الثاني:

 ين الطلبة حسب الجنس ؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت ب

 للتحقج من هذا السؤال قام الباح  باستخدام اختبار ) ت ( للعينات المستقلة والجدول التالي يبين ذلك .

 (10جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت الطالبية بالنسبة للجنس

 الداللة قيمة ت إناث ذكور  

 ع م ع م

 0.001 4.51 16.05 74.11 12.87 82.56 لطالبيةالمشكالت ا

بررالنظر إلررى الجرردول السررابج يتبررين وجررود فررروق دالررة إحصررائياً بررين كررل مررن الررذكور عنررد مسررتوى داللررة 

( 74.11(  واةناث )12.87( وانحراف معياري ) 82.56( حي  بل  المتوسط بالنسبة للذكور )0.001)

لطالبية، ومن خرالل المتوسرطات الحسرابية يتبرين أن الفرروق ( في المشكالت ا16.05وانحراف معياري )

 لصالح الذكور.

 السؤال الثالث للدراسة:

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت بين الطلبة حسب التخصص العلمي ؟

ت للتحقج من هذا السؤال قام الباح  باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافرات المعياريرة فري المشركال

 الطالبية للطلبة الذين تخصصوا والذين لم يتخصصوا، والجدول التالي يبين ذلك: 

 (11جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت الطالبية بالنسبة لنوع التخصص

 ع م التخصص

 16.21 75.23 علمي 

 17.25 73.84 أدبي

 17.29 70.98 لم يتخصص
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دول السابج وجود بعر  االختالفرات برين المتوسرطات الحسرابية لألبعراد المختلفرة ممرا يتضح من خالل الج

 يوجب إجراب اختبار تحليل التباين الحادي. 

للتحقج من الفروق في المتوسطات الحسابية للمشكالت الطالبية في المجموعات الثالث قام الباح  بإجراب 

 يبين نتائج ذلك التحليل.والجدول التالي   ANOVAتحليل التباين الحادي 

 (12جدول رقم )

 اختبار تحلي  التباين اححادي للمشكالت الطالبية بحسب التخصص نتائج 

متوسط  قيمة ) ف (  الداللة 

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

 البعاد  مجموع المربعات 

 بين المجموعات  651.33  2  322.51  1.01 0.351 

اخل د 153075.61 501   305.726   

 المجموعات

 المجموع 153726.94 503    

يتضح من الجدول السابج عدم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية برين المجموعرات الرثالث فري المشركالت 

 الطالبية. 

 مناقشة النتائج:

 أظهرت نتائج الدراسة أن أهم ثالث مشكالت عند الطالب والطالبات بشكل عام تمثلت في:

عدم وجود فكرة عن الكليات التي تناسرب وقردرة الطالرب، وعردم تفهرم المعلمرين شدة إدارة المدرسة، و 

لظروف الطالب الخاصة، وقد يرجر  السربب فري ظهرور مشركلة أن يررى الطلبرة أن إدارة المدرسرة تتعامرل 

معهم بشردة، بسربب مرا تتبعره إدارات المرداري مرن حرزم أثنراب العمرل، ومر  المرراهقين بشركل خراي، وقرد 

أن الطلبة يشعرون بنوع من التهديد وعدم  ) 2009 (لنتيجة م  ما توصلت إليه دراسة العجمياتفقت هذل ا

 المن في البيئات المدرسية التي تتسم بالجمود والتسلط واةكرال.

أما ظهور مشكلة عدم وجود فكرة لدى الطلبة عن الكليات التي تناسب وقدرة الطالب فلعرل ذلرك يرجر  

جامعات، والتي ال تعتمد على اختبارات للقدرات بقدر ما تعتمد على النسب المئويرة إلى سياسة القبول في ال

في التحصيل الدراسي ، وكذلك  عدم وجود دور فاعل لإلرشاد أثناب دراسة المرحلرة الثانويرة للتوجيره الرى 

مشركلة التخصص المناسب لقدرات الطالب ، مما يجعل الطالب في حيرة من أمرل ، وبالتالي ظهرت هذل ال

 عند عموم الطلبة متفوقين أو غير متفوقين. 

أما بالنسبة لمشكلة عدم تفهم المعلمين لظروف الطالب الخاصة، فقد يرج  ذلك الرى عردة اسرباب منهرا: 

اكتظرراظ الفصررول الدراسررية بالطلبررة ممررا ال يسررمح للمعلررم أن يررتفهم الظررروف الخاصررة لطلبترره ، وقررد يرجرر  

سرري علررى المعلررم كالترردريس والعمررال الكتابيررة فضررالً عررن إعررداد ومتابعررة السرربب الررى زيررادة العرربب الدرا

 وتصحيح اختبارات الطلبة.

