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الضغىط النفسية لذي المىهىبين والعبديين من طلبة المرحلة الثبنىية 

 )دراسة مقبرنة( بذولة الكىيث
 دادـإع

 برــــذ الصفـــب محمــــزين د/
 دولة الكوٌت  -وزارة التربٌة

 صـــــالمستخل

اسػػدفد ا اردراسػػر دمػػرؼ اسػػدكل ارفػػةكط ارالسػػةر رػػدل ارطفيػػر اراك ػػكيةف  ػػ  ارار فػػر 
( طاريا كطارير اف 36اكةر يدكرر ارككةا. كدمرؼ أ ـ اصادر ا. كدككاا عةار اردراسر اف )ارثا

( طاريا كطارير اف ارمادةةف. كقد دـ  ػرز ارطفيػر اراك ػكيةف اػف اػتؿ اادةػار 431اراك كيةف ك)
%(  اػػػا  ػػػكؽ ديمػػػا رسػػػاتا ارد صػػػةؿ اردراسػػػ   كدطيةػػػؽ ااديػػػار 66ار اصػػػفةف عفػػػ  امػػػدؿ )

ددايمر ررا ف  كاادةار ار اصػفةف عفػ  ديػدةر )اػػي(  ػ   ػذا ا،اديػار  ثػـ دطيةػؽ اراصلك اا ارا
( عفةفـ كاادةار ار اصفةف عف  أعف  Bااديار دكرااس ارشكف  ريةاس اردلكةر اإليداع  )صكرة 

اردرااا. كقد دـ دطيةؽ أداة اردراسر عفػةفـ  ك ػ  ايةػاس ارفػةكط ارالسػةر اػف اعػداد اريا ثػر . 
ج ااالػػاض اسػػدكل ارفػػةكط رػػدل ارطفيػػر اراك ػػكيةف يارار فػػر ارثااكةػػر. كقػػد ديػػةف ككشػػلا ارادػػا 

كاػػكد  ػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػا ةر يػػةف اراك ػػكيةف كارمػػادةةف  ػػ  ديػػدةر اسػػدكل كػػؿ اػػف ارفػػةكط 
اركفةػػػر  كااةػػػر اصػػػادر ارفػػػةكط ارشاصػػػةر  كاةسػػػرةر  كارادرسػػػةر  كارمتقػػػاا اػػػر ا اػػػرةف  

اردلػاع ارفػةكط رػدل اإلاػاا اياراػر يارػذككر. كاػا ديػةف كاػكد ا ج رصارح ارمادةةف. ككشػلا ارادػ
 ركؽ ذاا د،رر ا صا ةر    ااا،ا ارفةكط اةسرةر كاردراسةر كارمتقاا ديما ردلاعؿ ارمةاػر 
كارااس  رصارح اإلااا ارمادةاا ايارار يارذككر اراك كيةف     ذه ارااا،ا. كديةف عدـ كاكد 

 ػػ  كػؿ اػػف اردراػػر اركفةػػر كارااػا،ا ارلرعةػػر رففػػةكط ديمػػا رفصػػؼ  ػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػا ةر 
اردراسػػ   ككػػذرؾ عػػدـ كاػػكد  ػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػا ةر  ػػ  اردراػػر اركفةػػر رففػػةكط كارااػػا،ا 

 ارلرعةر ديما ردلاعؿ ارمةار كارصؼ اردراس .

 اراك كيكف  ارفةكط ارالسةر  ارار فر ارثااكةر. الكلمات المفتاحٌة:



 زٌنب محمد الصفارد/ 
الضغوط النفسٌة لدى الموهوبٌن والعادٌٌن من طلبة المرحلة الثانوٌة 

 )دراسة مقارنة( بدولة الكوٌت 
 

 374 

 :ةـــــذمــــمق

دمػػرض اإلاسػػاف ااػػذ  اػػر اردػػارةن رفمدةػػد اػػف أسػػياي ارامااػػاة ارالسػػةر كا،ادااعةػػر  ريػػد
كا،قدصػػػادةر   ةػػػا شػػػمر اة ػػػػراد  ػػػ  اادفػػػؼ اراكاقػػػر كاةعاػػػػار يارفػػػةكط ارالسػػػةر  ك، دػػػػزاؿ 
ارفةكط ارالسةر كا دة اف ارظكا ر ارد  دشػكؿ د ػدةا ر ةػاة اة ػراد كاراااعػاا كدفدةػدا رفػا  ػ  

 ر ار دةا.ارمص
 ارفةكط ارالسةر كأ داا ار ةاة ارفاغطر أاكر  داةر ةكااففا ارلرد  ػ  غاػار قفػا  
أاػػكر  ةادػػي ارةكاةػػر كارامةشػػةر. ك، دافػػك  ةػػاة أم  ػػرد اػػف كاػػكد دفػػؾ ارفػػةكط  كياردػػار   فػػ  
رةسػػا طار ػػر يػػؿ  ػػ  اػػز  اػػف  ةػػاة اإلاسػػاف اراماصػػر ارةكاةػػر  اذ ار ةػػاة كأ ػػداثفا كفػػةكطفا 

ف اايا ار  ااي. كارفةكط ارالسةر ، ةسدطةر أم  رد داا ففػا أك اردكةػؼ امفػا يسػفكرر  ةسةرا
اذ  ػػ  اكاقػػؼ فػػاغطر قػػادرة عفػػ  ا ػػداا افػػطراي سػػفكك  قػػد ةكػػكف  ػػادا كةػػدـك رلدػػرة طكةفػػر 

ذا اسػػػدطاع ارلػػػرد اردكا ػػػؽ امفػػػا كاكاافدفػػػا يطرةيػػػر  مارػػػر  ػػػ ف ذرػػػؾ 455  4661)ايػػػرا ةـ  (. كا 
ذا  شػػػػؿ  ػػػػ   ػػػػؿ  ػػػػذا ارصػػػػراع  ةكػػػػكف عرفػػػػػر ةػػػػذدم ذرػػػػؾ ارػػػػ  دا دمػػػػي يارصػػػػ ر ارالسػػػػةر  كا 

 ةػػا ةسػػفـ ارفػػةط ارالسػػ   (. 15  1646  دردةررتفطراياا ارالسةر  كاةاراض اريداةر )
   ظفكر كثةر اف اةاراض اراسػدةر  كسػك  اردكةػؼ كاشػكتا ارصػ ر ارالسػةر . كدػذدم ارػ  

داػػػاقص اسػػػدكل اةدا  كعثػػػار امر ةػػػر كافػػػطراي أثػػػار سػػػفيةر عفػػػ  ارلػػػرد دداثػػػؿ ي ثػػػار سػػػفككةر ك
اردلكةر كدااقص اريدرة عف  ادااذ اريرار  كعثار االمارةر كاريفؽ كاإل ياط كا،كد اي  كياردار  رفػا 
دأثةراا سفيةر عفػ  ارصػ ر ارالسػةر كعثػار  سػةكركاةر كاردلػاع فػةط ارػدـ كزةػادة فػرياا اريفػي 

 (.16  1663كارصداع )ااطكاف 
ارادلػػػكقةف اػػػف أ فػػػؿ أاػػػكاع ا،سػػػدثاار  ػػػ  رأس اراػػػاؿ اريشػػػرم  ػػػ  كا ػػػر  كدمػػػد رعاةػػػر

ارااا،ا   فـ ارثركة ار يةير رفاادار  كارااطفؽ ارر ةس رفديدـ    كا ر ارااا،ا   مف طرةيفـ 
يػداعفـ صػامكا سػمادة اريشػرةر كر ا ةدفػا. كةذكػد  ازد را ار فارة اإلاسااةر كديداا  كيلكػر ـ كا 

أف ديدـ أم اادار ةمداد أساسا عف  اراش  كارشياي كأسارةي رعاةدفـ كاا ردةفـ اردارةن كاركاقر 
اػف اكا ػػي كطاقػػاا رػػذرؾ أدركػػا اراادامػػاا اراديداػر  اادفػػا رفاك ػػكيةف اػػف اة ػػراد ،سػػدثاار 

 (.112  1666ااكااادفـ كاإل ادة اافـ    ارااا،ا اراادفلر ) افاؿ  
اقػػػاا اراك ػػػكيةف اػػػف ارطفيػػػر  اذ اف ارطفيػػػر ك ػػػ   ػػػذا ارسػػػةاؽ ديػػػرز أ اةػػػر اسػػػدثاار ط

اراداةزةف ةاثفكف از  ، ةدازأ اف اادامفـ ياعديار ـ يراعـ د داج ارػ  اػف ةسػااد ا كةسػاعد ا 
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عفػػ  ارااػػك ارطيةمػػ  يػػد، اػػف اركقػػكؼ أااافػػا يكفػػر ارايػػاةةس ارزا لػػر اردػػ  د كػػـ ااك ػػا ) كةػػي 
ػا اػف ارطاقػاا اإلاسػااةر ياػا ةدادمػكف (  فـ ةشكفكف عاصػرنا ا6  4652  اةكسدركف كدك،فك  فان

يي اػف ذكػا  عػاؿ كاكا ػي ااصػر  كقػدراا  ػ  ا،يدكػار  كاردكاةػي كاريةػادة كاػا أافػـ أقػدر عفػ  
 ػػدح أ ػػاؽ ادةػػدة ادسػػير رفدةفػػي عفػػ  اراشػػكتا اررا اػػر اردػػ  دكااػػي اادامػػادفـ كارسػػةطرة عفػػ  

أصػػػػيح ا، داػػػػاـ يفػػػػـ فػػػػركرة  ( كرػػػػذا424  4654عكااػػػػؿ ارمػػػػكز كار راػػػػاف كار ااػػػػر )ةاسػػػػةف 
 فارةر ةلرففا ارد دم ارمفا  كاردكاكركا  اراماصر ادةار اردكسػر ا،قدصػادم اركيةػر كدمػدد 

(. ةذكػػد ذرػػؾ 44  4666اةسػػارةي اراسػػدادار  ػػ  اراػػكا   اردكاكركاةػػر كا،قدصػػادةر )اريةسػػ   
ا داػػا يدػػك ةر عااةػػر  أف اراادامػػاا اراديداػػر ااػػذ يداةػػر اراصػػؼ ارثػػاا  اػػف اريػػرف ارمشػػرةف قػػد

ااصر يارادلكقةف عيفةا اف أياا فا اف أاػؿ ا،سػدلادة اػف طاقػادفـ ارادا ػر اركاااػر عفػ  أ فػؿ 
( 546  4663كاي كيشكؿ ادكازف    اةادةف ار ةاة اراادفلػر ارلكرةػر كارمفاةػر كارلاةػر )اإلاػاـ  

 4662،اديػاراا ارػذكا    يمد ياا  ياةر 4662اذ أصيح اردركةز عفةفـ أكثر كفك ا يماـ عاـ 
 ػدا  4626عػف ارػذكا  أةفػا. كيمػد عػاـ  4612كيمد اردراسر ارطكرةر اراشفكرة "ردرااف" عػاـ 

د دةػػد ، داػػاـ  ػػ   ػػذا ارااػػاؿ يمػػد اشػػارة غةفلػػكرد كاطاريدػػي ياركشػػؼ عػػف ارادلػػكقةف كارايػػدعةف 
 (.31- 16  1664كدريةدفـ)كار  

داةزةف كا،عدااد عفةفـ كأساس اةار كعصيفا ك د  ةدـ ا،سدلادة اف قدراا ارطفير ارا
كاكفػػكع أاارفػػا ريةاددفػػا  ػػ  اسػػدييؿ  ةادفػػا  كأف ةكػػكف رفػػـ ارػػدكر اريػػارز يافكفػػفا أاػػاـ ارمػػارـ 
اراد فر كاراديدـ  كاف ،يد اف اردمرؼ ار  كؿ اا ةسيي اراماااة كارفةكط ارد  دمةػؽ ااػك ـ 

ف ارادرسر دمد ارماؿ اريارز كاراماكم  ػ  دمفػةـ ارالس  كاراسا     ارادرسر.  مف  اررغـ اف أ
اراداةػػػزةف كدثيػػػةلفـ كافػػػؽ اةاػػػكا  اردريكةػػػر رفػػػـ   افػػػا أصػػػي ا ياراسػػػير ريمفػػػفـ  ارػػػر اعاقػػػر 

 كاصدرنا رففةكط ارالسةر.
كعفػػػ  ذرػػػؾ ةايةػػػ  أف ةايػػػر ا، داػػػاـ يػػػاراك كيةف كارادلػػػكقةف عيفةػػػا اػػػف اػػػتؿ اردراسػػػر 

يداع أك ظفكر ركثةػر اػف اركاعةر راصا صفـ ارشاصةر كا، ادااعةر كاا ةادج عافا اف داةز كا 
(. اذ قػػد ةكااػػي اراك ػػكي 1666  اراشػػكتا ارالسػػةر كا،ادااعةػػر اردػػ  قػػد ةمػػااكف اافػػا )عطةػػر

كثةران اف ارفةكط كارصمكياا كاراشكتا ارد  قػد د ػكؿ  ةادػي أاػران عسػةران  كدد مػي أ ةااػان ارػ  
دايي اريفؽ كاردكدر ارشدةد أ ةااػا أاػرل. كةاػؿ اسػاعدة اراك ػكي سك  اردكا ؽ ا،ادااع   كقد ةا

رة دؿ اكااػي  ػ  ار ةػاة  كةصػيح يػارزا  ػ  كطاػي  ةايةػ  أف ةػدـ دلفػـ ارفػةكط اردػ  ة داػؿ أف 
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ةكااففػػػػػا  اػػػػػف قيػػػػػؿ اةسػػػػػر كارادرسػػػػػةف كارارشػػػػػدةف كاراسػػػػػ كرةف  كاركقػػػػػكؼ عفػػػػػ  كةلةػػػػػر دمفػػػػػـ 
ا اراك ػػكيةف  ػػ  اكاافػػر  ػػذه ارفػػةكط كدمزةز ػػا  (. اػػر اسػػدثاار قػػدرا1666اراك كي) يةػػي  
أف ارطػػتي اراك ػػكيةف  (Robinson, 2002)كركياسػػكف (chan, 2002)  ةػا أكفػػح شػػاف

كارادلكقةف عيفةا  ـ أكثػر دكا يػا اػف أقػراافـ ارمػادةةف  كذرػؾ راػا ةدػكا ر رػدةفـ اػف قػدرة عفػ   فػـ 
 ,Baker)يةكػػر كيرةػػدار كةلػػاف ارػػذاا ك فػػـ ا اػػرةف كاردمااػػؿ اػػر ارصػػراعاا. كةدلػػؽ امفػػـ

Bridger, Evans ,1988)  ػ  أف اراك يػر كاردلػكؽ اػف عكااػؿ سػفكرر كسػرعر اردكا ػؽ. كقػد  
( أف اريػػدرة عفػػ   ػػؿ اراشػػكتا اػػف ارسػػااا كاراصػػا ص Neihart 2002، ػػظ اةفػػارا ) 

ةػؼ ( كاكد ااػدتؼ  ػ  اردك (Ray & Elliott, 2006ارارديطر ياردلكؽ. كدكصؿ رام كارةكا 
( أف 1665ا،ادااع  رصارح ارطفير ذكم اريػدرة اةكادةاةػر كارسػفككةر ارمارةػر  كأكػد )ارميػكةا   

ريػػػدرادفـ دراػػػاا اردكةػػػؼ ا،اداػػػاع  رػػػدل ارطفيػػػر اراك ػػػكيةف  ػػػ  دراػػػاا اردلمػػػر. كأراػػػر ذرػػػؾ 
 ارميفةر اراردلمر.

ةمػػااكف اػػف كعفػ  اداػػاه عاػػر دشػػةر ادػػا ج عػػدد اػػف اردراسػػاا ارػػ  أف ارطفيػػر اراك ػػكيةف 
 & Garlandكاػػكد يمػػض اراشػػكتا اردكةلةػػر   ةػػا أشػػارا ادػػا ج دراسػػر اار،اػػد كزةيفػػر ) 

zigler , 1999 ار  عدـ كاكد عتقر يةف اردلكؽ اراردلػر كاراشػكتا ا،المارةػر كا،ادااعةػر  )
اػاه ارد  دصػةي ارادلػكقةف  ػ  ارك،ةػاا اراد ػدة اةارةكةػر. كاػف اردراسػاا اردػ  دعاػا  ػذا ا،د

( ارد  كشلا كاكد صمكياا    اردكةؼ ردةفـ  دركزا  ػ  ارد صػةؿ 1661دراسر )ارمكةفر  
اردراسػػ  كاراااػػي ا،المػػار  كا،اداػػاع  كارسػػفكك  كارافاػػ   كأكػػدا أف ارطارػػي ارادلػػكؽ ة دػػاج 

( Peterson, 2006رفدكا ؽ ار ارفةكط أف ةدادر يكلا ة اادااعةر عارةر. كاػا أشػار يدرسػكف )
 ف ارمادةةف.ارادلكقةف ةشمركف يارك دة كارمزرر ا،ادااعةر أكير ا ار  أف

 ػػػػػػ  عػػػػػػدـ دفة ػػػػػػر ارااػػػػػػاخ ارػػػػػػذم  ركغةػػػػػػاي اررعاةػػػػػػر ارالسػػػػػػةر رفطلػػػػػػؿ اراك ػػػػػػكي اراداثفػػػػػػ
ةػػػػذاف صػػػػػ دي ارالسػػػػػةر  ةػػػػذدم ارػػػػػ  فػػػػػاكر اك يدػػػػي كطاػػػػػس امارافػػػػػا  يػػػػؿ رياػػػػػا ةػػػػػذدم ارػػػػػ  

عفػػػػ  ارطلػػػػؿ كارااداػػػػر عفػػػػػ   اا را فػػػػا عػػػػف ارطرةػػػػؽ ارااشػػػػكد ردأاػػػػذ اسػػػػاران عاػػػػػر رػػػػي افػػػػاره
(. رػػػػػػػذا دسػػػػػػػداد  ػػػػػػػذه اردراسػػػػػػػر أ اةدفػػػػػػػا اػػػػػػػف اػػػػػػػتؿ ا اكردفػػػػػػػػا 1662 ػػػػػػػد سػػػػػػػكا )اة ادم  

اردمػػػػػػرؼ عفػػػػػػ  أ ػػػػػػـ اراشػػػػػػكتا اردػػػػػػ  دكااػػػػػػي ارطػػػػػػتي اراك ػػػػػػكيةف كاػػػػػػدل اادت فػػػػػػا كدياةافػػػػػػا 
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يديػػػػػػػػػاةف يمػػػػػػػػػض ارادةةػػػػػػػػػراا  كاػػػػػػػػػا ةسػػػػػػػػػدكايي ذرػػػػػػػػػؾ اػػػػػػػػػف دكاةػػػػػػػػػي ا، داػػػػػػػػػاـ ارػػػػػػػػػ  اراػػػػػػػػػدااا 
 .أساسةر فاف اريرااج ارايدار رفطفير اراك كيةفاإلرشادةر  كادااا 

 :بــــة وأسئلتهــــة الذراســــــــمشكل

دمػػػػد ارفػػػػةكط ارالسػػػػةر كا ػػػػدة اػػػػف ارظػػػػكا ر اردػػػػ  دشػػػػكؿ د ػػػػدةا كدفدةػػػػدا ر ةػػػػاة اة ػػػػراد 
كاراااعػػاا  ػػ  ارمصػػر ار ػػدةا  ااصػػر  ػػ  فػػك  اػػا ةشػػفده ارمػػارـ اػػف دةةػػراا كدطػػكراا  ػػ  

دفؼ اراػكا   ارسةاسػةر كا،قدصػادةر كا،ادااعةػر كاردمفةاةػر. كرياػا دػزداد ارساكاا اةاةرة    اا
دافؾ ارفةكط ردل طفير ارار فر ارثااكةر عفػ  ارسػكا  ةافػـ ةاػركف يار فػر عارةػر افاػر  ك ػ  
ار فػػر ارارا يػػػر اردػػػ  كصػػػلفا ارمدةػػػد اػػػف اريػػػا ثةف يأافػػا ار فػػػر فػػػةكط السػػػةر راػػػا ةيايففػػػا اػػػف 

 كاادااعةر كعيفةر كااسةر.دةةراا عفكةر كالسةر 
كاػػػػػف اػػػػػتؿ عاػػػػػؿ اريا ثػػػػػر  ػػػػػ  اراةػػػػػداف اردريػػػػػكم رسػػػػػاكاا ، ظػػػػػا  اػػػػػـ ارفػػػػػةكط 
كاراشػػػػكتا اردػػػػ  دمدػػػػرض ارطفيػػػػر عفػػػػ  ارسػػػػكا   كيمػػػػد اإلطػػػػتع عفػػػػ  اةدي اراظػػػػرم كيمػػػػض 
اردراسػػػاا ارسػػػايير اردػػػ  أارةػػػا  ػػػ  دكرػػػر ارككةػػػا  ػػػكؿ اراشػػػكتا كارفػػػةكطاا اردػػػ  ةكااففػػػا 

يةاػا   اردػ  1664   كدراسػر ارػدرااا  1662  كدراسػر اراطةػرم 1661ار ريػ   ارطفير كدراسر
 أف ارااةر ةدمرض ردفؾ ارفةكط.

