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 مستخمص
محددات تعرف ىدفت الدراسة إلى تحديد خصائص الطبلب المتفوقين دراسًيا، و 

نظر طبلب المرحمة الثانوية بدولة الكويت في ضوء متغيرات التفوق الدراسي من وجية 
الدراسة، وتقديم بعض التوصيات المقترحة لرعاية ومتابعة الطبلب المتفوقين بدولة 

 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي .الكويت. 
ألىمية تعرف طبيعة العوامل المحددة لمتفوق الدراسي وتوصمت نتائج الدراسة 

لمرحمة الثانوية، حتى يتسنى لمجميع تعرفيا والتعامل معيا ووضع طبلب ابالنسبة ل
العوامل كما أظيرت النتائج أن  .الخطط العبلجية واإلثرائية الداعمة لعممية تفوقيم

المتعمقة بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لدى طبلب المرحمة الثانوية قد جاءت في 
ثرة عمى عممية التفوق الدراسي من حيث المرتبة األولي بالنسبة لترتيب العوامل المؤ 

األىمية. في حين جاءت العوامل المرتبطة بالصحة الجسمية لمطبلب في المرتبة 
 األخيرة .

 العوامل المؤثرة ـ التفوق الدراسى :الكممات المفتاحية
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Abstract 
 The study aimed to determine the characteristics of 

students who gifted in studies and define the determinants of 

academic  giftedness from the point of view of secondary school 

students in the State of Kuwait in view of the study variables. The 

study used the descriptive approach. 

 The results of the study reached the importance of 

knowing the nature of the factors determining the giftedness of the 

school for high school students, so that everyone can know and 

deal with them and develop therapeutic plans and enrichment in 

support of their giftedness. The results also showed that the 

factors related to the economic and social level of secondary 

students ranked first in order to determine the factors affecting the 

process of academicgiftedness in terms of importance. While 

factors related to physical health of students came in last place. 
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 مقدمة :
ا من أىم مبلمح العصر ر فييواالستثما ايعد االىتمام بالطاقات البشرية وتنميتي

 ىي المسيطرة في كل المجتمعات المتقدمةالعقول البشرية  بعد أن أصبحت ،الحالي
ا يشكل طاقة حيوية متجددة في مجتمعو والشخص المتفوق دراسيً  .والنامية عمى السواء

ية واالىتمام، مع توفير ما يحتاجو من الرعاكافة أشكال  شريطة أن يوفر لو المجتمع
 . في مختمف المجاالت برامج تربوية تساعده عمى تفجير طاقاتو وقدراتو

 عدم تمعالمج واجب ومن ،األىمية غاية في وطنية ثروة نو المتفوق الطمبة ويمثل

 في تسيم حتى أبنائو مواىب باستثمار مطالب نوإ بل الرعاية، قمةو  باإلىمال تبديدىا

 واستقراره ونأم وضمان وتنمية رفاىية

ولم يوجو االىتمام لممتفوقين ربما لبلعتقاد السائد بأن المتفوق ال يحتاج إلى  .ومستقبمو
رعاية خاصة؛ ألن تفوقو كفيل بأن يسيل عميو األمر ويجعمو يحقق مستويات عالية 

، وىي أن لدراسات المختمفةة ميمة أكدتيا ادون عناء. إال أن ىذه النظرة تغفل حقيق
ا )محمد ا لمرعاية واالىتمام عن الطالب المتأخر دراسيً الطالب المتفوق ال يقل احتياجً 

 .(068، 8106براىيمي، 
عل االتفوق الدراسي ظاىرة تربوية أفرزىا النسق التعميمي في إطار تفإن 

ي يفرزىا النسق طبيعي مع األنساق االجتماعية المختمفة. ىذه الفئة االجتماعية الت
، ومن خبلل الدراسات االجتماعية والتربوية نجد أن لتعميمي ىي فئة الطمبة المتفوقينا

ة التفوق الدراسي منيا ر ىي تتضافر فيما بينيا لكي تحقق ظاىناك جممة من العوامل الت
العوامل الداخمية)الصحة والذكاء(، والعوامل الخارجية)األسرة، المدرسة، القيم 

وفر كميا أو جميا ية، االستراتيجيات الحديثة لمتعمم(، ىذه العوامل حينما تتاالجتماع
عطاء اهلل سحوان، فإنيا ترشحو ألن يكون من فئة الطمبة المتفوقين) لمطالب المتعمم

8102 ،014). 
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 :مشكمة الدراسة
 نم يتطمب الذي ،اكبيرً  اوتكنولوجيً  اعمميً  اتطورً  ىناالر  الوقت في عالمدول ال شيدت

 المادية وثرواتيا طاقاتيا من االستفادة طريق عن وذلك مواكبتو، عمى العمل دولة كل
 طبيعيةال ثروةال فيم ، المتفوقين دااألفر  في تتمثل الثروات وتمك الطاقات وىذه والبشرية،

 دعائم وألنيم، تفوقيم ميادين وتعدد باختبلف كان، مجتمع أي لتقدم ميمةالو  متجددةال

 التحدي يفرضيا حضارية حتمية ورعايتيم بيم االىتمام أصبح لذا اتيملمجتمع القوة

 وذلك والمبدعة، الجيدة وطاقاتيم تيماقدر  استثمار أجل من المعاصر والتكنولوجي العممي

 . ورعايتيم مبكرا عنيم بالكشف إال يأتي لن
 والتحديات تالعقبا من مجموعة الكويت دولة في التعميم تطوير إلى الرامية الجيود واجوتو 

 إنتاج عمى يعمل تقميدي وتربوي ذىني نظاممستندة ل تربوية وضعية في تتمثل التي

 امتصاص عمى القدرة تمتمك التي التقميدي الطابع ذات االجتماعية القيم من منظومة

 .(035، 8101)خالد الرميضي،  التربوية الحياة في نيضوية مبادرة لكل الحيوية الطاقة
 التعميم نوعية تزال ال حيث التعميم، نوعية ىو الكويت في لمتعميم الحقيقي التحدىو 