 حدة ظهورها وترتيبها اما بالنسبة لهم المشكالت التي تواجه الطلبة المتفوقين، فقد اختلفت
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عردم حي  كانت أغلب المشكالت شيوعاً عندهم هي: عدم وجود أنشرطة لتنميرة ميرول الطلبرة ، وكرذلك 

المقرررات الدراسرية  لقردراتهم فري الجامعرات ، وكرذلك عردم تحردي وجرود فكررة عرن نروع التعلريم المناسرب

( أن من أسباب حاجات المتفروقين فري المدرسرة عردم كفايرة المنراهج 2005لقدراتهم، حي  يرى الحميدي )

 وتتفرج هرذل النتيجرة مر  مرا الدراسية العاديرة وعردم االهتمرام برالمتفوقين عقليراً فرى المنراخ المدرسري العرام،

( الى "أن المتفوقين يتصفون بتعدد وتنوع الميول والرغبات والتي قد يصرعب 2009توصل إليه العجمي )

تلبيتها في الصف العادي، فضالً عن الشعور بالملل والضجر من المناهج الدراسية المصرممة غالبراً للطلبرة 

 م وعدم التكيف". العاديين، مما يؤدي بالمتفوق إلى الضيج والتبر

اما بالنسبة لمتغير الجنس فقد اتفج الذكور واةناث الى أن أهم مشكلة تواجههم هي شردة تعامرل اةدارة 

المدرسية م  الطلبة، وهذا ما توافج م  ترتيب المشكالت بوجه عام بغر  النظرر عرن متغيررات الدراسرة. 

زت مشرركلتا )عرردم تفهررم المعلمررين الظررروف كمررا اختلررف ترتيررب المشرركالت بالنسرربة لهررذا المتغيررر: حيرر  بررر

الخاصة ( و ) عدم وجود فكرة عن الكليرات أو المعاهرد التري تناسرب القردرة ( عنرد الرذكور اكثرر منهرا عنرد 

االناث ، وقد يعزى السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي عند الذكور بشكل عرام مقارنرة 

، وقد يرج  سبب بروز هراتين المشركلتين الرى أن المعلرم عرادة 2002باةناث، وهذا ما أكدته دراسة العمر 

ما يكون أكثر حزماً وشدة م  الطالب ذو التحصيل المنخف  الذي يهمل في أداب الواجبات من خالل تقديم 

العذار، والتحجج  بالظروف الخاصة التري تمنعره مرن أداب الواجبرات علرى الوجره االمثرل ، كرذلك ظهررت 

بب تدني التحصيل بشركل عرام لردى الرذكور حير  ان نسربهم التراكميرة ال ترؤهلهم الختيرار مشكلة اخرى بس

 الكلية التي تناسب قدراتهم.

أما بالنسبة  لإلناث برزت مشكلتي ) االنزعاج من غموض المستقبل ( و ) عدم الشعور بالسعادة فري كثيرر 

ل المررأة التري شركلها المجتمر  الكرويتي من الحيان (، وقد يرج  السبب فري ذلرك إلرى النظررة النمطيرة لعمر

وذلرك نظرراً لعردم وجرود اخرتالط فري العمرل وكرذلك عردم , حول الوظائف المناسربة للمررأة  كالتردريس مرثالً 

موافقة بع  العوائل على سفر البنت خارج البالد للدراسرة نظرراً لقلرة المؤسسرات التعليميرة الجامعيرة عردا 

لريم التطبيقري والتردريب وبعر  الجامعرات الخاصرة التري ال تغطري كافرة جامعة الكويت والهيئة العامرة للتع

 التخصصات التي يرغبن بها مما يجعلهن ال يشعرن بالسعادة.  

في قد اتفج افراد العينة )الذكور واةناث( على أن أهم مشكلة تواجههم هي : شردة تعامرل اةدارة المدرسرية 

بة عموماً لخصائص مرحلة المراهقة، حي  إن المراهج سواب م  الطلبة، وقد يرج   ذلك االتجال عند الطل

كان ذكراً أو أنثى يبح  عن تلبية رغباته وتفري  ما لديه من طاقة، ويبحر  عرن مسراحة أكبرر مرن الحريرة 

ه،( وذلك ما يتعارض م  ا للروائح المنظمرة للعمرل المدرسري، التري تهردف لضربط النظرام  1427)المفدى، 

 المدرسي، .