ذا كػػػاف ارطفيػػػر اراك كيػػػكف ةداةػػػزكف عػػػف غةػػػر ـ اػػػف ارطفيػػػر ارمػػػادةةف  ػػػ  عػػػدد اػػػف  كا 
( ادةاػػػر رفافػػػاراا Clark , 2002اراصػػػا ص ارامر ةػػػر  كا،المارةػػػر  كاراسػػػاةر  كار دسػػػةر)

ارمػػادةةف.  اػػا ةيػػرز اردسػػاذؿم  ػػؿ عاػػداا ةيػػر عػػف ارامر ةػػر ارمارةػػر اردػػ  ةداةػػزكف يفػػا  كاريػػدراا
ارطفير اراك كيةف د ا دػأثةر ارفػةكط رلدػراا زااةػر قصػةرة أك طكةفػر  ػؿ ددتشػ  قػدردفـ عفػ  
اياكار دفؾ ارفةكط كةزةد ا دااؿ دمرففـ رفاطر؟ ااا قد ةسػفـ  ػ  ظفػكر يمػض اراشػكتا 

دذدم ار  سك  اردكا ؽ ارشاص  كا،ادااع  ردةفـ  كةامففـ ةمااكف اف اطر  ا،المارةر  ارد 
ارفػػةكط  كاػػا دلرفػػي ارية ػػر اردمفةاةػػر كا،ادااعةػػر عفػػةفـ؟  داشػػأ  ػػا،ا عػػدـ اردكةػػؼ أك سػػك  
اردكا ؽ ياػا ةػامكس عفػ  دلػكقفـ كاػك يدفـ؟ ك اػا ديػرز اشػكارةر اردراسػر ار ارةػر . كاػف ثػـ ةاكػف 

 اسر    اةس فر ا دةرم د دةد اشكفر اردر 
 اا اسدكل ارفةكط ارالسةر ردل ارطفير اراك كيةف    ارار فر ارثااكةر يدكرر ارككةا؟  -4

( يةف ادكسطاا دراػاا 6.62 ؿ دكاد  ركؽ ذاا د،رر ا صا ةر عاد اسدكل اردارر ) -1
 اراك كيةف كارمادةةف اف طفير ارار فر ارثااكةر يدكرر ارككةا    ديدةر اسػدكل ارفػةكط

 ارالسةر ردةفـ؟ 

ثر ردلاعؿ كؿ اف عااف    ر ارطتي )اك كيةف /عػادةةف( كاراػاس ) ذكػكر/ أ ؿ ةكاد  -3
 اااا(    اصادر ارفةكط ردل طفير ارار فر ارثااكةر؟
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/ )اك كيةف /عادةةف( كارصؼ  )عاشر  ؿ ةكاد أثر ردلاعؿ كؿ اف عااف    ر ارطتي -1
 فير ارار فر ارثااكةر؟ ادم عشر/ ثاا  عشر(    اصادر ارفةكط ردل ط

 :ةـــــذراســــذاف الـــــــأهـ

 :لىتهدف الدراسة إ
  اركقػػػػػػػكؼ عفػػػػػػػ  اسػػػػػػػدكل ارفػػػػػػػةكط ارالسػػػػػػػةر رػػػػػػػدل ارطفيػػػػػػػر اراك ػػػػػػػكيةف  ػػػػػػػ  ارار فػػػػػػػر

 ارثااكةر يدكرر ارككةا. 

  دمػػػػرؼ أ ػػػػـ اصػػػػادر ارفػػػػةكط ارالسػػػػةر اردػػػػ  ةكااففػػػػا كػػػػؿ اػػػػف اراك ػػػػكيةف اػػػػف طفيػػػػر
 .ارار فر ارثااكةر يدكرر ارككةا

 ( يػػػةف 6.62اركشػػؼ عػػف اػػػدل كاػػكد  ػػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػػا ةر عاػػد اسػػػدكل اردارػػر )
ادكسػػطاا دراػػاا اراك ػػكيةف كارمػػادةةف اػػف طفيػػر ارار فػػر ارثااكةػػر يدكرػػر ارككةػػا  ػػكؿ 

 اسدكل ارفةكط ارالسةر ردةفـ.

 ( يػػػةف 6.62اركشػػؼ عػػف اػػػدل كاػػكد  ػػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػػا ةر عاػػد اسػػػدكل اردارػػر )
ا ديدةر كؿ اف ارطفيػر اراك ػكيةف كارمػادةةف  ػ  ارار فػر ارثااكةػر يدكرػر ادكسطاا دراا

 ارصؼ اردراس ( .  -ارككةا راصادر ارفةكط ارالسةر دمزل رفادةةراا )ارااس

 :ســـــةة الذراـــــــأهمي

 تنبع أهمية الدراسة من حيث:
 دةةف  ػ  ارار فػر ياا  اسدياار )ايةاس( ردمرؼ ارفةكط ارالسةر رفدتاةذ اراك كيةف كارما

 ارثااكةر.

   ااكااةػػػر اسػػػا ار  ػػػذه اردراسػػػر  ػػػ  دكاةػػػي اظػػػر اراسػػػ كرةف  ػػػ  ااػػػاؿ اإلرشػػػاد ارالسػػػ
راصادر ارفةكط ارالسةر ردل ارطفير اراك كيةف كارمػادةةف ياػا ةسػفـ  ػ  كفػر اراطػط 

 اراااسير رفدمااؿ ار دفؾ اراصادر كاكاافدفا كزةادة قدرادفـ عف  اردكا ؽ ارالس .

 ةػػػر ا،سػػػدلادة اػػػف ادػػػا ج اردراسػػػر  ػػػ  ارداطػػػةط ككفػػػر اريػػػرااج اركقا ةػػػر كارمتاةػػػر ااكاا
رشاد ارطفير اراك كيةف رر ر اسدكل اردكةؼ ارالس  ردةفـ.  ردسفـ    دكاةي كا 
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 ةــــــذراســـبت الــــــمصطلح

 الضغوط النفسٌة :

ط ( ارفػةك  Kagan , N . I.&  Watson , M,G, 1995ةمػرؼ  كةاػاف ككاطسػكف )
ارالسةر يأافا " دكدر اػادج عػف ادطفيػاا ارلػرد اراف ػر  ػ  ارية ػر اثػؿ ظػركؼ ارلػرد  دكا ػر ارلػرد  

 , Kagan)   ااادي  كاعدااد ارلرد عف  ا ارةف كةمير عف ارفةكط االمارةا كامر ةػا كسػفككةا

N . I and Watson , M,G 1995, 247 ). 
اراشػػاكؿ كاة ػػداا كاراكاقػػؼ غةػػػر م وتعرررف البثح ررة ال رررفوي النرسررية إنرا يررث ب نهرررث

 ػػ  ارار فػػر ارثااكةػػر يدكرػػر ارككةػػا  كاردػػ  دثةػػر  ػػةفـ  ارػػر اراك ػػكيةف ارسػػارة اردػػ  دكااػػي ارطفيػػر 
اراكؼ كاراشةر كارفةؽ كاإلزعاج كا،ردياؾ ددااكز قدردفـ عف  د اففا كاردكا ؽ امفا  كةادكف 

ةر كاةسرةر كارادرسةر كارمتقاا ار صمكير     ففا. ك   ارفةكط ارادمفير ياراكااي ارشاص
ا ارةف. كدياس     ذه اردراسر ياردرار اركفةر اردػ  ة صػفكف عفةفػا اػف اػتؿ اسػداايدفـ عػف 

  يراا ارايةاس ارامد رفذا ارةرض.

 الطلبة الموهوبون : 

ةمػػرؼ اراك ػػكي يأاػػي ارطارػػي  ارػػذم ردةػػي اسػػدمدادا أك قػػدرة غةػػر عادةػػر أك أدا  اداةػػز عػػف 
أقرااي    اااؿ أك أكثر اف ارااا،ا ارد  ةيدر ا اراادار كااصػر  ػ  ااػا،ا اردلػكؽ ارميفػ  ييةر 

 ( .15  1661عؿ شارع  )كاردلكةر ا،يدكارم كارد صةؿ اةكادةا  كارافاراا كاريدراا ارااصر
 ػ   ػذه اردراسػر يػػأافـ طفيػر ارار فػر ارثااكةػر يدكرػػر  وتعررف البثح رة الموهوبررون إنرا يرثً 

ةػػػػا  اردلمػػػػ  ارد صػػػػةؿ اردراسػػػػ   سػػػػي ارسػػػػاتا ارادرسػػػػةر  ذكل اسػػػػدكل ارػػػػذكا   ػػػػكؽ اركك 
ارادكسط عف  ااديار اراصلك اا اراددايمر رػرا ف  كاردلمػ  اةدا  اإليػداع  كاػا ةيػاس يااديػار 

 دكرااس.

 ري:ـــــــــبر النظــــــاإلط

 الضغوط النفسٌة  :أولا 

كارفػةاطم ارازا اػر  كاردفػاغطم اردػزا ـ.  ارفةط رةكةام ارفةؽ.  كارفةطرم اإلكػراه.
(. 1665كارفػػةطر  يارفػػـم ارشػػدة كاراشػػير.  كةيػػاؿ  ار ػػر عاػػا  ػػذه ارفػػةطر ) ايػػف ااظػػكر  

 (.4653كارفةط م فةطي فةطا دما  عصره كز اي كفةؽ عفةي ) امفكؼ  
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رةشػػػةر ارػػػ  كقػػػكع ارفػػػةط  Stressك ػػػ  ارفةػػػر اإلاافةزةػػػر  يػػػد كرد اصػػػطفح ارفػػػةكط 
 Stressككفاػر (Webster, 1979) ارفػكاغط أم أف ارلػرد كقػر د ػا طا فػر فػةط اػا يلاعفةػر

ش   عار كقد دةةر اف ايديسر اف عفـ ارلةزةا  كاراةكااةكا ك   دما  " اريكة ارد  دفةط عف  
 شكفي ك ااي.

رػػػي عدةػػػد اػػػف  stressف اصػػػطفح  أ( ارػػػ   3416  4662كقػػػد أشػػػار اػػػاير ككلػػػا   )
اافػػاد  كةميػػر عػػف  ارػػر اػػف اإلافػػاد  –كػػري  –فػػا ير  –اامصػػاي  –ارامػػاا  اافػػا " فػػةط 

اراسػػػا  كارالسػػػ  كاراشػػػير اردػػػ  دفيػػػ  عفػػػ  ارلػػػرد ياطارػػػي عفةػػػي أف ةدكا ػػػؽ امفػػػا.  كقػػػد ةكػػػكف 
ذا طػػاؿ  ػػذا ارفػػةط  يػػد  ارفػػةط أك ا،امصػػاي داافةػػا أك ية ةػػا  كقػػد ةكػػكف قصػػةرا أك طػػكةت كا 

 اافةار أدا  اركظا ؼ ارااظـ.ةسدففؾ اكارد ارلرد كةدمدا ا كةذدم ار  
(. كاػا 11  1666ك   اراااؿ ارالسػ  دماػ  ارفػةكط م اردػكدر ارالسػ  ارشػدةد)ارزراد  

ةشػػةر اصػػطفح ا،افػػةاط ارػػ  ار ارػػر اردػػ  ةمػػاا  اافػػا ارلػػرد  كاردػػ  دميػػر عػػف ذادفػػا يارشػػمكر 
أك اكد ػي أك ادػكدر ياإلعةا  كاإلافاؾ كا، دراؽ ارذاد  كةمير عافػا ارلػرد يصػلاا اثػؿ أاػا قفػؽ 

 (.3  4665)ارشااكم  كعيد ارر اف 
( يأافػػا دفػػؾ ارظػػركؼ ارارديطػػر يارفػػيط كاردػػكدر كارشػػدة 6  1664كقػػد عر فػػا عثاػػاف )

ػػا اػػف اعػػادة دكا ػػؽ ارلػػرد  كاػػا ةاػػدج اػػف ذرػػؾ اػػف عثػػار  ارااداػػر عػػف ارادطفيػػاا اردػػ  دسػػدفـز اكعن
 إل ياط كار رااف كاريفؽ.اساةر كالسةر  كقد دادج ارفةكط كذرؾ اف ارصراع كا

( عفػػ  أافػػام "ردكد ارلمػػؿ ارااداػػر عػػف دلاعػػؿ ارلػػرد اػػر ارية ػػر 1661كعر فػػا اسػػااعةؿ )
كذرؾ اف اتؿ ا اكردي إلشياع  ااادػي ا،ادااعةػر كارالسػةر كارثيا ةػر كارلسػةكركاةر  كعاػداا ، 

ذا اػػػا اسػػػدار  ػػػذا اردػػػكدر    اػػػي ةػػػذدم ارػػػ   ةسػػػدطةر دفيةػػػر  ػػػذه ار ااػػػاا ة ػػػدا دػػػكدر السػػػ   كا 
 اإلافاؾ اراسا  كارالس  " . 

كدػػػػرل اريا ثػػػػر أف ارفػػػػةكط ارالسػػػػةر  ػػػػ  اااكعػػػػر ردكد اة مػػػػاؿ ارارديطػػػػر يػػػػاةدا اا 
اإلةاايةر كارسفيةر  اإلةاايةر اافػا دكػكف دا مةػر راااػاز  كارسػفيةر اافػا دكػكف ااداػر عػف اردلػاع 

 ػاد  ػ  ااكااةادػي اراادةػر كارالسػةر اسدكل طاك ػاا ارلػرد  ػ  اركقػا ارػذم ةمػاا  اػف ااالػاض 
 كاراساةر كاررك ةر ااا ةذدم ار  افطراياا سفككةر كامر ةر كاساةر.
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  :من حيث اإليجابية والسلبيةأ( 

( كةماػؿ  ػذا اراػكع  Eu – stressارفػةط اإلةاػاي  كةمػرؼ  ػذا اراػكع اػف ارفػةط يػػ )  -4
اثؿ ارفةط ارذم ةسيؽ ا،اد اااا  فػذا ارفػةط اف ارفةط كدا ر إلاااز  دؼ ا دد 

 ةد ر ارلرد ار  دكثةؼ ارفةكط رةيفغ  د ي ك ك اراااح.

( ك ػػ   ػػذا اراػػكع  Dys – stressارفػػةط ارسػػفي  كةمػػرؼ  ػػذا اراػػكع اػػف ارفػػةط يػػػ )  -1
ةشػػمر اإلاسػػاف ياسػػدالاذ طاقدػػي ارالسػػةر راكاافػػر د ػػدةاا ار ةػػاة كأصػػي ا  ػػذه ارفػػةكط 

ا  كااةادي اراساةر كارالسةر.دلكؽ قدرادي كا 

 من حيث مصادر الضغوط : ب( 

( ارػػػػػ  أف اصػػػػػادر ارفػػػػػةكط دايسػػػػػـ ارػػػػػ  قسػػػػػاةف  أكرفاػػػػػام 42  4663ةشػػػػػةر اةشػػػػػكؿ )
اراصػػػادر ارداافةػػػػر   كاػػػػف أ افػػػا عػػػػدـ اريػػػػدرة عفػػػ  ا،ادااعةػػػػر  عػػػػدـ اريػػػدرة عفػػػػ  اراكاافػػػػر  

ااػػػػر  ارفػػػػةكط ارماطلةػػػػر  ااالػػػػاض ارافػػػػاراا ا،ادااعةػػػػر  ارفػػػػةكط ارصػػػػ ةر كاةاػػػػراض اراز 
ار كادا  ار سد  ارداا س كارمدكاف   يداف اةاف كارشػمكر يػاراكؼ  ااالػاض ارطاػكح كغاػكض 
اردكر  ارااؿ كا،اطكا   كارصراع اةاتق  . كثااةفاػا م اراصػادر ارااراةػر  كاػف أ افػا عػدـ 

ـ اراسػػػػاكاة  فػػػػةكط اريػػػػدرة عفػػػػ  ادارة اركقػػػػا  ارلسػػػػاد اإلدارم كارسةاسػػػػ   ارشػػػػمكر يػػػػارظفـ كعػػػػد
اردلاعؿ ار ارزات   ارفةكط اردراسةر  ارفةكط اةسرةر كارما فةر  فةكط اراكاافاا ارادكػررة 
ار اريةاداا  فةكط غاكض ارػدكر  كصػراع ارػدكر  اراػكؼ كعػدـ اةاػاف  فػةكط عػدـ اريػدرة 
ط عفػػػ  اراسػػػا ار  ػػػ  صػػػار اريػػػرار  ارفػػػةكط ا،قدصػػػادةر كقفػػػر  ػػػرص ارماػػػؿ كاريطارػػػر  فػػػةك 

اادشػػػػار ارااػػػػدراا كارد ػػػػرش ارااسػػػػ   فػػػػةكط كسػػػػا ؿ ا،دصػػػػاؿ  كارافػػػػؿ كاراكاقػػػػر اإليا ةػػػػر 
 كا،ادراا  فةكط غةاي اةاتؽ  كفةكط اةاةر  كارافؿ كاردافؼ.

 :حيث األعراضمن ج( 

( اااكعػػر اػػف  Spanial & capul, 1997 يػػد كفػػر كػػؿ اػػف سػػيااةكؿ ككػػايكرك )
 فا أعػػراض ارفػػةكط ارالسػػةر كدشػػاؿ اريا اػػر ثاااةػػر اةعػػراض اردػػ  ةاكػػف أف ةد ػػدد عفػػ  فػػك 

اظػػا ر رففػػةكط   ػػ م دزاةػػد امػػد،ا ارةةػػاي عػػف ارماػػؿ  كاردػػأاةر عػػف ارػػذ اي ارػػ  ارماػػؿ  
كااالػػػػاض اسػػػػدكل  اػػػػاس اة ػػػػراد  كفػػػػمؼ اةدا   كايػػػػص اردركةػػػػز  ككػػػػذرؾ ايػػػػص ا،دصػػػػاؿ 

 يا ارةف   فت عف ايص ا،الداح عف اة كار ارادةدة.