 السنوات فخبلل كبرى، تحديات تواجو ومازالت المحدودة اإلنجازات ذات الجزئية ىي

 ولقد، وجودة نوعية تحسين عمى التركيز إلى أكثر الحكومة جيود توجيت الماضية القميمة

 في شاركت التى البمدان بين ألدنىا المستوى الكويت في( 2) الصف طبلب احتل

 وكذلك، 8100، في عام   PIRLS بيرلز "،التعميم TIMSS"تيمز" الدولية الدراسات

 بدولة التعميم نظام مخرجات وتقييم لقياس، MESA"  ميزة" الوطنية الدراسة نتائج

 عام في أعمنت التي منتائجل افوفقً ،  والطموحات لآلمال ترقى ال النتائج كانت الكويت

 TIMSS دراسة نتائج والعموم الرياضيات في الدولية باالتجاىات والخاصة،  8108
وزارة )كةمشار  دولة 31 أصل نم 26 المركز في الكويت جاءت، 8100 يف الخامسة

 . (41، 8102التربية والتعميم العالي، 
ظام التعميم الكويتي، بالنالرسوب والتسرب وىو ما ترتب عميو ارتفاع نسب 

 8114-8113غ نسبة الرسوب في التعميم العام الحكومي لممرحمة الثانوية لعام وتبم
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% لمذكور( 03% لئلناث(. أما التسرب فتبمغ نسبتو )08.3% لمذكور(، )04.3)
لوجود ىاتين المشكمتين في التعميم  ا% لئلناث(. وتعد ىذه النسب المرتفعة مؤشرً 06و)

وزارة التربية، حيث النتيجة أو األسباب)العام وىما شديدتا االرتباط ببعضيما من 
 .(84، 8113أكتوبر

إن أسباب الرسوب والتسرب كثيرة حيث حددىا المختصون بدراسة ميدانية إلى 
وزارة )أسباب ترجع لمطالب نفسو، وأسباب مدرسية، وأسباب أسرية، وأسباب اجتماعية

ستيعاب بعض المواد . فالغياب المتكرر لمطبلب وصعوبة ا(001، 8113التربية، يناير 
وقد يكون ذلك نتيجة صعوبة  الدراسية تعد من أسباب تعثر الطبلب وتقميل طموحاتيم.

المقررات الدراسية وكثافتيا مما يجعل الطالب ينفر من العممية  زخمالمناىج الدراسية أو 
ب الحفظ التعميمة، أو بسبب أساليب التعميم والتدريس ففي التعميم الحكومي يتبع المعمم أسالي

بداء الرأى. كما أن ضعف المستويين الثقافي  والتمقين وال يتيح الفرصة لمتعبير وا 
واالقتصادي لؤلسرة يحول دون مواصمة األبناء لمتعميم وتسربيم من أجل العمل ومساعدة 

 . (026، 8102خالد فيد، )اآبائيم ماديً 
ويت بحاجة ماسة أن الطبلب المتفوقين في دولة الكوباستقراء كل ما سبق يتضح 

لمزيد من االىتمام والرعاية منذ لحظة االكتشاف المبكر وبرامج المتابعة وصواًل بيم 
األىداف الموضوعة ليم. ومن ىنا جاءت فكرة الدراسة الراىنة لمبحث عن العوامل الكاشفة 

 .دراسي لدى طبلب المرحمة الثانويةوالمؤثرة عمى التفوق ال
 راسة الراىنة في السؤال الرئيس التالي:ويمكن التعبير عن مشكمة الد

  عوامل التفوق الدراسي من وجهة نظر طالب المرحمة الثانوية في دولة ما
 ؟الكويت
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 :الدراسة أسئمة
 األسئمة الفرعية اآلتية: عنالدراسة الراىنة لئلجابة  ىتسع
 ما خصائص وسمات الطبلب المتفوقين دراسًيا؟ -0

وجية نظر طبلب المرحمة الثانوية بدولة  ما محددات التفوق الدراسي من -8
 الكويت في ضوء متغيرات الدراسة؟

 ما التوصيات المقترحة لرعاية ومتابعة الطبلب المتفوقين بدولة الكويت؟  -1

 أهداف الدراسة:
 :اىنة لتحقيق ما يميالدراسة الر  تيدف

 تحديد خصائص وسمات الطبلب المتفوقين دراسًيا.  -0

ة راسي من وجية نظر طبلب المرحمة الثانوية بدولمحددات التفوق الدتعرف   -8
 الكويت في ضوء متغيرات الدراسة.

 تقديم بعض التوصيات المقترحة لرعاية ومتابعة الطبلب المتفوقين بدولة الكويت.  -1
 :الدراسة هميةأ

 : في الدراسة ىذه أىمية تكمن
 الجتماعيوا النفسي الجو توفير وضرورة لؤلبناء الدراسي التفوق موضوع أىمية -

، والمدرسة األسرة إطار في خاصة امبكرً  اكتشافيم عمى يساعد الذي واألسري
 .رعايتيم في نااالجتماعيت تانالمؤسس ناىات تمعبو الذي والدور

 أسرتو مع وعبلقتومرحمة الثانوية ال في التمميذ بيا يمر التي المراىقة مرحمة أىمية -

 األسرة دور حساسية في اأيضً  دراسةلا أىمية تظير كما التربوي، الجانب من خاصة

 .شخصيتو عمى ذلك تأثير ومدى معو تعامميا وطريقة، المراىق حياة في تمعبو الذي

المتعمقة بالبيئة  السابقة والدراسات البحوث تقصي بعد خاصةموضوع الدراسة  ةحداث -
 الكويتية. 