بالنسرربة لهررم المشرركالت حسررب متغيررر التخصررص، فررإن مشرركلة ) شرردة تعامررل إدارة المدرسررة مرر  أمررا      

الطلبة، وعدم تفهم المعلمين للظروف الخاصة للطلبة، واالنزعاج من غموض المستقبل( برزت عند طلبرة 

التخصررص االدبرري ، وقررد يرجرر   ذلررك إلررى كررونهم أقررل فرري مسررتوى التحصرريل الدراسرري مقارنررة بتخصررص 

مي، مما يجعلهم يتمردون على اللوائح المدرسية مما يجعل إدارة المدرسة والمعلمين أكثر شردة وحزمراً العل

معهم وذلك لضبط السلوك المدرسي. أما ما يخص غموض المستقبل، فقرد يرجر  السربب الرى عردم التوجيره 

 واالرشاد للطلبة وهم على مشارف التخرج من المرحلة الثانوية.
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طلبة العلمي فقد برزت المشكالت التالية )عدم وجود أنشطة لتنمية الميول، عدم تمثل  أما بالنسبة لتخصص

تفهررم المعلمررين للظررروف الخاصررة للطلبررة، وعرردم تحرردي المررواد لقرردرات الطالررب(، وقررد  يرجرر  ذلررك لنظرررة 

الطلبررة الررى أن التخصررص العلمرري يحترراج لمزيررد مررن التعررب والمواظبررة علررى االسررتذكار ، ممررا يقلررل فررري 

ممارسة الطالب لبع  النشطة التي يميل اليها بسبب  غط االسرة عليه ودفعه لالستذكار بدال من  ياع 

 وقته في شيب ال ينف  ) حسب وجهة نظرهم( .

أما بالنسبة للطلبة الذين لم يتخصصوا، وهم طرالب الصرف العاشرر، فقرد بررزت عنردهم مشركالت مشرتركة 

 دراستهم للمقررات العلمية واالدبية في هذا الصف. بين التخصصين، وقد يرج  السبب لطبيعة

والخاي بالفروق في المشركالت برين الطلبرة حسرب الجرنس، فقرد تبرين أن هنراك  أما بالنسبة للسؤال الثاني

(، ولعل ذلك يرج  2005فروقاً ذات داللة إحصائية لصالح الذكور، وذلك ما يتوافج م  دراسة الحميدي )

رية في التواصل م  اطياف المجتم  اكثر من اةناث، كمرا ان تحصريلهم الدراسري إلى أن الذكور لديهم الح

هر،( إلرى أن الفرروق 1427أقل من تحصيل االناث مما يجعلهم أكثرر شرعوراً بالمشركالت، ويشرير المفردى )

بررين الررذكور واةنرراث ترجرر  لطبيعررة كررل مررنهم، فررالفروق فطريررة، )ولرريس الررذكر كررالنثى(، حيرر  أثبتررت 

التي أجريت على التركيبة الفسيولوجية لكل من الذكر والنثى أن هنراك فروقراً بينهمرا فري نشراط  الدراسات

بع  المناطج في الدما ، كما تبين أن نشاط هذل المناطج ال يعتمد على النشاطات التي يزاولها الفرد إنمرا 

لهرمونيرررة إذ يختلررف ترررأثير يتررأثر بالتركيبررة البيولوجيرررة لكررل مرررن الررذكر والنثرررى، كمررا يترررأثر بالتركيبررة ا

 الهرمونات الجنسية الذكرية عن الهرمونات النثوية في التأثير في نمو مناطج محددة من الدما . 

والخاي بالفروق في المشكالت بين الطلبة حسرب التخصرص العلمري، فقرد أثبترت  وبالنسبة للسؤال الثالث

مجموعات الثالث في المشكالت الطالبية، ولعل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين النتائج الدراسة 

السرربب يرجرر  إلررى أن كررل طالررب تخصررص حسررب رغبترره وميولرره، وبالتررالي لررم تظهررر فررروق ذات داللررة 

 إحصائية .

 التوصيات:

عقد المؤتمرات والدورات لكافة العاملين في المداري التي تركرز علرى كيفيرة التعامرل مر  الطلبرة  .1

 لتي قد يتعر ون لها. وذلك للتغلب على المشكالت ا

 تطبيج برامج لتوجيه وإرشاد الطلبة المتفوقين حول كيفية حل مشكالتهم بأنفسهم. .2

التعرررف علررى الطلبررة الررذين يعررانون مررن مشرركالت سررلوكية مررن خررالل اسررتطالع لراب المعلمررين  .3

 واالخصائيين وو   الحلول المناسبة لها.