 زٌنب محمد الصفارد/ 
الضغوط النفسٌة لدى الموهوبٌن والعادٌٌن من طلبة المرحلة الثانوٌة 

 )دراسة مقارنة( بدولة الكوٌت 
 

 382 

 النفسية التي فسرت الضغوط النفسية  النظريات

  ااؾ اااكعر اف اراظرةاا ارد   سرا اشأة ارفةكط ارالسةر  اافام
أكؿ اػػف اسػػدادـ اصػػطفح ارفػػةط  seleyةمػػد  : Seley: نظريررة النهررد لررر هررثنز سرريم   أوالً 

ارالس   كعر ي عف  أاي اسدااير اراسـ غةر ارا ددة ا ك أم اطفي ةلرض عفةػي  سػكا  كااػا 
(. كةػرل " سػةف  " أف كػؿ شػاص ةدمػرض Krohne, 2002ه ا،سػدااير اةاايةػر أك سػفيةر ) ػذ

 ػػػ   ةادػػػي رمػػػدد اػػػف ارفػػػةكط ارالسػػػةر  كأاػػػي ةادفػػػؾ كاةػػػر اػػػف ارطاقػػػر رةسػػػدماففا اػػػر ارفػػػةكط 
ارالسػػةر  كأف ايػػدارا اااسػػيا اػػف ارفػػةكط ارالسػػةر دػػذدم ارػػ  افػػطراي اردػػكازف اراسػػا   كرأم 

ار كارادكػػرر رففػػةكط ةػذدم ارػػ  افػػطراياا اردػكازف اراسػػا   كةػػذدم أةفػا أف اردمػػرض اراسػد
ثػػتا ارا ػػػؿ أساسػػػةر راكاافػػػر   Seleyارػػ  دػػػأثةراا سػػػفيةر عفػػ   ةػػػاة اة ػػػراد. كة ػػدد سػػػةف  

   Exhaustionكاإلافػاؾ    Resistance  اراياكاػػر  Alarmارفػةكط ارالسػػةر  ػ م اردايةػػي 
 (Wawennar & laforg M., 1994   ) 

ك ػ  دركػز عفػ  دكر ارامديػداا ارتعيتاةػر  ػ  اشػأة اردماسػر كاريػذس  ث: النظرية المعرفيرة: ثنيً 
اإلاساا  كارسفككةاا ارافطرير  كاا دذكد عفػ  أف ا،المػا،ا داشػأ يدراػر كيةػرة اػف ارامػارؼ 
كارامديداا كرةس اف اة داا  كديكـ  ذه اراظرةر عف  ا دراض أف اراػاس ةكرػدكف كرػدةفـ ازعػر 

ةر عف  أف ةككاكا عيتاةةف أك غةر عيتاةةف ك ـ عرفػر رفاشػاعر ارسػفيةر  كاػف  اػا داشػأ  طر 
 (. 1661اةاراض ارالسةر ) ز راف  

كدذكد  ذه اراظرةر أف اةشااص ارذةف ةمااكف اف اشاعر اكد ايةر كفػةكط السػةر  ػـ 
ديػػػداا ا ػػػك أشػػػااص رػػػدةفـ أاطػػػا   ػػػ  طرةيػػػر دلكةػػػر ـ عاػػػا ة افكاػػػي اػػػف عرا  كاداا ػػػاا كام

أالسػػػفـ كا ػػػك اة ػػػداا ارفػػػاغطر   فػػػـ ةدصػػػكرف اةاطػػػا  ارصػػػةةرة عفػػػ  أافػػػا كيةػػػرة  اػػػر أف 
ف افاػر  اة داا ارفاغطر     ػ   يةيدفػا أقػؿ اطػرا اػف ارطرةيػر اردػ  ةػدركفا اةشػااص  كا 
ارمتج ارامر   اساعدة اةشااص عف  اسداداـ ارطػرؽ ارمفاةػر ر ػؿ اراشػكتا اردػ  دػكااففـ 

دراا ارمادةر اف  ةادفـ  سكا     ارااف  أك اراسػدييؿ اػف اػتؿ اااكعػر اػف ارايػاد     ارل
كاإلاػرا اا اريا اػػر عػػؿ أسػػاس أف ارمكااػؿ ارامر ةػػر دػػذثر  ػػ  ارسػفكؾ  كأف دةةر ػػا ةدردػػي عفةفػػا 

 .)4665دةةةر    سفكؾ ارلرد )ارشااكم 
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ٌا   ونــــوبـــوهــــا: المثان

 ر  أم ارشػػػػػػػػػػ   اراك ػػػػػػػػػػكي ارامطػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػدكفاراك يػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػ  ارفةػػػػػػػػػػرم ارمطةػػػػػػػػػػدماػػػػػػػػػػ  
 .(4631ايايؿ )اسمكد  

أاػػػػا اػػػػف اراا ةػػػػر اردريكةػػػػر كا،صػػػػطت ةر   ديػػػػدك أكثػػػػر دشػػػػمةيان كةسػػػػكد ا ارافػػػػط كعػػػػدـ 
اركفػكح  ػػ  اسػداداافا  كةمػػكد ذرػؾ ارػػ  دمػدد اككاادفػػا.   ةػا داكعػػا اردمرةلػاا اردػػ  دااكرػػا 

تؼ ارااظرةف كادارسفـ ارااداةف ارةفا يسيي اادتؼ طرؽ اركشؼ كااد Giftednessاراك ير 
 كاظردفـ ار  اراك ير كعتقدفا يمض ارمكااؿ كارذكا   كارماؿ اراادج كارد صةؿ اردراس . 

 Renzulli's( اراك ير اف اتؿ ااكذج ار فياا ارثتثر 1663عرؼ رةازكر  كرةس )

Three – Rin Model  ةف ثػػتا ارػػذم ةذكػػد عفػػ  أف سػػفكؾ اراك ػػكي ةمكػػس اردلاعػػؿ يػػ
ك ذه اراصا ص    أف ةككف ذك قدرة  كؽ ارادكسػط )رػةس  –اااكعاا اف ارسااا اإلاسااةر 

يارفركرة عارةر( عاار / أك ااصر  كاا ةادفؾ اسدكةاا عارةر اػف ا،ردػزاـ يارافاػر )اردا مةػر(  
دركف كردةػػي اسػػدكةاا عارةػػر اػػف اإليػػداع.  ارطفيػػر اراك ػػكيةف  ػػـ أكر ػػؾ ارػػذةف ةادفكػػكف أك  ػػـ قػػا

عفػػ  دطػػكةر  ػػذه اردركةيػػر اػػف ارصػػلاا كدطيةيفػػا  ػػ  أم ااػػاؿ ة داػػؿ أف ةكػػكف ذا قةاػػر اػػف 
 (. Renzulli & Reis , 2003اةدا  اإلاساا  ) 

كاػػف اردمرةلػػاا اردػػ  ،قػػا قيػػك،ن  ػػ  أكسػػاط اريػػا ثةف ذرػػؾ اردمرةػػؼ ارػػذم ةدياػػاه اكدػػي 
يةف  ػػـ أكر ػػؾ اريػػادرةف عفػػ  اةدا  اردريةػػر اةارةكػػ   كقػػد اػػص  ػػذا اردمرةػػؼ عفػػ  أفم اراك ػػك 

ارر ةر سكا  ارذةف ةيداكف اااازاا ظا رة  أك ارذةف ةادفككف قدراا كااار    كا ػد أك أكثػر اػف 
ااػػا،ا اريػػدراا ارميفةػػر ارمااػػرم اردلكةػػر اإلادػػاا  أك اإليػػداع   ا،سػػدمداد اةكػػادةا  اراػػاص  

 (.2011ر ري   اريدرة اريةادةر  ارلاكف اريصرةر كاةدا ةر)  م ا
( اراك كي عف  أاي ذرؾ ارلرد ارػذم ةظفػر أدا  اداةػزا اياراػر اػر 1663كعرؼ  اكرة )

اراااكعػػر ارمارةػػر اردػػ  ةاداػػ  ارةفػػا  ػػ  كا ػػدة أك أكثػػر اػػف أيمػػاد اريػػدرة ارميفةػػر ارمارةػػر كاريػػدرة 
عفػػػ  اريةػػػاـ  اإليداعةػػػر ارمارةػػػر ياإلفػػػا ر ارػػػ  اريػػػدرة عفػػػ  ارد صػػػةؿ اةكػػػادةا  اراردلػػػر كاريػػػدرة

اررةافػةر أك ارفةكةػر كغةر ػا. كاريػػدرة عفػ  اراثػايرة كا،ردػػزاـ  يافػاراا اداةػزة كارافػاراا ارلاةػػر أك
عيفةػػػػر داةػػػػز  –كاردا مةػػػػر ارمارةػػػػر كاراركاػػػػر كا،سػػػػديترةر  ػػػػ  اردلكةػػػػر..ارن . كسػػػػااا شاصػػػػةر 

 (.14  1663اراك كي عف غةره ) اكرة  
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افـم  اة ػػراد  ارػػذةف  رػػدةفـ اسػػدمداد طيةمػػ  أك ( اراك ػػكيةف يػػأ1662كعػػرؼ اريرةطػػ  )
طاقر  طرةر كااار غةر عادةر    ااػاؿ أك أكثػر اػف ااػا،ا ا،سػدمداد اإلاسػاا  اردػ  د ظػ  

 (.13  1662يارديدةر ا،ادااع     اكاف كزااف امةاةف )اريرةط   
 خصائص الموهوبين: 

ةداةػػػػػػػز يفػػػػػػػا ( اااكعػػػػػػػر اػػػػػػػف اراصػػػػػػػا ص اردػػػػػػػ  23 - 26  4664ذكػػػػػػػر  سػػػػػػػااةف )
 اراك كيكف ك   م

اذ ةكػػكف  ػػ  ارةارػػي اردكػػكةف اراسػػا  كار ارػػر ارصػػ ةر ارمااػػر  الخصررث ا النسررمية: (أ 
كامدؿ ارااػك ارمفػكم رفادلػكقةف أ فػؿ اػف اةطلػاؿ ارمػادةةف  ػ  يمػض اظػا ر ارااػك 
اراسا  كاف يةافا م كزف أكير عاد اراةتد  اراش  كاركتـ    كقا ايكر  قدرة  ركةر 

 عةكي  سةر أقؿ .               عارةر 
كدظفر    ارداةػز عػف ارمػادةةف  ػ  امػدؿ ارااػك ارفةػكم  الخصث ا العقمية التعميمية : (ي 

كاسػػػدكاه  كأافػػػـ أكثػػػر قػػػدرة اػػػف ارمػػػادةةف عفػػػ  اريػػػرا ة ارسػػػفةار كارا ادثػػػر ارذكةػػػر  كاػػػا 
ك ػـ ةصػفكف  ةداةزكف ياريدرة عف  اردذكر كدقر ارات ظػر  كاريػدرة عفػ  اردلكةػر اراػاظـ 

 ار  اسدكل د صةف  أعف  اف ارمادةةف  
اةطلػاؿ اراك كيػكف ةيػدكف اةػك، أكثػر داػاه اراكفػكعاا ارااػردة  الميول واالتنثهثت : (ج 

كػػاةدي كاردػػارةن اريػػدةـ  كأقػػؿ اػػةت ارػػ  اراكفػػكعاا ارمافةػػر اردػػ  ددطفػػي أدا  ةػػدكةا  
اكعػػر ارمػػادةةف  كرػػدةفـ رغيػػػر كأافػػـ أقػػؿ اػػةت داػػاه اةاشػػطر ا،ادااعةػػر ياراياراػػر ياا

 أقكل    ارفمي ار طلؿ كا د أك اثاةف عف  اةكثر. 
اراك كيػػكف أكثػػر اػػةت رتامػػزاؿ  ك ػػـ أكثػػر ااطكا ةػػر  كأكثػػر د ػػررا   سررمثت الصخصررية: (د 

كةشمركف يدأكةد ارذاا  ذكك  كر اسديؿ  رفـ قةافـ ارااصر  رػدةفـ ا داااػاا ااارةػر  
  ك ػـ رةسػكا  كفػكةةف  يػؿ ذكك دلكةػر اػرف  أكثػر كاقمةػر ةاةاسكف    اردلكةر كارامر ػر

دااه عافةر ارد صةؿ  كةكا  كف اف أاؿ اااازاا ادةدة  ك ـ أكثر دساذ،  ادماكاكف  
يارةػد كأكثر رطلا ار ا ارةف  سرةمك ارلفـ  أكثر طاعر كدفيا ةر  كأافػـ غةػر ايةػدةف يارد

 .كأقؿ  رصا اف ارشاص ارمادم

اراك كيةف عف  درار ُارفةر اف اردكا ؽ  كاسير قفةفر ديدر  توافق :الصحة النرسية وال (ق 
% ةمػػػااكف اػػػف سػػػك  اردكا ػػػؽ  كامػػػدؿ ارااػػػكح أقػػػؿ كثةػػػرا عاػػػا  ػػػك قػػػا ـ  ػػػ  2ي ػػػكار  
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ارااداػػػر اركفػػػ   كاػػػا أافػػػـ أ سػػػف  ػػػا، اػػػف غةػػػر ـ  كأافػػػـ أكثػػػر اػػػف ا اػػػرةف شػػػمكرا 
مارةػػػر  كأكثػػػر ثيادػػػا كاالمارةػػػر  يارسػػػمادة كارااػػػاح  كأافػػػـ أكثػػػر افػػػاا اػػػف اراا ةػػػر ا،ال

 كأ فؿ    اردكا ؽ ار أالسفـ كار ا ارةف  كردةفـ دا ر قكم رااااز. 
 النظريات المفسرة للموهبة : 

  سرا يمض اراظرةاا اراك ير كاإليداع  اف عدة اكاٍحم
اظػرة  قسػـ دااايػاـ اة ػراد اراك ػكيةف اػف أوال : الموهبة في المننج  الننفا اجتمناعي  لتاننبنا :

سػػةككركاةر كيطرةيػػر اكسػػمر ارػػ  م اراك يػػر اراػػادرة كاراك يػػر ارلا فػػر كاراك يػػر اراسػػيةر كاراك يػػر 
ارشػػاذة  ك ػػذه اراظػػرة ارػػ  اراك يػػر اػػف اراااػػي ارسػػةككركا  ةشػػةر ارػػ  أف اراك يػػر ظػػا رة السػػةر 

مكااػػؿ ةاكػػف أف دظفػػر اػػف اػػتؿ اراكا ػػي ارسػػايير ارػػذكر  كأف اراك يػػر دكػػكف ادةاػػر ردػػدااؿ ار
 اردارةر م

اذ ، ةاكػػف اريػػكؿ أف  اصػػؿ   IQكةاكػػف قةػػاس  ػػذه اريػػدرة يااصػػةر ارػػذكا  القرردرا العثمررة: -1
 ارذكا  رةس عف  عتقر يارداةز .

، ةاكف ا،عدااد عف  اريػدرة ارمااػر  يػط  ػ  ديػدةر ارداةػز   ةػا ةاػي أف  القدرا الخثصة: -2
 كغةر ا .ةيرز ارطلؿ    قدراا ااصر كاررةافةاا أك اركةاةا  

 كةيصد يفا ارماؿ ارااد اراسدار  كاررغير    يذؿ ارافد . العوامل غير العقمية: -3
رةس  ااؾ ية ر ذاا اكاصلاا عاراةر ةاكف أف ددع  أافا دػذدم ارػ  ااػك  العوامل البي ية: -4

ارداةز  كركف ةمدير اةيكاف اف اصادر اردعـ كاردشاةر   ةا ةمديراف عاصرةف افاةف    
ع طا  ار ي  كذرؾ اكعةػر اردمفػةـ كزاػت  اردراسػر كاراكديػاا كاراسػارح كارادػا ؼ اردشاةر كا 
 (.45  1644)أادةااا   

نن ةػػرل "رازكرػػ  كرةػػس" أف  : الموهبننة فنني ضننوم مفجننو  الحلثننات الننثرث للتمينن   لرن ولنني:اثاني 
ا اراك يػػر ااداػػر عػػف ديػػاطر كدػػدااؿ رػػثتا  فيػػاا أساسػػةر اػػف ارسػػااا اإلاسػػااةر  ك ػػذه ارسػػاا

 ػػ  قػػدرة عيفةػػر  ػػكؽ ارامػػدؿ ارادكسػػط  كدراػػر عارةػػر اػػف ا،ردػػزاـ يارافاػػر   كدراػػر عارةػػر اػػف 
 اإليػػػػداع . كأف  ػػػػذه ارسػػػػااا ، يػػػػد أف دكػػػػكف اادامػػػػر كرػػػػةس  اػػػػاؾ سػػػػار أ فػػػػؿ اػػػػف أاػػػػرل

 (Renzulli & Reis , 2003 ). 
 (Sternberg,1997)ةصػػػاؼ سػػػدةرايرج  ثالثنننا : نظرينننة النننجحام النننناجو وتيلننني  الموهنننوبين:

 اراك ير كاراك كيةف    أرير   اام
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  ًالموهرو  تحميميرثAnalytically Gifted : دافػ  اك يدػي  ػ  قدردػي عفػ  ارد فةػؿ كارايػد د
صدار اة كاـ كارايارار كارديةةـ كاردلسةر  كاراك كي اف  ذه ارل ر عادة اا ةككف أداذه     كا 

 ارادرسر اةدان ككذرؾ    اادياراا ارذكا .

 بداعيًث الموهو  إCreatively Gifted :  دداف  اك يدي    ا،كدشاؼ كا،يدكػار كارداةػؿ
ككفر ارلرفةاا كدكرةد اة كار  كاراك كي اف  ذه ارل ػر ، دكشػؼ عاػي ااديػاراا ارػذكا   
كة دػػػػاج ارػػػػ  افاػػػػاا ددطفػػػػي دكرةػػػػد أ كػػػػار ادةػػػػدة كأصػػػػةفر اثػػػػؿ كدايػػػػر اريصػػػػص اريصػػػػةرة 

 ة.كاررسكااا ك ؿ اشكتا رةافةر ادةد

  الموهو  عمميًثPractically Gifted:  ةظفػر اك يدػي  ػ  ارافاػاا ارمافةػر اردػ  ددطفػي
اردطيةؽ كا،سػداداـ كاردالةػذ رفامر ػر ارفػااةر اردػ  ، دػدرس يصػكرة اياشػرة  كاراك ػكي اػف 
 ػػذه ارل ػػر ةمػػرؼ اػػا ارػػذم ة دااػػي رفااػػاح  ػػ  ية دػػي  كةكشػػؼ عػػف ذكا ػػي  ػػ  أكفػػاع ذاا 

 .اطار أك ا دكل ا دد

  الموهررو  المترروازنBalanced Gifted:   ةدادػػر ياسػػدكةاا اةػػدة اػػف اريػػدراا ارد فةفةػػر
 كاإليداعةر كارمافةر  كةمرؼ اد  ةسدادـ أةان اافا.

 الخصائص السلوحية للموهوبين: 

عػدة قػكا ـ  ػ  كصػؼ  ;Tuttle & Becker, 1983 (Clark, 1992أكرد اريا ثػػكف)
 اراك كي كارادلكؽ كاافام 

 دطتع كارلفكؿ. ي ا،س 

  .اراثايرة    ادايمر ا داااادي كدساذ،دي 
 .سرعر ا،سدةماي ك لظ كاػةر غةر عادةر اف ارامفكااا كاادزاافا 
 .قكة ارذاكرة كاريدرة عف  اردركةز 

 . داكع ا، دااااا كدلفةؿ ارماؿ ا،سديتر 

 .دطكر رةكم ايكر كقدرة رلظةر اف اسدكل عاؿ  كاركرر ياريرا ة 

 عادةػػػر عفػػػ  اراماراػػػر ارشػػػاافر رفامفكاػػػاا  كارسػػػرعر كاراركاػػػر  ػػػ  عافةػػػاا  قػػػدرة غةػػػر
 اردلكةر.