 بل األمم. من خبلل مخرجاتو في النيوض بمستق التربوي لمنظام العظمى األىمية -
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 الدراسة :  منهج
ية يعتبر من أنسب المناىج البحث نيج الوصفيوفًقا لطبيعة الدراسة الحالية فإن الم

 لمدراسة الحالية.
 أداة الدراسة:

 ة وتطبيقيا:ة الحالية عمى تصميم األداة التاليتعتمد الدراس

 اد الباحثة.فوق الدراسي من إعدالتاستبانة تعرف عوامل  -
 :ةالدراس حدود

 تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية:
)الصفوف من العاشر بدولة الكويت  حدود بشرية: عينة من طبلب المرحمة الثانوية -

  .لمثاني عشر(

ممثمة عن التعميمية  مبارك الكبير ةطقمنبعينة من المدارس الثانوية  حدود مكانية: -
 .بدولة الكويتالمناطق التعميمية 

دراسي األول من العام : تطبيق أداة الدراسة عمى العينة خبلل الفصل الحدود زمانية -
8106 /8107 . 

 :الدراسةمصطمحات 
 تضمنت الدراسة المصطمحات اآلتية: 

 :الدراسي التفوق
 طبقا يقدر بالدرجات و ميارة، في التفوق أو دراسية مادة في التحصيمي اإلنجاز

التقويم  وسائل من غيرىا أو المقننة ضوعيةالمو  االختبارات أو المدرسية لبلختبارات
  (. 02، 8110عبدالرحمان وصفاء، )

 العاديين مستوى من أعمى مستوى إلى أدائو في وصل من ىو والمتفوق دراسًيا:

 يممك أنو أي. لمفرد الوظيفي العقمي المستوى عن تعبر التي المجاالت من مجال في

 المرتفع، المدرسي واإلنجاز العالي التحصيل ىإل يشير وىو  .مرتفعة معرفية عقمية تاقدر 

 الذي الطالب بأنو اتحصيميً  المتفوق ويعرف الذكاء، عمى امؤشرً  يعد قد الجيد فالتحصيل
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 من المتوسطين أو األكثرية فوق ممحوظ بمقدار الدراسي تحصيمو أو إنجازه في يرتفع

 من فئة أعمى فيم وبذلك% ، 71 عن األكاديمي تحصيمو نسبة زادت إذا أي أقرانو،

 .(04، 8118ناديا ىايل،  )األكاديمي التحصيل في الطمبة
وتعرفو الدراسة الحالية بأنو طالب المرحمة الثانوية الذي يعادل معدل تحصيمو 

 % فأكثر في مختمف المواد الدراسية أو في المجموع الكمي.  73
 الدراسات السابقة:

ا، وطبيعة عممية دراسيً تفوقين اقع الطبلب المسعت دراسات عديدة لتعرف و 
مختمفة وفي بيئات دراسية ل مراحالتفوق الدراسي وما تتأثر بو من عوامل ومحددات في 

 -أىم الدراسات وثيقة الصمة بمجاليا البحثيلذا تعرض الدراسة الحالية ىنا ، متنوعة
، مع لؤلقدم تاريخًيا حدثخبلل عرضيا تاريخًيا من األ، وذلك من  -التفوق الدراسي

 . البدء بالدراسات العربية ثم األجنبية
 (::666، محمد براهيمي) دراسة -

الدراسي لدى تبلميذ المرحمة ىدفت الدراسة إلى تعرف العوامل التي تعيق التفوق 
التعميم الثانوي من وجية نظرىم ومن وجية نظر األساتذة الذين يدرسونيم. ومعرفة الفروق 

أثر بيذه العوامل تبًعا لمتغيرات اختبلف المعدل الصفي، بين التبلميذ المتفوقين في الت
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. واختبلف التخصص، واختبلف الجنس. 

عوامل تعيق التفوق الدراسي لدى تبلميذ مرحمة ومن أىم نتائج الدراسة: وجود عدة 
اليب التدريس،و منيا التعميم الثانوي، منيا ما يتعمق بالتفاعل الصفي، ومنيا ما يتعمق بأس

ما يتعمق بالتقويم التربوي. عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين التبلميذ المتفوقين في التأثر 
بيذه العوامل تبًعا لمتغيرات اختبلف المعدل الصفي، واختبلف التخصص، واختبلف 

دريس تعزى وجود فروق دالة إحصائًيا بين التبلميذ المتفوقين في التأثر بأساليب التالجنس. 
 لمتغير اختبلف التخصص )عممي وأدبي( لصالح التخصص األدبي.

 (:6669)أحالم عقاب،  دراسة -
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 لدى الدراسي والتفوق الحياة ضغوط بين العبلقة طبيعة تعرف إلى الدراسة تىدف

، األبناء ضغوطاتالزوج، و  ضغوطات، من خبلل تعرف المتزوجات الطالبات
 التي االجتماعية العبلقات ضغوطات، و االقتصادية الضغوطات ،الدراسية الضغوطاتو 

 . استخدمت الدراسة المنيج الوصفي .  المتزوجات الطالبات ليا تتعرض
 الحياة ضغوط بين إحصائية دالة عبلقة وجود عدمتوصمت نتائج الدراسة إلى 

 ينب اإحصائيً  دالة عبلقة وجود عدم وبالتالي ،المتزوجات الطالبات لدى الدراسي والتفوق

 ضغوطو  االقتصادية الضغوطو  دراسيةال ضغوطوال األبناء ضغوطو  الزوج ضغوط
 .المتزوجات الطالبات لدى الدراسي والتفوق االجتماعية العبلقات

 (: 6669سميرة ونجن، ) دراسة -

 التربوي اإلسيام بين االرتباطية العبلقة قوة مدى تعرفىدفت الدراسة إلى 

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي .  .لؤلبناء الدراسي والتفوق األسري
 والتعاون االستقرار حيث من األسري المناخ أنوكشفت نتائج الدراسة عن 

 األسرة، داخل والحوار التعبير فرص لمجميع تتيح التي الديمقراطية روح سيادة األسري،

 ضوابط لوضع األولياء اكتراث المتفوق، االبن وبين األولياء بين االيجابي التفاعل وجود

 خاصة غرفة تخصيص الحاجات، لسد األسرة موارد كفاية المنزل، خارج االبن يتعممو لما

 مصروفو من االبن حرمان عدم النظافة،و  النظام توفير أحد، يعيقو ال كي المتفوق باالبن

 إظيار المتفوق، لبلبن الصحي بالوضع االىتمام ومتفوق، مراىق وأنو خاصة الخاص

 الرحبلت لبعض الذىاب من حرمانو عدم المدرسي، ونجاحو تفوقو دعن االبن عن الرضا

 . ادراسيً  األبناء تفوق عمى اإيجابيً  تؤثر العوامل ىذه كل النفس ولتجديد لمترفيو
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 (:6669، شافية بوشمال)دراسة  -
 الذكاء بين ارتباطية عبلقة ىناك كانت إذا عما الكشف إلى الدراسة ىدف

 أبعاد بين ارتباطية عبلقة وجود وكذلك، الجامعيين لمطمبة الدراسي والتفوق الوجداني

. استخدمت  الجامعي والمستوى التخصصو  السن متغير ظل في الوجداني الذكاء
 بين ارتباطية عبلقة توجد الكشفت نتائج الدراسة عن أنو الدراسة المنيج الوصفي. 

