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األهداف االجتماعية والوطنية 
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Giftedness
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Talent

GiftedAbleCreativeIntelligentSuperiorTalented

 :(Single Criterion)واًل: مرحلة املعيار الواحد أ

 IQ)

 (:Criterion) Towثانيًا: مرحلة املعيارين
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 :(Mar land Report)مرحلة املعايري الثالثة  ثالثًا:

 : (Multiple Criterion)مرحلة املعايري املتعددة :رابعًا

 IQ

 IQ

 

  

 

 

 تصنيف تعريفات املوهبة والتفوق :
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 :التعريفات الكمية: أواًل

Nornal Distribution Curve

االجتاهات العامة يف تربية املوهوبني
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 التعريفات اإلجرائية .3
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الطلبة املوهووبني 

 

املشوالالت النفيوية  

   املشوالالت االاادييوة

 

 

  

  5102/5102العام الدراسي 
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SPSS

t=test

SPSS

t
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Rollins & Cross, 2014

)(

 

Blass, 2014

التعرف عل  مدى توافر بعض إلى   هدفت ( دراسة 5105واألشول)وقد أجرى الحدابي 

 يث ، نعاء وتعزصبمىىدينتي الثانوية الموهىىوبيف فىىي المر لىىة  الناقد لدى الطلبة التفكيىىر مهارات 

الموهىىىىىوبيف بمدرسىىىىىة طالب مف الطلبة  ( 61بواقع)، ( طالب وطالبة050بلغ عدد أفراد العينة )

الموشىىكي بمدينىىة  زيد الموهوبىىات بمدرسىىة  ( طالبة مف الطالبات 60بأمانة العاصمة و) الميثىىا  

ولتحقيق أهداف البحث استخدم البا ثان مقياس واطسون / جالسر لقياس مهارات ، تعز

وقد توصل البحث التفسير (،  –االستنباط  –التعرف عل  االفتراضات  –الناقد)االستنتاج التفكير



  منرية صاحل جاسم القطاند/ 

718

والمهىارات ككىل(   )كل مهارة عل   دة لمهارات التفكيىر الناقىد   أن درجة امتالك أفراد العينة ل  إ

وقد أوص  البحث بضرورة الرفع مف مستوى رعاية ، تربويالىىىىىى  الحىىىىىىد المقبىىىىىىول تصل إلىىىىىى  

الموهىىوبيف بىىالمواد ائيراايىىة المنميىىة    اليمنية وتزويد برنامج رعاية فىىي الهمهوريىىة   الموهىىوبيف

 بشكل خاص.والتفكير الناقد بشكل عام للتفكير 

التعرف عل  درجة امتالك ( الىىى  511٢الهعىىىافرا والخرابشىىى  ) دراسة كمىىىا هىىىدفت     

( ٤٩العينة )يىث بلتىت    لمهارات التفكير الناقىد ، األردن في مف مدرسة اليوبيل لطلبة المتفوقيف ا

( إناث وقد ٩٩( ذكور و)21عشر بواقع )لحىىىىاد  العاشر واف الصطىىىىال  مف طالىىىب وطالىىىىب  

(، التحليل  -االستقرار  -دالل االست -)االستنتاج د الناقللتفكير ا ثان مقياس كاليفورنيا البدم استخ

الكلي ولكل مهارة عل   دة مىىف المهمىىو   العينة درجىىات واضح لإلىى  تىىدني  وقد أشارت النتااج 

طىال   للقىد  الناكيىر  برامج لتنمية التفداد بضرورة إعدراسىة  ال صىت أوقد ولمقياس المطبق، عل  ا

 دارس المتفوقيف.مدريس المستخدمة في طرااق التظر في وإعادة النقيف المتفو
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 جمتمع الدراسة

695

 أداة الدراسة

 مقياس الكشف عن المشكالت االكاديمية والنفسية للطلبة الموهوبين

34

 :المقياسصدق 

 فقرات ال بعد بالدرجة الاللية لهمعامالت ارتباط :(1جدول )
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة البعد

 املشالالت األااديية

1 126.1** 11 12600** 
. 12611** 11 12016** 
3 120.6** 1. 12030** 
4 12600** 13 12044** 
0 12436** 14 1206.** 
6 12040** 10 1240.** 
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 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة البعد

4 126.0** 16 12030** 
0 12614** 14 12003** 
0 12004**   

 املشالالت النفيية

1 12434** 11 1261.** 
. 12630** 11 12640** 
3 12010** 1. 12400** 
4 126..** 13 12633** 
0 12410** 14 12000** 
6 120.4** 10 12634** 
4 126.0** 16 12410** 
0 12013** 14 12660** 
0 12064**   

 ال بعد بالدرجة الاللية للمقياسمعامالت ارتباط :(.جدول)
 معامل االرتباط دووووووووووووووووووووالبع

 **.1200 املشالالت األااديية

 **12404 املشالالت النفيية

 :المقياسثبات 
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 ألبعاد املقياس واملقياس االلقيم معامل الثبات : (3جدول)
 ارونباخقيمة معامل ألفا  دوووووووووووالبع

 124.0 املشالالت األااديية

 120.1 املشالالت النفيية
 12001 املقياس االل

 أساليب املعاجلة اإلحصائية

SPSS

 

 

 Pearson Correlation

 

 Cronbach's Alpha

نتائج اليؤال األول: والوي  نو ع علو": ا موا املشوالالت النفيوية الو  تواجوه الطلبوة املوهووبني يف           
 املرحلة املتوسطة يف مدارس دولة الالويت ؟ا