 .قدرة عارةر عف  رذةر ارمتقاا يةف اة كار كاراكفكعاا 

 قدرة ايكرة عف  اسداداـ كدككةف اةطر ارالفكاةر 
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 .قدرة ايكرة عف  دااي اة كاـ ارادسرعر أك اة كار غةر اراافار 

 ر ك فكؿ أصةفر.اريدرة عف  دكرةد أ كا 

 .ادرؾ را ةطي  كاع راا ةدكر  كري 

 .ااقد رذادي كرآلارةف كدكقماا عارةر اف ارذاا كاف ا ارةف 
 .ةدادر ياسدكلن ر ةر اف  س اردعاير  ك، سةاا ارفلظةر اافا 

 .ساس شدةد اردأثر يارظفـ عف  كا ر اراسدكةاا كردةي  ّدة االمارةر  
 .قةادم    ااا،ا اداكعر 

 ـ قيكؿ اإلااياا أك اة كاـ أك اردميةراا ارسط ةر.اةاؿ رمد 

 .غاريان اا ةسداةي را ةطي يكسا ؿ كطرؽ غةر ديفةدةر 
 .دطكر ايكر رفاثارةر كاإل ساس يارمدارر  كاركاارةر أك ارازكع ا ك اركااؿ 

 .دا مةر قكةر اااار عف شمكر قكم يار اار ار  د يةؽ ارذاا 

 ار اثؿ ارمدارر كاراااؿ كار يةير.ا،سدةراؽ    ار اااا ارمفةا رفااد 

 . كاكد  اكة غةر عادةر يةف اردطكر ارميف  كاريدا 
 أنماط الطلبة الموهوبين: 

( أااػػػػاط ارطفيػػػػر اراك ػػػػكيةف  كأاػػػػكاع اراشػػػػكتا اردػػػػ  1666ذكػػػػر قطاػػػػاا  كارامػػػػاداا )
 ةككاكف عرفر رفا ك   م

اسػػػدكل ديػػػدةر ارػػػذاا(  ك ػػػـ ارػػػذةف ةمػػػااكف اػػػف اشػػػكتا ارػػػذاا )دػػػدا  التركيرررر:  المتصرررعب -4
يسيي ارطرةير ارد  ةلكركف  ةفا   ةا ةمطكف اااير رفاكقؼ ديدك ااطيةر كاميكرر ياراسػير 

 رفـ  كركافا قد ديدك غرةير  ردل يمض زات فـ    ارلصؿ.
ك ػػػـ ارػػػذةف ةظفػػػركف دصػػػر اا  ةفػػػا اػػػكع اػػػف اردفػػػكر كا،سػػػدمااؿ رشػػػمكر ـ أف  الم رررثليون: -1

 .قةادفـ داير اف اااازادفـ 
ك ػػػػـ ارطػػػػتي ارػػػػذةف ةككاػػػػكف أكثػػػػر دراةػػػػر يا ػػػػةطفـ كظػػػػركؼ ية ػػػػدفـ  مرهرررررو اإلحسررررثس: -3

 كا،ادت اا  ةاا يةافا  كارلكارؽ ارد  داةز ـ عف أقراافـ  رذا قد ةصايكف يا،كد اي .
ك ػػـ ارػػػذةف ةشػػػمركف يارةريػػر كارمزرػػػر كا،كد ػػػاي رمػػدـ دػػػك ر اريػػػرااج  المبررردعون المترو:رررون: -1

 ارادارس ، دفي  ا دةااادفـ .ارات ار رفـ  كةف 
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عاػػػداا ةطفػػػي اػػػافـ كااػػػي اػػػا  ػػػ افـ ةيدكػػػركف كسػػػا ؿ ادةػػػدة  المتمرررردون عمرررى المنتمرررع: -2
كيسػػرعر  ا يػػر قػػد ةد ػػدكف يفػػا ادرسػػةفـ كزات فػػـ  كرػػك اػػف كافػػر اظػػر ـ. كركػػف قػػد ةكػػكف 

 ردةفـ دارد سفي  كا،ااراط    ارسفكؾ ارمدكاا  .
اذا كاػػدكا  ػ   صػؿ دراسػػ  ، ةدكا ػؽ أسػفكي اردػػدرةس  مخرقرون دراسريث ولكررنهم موهوبرون: -3

 ار أسفكيفـ    اردمفةـ .
 الضغوط والمشحرت لدى الطلبة الموهوبين: 

( أف اراك ػػػكيةف ةداةػػػزكف يارمدةػػػد اػػػف ارسػػػااا ارشاصػػػةر 1664ةػػػرل سػػػفةااف كغػػػازم )
ةػػػر اإلااػػػاز  اإلةاايةػػػر  اثػػػؿ اراػػػرأة  كاراةػػػاارة  كاررغيػػػر  ػػػ  اردلػػػكؽ  اػػػر دراػػػر عارةػػػر اػػػف دا م
يةااػػا ةػػرل  .كدراػػر عارةػػر اػػف ارثيػػر يػػارالس  كارفةاقػػر ارشاصػػةر كا،ادااعةػػر  ك سػػف اردصػػرؼ

أاػػي رػػدل اراك ػػكيةف اػػف ارسػػااا كاراصػػا ص اػػا قػػد ُةمرفػػفـ   (Kitano, 1990) كةدػػااك
رفاااز ػػر أك ُةػػكقمفـ  ػػ  اكاقػػؼ صػػمير اػػر أالسػػفـ كاػػر ا اػػرةف  كاػػف يػػةف  ػػذه اراصػػا صم 

رزا ػػػػدة  كقػػػػكة ارمكاطػػػػؼ  كردكد ارلمػػػػؿ اركاارةػػػػر  كارشػػػػمكر يػػػػا،ادتؼ  كارااػػػػك غةػػػػر ار ساسػػػػةر ا
 ارادكازف    يمض ارااا،ا ارميفةر كا،ادااعةر كارماطلةر.

كعاػػػػػد اراظػػػػػر ارػػػػػ  اصػػػػػادر ارفػػػػػةكط ارالسػػػػػةر رفطفيػػػػػر اراك ػػػػػكيةف كاردػػػػػ  دسػػػػػيي رفػػػػػـ 
ر اػػػػػك يدفـ كادطفيػػػػػادفـ  اريفػػػػػؽ كاردػػػػػكدر  ااػػػػػد أافػػػػػا ادمػػػػػددة  ،سػػػػػةاا دفػػػػػؾ ارااااػػػػػر عػػػػػف طيةمػػػػػ

 كدداثؿ    ا د م
ار ساسػػػةر ارزا ػػػدة كارالرطػػػر كذرػػػؾ يسػػػيي عػػػدـ ارداػػػااس يػػػةف ارافػػػج ارميفػػػ  كا،المػػػار    -4

كيسيي دأار ارافج ا،المار  عف ارافج ارميف   اةار ارذم ةكرد ردل اراك ػكي فػةكط 
،سػػدةماي ارػػدقةؽ السػػةر ك،سػػةاا كعةػػي ارزا ػػد يكػػؿ اػػا ةدمااػػؿ امػػي اػػف امفكاػػاا  سػػةر  كا

 رفاكاقؼ ارد  ةدمرض رفا دامفي ةمةش  ارر اف اريفؽ    دييفي رالسي كا ارةف.

ارازكع ا ك اركاارةر كارد  دماؿ عف  اشمار اراك كي يمدـ اررفا عاا ةيـك يي اف أعااؿ   -1
كذرػػؾ رةريدػػي ارشػػدةدة كاراف ػػر  ػػ  د يةػػؽ اة فػػؿ   ةػػا أف اراػػكؼ كارلشػػؿ كعػػدـ د يةػػؽ 

 زةد اف ارفةكط ارالسةر عفةي.اة داؼ ة

دكقمػػاا اةدا  ارمػػار  ةالسػػفـ ةفػػر ارمدةػػد اػػف ارطػػتي اراك ػػكيةف دكقمػػاا عارةػػر كاثارةػػر  -3
ةالسفـ  كيشكؿ غةر كاقمػ   ك ػذه اردكقمػاا ارمارةػر ةاكػف أف دػذدم ارػ   ػدكا اشػكتا 

 رد ـ ك،سةاا عاداا دكاد عكا ؽ د كؿ دكف ذرؾ.
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كيةف اكعػػا اػػف ار ػػكا ز ارداافةػػر دػػد مفـ ا ػػك ارازةػػد اػػف د يةػػؽ اردا مةػػر ارمارةػػر رػػدل اراك ػػ -1
اإلااازاا ارمارةر   اراك كيةف ردةفـ دا ر قكم ك ا ز اف أاؿ د يةػؽ ارل ػر اادااةػر ايداعةػر 
عارةر  كاثؿ  ذا اةار ةدطفي اردشػاةر كارد لةػز كاراثػايرة  لػ   ػاؿ عػدـ دػكا ر  ػذه ارية ػر 

إلاكااةاا اراادةر    اريةا أك اراادار  كياردػار   ػ ف ارداعار ادةار ايص أك فمؼ    ا
ايصفا ةذثر عف  اراك كي كةمةؽ دكةلي ارالسػ  كا،اداػاع   عاػد ا دكػكف دا مةدػي ارمارةػر 

 اصدرا رازةد اف ارفةكط.

ارديػػاةف  ػػ  امػػدؿ ارااػػك يػػةف اراظػػا ر ارااا ةػػر اراادفلػػر اردػػ  دداثػػؿ  ػػ  عػػدـ اردػػكازف ةػػف  -2
ف ارااػك ارميفػػ  ك ػذا ةػػامكس سػفيا عفػػ  ا،سػدمداد ارمػػاـ رااػك اراك يػػر ارافػج ا،المػار  كيػػة

كدكظةلفػػػػا كاسػػػػدةترفا  كياردػػػػار  قػػػػد ةاػػػػدج عاػػػػي شػػػػكؿ اػػػػف أشػػػػكاؿ سػػػػك  اردكةػػػػؼ ارالسػػػػ  
 كا،ادااع .

اردكقماا ارمارةر رااااز كعدـ قااعر اة ؿ كارامفاةف ياا ةصػؿ ارةػي اراك ػكي اػف اااػاز   -3
كاردػ  دػامكس سػفيا  ػ  يمػض اراكااػي ارشاصػةر كاةاتقةػر ردةػي كدكقر ارازةد ااػي دا اػا  

ااا دشكؿ اصدرا رففةكط عفةي رتيدماد عف أاااط ارسفكؾ ارات ار راسدكل عاره ارزااػ  
   يمض اةاشطر كاةرمػاي كارفكاةػاا  ااػا ةشػمره يار راػاف  كاإل يػاط كارماػز عػف دفيةػر 

 اثؿ  ذه اردكقماا.

اػػػرط اراك كيػػػكف  ػػػ  أاشػػػطر كا داااػػػاا ادمػػػددة  كذرػػػؾ رداػػػكع دمػػػدد ا، داااػػػاا  ةػػػا ةا -4
 كاةادفـ كا داااػادفـ كقػدرادفـ. ك ػذا ارامػدؿ اػف اةاشػطر ةشػكؿ اشػكفر ياراسػير رفاك ػكي. 
 ار زةادة ارلرص رتادةار دصيح عافةر ا،اديا  اميدة كازعار  ك ذا اا ةذدم ار  شمكر 

ر ارصا ي رااػاؿ دراسػر أك داصػص امػةف  أك اراك كيةف يار ةرة كعدـ اريدرة عف  ا،ادةا
 افار ارغكير  ااا ةذدم ار  داكري    ارازةد اف ارفةكط.

ثيا ر كقكاعد ارادرسر ارد  دشةر ار  أف ارطتي اراك ػكيةف ةاظػر ارػةفـ عفػ  أافػـ امفػفر  -5
رفادرسػػػر  ك،سػػػةاا عاػػػد اياراػػػر اردكقمػػػاا اراطفكيػػػر اػػػافـ اػػػر دفػػػؾ اراطفكيػػػر اػػػف أقػػػراافـ  

 ير اشياع ا دةااادفـ أ ةااا.كرصمك 

عتقر اراك كير يأقرااي ادةار رفصلاا اردػ  ةداةػز يفػا اراك ػكي اػف  ةػا اريػدراا ارمارةػر   -6
كااصػػةر اراةػػؿ رفداظػػةـ ياةاظاػػر كاريػػكااةف كارازعػػر اريةادةػػر  قػػد ةاشػػأ يةاػػي كيػػةف أقرااػػي  ػػ  
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ةفـ كاػف ثػـ اشػك  ارلصؿ اشػكتا كصػراعاا  ااػا قػد ةشػمر أقػراافـ يسػةطرة اراك ػكي عفػ
 اردكدر يةافـ.

ا ير ا ارةف كديدةر ـ ري دامػؿ اراك ػكي ةمديػد يػأف قةادػي دايػر اػف اك يدػي كرةسػا اػف  -46
 شاصةدي  عاد ا ةشمر يأاي ااساف يت قةار  

ارفػػةكط ا،ادااعةػػر ديػػكد اراك ػػكي ارػػ  شػػمكره يارفػػةط كا،سػػدةا  اػػف فػػةكط كدسػػفط  -44
ةػػذدم ارػػ  شػػمكر اراك ػػكي يػػاريفؽ كاردػػكدر كعػػدـ  ا اػػرةف ك رفػػفـ  را فػػـ عفةػػي  ااػػا قػػد

  Van tassel – Basks, 2009اررفا رتايةاد ار  عرا  ا ارةف كارافكع رادطفيػادفـ )
    كأيػػك أسػػمد1643كاػػركاف     Malin  & Matthew,2012  1641اريراػػ     

1641  Banibridge , 2014  ) 

رفدلاعؿ يػةف اصا صػفـ  را عدةدة ادةاةكااي امظـ ارطفير اراك كيةف اشكت كغاريا اا
 ارشاصػػػػػػػػػػػػػػػػػةر كية ػػػػػػػػػػػػػػػػػادفـ ا،ادااعةػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاةسػػػػػػػػػػػػػػػػػرةر كارادرسػػػػػػػػػػػػػػػػػةر  كاػػػػػػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػػػػػػرز  ػػػػػػػػػػػػػػػػػذه 

 (م1643اراشكتا )اركاف  

 .عدـ كلاةر ارااا ج اردراسةر ارمادةر    ا،سدااير ر ااادفـ كقدرادفـ 
 . ارافؿ كارفار اف ارركدةف ارادرس 
 . ددا  اسدكل ارد صةؿ اردراس 
 يدراا رفدكةؼ ار اةقراف كارامفاةف.االا  ار 
 .داا ففـ    اةسرة كا، دااـ يأشيا فـ اةكير ساان 
 .اداا اا ا ارةف ارسفيةر ا ك اك يدفـ 
 .ارشمكر ارزا د ياراسذكرةر ا ك ا ارةف 
 .اردكقماا اراردلمر ارد  غاريان اا ةفمفا رفـ ا يا  كارامفاكف كارر اؽ 
 ايةف ارميف  كا،المار .ارااك غةر ارادكازف يةف اراا 
  أك أكثر اف كقا ارادرسر دكف  ا دة دذكر ياراسير راف ديفػغ اسػير ذكػا فـ 26فةاع %

  أكثر. 416
 .شمكر ـ يا،ادتؼ كعدـ اردييؿ اف اااي ا ارةف 

 .افاةير ر اقفـ رفـ يارسارةر أ ةااان  كيكثرة اةس فر كا،ادياداا كارطفياا أ ةااان أارل 
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  ة كاردػػػػردد  ػػػػ  اكاافػػػػر اكقػػػػؼ ا،ادةػػػػار اردراسػػػػ  اراػػػػاام  أك ارافاػػػػ   ارشػػػػمكر يػػػػار ةر
 ،ادتط اةاكر ككثرة ارلرص ارااكار.

  ارشػػمكر يػػاريفؽ ارارا ػػؽ إل ساسػػفـ ارشػػدةد ياشػػكتا ارااداػػر  كعاػػز ـ عػػف ارلمػػؿ أك
 اردأثةر  ةفا.

 د اػػػر ارشػػػمكر يارمزرػػػر كارفاػػػك  ارػػػ  االػػػا  دلػػػكقفـ اػػػف أاػػػؿ اردكةػػػؼ اػػػر ارر ػػػاؽ  كاردشػػػد
ا اػػرةف كر ػػض اريةػػاـ يأعاػػاؿ امادةػػر  كاياكاػػر ارسػػفطكةر كدػػدا  اردا مةػػر كا،كد ػػاي  

 كعدـ دييؿ ارايد  كاريفؽ ارزا د.
 .ا،كد اي ارذم ةادل  غاريان كرا  سدار ارافؿ 
 .ارااا سر ارزا دة  كا،اطكا  ارذاد   كقفر ارر اؽ اراكثكقةف 
 ا اردمفـ.أك ارصمكياا اراالةر اثؿ صمكيا اإلعاقاا 

 ةــــببقــــبت ســــذراســـال

اسػػػػػدفد ا اركقػػػػػكؼ عفػػػػػ  كاقػػػػػر كاشػػػػػكتا ك ااػػػػػاا ( دراسػػػػػر 1664أاػػػػػرا ز فػػػػػكؽ )
( اف طػتي 344. كقد دككاا عةار اردراسر اف )اراك كيةف كارادلكقةف دراسةا    ااامر داشؽ

راسػػر  كاػػكد ارمػػادةةف(. كقػػد كشػػلا ادػػا ج ارد 423ارادلػػكقةف  ك  422كطاريػػاا ااامػػر داشػػؽ )
 ركؽ دارر ا صا ةان ديمان رادةةر ارداصص )رصارح ارداصصاا ارمفاةر(  كديمان رادةةر ارااس 
)رصػػػػارح اإلاػػػػاا(  ػػػػ  اردلػػػػكؽ. كاػػػػا أكفػػػػػ ا ارادػػػػا ج اردلػػػػاع اراسػػػػدكل ارثيػػػػا   كا،اداػػػػػاع  
 كا،قدصػػػادم ةسػػػر ارادلػػػكقةف كقفػػػر عػػػدد أ راد ػػػا عاػػػد ايارادفػػػا يأسػػػر ارمػػػادةةف  ك اافػػػا. كاػػػا
أكف ا ارادا ج ظفكر عدد اف ار اااا ارااصر ردل ارادلكقةف دراسةا كاراك كيةف    ايدادفا 

 . اادفـ رفازةد اف ارد صةؿ كاإلاااز
( دمرؼ أ ـ اشكتا ارص ر ارالسةر اردػ  ةمػاا  اافػا 1663كاسدفد ا دراسر ااس  )

كقػد دككاػا عةاػر اري ػا اػف  طفير كطارياا ارار فر اإلعدادةر اف ذكم اريدرة اإليداعةػر ارمارةػر.
دفاةػػذة( ددػػراكح  126دفاةػػذان  ك  126( دفاةػػذ كدفاػػذة اػػف ارار فػػر اإلعدادةػػر ياإلسػػكادرةر )266)

( سػػػار. ككشػػلا ارادػػػا ج أف  اػػاؾ اشػػكتا ااصػػػر ياردتاةػػذ ارايػػػدعةف 41–41أعاػػار ـ يػػةف )
كارشػمكر ياإل يػػاط عاػػد )كارمزرػر كا،اطػػكا   كارسػر اف  كأف رفػػـ عرا  غةػر شػػا مر كغةػر اييكرػػر  

ارلشؿ  كاردشكؾ كار ةرة  كعدـ اركثكؽ يا ارةف( أاا اراشكتا ارااصر يارايػدعاا  داثفػا  ػ  
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)ارااؿ  كارشمكر يارفةؽ عاد عدـ اردلػكؽ عفػ  اةارةػاا  كارسػر اف  كارشػمكر يػارةةرة  كعػدـ 
فػ م اإل سػاس يارااػؿ اريدرة عف  شةؿ أكقاا ارلراغ(. أاا اراشكتا اراشدركر يػةف ارااسػةف  

كاررغيػػر  ػػ  ارمزرػػر كارسػػر اف. كقػػد أشػػارا ارادػػا ج ارػػ  أف اردتاةػػذ اةكثػػر ايػػداعان اػػف ارااسػػةف 
ةمااكف اف اشكتا أقؿ اف أقراافـ اةقؿ ايداعان. كأاي ، دكاد  ركؽ دارر    اشكتا ارصػ ر 

 .ارالسةر يةف اردتاةذ اةكثر ايداعان كاردفاةذاا اةكثر ايداعان 
( دراسػػر اسػػدفد ا دمػػرؼ أ ػػـ (Presus & Dubow, 2004كأاػػرل يػػرةش كدكيػػك 

ا،سػػػدرادةاةاا اردكةلةػػػػر رففػػػةكط ارالسػػػػةر ارادرسػػػػةر  كارفػػػةكط اػػػػف قيػػػػؿ اةقػػػراف رػػػػدل ارطفيػػػػر 
اراك كيةف  كايارادفا يةف عةاػر اراك ػكيةف كارمػادةةف.  كأشػارا ارادػا ج ارػ  أف اسػدرادةاةاا  ػؿ 

ط ارالسػةر كاسػدكةاا اردكةػؼ ا،اداػاع  كاةكػادةا  كااػا أ ػـ دفػؾ اراشكتا راكاافػر ارفػةك 
 ا،سدرادةاةاا كأافا أعف  ردل ارطفير اراك كيةف ايارار ياسدكةادفا ردل ارطفير ارمادةةف.