، الوجداني الذكاء أبعاد بين موجبة ارتباطية عبلقة توجد، الدراسي والتفوق الوجداني الذكاء
 ذات فروق توجد، الدراسي والتفوق الوجداني الذكاء أبعاد بين ارتباطية عبلقة توجد ال

 السن لمتغير ترجع الوجداني الذكاء مقياس عمى البحث عينة أفراد عند إحصائية داللة

 عينة دأفرا عند إحصائية داللة ذات فروق توجد(، 82-88)العمرية الفئة لصالح وكانت

 طمبة لصالح وكانت الجامعي المستوى لمتغير ترجع الوجداني الذكاء مقياس عمى البحث

 الذكاء مقياس عمى البحث عينة أفراد عند إحصائية داللة ذات فروق توجد، ريتالماجس

 . الفمسفة و االجتماع عمم لصالح وكانت الجامعي التخصص لمتغير ترجع الوجداني
 (:6669 )مديحة جاب اهلل،دراسة  -

 المقبمين المتفوقين التبلميذ لدى الطموح مستوى عمى تعرفإلى  سةار دال تفىد
 المتفوقين التبلميذ لدى الطموح مستوى في الفروق تعرف، و البكالوريا شيادة عمى

 لدى الطموح مستوى في الفروق تعرف ،الجنس حسب البكالوريا شيادة عمى المقبمين
 الدراسة اعتمدت .التخصص حسب البكالوريا شيادة ىعم المقبمين المتفوقين التبلميذ
 .الوصفي المنيج عمى

 عمى المقبمين المتفوقين التبلميذ لدى الطموح مستوىأن  ومن أىم نتائج الدراسة
 في اإحصائيً  دالة فروق وجود إلى سةار دال انتيت كما ،امرتفعً  كان البكالوريا، شيادة
 كما، اإلناث لصالح الجنس متغير إلى يعزى سة،االدر  عينة داأفر  لدى الطموح مستوى
 متغير حسب الطموح مستوى في اإحصائيً  دالة فروق وجود عدم النتائج أظيرت

 التخصص
. 
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 (:6667)عماد لعالوي،  دراسة -

والثقافي والتعميمي  االقتصادي المستوى بين العبلقة طبيعةىدفت الدراسة لتعرف 
 مسيرتيم في أبنائيم معاألمور  أولياء تفاعللؤلبناء. وعبلقة  الدراسي والتفوق لؤلسرة

 .استخدمت الدراسة المنيج الوصفي.لؤلبناء الدراسي التفوقب الدراسية
 االقتصادي المستوى بين موجبة ارتباطية عبلقة وجودوانتيت الدراسة إلى 

 الثقافي المستوى بينموجبة  عبلقة وجود، وكذلك لؤلبناء الدراسي والتفوق لؤلسرة

 نفس يجدون المتفوقين التبلميذ كل أنكما  .لؤلبناء الدراسي والتفوق لؤلبوين يوالتعميم

 يوليو الذي الكبير باالىتمام ذلك ويفسر أوليائيم، قبل من الدراسية مسيرتيم في التفاعل

 أوساطيم اختبلف عمى وذلك التفوق يبمغوا حتى الدراسي المجال في ألبنائيم األولياء

   .  والتعميمية الثقافية أو ماديةال وحالتيم االجتماعية
 (:6667)السعيد دباب،  دراسة -

 حاجات بيةمبت التدريسية الكفايات ارتباط مدى تعرفإلى  سةاالدر  تفدى

)النفسية واالجتماعية والتعميمية(. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي .  اسيً ار د المتفوقين
 المتفوقين حاجات بيةموت التدريسية كفاياتال بين عبلقة توجد ال وأن   سةاالدر من أىم نتائج 

 يممالتع أساتذة إلمام لعدم جعار  وذلك يميةمتع مأ اجتماعية مأ نفسية كانت سواءً  اسيً ادر 

 كفاياتمل ميامتبلك وعدم م،يسيوتدر  ميرعايت وطرق المتفوقين، بخصائص الثانوي
 بحاجة ميف ئر،الجز ا في ايب ولمالمع بالكفايات التدريس في ميتكوين لضعف التدريسية

 .ايوأثنائ الخدمة قبل تدريبمل
 (: 6666)مريم بوزايدة،  دراسة -

ىدفت الدراسة لمكشف عن عبلقة المناخ األسري بالتفوق الدراسي لؤلبناء من 
أوضاع اقتصادية واجتماعية ومستوى تعميمي لموالدين. استخدمت الدراسة المنيج 

 الوصفي. 
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قة موجبة بين المناخ األسري بوضعيو وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عبل
االجتماعي والمستوى التعميمي لموالدين بالتفوق الدراسي لؤلبناء، في حين لم توجد 

 عبلقة بين الوضع االقتصادي لؤلسرة والتفوق الدراسي لؤلبناء. 
 (: 6665)كريم ورياض، دراسة  -

ة الثانوية. لدى طمبة المرحمىدفت الدراسة إلى تعرف عوامل التفوق الدراسي 
 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. 