 أولياب أمورهم للعمل على حل المشكالت.اهمية التواصل بين الطلبة المتفوقين ومعلميهم و .4

قيررام الدولررة بالتوسرر  بإنشرراب الجامعررات والمعاهررد الترري تلبرري االحتياجررات التعليميررة للطلبررة علررى  .5

 اختالف اهتماماتهم وميولهم.

إنشرراب المررداري الحديثررة الترري تلبرري احتياجررات الطلبررة المتفرروقين وترروفير جميرر  المسررتلزمات الترري  .6

 م وابراز تفوقهم .تساعد في صقل قدراته
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أهميرة التوجيره واالرشراد المهنري فري المرحلرة الثانويرة لتتبلرور فكررة التخصرص لردى الطلبرة ممررا  .7

 يساعد في اختيار التخصص المناسب .

 باللغة العربية المراجــــع

، علم نفس النمو( 2005إبراهيم، معصومة وسليم، مريم والعمر، محمد وعبدالرحيم، صالح) .1

 ، الكويت: كلية التربية الساسية.الطبعة الثالثة

تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن للفئة ( 2014أبو غالي ، عطاف ، ابو مصطفى ، نظمي ) .2

مجلة جامعة طيبة للعلوم  ( سنة على طلبة التعليم العام في محافظات غزة .18-8العمرية )

 (.9( مجلد )1، العدد ) التربوية

، كالت الطالب الموهوبين بالسعودية وعالقتها بعدد من المتغيراتمش( 2005الحمدي، محمد ) .3
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، مكتبة لبنان 2، ج وشاف اصطالحات الفنون والعلوم:  ل(1158التهانوي ، محمد علي الفاروقي ) .6

 .78، بيروت: د.ت ي 

موهوبين مع دراسة واقع منهج التربية اإلسالمية في رعاية ال( 2004الجديبي، رأفت ) .7

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القرى.الموهوبين بمنطقة مكة المكرمة

: تحقيج محمد بن عبدالكريم القا ي، القاهرة ،ي  التعريفات( 1991الجرجاني،علي بن محمد) .8

224 . 

متميزين الملتحقين في المشكالت االنفعالية واالجتماعية للطلبة ال( 2002الحربي ، خلف ) .9

، رسالة ماجستير البرامج الخاصة، وغير الملحقين والعاديين في المدارس العادية بدولة الكويت

 غير منشورة، البحرين: جامعة الخليج العربي.

( تصور مقترح لرعاية المتفوقين عقلياً بالمدارس الثانوية في ضوء 2005الحميدي، حسن) .10

 ، رسالة دكتورال غير منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة فرع المنيا.مشكالتهم وحاجاتهم اإلراادية

دراسة مقارنة لمشكالت الطالب المتفوقين دراسياً والطالب المتأخرين ( 1995الخليفة، خالد ) .11

، رسالة ماجستير غير منشورة، اةحساب: دراسياً في المرحلة المتوسطة والحاجات اإلراادية لهم

 جامعة الملك فيصل.

،عمان: دار  1: نظرياته وأساليبه الحديثة،طعلم النفس اإلراادي( 2005اهري، صالح حسن )الد .12

 وائل.
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( مشكالت طلبة المرحلة الثانوية المتميزين وغير المتميزين في الذواء 2002الزهراني، سعيد ) .13

 ربي.، رسالة ماجستير غير منشورة، البحرين: جامعة الخليج العواالبتكار ومتطلباتهم اإلراادية

( أهم المشكالت الطالبية التي تواجه المتفوقين وغير المتفوقين في المدرسة 2013العجمي، حمد) .14

مجلة دراسات الخليج  الثانوية بدولة الكويت، ) دراسة مقارنة في بع  المتغيرات الديمغرافية(
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المشكالت النفسية االجتماعية المصاحبة لالنتقال من المرحلة ه،( 1422القرني، صالح ) .18

، رسالة ماجستير غير يها وما يدروها الطالبالمتوسطة إلى المرحلة الثانوية وسب  التغلب عل
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، الطبعة الخامسة، القاهرة: عالم الطفولة والمراهقة  -علم نفس النمو ( 1999زهران، حامد ) .25

 الكتب.
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Abstract: 

The aim of this study is to identify the most important and most common 

problems among the mentally gifted student from their point of view. 

 The study resulted in several results of the most important: that the most 

important there are several problems facing students in general The three most 

important problems in a row are: I am troubled by the ambiguity of the future, 

the subjects are not a challenge to my abilities, I have no idea about the colleges 

or institutes that fit my abilities, as several other problems have emerged The 

order of the study varied according to the study variables. The study found that 

there were statistically significant differences in problems among students by 

sex in favor of males. There are no statistically significant differences in student 

problems by specialization. 

 Key words: School problems - Mentally gifted students 

 

 

 

 