رصػػد أ ػػـ اراشػػكتا اردػػ  دكااػػي ارطػػتي  ( يدراسػػر اسػػدفد ا1662كقػػاـ اة اػػدم )
ااػػػاز ـ اردراسػػػ اراك ػػػكيةف  كاردػػػ  قػػػد دػػػذثر سػػػفيان عفػػػ  دػػػكا يف كدككاػػػا ارمةاػػػر اػػػف  .ـ ارالسػػػ  كا 

( اف ارطتي اراك كيةف كارطارياا اراك كياا ارذةف ةاداكف ار  ثتثر اااطؽ دمفةاةر    416)
كأظفػػػرا ارادػػػا ج أف أكثػػػر  .ارااطيػػػر ارةريةػػػر يارسػػػمكدةر   ػػػ م ارادةاػػػر ارااػػػكرة  كاػػػدة  كارطػػػا ؼ

ذككر كاإلاػػػاا( قػػػد دا ػػػكرا  ػػػكؿ يمػػػدةف  اػػػام اراشػػػكتا شػػػةكعان رػػػدل ارطػػػتي اراك ػػػكيةف )ارػػػ
اشكتا اراشاطاا كارفكاةاا كأكقػاا ارلػراغ  ككػذرؾ اراشػكتا ا،المارةػر. كاػا أظفػرا ارادػا ج 
أف رادةةػػر اراػػاس دػػأثةر داؿ ا صػػا ةان عفػػ  اشػػكتا ارطػػتي اراك ػػكيةف كارطاريػػاا اراك كيػػاا 

طاريػػاا. كأف رادةةػػر ارماػػر ارزااػػ  أةفػػان كأيماد ػػا ياسػػدثاا  يمػػد اراشػػكتا اةسػػرةر  رصػػارح ار
 دأثةران دا،ن عف  دفؾ اراشكتا  رصارح ارطتي اراك كيةف اةكير عاران. 

( دراسػػر اسػػػدفد ا اردمػػرؼ عفػػػ  ارفػػةكط ارالسػػػةر اردػػ  دكااػػػي 1664كأاػػرل اركةكػػػ  )
 –) ذكػكر  طفير ثااكةد  اراداةزةف كاراداةزاا كاردمػرؼ عفػ  ارلػركؽ يةافاػا ك يػا رادةةػر اراػاس

( طاريػػػا كطاريػػػر اػػػف ارصػػػؼ ا،كؿ 436ااػػػاا (  كقػػػد دػػػـ دطيةيفػػػا عفػػػ  عةاػػػر عشػػػكا ةر يفةػػػا )
ارثػػػااكم  ػػػ  ا ا ظػػػر اةاػػػػكل. ككشػػػلا ارادػػػا ج أف  اػػػاؾ فػػػػةكطا السػػػةر دكااػػػي طفيػػػر ثػػػػااكةد  
اراداةػػزةف كاراداةػػػزاا. كأظفػػػرا ارادػػا ج أاػػػي ، دكاػػػد  ػػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػػا ةر  ػػػ  ارفػػػةكط 

 اااا (. –يةف طفير ثااكةد  اراداةزةف كاراداةزاا ك يا رادةةر ارااس ) ذككر ارالسةر 
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اردمػػرؼ عفػػ   اسػػدفد ا(  دراسػػر Barber – Narsh, 2007كأاػػرل يػػارير كاػػارش )
ايراا ارطفير اراك كيةف ارارا يةف  ػ  دكظةػؼ ا،سػدااياا اردكةلةػر راكاافػر ارفػةكط ارالسػةر. 

ةكط ارالسةر ردل ارطفير اراك كيةف دفؾ ارادمفير يارمتقػاا  ككشلا ارادا ج أف أ ـ اصادر ارف
كارمكاطػػػػؼ  كا،دصػػػػػا،ا كاريفػػػػػاةا اةاتقةػػػػػر كاراماكةػػػػر كاررك ةػػػػػر  كاريفػػػػػاةا ارماراةػػػػػر.  كاػػػػػا 
دكصػػػػفا اردراسػػػػر ارػػػػ  أف اراك ػػػػكيةف ةسػػػػداداكف ا،سػػػػدااياا اردكةلةػػػػر اراداثفػػػػر  ػػػػ م اةاشػػػػطر 

اإلةاايةر كادااذ اريراراا ار كةاػر  كار لػاظ عفػ  ارمتقػاا ارياعثر عف  ا،سدراا   كا،داا اا 
اػػر ارػػزات  كاةسػػرة  ك فػػـ دكر اإلةاػػاف كارامديػػداا اةاتقةػػر كارية ػػر ارداعاػػر رفالػػض اػػف  ػػذه 

 ارفةكط.
( اردمػػػػرؼ عفػػػػ  اسػػػػدكل ارفػػػػةكط ارالسػػػػةر 1664كاسػػػػدفد ا دراسػػػػر داػػػػاف كار اػػػػار )
ةر  كدػػأثةر يمػػض ارادةةػػراا عفػػ  ذرػػؾ رػػدل طفيػػر كاصػػادر ا كعتقدفػػا ياسػػدكل ارصػػتير ارالسػػ

( طاريػػػػا كطاريػػػػر. ككشػػػػلا ارادػػػػا ج أف 214ارااامػػػػر اإلسػػػػتاةر.  كدككاػػػػا عةاػػػػر اردراسػػػػر اػػػػف )
%( كأف امػػدؿ ارصػػتير ارالسػػةر رػػدةفـ كػػاف 31.62اسػدكل ارفػػةكط ارالسػػةر رػػدل ارطفيػػر كػاف )

%( ثػـ ارػد كـ 56.43يامػدؿ ) %( ككاف أعف  اسدكةاا ارصتير ارالسػةر  ػك ا،ردػزاـ44.33)
 % (.43.112%( ثـ ارد دم يامدؿ )44.36يامدؿ )

اردمفـ كارسفكؾ اريةػادم كاردكةػؼ  ( اركشؼ عف أسارةي1665كاسدفد ا دراسر ارميكةا )
اراك ػكيةف  ػ  اةردف  كدككاػا عةاػر اردراسػر اػف ارطفيػر اراك ػكيةف  ػ   ا،اداػاع  رػدل ارطفيػر

كطاريػػر  كقػػد أظفػػرا ارادػػا ج  ةاػػا ةاػػص ادةةػػر  ( طاريػػا116د ـ )ادرسػػر ارةكيةػػؿ  كاريػػارغ عػػد
قد دراك ا    امظافا  ا،ادااع  أف درااا اردكةؼ ا،ادااع  ردل ارطفير اراك كيةف اردكةؼ

 أةفان ار  كاكد  ركؽ ذاا دارر ا صا ةر    درار اردكةؼ يةف ادكسطر كاردلمر  كاا دكصفا

عفػ   كعػدـ كاػكد  ػركؽ ذاا د،رػر ا صػا ةر  ػ  ا،ادااع   سي ارصؼ كرصػارح ارصػؼ اة
دمزل رادةةر اردكةؼ ا،ادااع   ااس ارطاري . ُُ

( امر ػػػر اصػػػادر ارفػػػةط ارالسػػػ  اردػػػ  1666كاسػػػدفد ا دراسػػػر غةػػػا كياػػػاا كطيػػػش)
ةماا  اافا طفير اراراكز اررةادةر رفاك كيةف كارادلكقةف    اةردف  كاسدرادةاةاا دمػااففـ امفػا  

دػـ  ( طاريا كطارير اف ارصؼ ارساير ارػ  ارصػؼ اةكؿ ارثػااكم414ردراسر اف )كدككاا عةار ا
اادةار ـ يشكؿ قصدم اف ثتثر اراكز رةادةر  كأظفرا ارادا ج أف ااػاؿ ا،المػا،ا كاراشػاعر 
كارااػػاكؼ كػػؿ اػػف أ ػػـ اصػػادر ارفػػةكط اردػػ  ةكااففػػا  ػػذ،  ارطفيػػر  كةفةػػي ااػػاؿ ارد صػػةؿ 
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ثػػػر ا،سػػػدرادةاةاا اسػػػدادااا اػػػف قيػػػؿ  ػػػذ،  ارطفيػػػر  ػػػ  دمػػػااففـ اػػػر كاػػػا ديػػػةف أف أك اردراسػػػ  
ارفػػةكط  ػػ  ارطرا ػػؽ ارامر ةػػر كأقففػػا ا،امػػزاؿ كقػػد دػػد مفـ  ػػذه ارفػػةكط ارػػ   ارمػػدكاف ارفلظػػ  
كاراسػػػػدم. كرػػػػـ دظفػػػػر  ػػػػركؽ ذاا د،رػػػػر ا صػػػػا ةر دمػػػػزل ارػػػػ  اراػػػػاس  ػػػػ  ااػػػػا،ا اصػػػػادر 

ةر يػػػػةف ارااسػػػػةف  ػػػػ  اسػػػػداداـ اسػػػػدرادةاةر ارفػػػػةط.  يةااػػػػا ظفػػػػرا  ػػػػركؽ ذاا د،رػػػػر ا صػػػػا 
)ااارسر يمض ارماداا( رصارح ارذككر  كاا ظفر اردياط ذم د،رر يةف اسدرادةاةر اري ػا عػف 

 اردعـ ا،ادااع  كااةر ااا،ا اصادر ارفةكط ياسدثاا  ارد صةؿ اردراس .
رػدل  ( اردمرؼ عف  اسدكل ارفةط ارالسػ  كاصػادره1644كاسدفد ا دراسر اريةرقدار)

طفير كفةر اردريةر    ااامر اراكصؿ كعتقدي ياسدكل ارصػتة ارالسػةر رػدةفـ   فػت عػف دػأثةر 
( 513يمػػض ارادةةػػراا عفػػ  ارفػػةط ارالسػػ  كارصػػتير ارالسػػةر. كدككاػػا عةاػػر اردراسػػر اػػف )

( ااا ةشػةر 46.52طاريا كطارير.  أظفرا ارادا ج أف اسدكل ارفةط ارالس  ردل ارطفير كاف )
( كأف امػػدؿ ارصػػتير ارالسػػةر رػػدةفـ كػػاف 416دا  قةادػػي اياراػػر ياركسػػط ارلرفػػ  اريػػارغ )ارػػ  دػػ

( ك   اسير  ددؿ عف  عدـ دادر ارمةار يارصتير ارالسةر ايارار اػر اركسػط ارلرفػ .  54.14)
كيةاػػا ارادػػا ج كاػػكد  ػػركؽ د،رػػر ا صػػا ةر  ػػ  اسػػدكل ارفػػةط ارالسػػ  كارصػػتير ارالسػػةر رػػدل 

 رادةةر اراكع ا،ادااع  كرصارح ارذككر.ارمةار دمزل 
( دراسر اسدفد ا اردمرؼ عف  عثار ارفػةكط ارالسػةر عفػ  ,1641Yang) ةااج كأارل

اردلاعتا اةكادةاةر ردل ارطفير اراك كيةف كارمادةةف  ككذرؾ اردمرؼ عف  اسدرادةاةاا اردكةػؼ 
أظفػرا ارادػا ج أف اسػدكل اسػدرادةاةر اراكاافػر اراركػزة عفػ  اراشػكفر رففةكط ارالسػةر رػدةفـ. ك 

كااػػا أعفػػ  رػػدل ارطفيػػر اراك ػػكيةف اياراػػر ياسػػدكةادفا رػػدل ارطفيػػر ارمػػادةةف  ككااػػا اسػػدكةاا 
ارفػػةكط ارالسػػةر اةكادةاةػػر ادداةػػر رػػدل ارطفيػػر اراك ػػكيةف ارػػذةف أظفػػركا اسػػدكةاا عارةػػر اػػف 

 ةر.اسدرادةاةاا اركلا ة ارذاد
( اردمػػػرؼ عفػػػ  اسػػػدكل ارصػػػتير ارالسػػػةر كعتقدفػػػا 1641كاسػػػدفد ا دراسػػػر ارميػػػدر  )

يأسارةي اكاافر ارفةكط ردل عةار اف طتي ارار فر ارثااكةر ارادلكقةف دراسةا كارمادةةف. كقػد 
أظفرا ارادا ج أف اسدكل ارصػتير ارالسػةر كأيماد ػا رػدل ارطفيػر ارادلػكقةف كػاف أعفػ  ااػي رػدل 

ةف  كاا أف ارادلكقةف اسداداكا أسارةي اراكاافر اإلةاايةر كاادفلا عف أسػارةي ارمػادةةف.  ارمادة
كذرؾ أظفرا ارادا ج كاكد عتقر اردياطةر ذاا د،رر يةف غاريةر أسػارةي اكاافػر ارفػةكط اػف 

 افر كارصتير ارالسةر كأيماد ا اف افر أارل ردل ارطتي ارادلكقةف كارمادةةف.
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 اعفةػػػػر يراػػػػااج ارشػػػػادم  ػػػػ  اكاافػػػػر ( اركقػػػػكؼ عفػػػػ  1641ر ار اػػػػد)دراسػػػػكاسػػػػدفد ا 
ارفةكط ارالسةر ردل طفيػر ارصػؼ ارماشػر اةساسػ  يا ا ظػر ارالػرؽ  ػ  اةردف  كقػد اسػدادـ 
اريا ا اسدرادةاةدةف ارشادةدةف    اريراااج ك اا اسدرادةاةر  ؿ اراشكفر كاسػدرادةاةر ارد صػةف 

( طاريػػػػا  قسػػػػاا ثػػػػتا اااكعػػػػاا  11اردراسػػػػر اػػػػف ) فػػػػد ارفػػػػةكط ارالسػػػػةر. كدأرلػػػػا عةاػػػػر
( طػتي . ككشػلا ارادػا ج 5( طاريػا كاااكعػر فػايطر دفػـ )43اااػكعدةف داػرةيةدةف دفػـ )

كاػػكد  ػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػا ةر  ػػ  اسػػدكل ارفػػةكط ارالسػػةر رػػدل طفيػػر اراااكعػػر اردارةيةػػر 
  كطفير اراااكعر ارفايطر اةكر  ارد  دمرفا ،سدرادةاةر ارد صةف فةط ارفةكط ارالسةر

ارد  رـ ددمرض رفذا اريراااج. كردل اردارةيةر ارثااةر ارد  دمرفا ،سدرادةاةر  ؿ اراشكتا. 
ككػػػذرؾ اراااكعػػػر اةكرػػػ  اردػػػ  دمرفػػػا ،سػػػدرادةاةر ارد صػػػةف فػػػد ارفػػػةكط ارالسػػػةر كطفيػػػر 

 ج   مارةػػر اريراػػااج اراااكعػػر ارثااةػػر اردػػ  دمرفػػا ،سػػدرادةاةر  ػػؿ اراشػػكفر. كقػػد أكػػدا ارادػػا
اإلرشػػادم  ػػ  اكاافػػر ارفػػةكط ارالسػػةر رػػدل طفيػػر اراااكعػػر اردارةيةػػر اةكرػػ  كارثااةػػر  كذرػػؾ 

 ياسداداـ اسدرادةاةر ارد صةف فد ارفةكط ارالسةر كاسدرادةاةر  ؿ اراشكتا.
( دراسػػػر رفدمػػػرؼ عفػػػ  ,Hutchesn & Tueso 1641كأاػػػرل  دشةسػػػكف كدةسػػػك )

ا،ادااعةػػػػر اردػػػػ  ةسػػػػدادافا ارطفيػػػػر اراك ػػػػكيةف  ػػػػ  اراػػػػدارس ارادكسػػػػطر  ا،سػػػػدااياا اردكةلةػػػػر
كارثااكةر  أظفرا ارادا ج أف أكثر ا،سدااياا اردكةلةر شةكعا ردل ارطفير اراك كيةف كااا اةااد 
الػػػػا  أك ارديفةػػػػؿ اػػػػف ارفكةػػػػػر  كاراشػػػػاركر  ػػػػ  اةاشػػػػػطر  اااكعػػػػاا داعاػػػػر اػػػػف اةصػػػػػدقا   كا 

 عـ اف ارامفاةف  كدطكةر اك ير اركداير كاراك كير اراكسةيةر.ارتاافاةر  كاري ا عف ارد
( يدراسر اسدفد ا كامر ر ا،سدااياا اردكةلةر رففةكط ارالسةر 1642كقااا ارطيةن )

كامر ػػر اسػػدكل ارصػػتير ارالسػػةر رػػدل طفيػػر ارصػػؼ ار ػػادم عشػػر اراك ػػكيةف  ػػ  دكرػػر  رػػدةفـ
( 13يػػر ارصػػؼ ار ػػادم عشػػر اراك ػػكيةف )( اػػف طف441ارككةػػا  . دككاػػا عةاػػر اردراسػػر اػػف )

( طاريػػر اراسػػػافةف  ػػ  اراػػدارس اردايمػػػر رفااػػاطؽ اردمفةاةػػر ارسػػػا يدكرػػر ارككةػػػا. 33طاريػػا  ك)
أظفػرا ارادػػا ج أف اسػػدكل ارصػػتير ارالسػػةر رػػدل اراك ػكيةف كػػاف اردلمػػا. كدكصػػفا ارادػػا ج ارػػ  

اػاا أيمػاد ا،ردػزاـ كارد ػدم رػدل كاكد  ركؽ دارر ا صا ةا    اسدكل ارصتير ارالسػةر ك ػ  در 
اراك ػكيةف دمػػزل رفاػكع ا،اداػػاع  رصػارح اإلاػػاا. ككاػػكد  ػركؽ ذاا د،رػػر ا صػا ةر  ػػ  أيمػػاد 
ا،سػػدااياا اردكةلةػػر اردارةػػر  ارديةػػةـ اإلةاػػاي   كاري ػػا عػػف ارػػدعـ كاردكاةػػي  كاردالػػةس ارمػػاطل  

اػػػكد  ػػػركؽ ذاا د،رػػػر  ػػػ  أيمػػػاد رػػػدل ارمةاػػػر دمػػػزل رفاػػػكع ا،اداػػػاع  رصػػػارح اإلاػػػاا  كعػػػدـ ك 
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ا،سػػػدااياا اردكةلةػػػر اردارةػػػر  ارد فةػػػؿ ارااطيػػػ   ك ػػػؿ اراشػػػكفر كاردااػػػي ارامر ػػػ   كا،سدسػػػتـ 
 رفاكع ا،ادااع .كا،اس اي عف ار فكؿ يدةفر ردل اراك كيةف دمزل 

(  يػد أارةػا رفػدؼ اردمػرؼ عفػ  اسػدكل اردكا ػؽ 1643أاا دراسػر ارلرة ػاا كاراػكاا )
كافاراا اكاافر ارفةكط ارالسةر ردل عةار اف ارطفير ارادلكقةف  ػ  ا ا ظػر عافػكف   ارالس 

كعتقػر اردكا ػؽ ارالسػ  يافػاراا اكاافػر ارفػةكط ارالسػػةر رػدةفـ. كقػد دككاػا عةاػر اردراسػر اػػف 
( طاريػػػا اػػػف ارطفيػػػر ارادلػػػكقةف . ككشػػػلا ارادػػػا ج أف اسػػػدكل اردكا ػػػؽ ارالسػػػ  رػػػدل ارطفيػػػر 166)

ردلما  كأف اسدكل افاراا اكاافر ارفةكط ارالسةر ارشا مر ردةفـ دراكح يػةف اراردلػر ارادلكقةف ا
كارادكسط.  كاا أظفرا ارادا ج عدـ كاكد  ركؽ ذاا د،رر ا صػا ةر يػةف ارااسػةف  ػ  اسػدكل 
اردكا ؽ ارالس  ك   افاراا اكاافر ارفةكط. كأاي دكاد عتقر اردياطةر اةاايةػر يػةف دراػر كػؿ 

ا،ا اردكا ػػػؽ ارالسػػػ  كدرادػػػي اركفةػػػر ككػػػؿ افػػػارة اػػػف افػػػاراا اكاافػػػر ارفػػػةكط ااػػػاؿ اػػػف ااػػػ
ارالسةر ارشا مر ردل ارطفير ارادلكقةف كاردراػر اركفةػر ياسػدثاا  افػارد  ارفػركي كاردااػي   كااػا 

 ارمتقر عكسةر ار كؿ ااا،ا اردكا ؽ ارالس .
اريػا ثةف  ػػ  ااػاؿ دراسػػر  اااػا،ن  ةديػةف اػػف اردراسػاا ارسػايير كاػػكد ا داػاـ يػػارز رػدل

اراك ير كاراك كيةف  ياركقكؼ عف  أ ػـ اراشػكتا اردػ  ةدمرفػكف رفػا  كرصػد أ ػـ ا،سػدااياا 
اردكةلةر ردةفـ    اكاافر دفؾ اراشكتا  كار داكع ية اا اردراساا ارسايير  كداكع ارمةااا  ا، 

اراك ػكيةف كيشػكؿ اػاص  ػ   أف أم اافا رـ ددااكؿ دراسر اسدكل ارفةكط ارالسػةر رػدل ارطفيػر
ارار فػػر ارثااكةػػر يدكرػػر ارككةػػا  اياراػػر ياسػػدكا ا رػػدل ارمػػادةةف  كاػػف  اػػا يػػرزا  كػػرة اردراسػػر 
ار ارةر رامر ر درار اماااة اراك كيةف  اف ارفةكط ارالسةر   ؿ    يالس اردراػر اردػ  ةمػاا  

ااكااػػػادفـ كاصا صػػػفـ  اافػػػا زات فػػػـ ارمػػػادةةف  أـ أف اسػػػداايادفـ ردفػػػؾ ارفػػػةكط عفػػػ  فػػػك 
دادفػػؼ  ػػ  ذرػػؾ؟ اػػر اةاػػذ  ػػ  ا،عديػػار يدراسػػر أثػػر كػػؿ اػػف اراػػكع ا،اداػػاع  كارية ػػر ارصػػلةر 

 عف  ذرؾ.
 ة ـــــذراســراءات الــــــإج

اديمػا اردراسػر اراػافج اركصػل  اإلرديػاط  ارايػارف   ةػا  ػد ا ارػ  اردمػرؼ  منهج الدراسةة:
ر اراك ػػكيةف  كقاراػػا اسػػدكةادفا رػػدةفـ عفػػ  كاقػػر ارفػػةكط ارالسػػةر رػػدل ارطفيػػ

 يارطفير ارمادةةف.
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( اػػػف ارطفيػػػر 36( طاريػػػا كطاريػػػر  اػػػافـ )461دككاػػػا عةاػػػر اردراسػػػر اػػػف ) عٌنةةةة الدراسةةةة :
( اػػف ارطفيػػر ارمػػادةةف. كقػػد دػػـ اديػػاع ا دػػ  رد دةػػد عةاػػر 431اراك ػػكيةف  ك)

 اردراسرم
 ااكةػػػر يااطيػػػر  ػػػكر  اردمفةاةػػػر  دػػػـ اادةػػػار ادرسػػػدةف يطرةيػػػر عشػػػكا ةر اػػػف اراػػػدارس ارث

 ا دا اا رفياةف كاةارل رفيااا.