وكشفت نتائج الدراسة عن أن أىم عوامل التفوق الدراسي ىي: تحقيق رضا 
الوالدين ورضا اهلل سبحانو وتعالي، االعتماد عمى نفسي، وتحمل المسؤولية لضمان 

رسولو، مستقبمي، فيم األسئمة االمتحانية قبل اإلجابة، كون العمم فضيمة عند اهلل و 
 مراجعة الطالب لمتحضيرات اليومية أكثر من مرة . 

 (:6666)خنساء صبري، دراسة  -
 لممؤسسات الدراسي التفوق في المؤثرة العوامل تعرفىدفت الدراسة إلى 

 وتييئة، المعممات أعداد معاىد في المتفوقات الطالبات عمى تعرفيا خبلليا من التعميمية
 والمناىج الحديثة باألجيزة وتزويدىن لين التدريبية كوادرال وتييئة رعايتين مستمزمات كل

 . استخدمت الدراسة المنيج الوصفي.  المناسبة التعميمية
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر العوامل المؤثرة عمى تفوق الطالبات ىي: 

از كفاية المدرسة، مبلئمة المنيج الدراسي لمستويات الطالبات، إنجالقراءة المستمرة، 
 الواجبات المدرسية، مستوى الذكاء، االنتباه والتركيز في أثناء الدرس. 

 (:6666)فاطمة جميل،  دراسة -
 مع التعامل الستراتيجيات المعممين ممارسة درجة تحديد إلى الدراسة ىدفت

 كما، والمديرين المعممين نظر وجية من الحكومية الثانوية المدارس في دراسًيا المتفوقين

 العممي، والمؤىل الجنس،)بالمعممين المتعمقة المتغيرات بعض أثر معرفة إلى ىدفت

 مع التعامل الستراتيجيات ممارستيم عمى(التدريبية والدورات والتخصص، الخبرة، وسنوات

 والمؤىل الجنس،)بالمديرين المتعمقة المتغيرات بعض أثر معرفة وكذلك دراسًيا، المتفوقين
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 كما، االستراتيجيات لتمك المعممين لممارسة تقديرىم درجة عمى(الخبرة وسنوات العممي،

 ستراتيجياتال استخداميم في المعممين تواجو التي المعيقات تحديد إلى الدراسة سعت

لى ا،دراسيً  المتفوقين مع التعامل  الكمية. والدرجة االستراتيجيات تمك أبعاد عبلقة تبيان وا 
 ممارسةأن درجة  النتائج أظيرتاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي . و 

 نظر وجية من الثانوية المرحمة في ادراسيً  المتفوقين مع التعامل استراتيجيات المعممين
 كبيرة وبدرجة ا،جدً  وكبيرة متوسطة بين تتراوح المديرين نظر وجية ومن أنفسيم المعممين

 ستراتيجياتال المعممين استخدام يخص لما النتائج أظيرت كما .الكمية الدرجة عمى اجدً 

 ولصالح الجنس لمتغير يعزى إحصائيا دال فرق بوجود دراسيا المتفوقين مع التعامل

 لممعممين التدريبية الدورات لمتغير يعزى إحصائيا دال فرق وبوجودالذكور،  المعممين

 دالة فروق وجود إلى النتائج تشر لم فيما تدريبية، دورات عمى حصموا من ولصالح

 لممعممين، والتخصص الخبرة، وسنوات العممي، المؤىل غيراتلمت تعزى إحصائيا

 تقديراتيم حيث من لممديرين الخبرة وسنوات العممي، والمؤىل الجنس، ولمتغيرات

 .ادراسيً  المتفوقين مع التعامل في المعممين الستراتيجيات

 استخداميم في المعممين تواجو التي المعيقات أكثر من أن النتائج من تبين وقد

 وكبرىا، المناىج وصعوبة المعمم، وقت ضيق ىي :دراسًيا المتفوقين مع ستراتيجيات التعاملال

 لممدرسة. المادية وضعف اإلمكانيات
 (: 6667)أحمد مساعد،  دراسة -

ىدفت الدراسة لتعرف مشكبلت الطمبة المتفوقين دراسًيا في المرحمة الثانوية 
الطمبة المتفوقين دراسًيا في المرحمة  بدولة الكويت، وكذلك تعرف الفروق في مشكبلت

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي.  .الجنسالثانوية بدولة الكويت تبًعا لمتغيري 
أظيرت نتائج الدراسة أن مشكمة العبلقة مع المدرسة جاءت عمى رأس 

خارجية التي يعاني منيا الطمبة المتفوقين في المرحمة الثانوية بدولة المشكبلت ال
. وفيما يتعمق ، وأن مشكمة مناشدة الكمال جاءت عمى رأس المشكبلت الداخميةالكويت

بأثر متغير الجنس وجدت فروق دالة إحصائًيا لصالح الذكور في المشكبلت الخارجية 
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اآلتية: العبلقة مع األىل، المدرسة، العبلقة مع الزمبلء، البيئة المحيطة واالكتئاب. كما 
ًعا لمتغير الجنس لصالح الذكور في المشكبلت الداخمية وجدت فروق دالة إحصائًيا تب

 اآلتية: الكمال، مفيوم الذات وفمسفة الوجود.
 (:6667)نبيمة الزين،  دراسة -

 والمتأخرين اسيً ادر  المتفوقين الطمبة لدى الضبط مركزلبحث  سةادر ىدفت ال
 ومتوسط ايً سادر  المتفوقين الطمبة درجات متوسط بين فروقمن خبلل تعرف ال ا،سيً ادر 

. استخدمت الدراسة المنيج الضبط مركز مقياس عمى سياادر  المتأخرين الطمبة درجات
 الوصفي. 
 الطمبة درجات متوسط بين فروق دو وج إلىدراسة ال نتائج خبلل من التوصل وتم

 .  الضبط مركز مقياس عمى اسيً ادر  المتأخرين الطمبة درجات ومتوسط اسيً ادر  المتفوقين
 (:6666هلل ناصر، )عبدادراسة  -

ىدفت الدراسة إلى تعرف طبيعة الترويح الذي يمارسو طالب الصف الثالث 
في مدينة الرياض وقت فراغو، وتعرف العبلقة بين نوع الترويح الذي يمارسو  نوياالث

 الطالب والتفوق الدراسي. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي.
متفوقين والطبلب غير المتفوقين انتيت الدراسة إلى وجود تباين بين الطبلب ال

في طبيعة المناشط الترويحية اإلجمالية التي يمارسونيا، كما أن ىناك تباينا بين 
في بعض المناشط الترويحية  الطبلب المتفوقين والطبلب غير المتفوقين

التفصيمية)الحركية والثقافية واالنفعالية والترفييية( التي يمارسونيا، إضافة إلى وجود 
قة إيجابية بين بعض المناشط الترويحية والتفوق الدراسي، ومنيا: نشاط االطبلع عبل

والقراءة والكتابة، ونشاط استخدام البرامج الثقافية في جياز الكمبيوتر، ونشاط استخدام 
 برامج األلعاب بالكمبيوتر. 