 (: املشالالت النفيية: األوساط احليابية واالحنرافات املعيارية للفقرات4اجلدول )

 ةووووووووووووووووووووووواملشالل الرقم
الوسط 
 ياحلياب

االحنراف 
 املعيار 

 .1213 1200 أقلق عندما أفالر مبيتقبلي. 1
 12143 1200 تقدر املدرسة موهب  وتفوقي.  .
 .1213 1240 أشعر بأني غري مرتاح نفييًا يف املدرسة. 3
 12000 1200 أشعر بأني غري موهوب. 4
 12161 1246 أسرتي ال تعرف معن" املوهبة، أهمية تنميتها. 0
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 12160 .124 ال تهتم باملشالالت النفيية ال  أعاني منها. أسرتي 6
 121.0 .126 اجد صعوبة يف التعبري عن آرائي ومشاعر . 4
 12106 1240 أشعر برغبة يف أداء األنشطة، املشاريع ال  أالف بها.  0
 أشعر بامللل يف األوقات ال  أتواجد فيها يف املدرسة. 0

 .243 12140 

 12040 230. فالار  عل" حممل اجلد من قبل إدارة املدرسة.يتم أخي أ  11
 12130 1230 عدم قدرتي عل" التاليف بيهولة يف بعض املواقف االجتماعية. 11
 121.1 200. أواجه صعوبة يف بناء عالقات جيدة مع الزمالء. .1
 .1213 .123 بعض املدرسني يتضايقون من استفياراتي. 13
 12001 12.0 و  املناسب.أتلق" الدعم املعن  14
 12040 3200 اشعر باالغرتاب، النق . 10
 1214 261. ينتابين الغضب اثريًا. 16
 12116 3241 تتيبيب الروح املعنوية لي بني االرتفاع، االخنفاض. 14
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نتائج اليؤال الثاني: والي  ن ع عل": ما املشوالالت االاادييوة الو  تواجوه الطلبوة املوهووبني يف       
 املرحلة املتوسطة يف مدارس دولة الالويت؟

 (:املشالالت االااديية: األوساط احليابية واالحنرافات املعيارية للفقرات0اجلدول )

 رةووووووووووووووووووووالفق الرقم
الوسط 
 احليابي

االحنراف 
 املعيار 

 1211 1203 بيئة غري مناسبة علميًا للموهوبني. املدرسة 1



  منرية صاحل جاسم القطاند/ 

111

 .1200 3203 ال يوجد مصادر تعليمية خاصة باملوهوبني. .
 1206 1243 عدم الرتايز عل" استخدام التالنولوجيا يف التدريس. 3
 12414 3244 ضعف الوسائل التعليمية اخلاصة باملوهوبني. 4
 12013 32.3 توجد رحالت علمية.  0
 12633 12.3 طريقة املناسبة.يتم متابعة البحوث ال  ُأقدمها واإلشراف عليها بال  6

4 
ال تشوععين علو"    املواقف التعليمية ال  تتم تهيئتها لي يف املدرسوة 

 اإلبداع.
.2.1 12016 

0 
ال تشععين املدرسوة علو" إنتواف أفالوار تتيوم باخليوال العلموي أثنواء         

 دراسة املواضيع العلمية.
.201 1211. 

 .1204 1214 ة العلمية.ال تتوافر لديهم الالفاي املدرسون يف املدرسة 0
 12061 230. عدم توافر املراجع املرتبطة باملواد الدراسية. 11
 12010 12.0 عدم وجود خدمة إلالرتونية للمراجع. 11
 12100 1244 تقيس االختبارات احلفظ فقط. .1
 12114 263. تدريس املقررات العملية بأسلوب نظر . 13
 121.0 1260 عدم التشعيع عل" البحث العلمي. 14

10 
االفتقار إىل الندوات، ورشات العمل ال  أستطيع مون خالاوا التعوبري    

 عن افالار .
3230 121 

 .121 3243 اشعر بامللل، الضعر من املناهج الدراسية التقليدية. 16
 12.31 3210 اعاني من زيادة الطموح، هبوط اإلنتاجية. 14
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Abstract 

The study aimed to identify Academic and psychological 

problems faced by Kuwaiti talented middle school students in an attempt 

to examine them and suggest problems. The population of the study 

consisted of all 7
th

, 8
th

 and 9
th

 grade students enrolled in Kuwaiti schools 

for the school year 2015/2016. The sample of the study consisted of 

(695) male and female students, of whom were talented students. For 

data collection, a (34) items questionnaire distributing on two major 

domains: psychological problems (17 items) and academic problems (17 

items) was developed and administrated to the subjects of the study.     

The results of the study pertaining to the psychological problems 

showed that feelings of alienation and inferiority, swings in morale (low, 

high) were the main psychological problems faced by talented students. 

The results of the study pertaining to the academic problems showed that 

boredom and frustration, lack of adequate learning resources for talented 

students, lack of media for talented students, talent promotion low 

quality special education programs, lack of conferences and workshops, 

lack of scientific field trips, high academic aspirations and low 

productivity were the major problems for talented students. 

The study recommended the need for more attention to the 

wellbeing of talented students as school counselors should address their 

various problems. There is also a need for more educational programs 

targeting teachers, parents and talented students themselves to address 

the psychological and academic needs of talented students to be 

managed based on scientific grounds. Finally, there is a need to take 

special consideration to the school curricula used to teach talented 

students.  

 