 ( اػف ارصػؼ 1( اف ارصػؼ ارماشػر  ك)1(  صكؿ اف كؿ ادرسر يكاقر )3دـ اادةار )
(  طاريػػػا  413( اػػػف ارصػػػؼ ارثػػػاا  عشػػػر. ككػػػاف عػػػدد ارطػػػتي )1ار ػػػادم عشػػػر  ك)
 ( طارير.436كعدد ارطارياا )

  (  اا  كؽ ديما رساتا ارد صةؿ اردراس  66)دـ  رز ارطفير ار اصفةف عف  امدؿ%
 ( طارير.44( طاريا  كعدد ارطارياا )35يارادرسدةف. ككاف عدد ارطتي)

 ( طاريػا 426دـ دطيةؽ ااديار اراصػلك اا اراددايمػر رػرا ف عفػ   ػذ،  ارطفيػر كعػدد ـ )
يػا  ( طار13كطارير. ك رز ارطفير ار اصفةف عف  اسدكل )اػ ي(  ككاف عػدد ارطػتي )

 ( طاريا كطارير.61( طارير. أم كاف عدد ـ )24كعدد ارطارياا )

  صػػػكرة(  دػػػـ دطيةػػػؽ ااديػػػار دػػػكرااس ارشػػػكف  ريةػػػاس اردلكةػػػر اإليػػػداعB  ،عفػػػ   ػػػذ )
( طاريػػػا 36( اػػػافـ )36ارطفيػػػر  ك ػػػرز ار اصػػػفةف عفػػػ  أعفػػػ  ارػػػدرااا ككػػػاف عػػػدد ـ )

 ( طارير. 36ك)

( طاريػػا كطاريػػر   كقػػد دػػـ 36فيػػر اراك ػػكيةف )كياردػػار  أصػػيح عػػدد أ ػػراد ارمةاػػر اػػف ارط
( طاريػا  كارطاريػاا 46اادةار ثتا  صكؿ اف كؿ ادرسر كمةار رفمػادةةف  ككػاف عػدد ارطػتي)

 ( ا د م4ككصؼ ارمةار ةكف ي ادكؿ ) ( طارير.31)

 (1جدول)
 عٌنة موهوبٌن وعادٌٌن تبعا للنوع والصفالتوزٌع 

 المتغٌر
 المجموع عادٌٌن موهوبٌن

 % ت % ت % ت

 النوع
 %5125 100 %5222 70 %50 30 ذكر

 %4825 94 %4728 64 %50 30 انثى

 الصف
 %3225 63 %3221 43 %3323 20 العاشر

 %34 66 %3423 46 %3323 20 الحادي عشر
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 %3525 65 %3326 45 %3323 20 الثانً عشر

  194  134  60 المجموع

 ة( :أداة الدراسة )مقٌاس الضغوط النفسٌ

قااػػػا اريا ثػػػر ياسػػػدطتع عرا  اااكعػػػر اػػػف طفيػػػر ارار فػػػر ارثااكةػػػر  ػػػ  ااطيػػػر  ػػػكر  
اردمفةاةر  كؿ أ ـ ارفةكط ارالسةر ارد  ةكاافكافا عف طرةؽ ارايايتا ارشاصةر  ك   فك  
ادا ج ارايايتا  كياإلطتع عف  أديةاا اري ا    ارااػاؿ  دػـ اعػداد ايةػاس رففػةكط ارالسػةر 

 سر ار ارةر اف اتؿ اراطكاا اردارةر مااص ياردرا
 .د دةد ارا اكر ارر ةسر ارد  شاففا ارايةاس كارد  د دد ارفةكط ارالسةر ردل ارطفير 

 .صةاغر ارليراا    كؿ ا كر 

 (  عيارة.16اعداد ارايةاس    صكردي اةكرةر كارد  اشدافا عف ) 

 اس : ـــــــدق المقٌـــــــص

 بثتبثع اليرق اآلتية: تم الو:وف عمى صدق المقيثس
( عفػػك اػػف أعفػػا  44عػػرض ارايةػػاس  ػػ  صػػكردي اةكرةػػر عفػػ  )دػػـ  صرردق المحكمررين : -4

 ة ػػر اردػػدرةس اراادصػػةف  ػػ  اردريةػػر كعفػػـ ارػػالس  ػػ  كفةػػر اردريةػػر يااامػػر ارككةػػا ككفةػػر 
اردريةػػػر اةساسػػػةر يارفة ػػػػر ارمااػػػر رفدمفػػػػةـ اردطيةيػػػ  كاردػػػػدرةي يارككةػػػا. رفدأكػػػػد اػػػف اااسػػػػير 

رايةاس رفدؼ اردراسر  كات ار ارمياراا ككفكح صةاغدفا ارفةكةر  كقد دـ دمدةؿ ارايةاس ا
 ػػ  فػػػك  عرا  ارسػػػادة ارا كاػػػةف   ةػػػا دػػػـ دمػػدةؿ صػػػةاغر يمػػػض ارليػػػراا ك ػػػذؼ ارػػػيمض 

( ا ػاكر 1( عيػارة اكزعػر عفػ  )31ا ار   د  كصؿ ارايةػاس  ػ  ارصػكرة ارافا ةػر ارػ  )
اػػػػػف ارا ػػػػػاكر ارر ةسػػػػػر  ػػػػػ  ارايةػػػػػاس. ك ػػػػػ م )ارفػػػػػةكط ( عيػػػػػاراا ركػػػػػؿ ا ػػػػػكر 5يكاقػػػػػر )

 ارشاصةر  ارفةكط اةسرةر  ارفةكط اردراسةر  كفةكط ارمتقاا ار ا ارةف(.

دـ ارد يؽ اػف صػدؽ ا،دسػاؽ ارػدااف  رفايةػاس يدطيةػؽ ارايةػاس صدق االتسثق الداخم  :  -1
كدـ  ساي امااؿ  (  ردا اف اارج أ راد عةار اردراسر36عف  عةار اسدطتعةر اككار اف )

ا،ردياط يةف درار كؿ اااؿ كاردرار اركفةر رفايةاس. ككذرؾ دـ  ساي امااؿ ا،ردياط يةف 
كقػد  .SPSSدرار كؿ  يرة كاردرار اركفةر اراااؿ ارذم دادا  ارةػي. كذرػؾ ياسػداداـ يراػااج 

مااتا ديةف أف ااةر  يراا ارايةاس ددادر ييدر عاٍؿ اف ا،دساؽ اردااف   ةا دراك ا ا
 ( .6.64( كااةمفا عاد اسدكل د،رر ا صا ةر أقؿ اف )6.641ك  6.214ا،ردياط يةف )

 (2جدول )
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 معامالت الرتباط بٌن درجة العبارة والبعد الذي تنتمً إلٌه

 ضغوط العالقات مع اآلخرٌن الضغوط الدراسٌة الضغوط األسرٌة الضغوط الشخصٌة

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م

1 02840** 1 02571** 1 02920** 1 02773** 

2 02801** 2 02764** 2 02888** 2 02789** 

3 02887** 3 02601** 3 02967** 3 02969** 

4 02801** 4 02601** 4 02967** 4 02933** 

5 02780** 5 02974** 5 02967** 5 02969** 

6 02638** 6 02974** 6 02969** 6 02969** 

7 02521** 7 02974** 7 02920** 7 02973** 

8 02717** 8 02974** 8 02560** 8 02951** 

 (0.00.)**دالة عند مستوى أ:ل من 

  : ثػػػـ ديػػػدةر ثيػػػاا ارايةػػػاس ياسػػػداداـ طرةيػػػر ارداز ػػػر اراصػػػلةر   ةػػػا دػػػـ  برررثت المقيرررثس
سيا درار ارمياراا  ردةر ارردير  ركؿ اااؿ اسداداـ درااا ارمةار ا،سدطتعةر   ةا ا د

اػػف ارااػػا،ا ارايةػػاس ككػػذرؾ دراػػر ارميػػاراا زكاةػػر اررديػػر اػػف ارايةػػاس كي سػػي امااػػؿ 
(. كاػا دػـ  سػاي 6.614ا،ردياط يةف اراصلةف. ككاف امااؿ ا،رديػاط يػةف  ػذه ارػدرااا )

دػا ج كاػا  ػك اكفػح ثياا ارايةاس عف طرةؽ  ساي امااؿ ثياا أرلا كركاياخ  ككااػا ارا
 ( ا د م3   ادكؿ )

 (3دول )ــــــج

 اخــــــا كرونبــــــات ألفــــــالت ثبــــــمعام

 عدد العبارات المحور
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

 2891 8 الضغوط الشخصٌة

 2899 8 الضغوط األسرٌة

 2882 8 الضغوط النفسٌة

ضغوط العالقات 

 الجتماعٌة
8 2912 

 2973 32 ككلالمقٌاس 

اااػػا،ن  ةدفػػح أف ارايةػػاس ةدادػػر يدراػػر صػػدؽ عارةػػر  كدراػػر ثيػػاا اردلمػػر  ااػػا ةػػدؿ 
 عف  اكدة ارايةاس رفدؼ اردراسر  كاف اتري ةاكف دماةـ ارادا ج عف  اادار اردراسر.
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  :قةسا اسػدااياا ارطفيػر عفػ  ارايةػاس ك ػؽ دػدرج ريػاع   ك ػك ) دا اػا  تصحيح المقيثس
أاػاـ كػؿ عيػارة د ػا اراةػار ( xأيدا( كعفػ  ارطارػي كفػر عتاػر )، ة دا ا  غاريا  أ ةاا

( عفػػػػػ  4  1  3  1اراااسػػػػػي اراميػػػػػر عػػػػػف  اردػػػػػي. كأعطػػػػػ  رفػػػػػذه ا،ادةػػػػػاراا ارػػػػػدرااا )
. كةػػدـ  سػػاي اردراػػر اركفةػػر رفال ػػكص عفػػ  ارايةػػاس يااػػر دراادػػي عفػػ  اةيمػػاد اردردةػػي

( كددؿ اردرار اراردلمر عفػ  أف 415 - 31يةف )ارلرعةر. كددراكح اردرار اركفةر رفال كص 
اماااة ارطاري اف ارفةكط ارالسةر يدرار اردلمر  يةااا ددؿ اردرار ارااالفر عف  اماااة 

 ااالفر اف ارفةكط ارالسةر .

 ة ـــــذراســـج الـــبئــــنت

 :نتائج السؤال األول -1

لردى اليمبرة الموهروبين فر   لئلنثبة عمى السؤال األول : مث مستوى ال فوي النرسرية
دػػـ  سػػاي كػػؿ اػػف ارادكسػػط ار سػػاي  كا،ا ػػراؼ ارامةػػارم    المرحمررة ال ثنويررة بدولررة الكويررت 

كارادكسط اركزا  رااػا،ا ارفػةكط ارالسػةر  كرػدرادفا اركفةػر رػدل ارطفيػر اراك ػكيةف كدػـ ديسػةـ 
 اا كاردار  ماسدكةاا ديدةر ارمةار رفاماااة اف ارفةكط ارالسةر ار  ثتا اسدكة

  ( اسدكل ديدةر ااالض رفاماااة اف ارفةكط ارالسةر.1أقؿ اف  -4ارادكسط اركزا  )اف 
  ( اسدكل ديدةر ادكسط رفاماااة اف ارفةكط ارالسةر.3أقؿ اف  – 1ارادكسط اركزا  )اف 
  ( اسدكل ديدةر اردلر رفاماااة اف ارفةكط ارالسةر.1ار    – 3ارادكسط اركزا  )اف 

 ( اردار  راسدكةاا ارفةكط يكؿ ا كر كياردرار اركفةر ريم1ؿ )كةمرض ادك 
 (4جدول )

 المتوسطات الحسابٌة وأوزانها النسبٌة لتقدٌر العٌنة للمعاناة من الضغوط النفسٌة ومستوٌاتها

 الضغوط
المتوسط 
 الحسابً

النحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الوزنً

الوزن 
 المئوي

 الترتٌب المستوى

 1 منخفض %39 1256 2504 12250 الشخصٌة

 4 منخفض %3123 1225 2045 10200 األسرٌة

 2 منخفض %39 1256 2504 12250 المدرسٌة

 3 منخفض %3228 1231 12513 10250 العالقات مع اآلخرٌن

  منخفض %3525 1242 22521 45250 الكل
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راك ػػكيةف ( ارػػ  أف ارفػػةكط ارالسػػةر رػػدل ارطفيػػر ا1دشػػةر ارادكسػػطاا ار سػػايةر  ػػ  اػػدكؿ)
يارار فػػػػر ارثااكةػػػػر  كااػػػػا ااالفػػػػر اراسػػػػدكل   ةػػػػا يفػػػػغ ارادكسػػػػط ار سػػػػاي  رففػػػػةكط اركفةػػػػر  ػػػػك 

%(  كقػػد كااػػا اسػػدكةاا ارفػػةكط 32.2( دراػػر  يػػكزف اسػػي  ا ػػكم )415( اػػف اااػػكع )12.2)
( اػف 4.23 – 4.12ااالفر كذرؾ يااةر ااا،ا ارفةكط  اذ دراك ا ادكسػطادفا اركزاةػر يػةف )

%(. كقػد اػا   ػ  اردردةػي اػف  ةػا ديػدةر 36 -% 34.1ا. كيأكزاف اسيةر ا كةػر يػةف )( دراا1)
ارمةاػر رامااػػادفـ اػػف ارفػػةكط عفػ  ارا ػػكم ارفػػةكط ارشاصػػةر  ثـػ ارفػػةكط ارادرسػػةر  ثػـػ فػػةكط 
ارمتقػػاا  ك ػػ  اردردةػػي اةاةػػر ارفػػةكط اةسػػرةر. كيصػػلر عااػػر دػػدؿ  ػػذه ارادةاػػر عفػػ  ااالػػاض 

 .ارطفير اراك كيةف كارمادةةف يارار فر ارثااكةراسدكل ارفةكط ردل 

 نتائج السؤال الثانً -2

لئلنثبة عمى السؤال ال ثن : هل توند فروق ذات داللة إحصرث ية عنرد مسرتوى الدالرة 
( بين متوسيثت درنثت الموهوبين والعثديين من يمبة المرحمة ال ثنوية بدولرة الكويرت 0.0.)

( رفلػػركؽ يػػةف T-Testاسػػداداـ ااديػػار )  يػػد دػػـلررديهم   فرر  تقرردير مسررتوى ال ررفوي النرسررية
اراااكعػاا رفد يػؽ اػػف كاػكد  ػركؽ  ػػ  ارفػةكط ارالسػػةر يػةف ارمػادةةف كاراك ػػكيةف  كدػـ رصػػد 

 ( ا د م2ادا ج ذرؾ    ادكؿ)

 (5جدول)

 دللة الفروق بٌن متوسطً درجات الطلبة لفحص  (T-Test) نتائج اختبار

 ٌن على مقٌاس الضغوط النفسٌةالموهوبٌن والطلبة العادٌ

 الضغوط
 (164عادٌٌن )ن= (60موهوبٌن )ن = 

 ت
درجة 

 الحرٌة

الدللة 

 ع م ع م اإلحصائٌة

 192 292810 12830 19267 2504 12250 الشخصٌة
دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

02001 

 192 592587 12091 18240 2045 10200 األسرٌة
دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

02001 

 192 522471 12379 22213 2504 12250 المدرسٌة
دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

02001 

العالقةةةةةةةةات مةةةةةةةةع 

 اآلخرٌن
10250 12513 19226 2745 542077 192 

دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

02001 

 192 642208 32731 79246 22521 45250 الكل
دالةةةةةةةةةةة عنةةةةةةةةةةد 

02001 
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( ار  كاكد  ػركؽ ذاا د،رػر ا صػا ةر يػةف 2ادكؿ)   ( T-Testدشةر ادا ج ااديار )
ف كادكسطاا ديدةراا ارمادةةف اف طفير ارار فر ارثااكةر    اسدكل ادكسطاا ديدةراا اراك كية

ارفػػةكط اركفةػػر  كااةػػر اصػػادر ارفػػةكط ارشاصػػةر  كاةسػػرةر  كارادرسػػةر  كارمتقػػاا   ةػػا 
(  ككااػػػػػا ارلػػػػػركؽ رصػػػػػارح 6.64كااػػػػػا قػػػػػةـ )ا( ذاا د،رػػػػػر ا صػػػػػا ةر عاػػػػػد اسػػػػػدكل د،رػػػػػر )

عفػػػ  اردلػػػاع دػػػأثةر اصػػػادر ارفػػػةكط ارالسػػػةر  ادكسػػػطاا ارطفيػػػر ارمػػػادةةف. كدػػػدؿ  ػػػذه ارادةاػػػر
 كاسدكةادفا ردل ارمادةةف ايارار ياراك كيةف. 

 نتائج السؤال الثالث -3

 لئلنثبررة عمررى السررؤال ال ثلررث: هررل يونررد ا ررر لترثعررل كررل مررن عررثمم  ف ررة اليرربل 
) موهرروبين اعررثديين( والنررنس ) ذكررور ا إنررثث ( فررى مصررثدر ال ررفوي لرردى يمبررة المرحمررة 

رفدمػرؼ  TOW WAY ANOVAاسػداداا اريا ػا د فةػؿ ارديػاةف ارثاػا   ا،داػاه  ية ال ثنو 
كدمػرض اريا ثػر أك، رفادكسػطاا ار سػايةر  عف  ارلركؽ  ػ  ارفػةكط ديمػا راػكع ارمةاػر كاراػاس.