 
 
 



 العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي من وجهة نظر طالب المرحمة الثانوية في دولة الكويت
 سموي عبدالهادي الظفيري .د

  -;8- 9102ابريل                                                                          ثالثىنلوا التاسعالعدد 

 (:6666)ليمي عبدالرحمن،  دراسة -
 المدارس في عقمًيا فوقينالمت سمات بعض عن الكشف إلى الدراسة دفتى
 الطبلب عن لمكشف معايير عدة استخدام إلى تدفى كما الخرطوم، بوالية النموذجية
 .الوصفي المنيج ةدراسال استخدمت .عقمًيا المتفوقين
 مستويات بين إحصائًيا دالة ارتباطية عبلقة وجود عن الدراسةنتائج  أسفرتو 
 دالة ارتباطية عبلقة وجود عدم،  هومعايير  الذكاء درجات مع الدراسي التحصيل
 السمات تقدير وقائمة االبتكاري والتفكير الدراسي التحصيل مستويات بين إحصائًيا
 كطبلب النموذجية المدارس وطالبات طمبة لتصنيف المعايير أنسبأن  .السموكية
 تحصيل مع االبتكارية معيار، األساس وتحصيل الذكاء معيار: ىما عقمًيا متفوقين

 العالي المستمر الدراسي التحصيل أن النتائج ىذه من دراسةال خمصت وقد .ثانويال
 بالتفوق منبئين أىم ىما والذكاء الدراسي التحصيل أن كما العقمي، التفوق عمى داللة
 .العقمي

 (:6665)السيد محمد،  دراسة -
 والمتفوقين بالموىوبين الخاصة العربية لمبحوث مسح إجراء إلى الدراسة تدفى

 تعرففي  ااستخدامً  المحكات أكثر لمعرفة ،8118 إلى 0771 عام من الفترة فى
 ما) التعميمية المرحمة : باختبلف المحكات ىذه اختبلف ودرجة والمتفوقين، الموىوبين

 سبيلوفي  أنثي(. – ذكر) والنوع ،(جامعى ثانوى، إعدادى، ابتدائى، المدرسة، قبل
 العممية تمجبلال في المنشورة العربية والدراسات ثلمبحو  بمسح الباحث قام ذلك تحقيق
 مجال في دراسة( 06)منيا، دراسة( 40)لديو وتجمع والدكتوراة، الماجستير ورسائل

 أكثر أن : يمى ما إلى توصل وبتحميميا. المتفوقين مجال فى دراسة( 21)الموىوبين
 مقاييس : يبالترت عمى ىى والمتفوقين الموىوبين عرففي ت ااستخدامً  المحكات

 التحصيل ودرجات الذكاء ومستوى الدراسى، التحصيل ودرجات السموكية، الخصائص
 باختبلف والمتفوقين الموىوبين تعرف في المستخدمة المحكات اختبلفا، معً  الدراسى
 ما مرحمة في ااستخدامً  األكثر السموكية الخصائص محك كان حيث التعميمية، المرحمة
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 التحصيل محك كان بينمااإلعدادية،  والمرحمة بتدائية،اال ةوالمرحم المدرسة، قبل
 المحكات اختبلفوالجامعي،  الثانوى التعميم مرحمتى في ااستخدامً  األكثر الدراسى

 ،(إناث – ذكور) المفحوص جنس باختبلف والمتفوقين الموىوبين تعرف في المستخدمة
 اشتممت التي لمدراسات نسبةبال األولى المرتبة في السموكية الخصائص محك جاء حيث

 المحكات أكثر كان حينفي  امعً  واإلناث الذكور أو فقط، الذكور عمى فييا العينات
 ا.معً  الدراسي والتحصيل الذكاء مستوى محك ىو اإلناث عينة في ااستخدامً 

 (:Sarwar & et al  ،8117 وآخرون ساروار) دراسة -
 المرحمة في دراسًيا المتأخرينو  المتفوقين اتجاىاتإلى تعرف  الدراسة ىدفت

 عينة تكونت  .الطالب بدراسة العبلقة ذات القضايا بعض نحو باكستان في الثانوية
 دراسًيا متفوًقا طالًبا( 008)إلى موزعين الثانوية المرحمة في طالًبا (882)من الدراسة

%( 41) عن عبلمتيم تزيد التي الطمبة اعتبر حيث دراسًيا؛ متأخًرا طالًبا( 008)و
%( 23)عن عبلمتيم تقل ممن دراسًيا المتأخرين الطمبة اعتبر فيما دراسًيا، متفوقين
 أداة وتكونت  .الغرض ليذا إعداده تم الذي العاشر الصف امتحان نتائج إلى استناًدا
 الموجية، الدراسة: ىي أبعاد سبعة عمى موزعة فقرة( 25) تضمنت استبانة من الدراسة
 نحو واالتجاه الدراسة، وطريقة التأخير، وتجنب الدراسة، نحو تجاهالدراسة،واال وعادات
 أفضل اتجاه لدييم دراسًيا المتفوقين أن نتائجيا، أظيرت .التعميم نحو واالتجاه المعمم،
 عبلقة وجود إلى يشير بما دراسًيا، المتأخرين من أفضل دراسية وعادات الدراسة نحو
 بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج تشر ولم لمطمبة، األكاديمي باألداء ليما