 آلت :( ا3ركؿ اف ارذككر كاإلااا يمةار ارادلكقةف كارمادةةف    ادكؿ )
 (6جدول )

 واإلناث بعٌنتً الموهوبٌن والعادٌٌن على مقٌاس الضغوط النفسٌةالمتوسطات الحسابٌة للذكور 

 النوع الضغوط
 (164عادٌٌن )ن= (60موهوبٌن )ن = 

 ع م ع م

 الشخصٌة
 12898 19214 1254 12200 ذكر

 12574 20225 1252 13200 أنثى

 األسرٌة
 2478 17266 2765 10200 ذكر

 2983 19222 2898 10200 أنثى

 الدراسٌة
 2633 21200 2432 12200 ذكر

 12029 23236 12029 13200 أنثى

العالقات مع 

 اآلخرٌن

 2621 18281 2698 9200 ذكر

 2535 19275 2988 12200 أنثى

 الكل
 22342 76261 1254 43200 ذكر

 22122 82258 2286 48200 أنثى

اإلاػػاا راسػػدكل ( ارػػ  اردلػػاع ادكسػػطاا ديػػدةر ارمةاػػر اػػف 3دشػػةر ارادػػا ج  ػػ  اػػدكؿ )
 .اراماااة اف ارفةكط ارالسةر ايارار يارذككر
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كردمػػرؼ اصػػادر ارلػػركؽ ديمػػا رفدلاعػػؿ يػػةف ارمةاػػر )اك ػػكيةف / عػػادةةف( كاراػػاس )ذكػػر/ 
 ( ا د م4أاث (  دـ اارا  د فةؿ اردياةف ارثاا  ا،دااه  كدـ رصد ادا ج ذرؾ    ادكؿ )



 زٌنب محمد الصفارد/ 
الضغوط النفسٌة لدى الموهوبٌن والعادٌٌن من طلبة المرحلة الثانوٌة 

 )دراسة مقارنة( بدولة الكوٌت 
 

 404 

 (7نتائج اختبار )
 لبٌان أثر الجنس والعٌنة  TOW WAY ANOVAنتائج تحلٌل 

 تقدٌر مستوى المعاناة من الضغوط النفسٌةعلى 

 الضغوط المتغٌر
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 الدللة ف

 الجنس

 2001 212591 452974 1 452974 الشخصٌة

 2001 622543 252250 1 252250 األسرٌة

 2001 3322694 1162853 1 1162853 الدراسٌة

 2001 6832486 1602388 1 1602388 العالقات

 2001 3572123 12442658 1 12442658 الضغوط كلى

 العٌنة

 2001 10072342 21442957 1 21442957 الشخصٌة

 2001 73042084 29482887 1 29482887 األسرٌة

 2001 110482702 38802675 1 38802675 الدراسٌة

 2001 136122674 31942373 1 31942373 العالقات

 2001 138152427 481502041 1 481502041 الضغوط كلى

 الجنس * العٌنة

 2813 2056 2119 1 2119 الشخصٌة

 2001 622543 252250 1 252250 األسرٌة

 2001 542476 192134 1 192134 الدراسٌة

 2001 1882028 442123 1 442123 العالقات

 2098 22760 92619 1 92619 الضغوط كلى

 الخطأ

   22129 190 4042571 الشخصٌة

   2404 190 762709 األسرٌة

   2351 190 662734 الدراسٌة

   2235 190 442586 العالقات

   32485 190 6622195 الضغوط كلى

 ( إلى اآلت  :7ف  ندول ) TOW WAY ANOVAنتث ج تحميل تصير 
 كؿ اف اردرار اركفةػر كارااػا،ا ارلرعةػر رففػةكط  كاكد  ركؽ ذاا د،رر ا صا ةر   

( كدشػػػةر قػػػةـ 6.64ديمػػػا رفاػػػاس   ةػػػا كااػػػا قػػػةـ )ؼ( دارػػػر ا صػػػا ةا عاػػػد اسػػػدكل )
 ارادكسطاا ار  اردلاع ارفةكط ردل اإلااا ايارار يارذككر .
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   كاكد  ركؽ ذاا د،رر ا صا ةر    كؿ اف اردرار اركفةػر كارااػا،ا ارلرعةػر رففػةكط
(. كدشػػػةر قػػػةـ 6.64رفمةاػػػر   ةػػػا كااػػػا قػػػةـ )ؼ( دارػػػر ا صػػػا ةا عاػػػد اسػػػدكل )ديمػػػا 

 ارادكسطاا ار  اردلاع ارفةكط ردل ارمادةةف ايارار ياراك كيةف .

   كاػػكد  ػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػا ةر  ػػػ  ااػػا،ا ارفػػةكط اةسػػرةر كاردراسػػةر كارمتقػػػاا
( 6.64ا عاػػد اسػػدكل )ديمػا ردلاعػػؿ ارمةاػر كاراػػاس   ةػا كااػػا قػةـ )ؼ( دارػػر ا صػا ة

كدشةر قةـ ارادكسطاا ار  اردلاع ارفةكط يفذه ارااا،ا ردل اإلااا ارمادةاا ايارار 
 يارذككر اراك كيةف. 

   عدـ كاكد  ركؽ ذاا د،رر ا صا ةر    اردرار اركفةر رففةكط كاااؿ ارشاصةر ديما
 (. 6.64دكل )ردلاعؿ ارمةار كارااس   ةا كااا قةـ )ؼ( غةر دارر ا صا ةر عاد اس

 نتائج السؤال الرابع  -4

لئلنثبرررة عمرررى السرررؤال الرابرررع: هرررل يونرررد أ رررر لترثعرررل كرررل مرررن عرررثمم  ف رررة اليررربل  
)موهوبين اعثديين( والصف ) عثصر ا حرثدي عصررا  رثن  عصرر( فر  مصرثدر ال رفوي لردى 

 TOW WAY اسػػداداا اريا ثػػر د فةػػؿ ارديػػاةف ارثاػػا   ا،داػػاه  يمبررة المرحمررة ال ثنويررة  

ANOVA .(ا د م5كدـ رصد ادا ج ذرؾ    ادكؿ ) 
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 (8جدول )
 لبٌان أثر الصف والعٌنة  TOW WAY ANOVAنتائج تحلٌل 

 تقدٌر مستوى المعاناة من الضغوط النفسٌةعلى 

 الضغوط المتغٌر
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرٌة
متوسط 
 المربعات

 الدللة ف

 الصف

 2323 12136 22679 2 52359 الشخصٌة

 2411 2894 2730 2 12460 األسرٌة

 2828 2189 2267 2 2534 الدراسٌة

 2519 2658 2715 2 12430 العالقات

الضغوط 

 كلى
182013 2 92006 2781 2460 

 العٌنة

 2000 9012214 21252853 1 21252853 الشخصٌة

 29242707 1 29242707 األسرٌة
3581276

8 
2000 

 38382290 1 38382290 الدراسٌة
2711281

2 
2000 

 31762625 1 31762625 العالقات
2923282

3 
2000 

الضغوط 

 كلى
477432572 1 477432572 

4138245

9 
2000 

 العٌنة * الصف

 2323 12136 22679 2 52359 الشخصٌة

 2411 2894 2730 2 12460 األسرٌة

 2828 2189 2267 2 2534 الدراسٌة

 2519 2658 2715 2 12430 العالقات

الضغوط 

 كلى
182013 2 92006 2781 2460 

 المجموع

    194 616902000 الشخصٌة

    194 515402000 األسرٌة

    194 752492000 الدراسٌة

    194 565372000 العالقات

الضغوط 

 كلى

972560200

0 
194    

 ( إلى اآلت  :8ندول )ف   TOW WAY ANOVAنتث ج تحميل تصير 
   ركؽ ذاا د،رػر ا صػا ةر  ػ  كػؿ اػف اردراػر اركفةػر كارااػا،ا ارلرعةػر رففػةكط عدـ كاكد

 (. 6.62ديما رفصؼ   ةا كااا قةـ )ؼ( دارر غةر ا صا ةا عاد اسدكل )
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  كاكد  ركؽ ذاا د،رر ا صا ةر    كؿ اػف اردراػر اركفةػر كارااػا،ا ارلرعةػر رففػةكط  ديمػا
(. كدشػةر قػةـ ارادكسػطاا ارػ  6.64د اسدكل )رفمةار   ةا كااا قةـ )ؼ( دارر ا صا ةا عا

 اردلاع ارفةكط ردل ارمادةةف ايارار ياراك كيةف .

  عػػػدـ كاػػػكد  ػػػركؽ ذاا د،رػػػر ا صػػػا ةر  ػػػ  اردراػػػر اركفةػػػر رففػػػةكط كارااػػػا،ا ارلرعةػػػر ديمػػػا
 (. 6.62ردلاعؿ ارمةار كارصؼ   ةا كااا قةـ )ؼ( غةر دارر ا صا ةا عاد اسدكل )

 جـــبئــــنتة الــــبقشـــمن

أشػػػػارا ادػػػػا ج ارسػػػػذارةف اةكؿ كارثػػػػاا  ارػػػػػ  ااالػػػػاض اسػػػػدكل ارفػػػػةكط رػػػػدل ارطفيػػػػػر 
اراك كيةف يارار فر ارثااكةر  كااالاض اسدكل ارفةكط ردل ارطفير اراك كيةف ايارار يارمادةةف. 
كةاكػػف دلسػػةر ذرػػؾ  ػػ  فػػك  اصػػا ص ارطفيػػر اراك ػػكيةف   ةػػا ددادػػر  ػػذه ارل ػػر اػػف ارطفيػػر 

غةر عادةر   فذه ارل ر دادفؾ اف اريدراا ارميفةر اراديدار اا ةاكافـ اف عاؿ د فةؿ ياصا ص 
ااطيػػػ  عاػػػد دمرفػػػفـ راصػػػدر اػػػف اصػػػادر ارفػػػةكط ارالسػػػةر  ككػػػذرؾ قػػػدردفـ عفػػػ  دكظةػػػؼ 

 اسدرادةاةاا  ؿ اشكفر    اردمااؿ ار ارد دةاا ارد  دكااففـ    ار ةاة.
ـ الػس ارشاصػةر كاراك يػر عفػ   ػد سػكا  كقد أكدا ااةر اراظرةػاا كاردراسػاا  ػ  عفػ

أف شاصػةر اراك ػكي ددسػـ يسػااا امةاػر دادفػؼ عػف دفػؾ اردػ  رػدل ارمػادةةف   فػـ أكثػر اػػرأة 
   اكاافر ارد دةاا  ك ـ أكثر ادراكا رفاكاقؼ  ك ـ عف  دراةر يأاي ةاكافـ أف ةيػذركا افػدا  ػ  

يػػذؿ افػػد أكيػػر ةاكػػافـ اػػف اادػػاج أم اشػػكفر دػػكااففـ  كاػػا أافػػـ ةشػػمركف  ػػ  اركقػػا ذادػػي يػػأف 
 عاػػػؿ اةػػػد الةػػػد  كةاكػػػافـ  ػػػؿ اراشػػػكتا كاكاافػػػر ارد ػػػدةاا كارفػػػةكط اردػػػ  ةدمرفػػػكف رفػػػا 

 (Chemi, 2012 .) 
ك ذا ةذكد أف قدراا اراك كي داكاي اف ا،عدااد عف  اردكا ؽ كاكاافر ادطفياا ار ةاة 

ادكااػػػػؿ ريدرادػػػػي ارميفةػػػػر يااػػػػاح  ػػػػ  اقااػػػػر عتقػػػػاا شاصػػػػةر ااا ػػػػر كاػػػػف اػػػػتؿ اردكظةػػػػؼ ار
كا،المارةر   فت عف دكا ر ارلفـ رذكادفـ كا ارةف ادةار ريدرادفـ ارامر ةر  اةار ارذم ةامففـ 
قػػادرةف عفػػ  اردمااػػؿ اػػر ارفػػةكط كارصػػراعاا  ػػ  اادفػػؼ ارااػػا،ا يلاعفةػػر أكثػػر اػػف غةػػر ـ 

 . (1646)ارافف   
ر ـ  ػػ  اراصػػا ص ا،المارةػػر  ( أف اراك كيػػكف ةداةػػزكف عػػف غةػػ4666كةذكػػد اػػركاف)

 فػػـ اسػػديركف االمارةػػا  كةداةػػزكف يفػػيط ارػػالس كارسػػةطرة كارد اػػؿ  كارثيػػاا ا،المارةػػر  كاريةػػادة 
 كا،كدلا  ارذاد   كاراةؿ ار  اراااطرة كاإلقداـ.
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كددلػؽ ادػا ج اردراسػاا كاري ػكا اردػ  أارةػا  ػ   ػذا ارااػاؿ عفػ  أف امظػـ ارادلػكقةف 
كاػػػداا  أك االمػػػار   كاسػػػديترةر ذادةػػػر. أاػػػا عػػػف ارصػػػلاا ا،ادااعةػػػر اردػػػ   ةدادمػػػكف ياسػػػديرار

ةداةػػزكف يفػػا   فػػـ قػػادركف عفػػ  قةػػادة أقػػراافـ  ػػ  ارادرسػػر كاارافػػا  كيايػػدكر ـ  ػػؿ اراشػػكتا 
دارة ار ػكار كارايػاش كاردلػاكض يشػأف اريفػاةا ار ةادةػر اردػ   اراااار عف اردلاعؿ ار ا ارةف  كا 

ا أافػػـ ا يكيػػكف اػػف أقػػراافـ كرػػدةفـ اةػػؿ ارػػ  ارايػػادرة رفاشػػاركر  كا،سػػدمداد ةدمرفػػكف رفػػا. كاػػ
كركياسػػػكف (chan , 2002) ريػػػذؿ ارافػػػد كديػػػدةـ اراسػػػاعدة.  ةػػػا أكفػػػ ا دراسػػػاا شػػػاف

(Robinson, 2002)  كيةكر كيرةدار كةلاف(Baker, Bridger, Evans ,1988)   كاةفارا
(Neihart, 2001 ( ككػػترؾ )Clark , 2002  أف ارطفيػػر اراك ػػكيةف ةداةػػزكف يػػارظفكر  )

ارايكػػػػػر ةااػػػػػاط اداػػػػػاةزة اػػػػػف اراماراػػػػػر ارلكرةػػػػػر اثػػػػػؿ اردلكةػػػػػر ارادشػػػػػمي كد سػػػػػس ارادرديػػػػػاا 
كاردماةاػػػاا كاسػػػداداـ اريةػػػاـ كاردميةػػػراا ارااػػػردة  كةادفكػػػكف قػػػدرة ايكػػػرة عفػػػ  دأاةػػػؿ اإلغػػػتؽ. 

 كار غةر اراافار. ككؿ  ذه ارصلاا كياردار   ـ أكثر داايا إلصدار اة كاـ ارادسرعر أك اة
دػػػػامكس  ػػػػ  دمػػػػااففـ اػػػػر ارفػػػػةكط ارالسػػػػةر اردػػػػ  ةدمرفػػػػكف رفػػػػا  ػػػػ   ةػػػػادفـ ارةكاةػػػػر  ي ةػػػػا 
دسػػػاعد ـ عفػػػ  اردمااػػػؿ ي ةاايةػػػر اػػػر اصػػػادر  ػػػذه ارفػػػةكط كد فةففػػػا كديةةافػػػا كاردصػػػدم رفػػػا 

ارطفيػػػػػر أف ( Swaitek ,1664ياكفػػػػػكعةر يػػػػػد، اػػػػػف أف ةسدسػػػػػفاكا رفػػػػػا. كقػػػػػد أكػػػػػد سػػػػػكاةدؾ )
اراك كيةف غاريا اا ةسداداكف سير اسدرادةاةاا دكةلةر ار ارية ر كاة ػراد ارا ةطػةف يفػـ ك ػ  م 
اكػػػار اردػػػأثةر ارسػػػفي   ظفػػػار اسػػػدكل عػػػاٍؿ اػػػف اراشػػػاط  كا  ااكػػػار اراك يػػػر  كاردعايػػػر كارلكا ػػػر  كا 

عفػ  ارشػفرة.  رفاك ير عف  قيكؿ اةقراف  كاردكةػؼ كا،دصػاؿ كاسػاعدة ا اػرةف  كديفةػؿ اردركةػز 
( كاػػكد اسػػدرادةاةاا دكةلةػػر رػػدل  Barber – Marsh , 2007كقػػد أكػػد يػػارير كاػػارش ) 

اراك ػػػكيةف دداثػػػؿ  ػػػ  اةاشػػػطر ارياعثػػػر عفػػػ  ا،سػػػدراا  كا،داا ػػػاا اإلةاايةػػػر كاداػػػاذ اريػػػراراا 
قةػر  ار كةار  كار لاظ عف  ارمتقاا اػر ارػزات  كاةسػرة  ك فػـ دكر اإلةاػاف كارامديػداا اةات

أف اسػػدكل اسػػدرادةاةاا اراكاافػػر اراركػػزة عفػػ   (Yang, 2012كارية ػػر ارداعاػػر. كيػػّةف ةػػااج )
اراشػػػكفر كااػػػا أعفػػػ  رػػػدل ارطفيػػػر اراك ػػػكيةف اياراػػػر ياسػػػدكةادفا رػػػدل ارطفيػػػر ارمػػػادةةف. كاػػػػف 

اردػ  أظفػرا كاػكد  ػرؽ داؿ ( 1664اردراساا ارمريةر ارد  دعاػا  ػذا ا،داػاه دراسػر )زةػداف  
صػػػػا ةا يػػػػةف ارطاريػػػػاا اراك كيػػػػاا كغةػػػػر اراك كيػػػػاا  ػػػػ  اردكا ػػػػؽ ارالسػػػػ  رصػػػػارح ارطاريػػػػاا ا 

 اراك كياا. 
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كقد أظفرا ادا ج ارسذاؿ ارثارا ارااصػر يػأثر كػؿ اػف اراػاس كارمةاػر ارػ  كاػكد  ػركؽ 
ذاا د،رػػػر ا صػػػا ةر  ػػػ  كػػػؿ اػػػف اردراػػػر اركفةػػػر كارااػػػا،ا ارلرعةػػػر رففػػػةكط  ديمػػػا رفاػػػاس  

كط رػػدل اإلاػػاا اياراػػر يارػػذككر  ككاػػكد  ػػركؽ ذاا د،رػػر ا صػػا ةر  ػػ  ااػػا،ا كاردلػػاع ارفػػة
ارفػػػةكط اةسػػػرةر كاردراسػػػةر كارمتقػػػاا  ديمػػػا ردلاعػػػؿ ارمةاػػػر كاراػػػاس  كاردلػػػاع ارفػػػةكط يفػػػذه 

 ارااا،ا ردل اإلااا ارمادةاا ايارار يارذككر اراك كيةف. 

كةد  ارػذم ةمطػ  ارػذككر ارازةػد كةاكف دلسةر  ذه ارادةار    فك  طيةمر اراادار ارك
اػػف ار رةػػر كا،سػػديترةر كارديػػدةر  كاراسػػ كرةاا اياراػػر ياإلاػػاا   ةػػا ةلػػرض ارااداػػر كاةسػػرة 
عف  اإلااا قةكدا دزةد اف  كـ ارفةكط عفةفا   كرذرؾ  فف ةفدزاف ي دكد    ار ركر كاردمااؿ 

امااػػػاة اإلاػػػاا اػػػف ارفػػػةكط  كا،سػػػديترةر ديػػػؿ عػػػف دفػػػؾ اردػػػ  داػػػاح رفػػػذككر  ك ػػػك اػػػا زاد اػػػف
 كاردميةر عافا ااصر يمةار ارمادةةف  ارد  دردلر ردةفا ارفةكط أكثر اف اراك كيةف.