 بين فروق وجود إلى النتائج أشارت فيما السبعة األبعاد حول الطمبة من واإلناث الذكور
 .والحضر الريف طمبة

 (: Suk & Moon  ،6668 ومون سوك (دراسة -
 في داخمية مدرسة في والمتفوقين الموىوبين الطمبة مقارنة إلى الدراسة ىدفت

 صحتيم حيث من عادية، ثانوية مدارس في القدرات في ليم مكافئين طبلب مع اكوري
 الطمبة من مجموعتين من الدراسة عينة تكونت  .المدرسية، الحياة عن والرضا النفسية
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 الثانوية، الثانية السنة في طالًبا( 877) وعددىم الرياضيات في العميا القدرات ذوي
 في دراسية مساقات يحضرون طالًبا( 000) ولىاأل المجموعة في الطمبة عدد وكان
 يحضرون طالًبا( 066) عددىا فكان الثانية المجموعة أما عممية، ثانوية مدرسة
 النفسية الصحة لقياس مقياس استخدام تم .عادية ثانوية مدرسة في دراسية مساقات
 أعده الذي المدرسية الحياة عن الرضا مقياس وكذلك الدراسة، مجموعتي في لمطمبة

 أسئمة عمى الثانوية العممية المدرسة طبلب أجاب فقد ذلك إلى باإلضافة الباحثان،
 ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج تكشف ولم المدرسة، في خبراتيم حول مفتوحة
 ذات فروق وجدت بينما  .النفسية الصحة مقياس عمى المجموعتين بين حصائيةإ داللة
 في الطمبة لصالح المدرسية الحياة عن الرضا في المجموعتين بين إحصائية داللة

 المتقدم، لممنيج تقديرىم إلى األولى المجموعة إجابات وأشارت األولى، المجموعة
 .مالمعم لخبرة تقديرىم وكذلك

 : (Garland & Zigler ،6666روزيجم جارالند) دراسة -
 من اليافعين نالموىوبي لدى والسموكية االنفعالية المشكبلت تعرفل الدراسة ىدفت

 العميا العقمية القدرة بين العبلقة دراسة إلى الباحثان ىدف وقد  .العالية العقمية القدرات ذوي
 المراىقينمن  (070) من الدراسة عينة تكونت وقد  .الموىوبين ممراىقينل النفسي والتوافق

 وقدفي . استخدمت الدراسة المنيج الوص  .عاًما( 03-01الذين تراوحت أعمارىم بين )
 مقاييس عمى الموىوبين المراىقين من البحث عينةأن درجات  إلى الدراسة نتائج أشارت

 كما، لممشكبلت الطبيعي والمدى المستوى وفيكانت جيدة،  والسموكية االنفعالية المشكبلت
 إظيار إلى يميمون المرتفعة العقمية دراتالق ذويمن  الموىوبين أن إلى النتائج أشارت

 .المتوسطةالقدرات العقمية ذوي ن الموىوبين م أقل مشكبلت
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
أشارت نتائج معظم الدراسات السابقة إلى أىمية تعرف الطبلب المتفوقين 

شباعيا، وتذليل كافة العقباتتيم احاجتعرف و   المختمفة من أجل العمل عمى تمبيتيا وا 
اكتشافيم وتعرفيم من رعايتيم وتبنى  محكات التي تقف في طريق تفوقيم، وكذلك

االستراتيجيات التدريسية الواجب تطبيقيا مع كما أشارت الدراسات إلى مجاالت تفوقيم، 
ىذه الفئة المميزة. واستخدمت أغمب الدراسات المنيج الوصفي في تحقيق أىدافيا. وقد 

طارىا استفادت الدراسة الراىنة من الدراسات السابقة في تعميق مشكمتيا ال بحثية وا 
 النظري، وما سوف تقوم بو من إجراءات منيجية لتحقيق أىدافيا. 

 إجراءات الدراسة: 
االطبلع عمى األدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بيدف  -

كشف عن المتفوقين مجاالت التفوق، وأساليب ال: تقديم إطار نظري يتناول
 العواملفوقين دراسًيا، حاجات المتفوقين دراسًيا، االىتمام بالمتدراسًيا، مبررات 

، خصائص المتفوقين دراسًيا، ومشكبلت المتفوقين في التفوق الدراسي المؤثرة
 .دراسًيا

 .اوثباتي ا، والتأكد من صدقياستبانة تعرف عوامل التفوق الدراسيإعداد  -

 ة.تطبيق االستبانة عمى عينة الدراس -

 .ايً رصد النتائج ومعالجتيا إحصائ -

 الخروج بالتوصيات واآلليات المقترحة لتعظيم االستفادة من الطبلب المتفوقين .  -
 اإلطار النظري: 

بالتفوق الدراسي من حيث تتناول الدراسة الحالية ىنا أىم اإلشكاليات المرتبطة 
االىتمام بالمتفوقين  مبرراتمجاالت التفوق، وأساليب الكشف عن المتفوقين دراسًيا، 

، خصائص في التفوق الدراسي المؤثرة العواملحاجات المتفوقين دراسًيا، دراسًيا، 
 المتفوقين دراسًيا، ومشكبلت المتفوقين دراسًيا.
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 :مجاالت التفوق 
عمى يظير التفوق في جوانب متعددة وفي صور مختمفة منيا المجاالت اآلتية 

 : (11، 8115الفي فيد، سبيل المثال)
 حتو التفوق الدراسي(.)ويندرج ت المجاالت العقمية -

 المجال اإلبداعي، مثل )الشعر، اإلبداع، الرواية، القصة(. -

المجال العممي، مثل )االختراعات العممية، التكنولوجية، اكتشاف مصادر  -
 الطاقة الجديدة(.

 مجال القيادة االجتماعي)الرئاسة، الزعامة، اإلشراف(. -

ارة، الزخرفة وفنون المسرح، )الرسم، النحت، التصوير والعم مثل المجال الفني، -
 والفنون اإلذاعية والسينمائية(.