عػدـ كاػكد  ػركؽ ذاا د،رػر ا صػا ةر  ػ  كػؿ اػف اردراػر كأظفرا ادا ج ارسذاؿ اررايػر 
ركؽ اركفةػػر كارااػػا،ا ارلرعةػػر رديػػدةر ارطفيػػر ر اػػـ ارفػػةكط ديمػػا رفصػػؼ  ككػػذرؾ عػػدـ كاػػكد  ػػ

ديما ردلاعؿ ارمةار كارصؼ. ااا ةكشؼ عف كاػكد ادلػاؽ يػةف ديػدةراا ارمةاػر رمػدـ دػأثةر ارصػؼ 
ثػاا  عشػر( كارادرسػر يصػلر عااػر عفػ   - ػادم عشػر –اردراس   ػ  ارار فػر ارثااكةػر )عاشػر 

ديدةر درار اماااة ارطاري اػف ارفػةكط ارالسػةر  ك ػ  اردراػر اردػ  كشػلا ارادػا ج ارسػايير أافػا 
ك ذا اةار عاـ ياراسير رفطفير  ػ  ااةػر ارصػلكؼ  كةراػر ذرػؾ ارػ  أف عةاػر ار ااالفر. يدر 

اردراسر ياااكعدةفا اف طفير ارار فر ارثااكةر  ك   ارار فر ذاا اراظاـ اردراس  اركا د اراطيؽ 
عفػػ  ارااةػػر  كأسػػفكي اردمفػػةـ كارديةػػةـ اراديػػاري رػػالس اراااكعػػر اػػف ارامفاػػةف  ك ػػك اػػا قػػاري 

 ةر ارفةكط ردل ارطتي اراك كيةف كارمادةةف    ارصلكؼ اراادفلر. ديد

( كارد  أشارا ار  كاكد  ػركؽ 1665كدادفؼ  ذه ارادةار ار ادا ج دراسر )ارميكةا   
ذاا د،رػػػر ا صػػػا ةر  ػػػ  دراػػػر اردكةػػػؼ ا،اداػػػاع  كديػػػدةر  اػػػـ ارفػػػةكط كاكاافدفػػػا  سػػػي 

 ارصؼ كرصارح ارصؼ اةعف . 
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 بتـــــــــىصيــــــــــالت

 عمى  وء نتث ج الدراسة؛ توص  البثح ة بثآلت :
  كفر عرةر ا ددة رفدمرؼ أ ـ اشكتا ك اااا ارطتي كارطارياا اراك كيةف  ةاؿ دك ةر

 اررعاةر ارالسةر كاردكاةفةر كاإلرشادةر اإلااا ةر كاركقا ةر كارمتاةر ارتزار.
 لسػػػ  دايمػػػر راراكػػػز رعاةػػػر اراك ػػػكيةف ااشػػػا  ك ػػػدة ذاا طػػػاير اػػػاص رفدكاةػػػي كاإلرشػػػاد ارا

 ياادفؼ اراااطؽ اردمفةاةر رديدةـ ارادااا اإلرشادةر اراادفلر رفطفير اراك كيةف .
  دكاةي ارطتي كارطاريػاا اراك ػكيةف رتاػدااج  ػ  اداا ػاا اادااعةػر ارغكيػر كادطػكرة اػف

 .آلارةف اف  كرفـاتؿ دك ةر اةاشطر كارلرص رفذ،  ارطتي  راا رذرؾ اف  ا دة رفـ كر

 .فركرة قةاس ارفةكط ارالسةر يصكرة دكرةر ردل اراك كيةف 

  عيػػػد دكراا ددرةيةػػػر رفامفاػػػةف ردػػػكعةدفـ يػػػأ ـ أسػػػارةي كاسػػػدرادةاةاا اردمااػػػؿ اػػػر اراك ػػػكيةف
 رالض ارفةكط ارالسةر.

   عيد ادكاا كا افراا رديصةر اةسر ياسدمداداا أياا فـ اراك كيةف ك ااادفـ كاشكتدفـ
ف ةككاػػكا أكثػػر اركاػػر كدلػػاعتن اػػر أياػػا  ـ اراك ػػكيةف اػػف ارااسػػةف  كأف ةسػػاعدك ـ عفػػ  كأ

 دااةر قدرادفـ     دكد ااكااادفـ اركاقمةر  
  اعداد ا افراا كادكاا ردكاةي أكرةا  اةاكر راراعاة ارار فر ارمارةر ارد  ةار يفا أيااذ ـ

ردأكةػد عفػ  أسػارةي اراماافػر اركاردةػر اراك كيةف  كأف ركؿ اافا اصا صفا كاشكتدفا  اػر ا
ارد  دمزز قةار ارمدؿ    اردمااؿ ار أياا فـ كياادفـ عف  ارسكا   كدفة ر ارلرص ذادفػا رفػـ 

  ك ػػ  فػػك  اريػػةـ اراادامةػػر كاردريكةػػر  ػػ  ارااداػػر .ياػػا ةدااسػػي اػػر اصػػا ص كػػؿ اػػافـ
 ارككةد  ارا ا ظ.

 وتقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتٌة :

 تقر يةف ارفةكط كارصتير ارالسةر ردل اراك كيةفارم 
 ارمتقر يةف ارفةكط كار اااا ارالسةر ردل اراك كيةف 
 .ارلركؽ يةف اراك كيةف كارمادةةف    أسارةي ادارة ارفةكط كاردكةؼ امفا 
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 عــــــراجـــــالم

منمررة ةر. (. ارفػػةكط ار ةادةػػر كعتقدفػػا يػػيمض اةاػػراض ارسةككسػػكااد4661ايػػرا ةـ  عفػػ . )
 (  ااامر قطر.4)4  سمركز البحوث التربوية

 (. رساف ارمري  اريا رةم دار ارامارؼ.1665.)ايف ااظكر

(. عاػػاف م دار 1.)ط.إرصررثد الموهرروبين والمترررو:ين(. 1641أيػػك أسػػمد  أ اػػد عيػػد ارفطةػػؼ .)
 اراسةرة رفاشر كاردكزةر.

يةف يارسمكدةر كعتقدفا يمػدد اػف (. اشكتا ارطتي اراك ك 1662اة ادم  ا اد يف عفةثر.)
  داظاي المؤتمر العمم  العرب  الرابع لرعثية الموهوبين والمترو:ينارادةةراا. 

اذسسر ارافؾ عيد ارمزةز كرااري ررعاةر اراك كيةف كاراافػس ارمريػ  رفاك ػكيةف 
 ةكرةك  اةردفم عااف.  45كارادلكقةف 

. اريػػػا رة م اكديػػػر ا،اافػػػك بثت النرسرررية رررفوي الحيرررثا واال ررريرا(. 1661اسػػػااعةؿ  يشػػػرم.)
 اراصرةر. 

. اريػا رةم اكديػر اراففػر ال فوي النرسرية واإلرصرثد األسرري لؤليررثل(. 4663اةشػكؿ عادؿ. )
 اراصرةر.
. اررةػاضم ادةاػر برنثمج الكصف عرن الموهروبين ورعرثيتهم(. 1661عؿ شارع  عيد اهلل اراػا ر.)

 ارفاار اركطاةر رفدمفةـ.ارافؾ عيد ارمزةز رفمفـك كاردياةر  
 . يةدادم دار اركدي.عمم نرس الخواا(. 4663اإلااـ  اصطل .)

الحثنثت النرسية لدى التبلميذ الموهوبين والمترو:ين (. 4112أادةااا   عيد ارك اي اشػري.)
 .اركز رعاةر اراك كيةف  كزارة اردريةر كاردمفةـ  ارسمكدةر بمدينة مكة المكرمة0

مصررثدر ال رفوي النرسررية لرردى معممر  ومعممررثت التربيررة (. 1663 يةػي.) أاطػكاف  رةػا  ػػاـز
 . رسارر اااسدةر  ااامر اراكصؿ  كفةر اردريةر اةساسةر. الخثصة ف  العراق

(. ارفػػػةط ارالسػػػ  كعتقدػػػي يارصػػػتير ارالسػػػةر رػػػدل طفيػػػر كفةػػػر 1644اريةرقػػػدار  دافةػػػد عػػػادؿ.)
  23 – 15(  4) 44  منمة أبحثث كمية التربية األسثسيةاردريةر. 

المصكبلت االنرعثليرة واالنتمثعيرة لميمبرة المتميرزين الممتحقرين فر  (. 1661ار ري   افؼ .)
البرررامج الخثصررة وغيررر الممتحقررين والعررثديين فرر  المرردارس العثديررة فرر  دولررة 

 . رسارر اااسدةر غةر ااشكرة  ااامر ارافةج ارمري   اري رةف. الكويت
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. ارككةػا م مصكبلت االنرعثلية واالنتمثعية لمموهروبين والمتميرزينال(. 1644ار ري   افؼ .)
 دار اراسةفر رفاشر كاردكزةر

 اعفةػػر يراػػااج ارشػػادم ااػػاع   ػػ  اكاافػػر ارفػػةكط  (.1641ار اػػد  اػػاةؼ  ػػدعكس عفػػكاف.)
0 منمرة ارالسةر ردل طفير ارصؼ ارماشر اةساس  يا ا ظر ارالػرؽ  ػ  اةردف

  .456-416(  13)1بحثث والدراسثت، نثمعة القدس المرتوحة لؤل

المصررركبلت السرررموكية لميررربل  المتررررو:ين والعرررثديين فررر  (. 1664ارػػػدرااا   اااػػػد اسػػػةفةج.)
رسارر اااسدةر غةر ااشكرة  ااامر ارافةج  المرحمة المتوسية بدولة الكويت0

 ارمري   اري رةف.

". يةػػػركام دار لعصرررراألمررررال النرسرررية والنسررردية  أمررررال ا(. 1666ارػػػزراد   ةصػػػؿ اةػػػر.)
 ارالا س.

 . اريا رةم دار غرةي رفاشر. العممية اإلرصثدية والعبلنية(. 4663ارشااكم  ا اد ا ركس .)

العرررربلج السررررموك  الحررررديث أسسرررر  (. 4665ارشػػػػااكم  ا اػػػػد  كعيػػػػد ارػػػػر اف  ا اػػػػد ارسػػػػةد.)
 . اريا رةم دار قيا .وتيبيقثت 

السػةر كعتقدفػا يا،سػدااياا اردكةلةػر رففػةكط (. ارصتير ار1642ارطيةن  يشا ر عف  طيةن.)
ارالسػػػػةر رػػػػدل ارطفيػػػػر اراك ػػػػكيةف يارصػػػػؼ ار ػػػػادم عشػػػػر  ػػػػ  دكرػػػػر ارككةػػػػا . 

اػػػػاةك  ااامػػػػر  14-46  0 المررررؤتمر الرررردول  ال ررررثن  لمموهرررروبين والمترررررو:ين
 اإلااراا ارمريةر اراد دة.

لي  موانهررة ال ررفوي الصرربلبة النرسررية وعبل:تهررث ب سررث(. 1641ارميػػدر   اارػػد يػػف ا اػػد .)
النرسررية لرردى عينررة مررن يرربل  المرحمررة ال ثنويررة المترررو:ين دراسرريث والعررثديين 

. رسارر اااسدةر غةر ااشكرة  ااامر أـ اريرل  اراافكر ارمريةر  بمكة المكرمة
 ارسمكدةر.
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 لردى االنتمرثع  والتكيرف القيرثدي والسرموك الرتعمم أسرثلي  ( 2008 ). اكسػ  يسػار ارميػكةا  

 اردريةر  ااامر كفةر ااشكرة  غةر دكدكراه أطرك ر. األردن ف  الموهوبين بةاليم

 اةردف : ارمفةا رفدراساا ارمريةر عااف

(. اإلرشػػػػػػاد ارالسػػػػػػ  كاراك يػػػػػػر  اركاقػػػػػػر اردكةلػػػػػػ  رفطفيػػػػػػر 1661ارمكةفػػػػػػر  سػػػػػػفطاف اكسػػػػػػ  .)
منمررررررررة دراسررررررررثت العمرررررررروم اراك ػػػػػػػػكيةف كارادلػػػػػػػػكقةف  ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػدرس ارةكيةػػػػػػػػؿ. 

  156 – 133( 1) 16  التربوية
(. اردكا ػػؽ ارالسػػ  1643ارلرة ػػاا  عاػػار عيػػد اهلل ا اػػكد كاراػػكاا    اػػرم  ػػتح اراػػكاا  .)

كعتقدي يافاراا اكاافر ارفةكط ارالسػةر رػدل عةاػر اػف ارطفيػر ارادلػكقةف  ػ  
(  ااامر ارشفةد 43) ،منمة الدراسثت والبحوث االنتمثعيةا ا ظر عافكف . 

 .11-12 ار رافر  
( .اراك ير كاراك كيكف  كرقػر ي ػا اػف اكدػي اردريةػر ارمريػ  1641   عف  عيد اراارؽ .)اريرا

  ديػػ   مررؤتمر يسرريث والمحرريي الهررثدي ال ررثن  عصررر لمموهبررةردكرػػر ارافػػةج . 
 اإلااراا ارمريةر اراد دة.

. الموهرروبين والمترررو:ين خصث صررهم واكتصررثفهم ورعررثيتهم(. 1662اريرةطػػ   عيػػد اراطفػػي .)
 م  دار ارلكر ارمري  .اريا رة

الصررررعوبثت الترررر  توانرررر  تنربررررة تسررررريع اليمبررررة (. 4666اريةسػػػػ   عػػػػاار ةاسػػػػر افػػػػةر .)
رسػػػارر اااسػػػدةر غةػػػر ااشػػػكرة  ااامػػػر يةػػػداد  كفةػػػر الموهررروبين فررر  العرررراق0 

 اردريةر  ايف رشد.
 (. ارفػػةكط ارالسػػةر اردػػ  دكااػػي طفيػػر ثػػااكةد  اراداةػػزةف1664اركةكػػ   ا سػػف ا اػػكد أ اػػد.)

(  يةػػداد  1)41  منمررة التربيررة والعمررمكاراداةػػزاا  ػػ  اركػػز ا ا ظػػر اةاػػكل . 
123-144. 
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 العمرر مرن تقدم مع المصدر بي ية المصكبلت بحدا الصعور ف  التفير .(1662ثاار.) اراطةرم 

. رسػارر والعرثديين الموهروبين برين مقثرنة المراهقة: دراسة إلى المت خرا اليرولة
 .اري رةف ارمري   ارافةج ااامر ااشكرة  غةر اااسدةر

 ارادلػكقةف اػف عةاػر رػدل اردراسػ  يارد صػةؿ كعتقدػي ا،المػار  (.ارػذكا 1646سػفاد.) اراففػ  

 ارادلػكقةف اػدارس اػف ارماشػر ارصػؼ طفيػر عفػ  اةدااةػر دراسػر( كارمػادةةف

 (.3)13  دمصق نثمعة منمةداشؽ(.  ادةار    كارمادةةف

. معنرم عمرم الرنرس والير  النرسر (. 4662ا    عػت  ارػدةف .)ااير  ااير عيد ار اةد  ككل
 اراز  ارساير  اريا رةم دار اراففر ارمريةر.

(. 1.)ط. أسررثلي  الكصررف عررن الموهرروبين ورعررثيتهم(. 1643اػػراكف   د ػػ  عيػػد ارػػر اف. )
 عااف م دار ارلكر ااشركف كاكزعكف.

. ارككةػػػام دار اريفػػػـ رفاشػػػر وهبرررةاإلبرررداع والترررروق والم(. 4666اػػػراكف   د ػػػ  عيػػػد ارػػػر اف.)
 كاردكزةر.

 طاطام اكدير اراففر. الموهوبين0( .1666افاؿ  اصرة عيد ارااةد. )

0 القرثهرا: مكتبرة دااةر اإليداع    ارا ؿ ارطلكرر اراادفلػر0 (1666اركرةـ.)  يةي  اادم عيد
 .األننمو المصرية

نيرهم خصث صررهم النرسررية الموهوبررون : رؤيررة سررموكية تصرر(. 4664 سػػااةف   اػػدم  سػػف.)
 اررةاضم اكدي اردريةر ردكؿ ارافةج ارمري  . يرق وأسثلي  رعثيتهم0

. اريػػا رةم اكديػػر االبررداع وتنميترر  مررن منظررور تكررثمم (. 1663 اػػكرة  اصػػرم عيػػد ار اةػػد.)
 اةاافك اراصرةر.

 كعتقدفػااإلسػتاةر  ارااامػر طفيػر رػدل ارالسػةر ارفػةكط .(1664يشػةر.) كار اار  ايةؿ دااف 

 .356-336(  1)41  اإلسبلمية النثمعة منمة  .ردةفـ ارالسةر يارصتير

فثعمية برنثمج إرصثدي عقبلن  انرعثل  فر  تنميرة أسرثلي  (. 1646دردةر  اشكل كـر عاار.)
. رسارر دكدكراه غةر ااشكرة  امفد موانهة ال فوي النثتنة عن أحداث الحيثا

 ة.اردراساا اردريكةر  ااامر اريا ر 
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اشػػػكتدفـ  - ااػػػادفـ -(. ارادلكقػػػكف دراسػػػةان  ػػػ  ااامػػػر داشػػػؽم كاقمفػػػـ1664ز فػػػكؽ  افػػػا. )
 .22_6(م ص4ارمدد ) ،نثمعة دمصق لمعموم التربويةاافر "دراسر اةدااةر". 

 . اريا رة م دار عارـ اركدي. إرصثد الصحة النرسية(. 1661ز راف  ساا  .)

لتوافق النرس  بثلتحصيل الدراسر  لردى اليثلبرثت عبل:ة ا(. 1664زةداف  ر اـ عار ةكسػؼ .)
المترو:ررثت وغيررر المترو:ررثت فرر  المرحمررة المتوسررية بثلمنيقررة الصررر:ية فرر  

  ارااامػر اركطاةػر  المممكة العربيرة السرعودية0 رسرثلة مثنسرتير غيرر منصرورا
 اراافكرةر ارةااةر.

قميرررث خصث صرررهم، المترو:رررون ع(.1664سػػػفةااف  عيػػػد ارػػػر اف سػػػةد  كصػػػلا  غػػػازم أ اػػػد .)
 اريا رةم  اكدير ز را  ارشرؽ. اكتصثفثتهم، ترتيبهم، مصكبلتهم0

دارا ال فوي(. 1664عثااف   اركؽ ارسةد .)  . اريا رةم دار ارلكر ارمري .القمق وا 

(. ارمتقػػر يػػةف اركاارةػػر كاردأاةػػؿ رػػدل عةاػػر اػػف طػػتي ارااامػػر 1666عطةػػر  أشػػرؼ ا اػػد .)
 (.13  )نرس منمة اإلرصثد الارادلكقةف. 

(. اصػػػادر ارفػػػةط ارالسػػػ  رػػػدل طفيػػػر 1666غةػػػا  سػػػماد كياػػػاا  سػػػفةفر كطيػػػش   اػػػاف. )
منمة العمروم اراراكز اررةادةر رفاك كيةف كارادلكقةف كاسدرادةاةاا اردمااؿ امفا. 

  135 – 112(  4)46 التربوية والنرسية

 ن دليرل المعمرم والمربر 0إرصرثد األيررثل الموهروبي(. 1666قطاػاا   ا اػد  كارامػاداا  سػمد .)
 عاافم دار ارةر رفاشر كاردكزةر 

. درااػػرم عػػدااف األيرررثل غيررر العررثديين : سرريكولونيتهم وتعمرريمهم(. 1664كػػار  سػػادااا  .)
 ايرا ةـ اة اد  كافا ايرا ةـ ز فكؽ  يةركام اذسسر اررسارر.

 اثكرةكةر.(. يةركام اراطيمر ارك46. )ط.المنند ف  المفة(. 4653امفكؼ  ركةس. )
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(0 مصكبلت الصحة النرسية لممبدعين مرن تبلميرذ المرحمرة 1663ااس   ا اكد عيد ار فػةـ .)
. اإلسػػكادرةرم دار ارامر ػػر اإلعداديررة، ف :اإلبررداع والموهبررة فرر  التعمرريم العررثم

 ارااامةر .

تونيرر  اليرررل المتررروق عقميررث (. 4652كةػػي اػػةاس كاةكسػػدركف  ارةزايةػػا كدػػك،ف  اسػػدةلاا .)
.دراارم يشػرل  دةػد  ارككةػام اراامةػر ارككةدةػر نع عمم  لآلبثء والمعممينمر 
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Abstract 

The study aimed to identify the level of psychological stress 

among gifted students in the secondary stage in Kuwait. Its most 

important sources are known. The study sample consisted of (60) gifted 

students and (134) ordinary students. The students were selected by 

selecting 90% and above according to the achievement records, applying 

the Raven matrices test, selecting (C +) in this test, and applying the 

formal test to measure creative thinking. Selecting the highest scorers. 

The study tool was applied to them. It is a measure of the psychological 

stress of the researcher. The results revealed a low level of pressure 

among high school gifted students. There were statistically significant 

differences between the gifted and the ordinary in estimating the level of 

total stress, all sources of personal, family, school, and interpersonal 

pressure for the benefit of ordinary people. The results revealed higher 

pressures for females compared to males. There were also statistically 

significant differences in the fields of family pressure, study and 

relationships according to the interaction of the sample and gender, in 

favor of the average females compared to the gifted males in these fields. 

The absence of statistically significant differences in both the total score 

and the sub-domains of the pressures according to the grade level, as 

well as the absence of statistically significant differences in the total 

degree of pressures and sub-domains according to the interaction of the 

sample and the grade. 

Keywords: gifted, psychotropic, secondary. 