 :أساليب الكشف عن المتفوقين دراسًيا 
ىناك عدة أساليب يمكن بواسطتيا الكشف عن المتفوقين دراسًيا ومن أىم 

 : (67، 8102) أحمد صالح،  األدوات المستخدمة في ىذا الصدد مايمي
 االختبارات التحصيمية المقننة. -

 ات الذكاء.اختبار  -

 قوائم اإلنجاز العممي والفني. -

 قوائم تقييم األداء الميني أو الوظيفي بالنسبة لمراشدين.  -

 مقاييس تقدير النواتج الفنية أو األدبية أو الموسيقية.  -

ومن بين المنبئات والمحكات التي يمكن أن يؤخذ بيا في ىذا المستوى بالنسبة 
 لطبلب التعميم الثانوي أيضا ما يمي:

 الفوز في المسابقات العامة العممية واألدبية والفنية والرياضية. -

 .مي أو أكثر في مجمة عممية متخصصةنشر بحث عم -

كسب جوائز مالية أو شيادات تقديرية في مسابقات أدبية أو عممية أو فنية  -
 عمى المستوى القومي.
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 تصميم بعض األجيزة أو اختراع بعض األدوات. -

 المشاركة بالتأليف.  -

جب االىتمام بالكشف عن المتفوقين في وقت مبكر من حياتيم، فالكشف وي
المبكر عنيم يصبح مفتاًحا لمتوصل إلى عدد أوسع من الطاقات البشرية مما يمكن أن 
يوظف في أي مجتمع من المجتمعات بصورة إيجابية. وىناك أساليبب متعددة يمكن 

تفوقين وتعرفيم ولعل أىميا : استخداميا واالعتماد عمييا في عممية الكشف عن الم
المبلحظة المباشرة من قبل األىل والمعممين لعدد من السمات والخصائص التي تميز 

     ولدىم عن غيره من األقران العاديين والتي تشير إلى مظاىر التفوق لديو.  
 االهتمام بالمتفوقين دراسًيا: مبررات 

لتقدم والرفاىية ألفرادىا كافة، تسعى كل المجتمعات المعاصرة لتحقيق التطور وا
مكانات  وال يمكن أن يتحقق ما تصبو إليو المجتمعات إال من خبلل تفعيل قدرات وا 
أفرادىا واستغبلل طاقاتيم الكامنة. والمتفوقون عمى اختبلف أنواعيم أىم مصادر الثروة 

وتوظيفيا م ودعائم القوة في أي مجتمع. ولذلك أصبح االىتمام بالمتفوقين وتنمية قدراتي
حتمية حضارية يفرضيا التحدى العممي والتكنولوجي المعاصر، وينبغي أن يصاحب 
ىذا االىتمام لقدراتيم اعطاء أىمية خاصة في مناىج تعميميم لمجانب الوجداني 
والسموكي، كذلك تقديم برامج متميزة ليم تختمف عن البرامج والخدمات التعميمية المقدمة 

 ك لما يمي: لمطمبة العاديين، وذل
يعد االىتمام بالمتفوقين تحقيًقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطمبة، وذلك بالسماح  -

 لكل طالب يتعمم في حدود ما تسمح بو قدراتو واستعداداتو. 

إن الرعاية الخاصة بالمتفوقين تسيم في استثارة قدراتيم العقمية مما يسيم في  -
 اكتشافيم.

 قدرات الطمبة المتفوقين. المناىج الحالية ال تفي بحاجات و  -
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يعتبر المتفوقون ثروة قومية ميمة يجب الحفاظ عمييا، وعدم إىدارىا وذلك  -
يتوفير الفرص التربوية المناسبة لمساعدتيم عمى تنمية قدراتيم إلى أقصي 

 .(65، 8101فاطمة محمد، درجة )

 دراسًيا المتفوقين حاجات: 
 إضافة العاديين حاجات نفس ميديمف المتفوقين أما ةيمتشاب عامة الناس حاجات

  :(22، 8103)السعيد دباب،  التالية الحاجاتى إل
 نحوه ودافعية عالية قدرة من ميلدي ما مع ليتناسب اإلنجاز من المزيد ىإل ةالحاج -

 .مكاناتا  و  تاقدر  من ميلدي ولما
 نحو وبونىالمو  وب يشعر ما مع ذلك ليتناسب اآلخرين تقدير من المزيد ىإل الحاجة -

 . ميتانجاز إ يؤكد وما ميأنفس
 و ماتيالم دقة مع ليتناسب ووالتوجي تمامىاالو  الرعاية من المزيد ىإل الحاجة -

 مكان أو المدرسة في مالىباإل يشعروا ال لكي و اىنجاز إ ميب المنوط تاالمنجز 

  .العمل
 و ملمبال سيشعر وبىالمو  ألن يممالتع وتفريد خاص سيادر  برنامج ىإل الحاجة -

 .عادي سيادر  برنامج في انخرط ما إذا رالضج

 وورغبات وبميول قةمالمتع جيةيمنالبلو   جيةيالمن النشاطات من المزيد ىإل الحاجة -
 وقدرت بسبب ذلك و اإلضافي المدرسي والعمل الميدانية تاالزيار  مثل وتاوقدر 
 .اإلنجاز مىع

 اآلخرين مع المتعاون والعمل األصدقاء ليوفر االجتماعي االندماج ىإل وحاجت -

 . بةاالغر  و بالغربة يشعر ال ولكي
سمير مخيمر، ويمكن تقسيم حاجات الطبلب المتفوقين دراسًيا كما يمي )

8101 ،003- 005:) 
 لدي والنفسي الوجداني الجانب إلشباع زمةالبل باتمالمتط يىو  :النفسية الحاجات

 :اجة إلى يا الحومن النفسية الحاجات من ايلدي فئة نو وبىوالمو  الفرد،
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  ميتار دومق ميبىبموا فااالعتر . 
 ايكادر ا  و  ايب والوعي ميباستعدادات الذاتي االستبصار. 
 التعبير في والحرية ليةاالستقبل. 
 الذات توكيد. 
 اآلخرين من المشروط غير والتقبل التعاطف، مىع المبني ميالف. 
  مىوأفكار  ميتمأسئ مااحتر. 
 ديديالت وعدم باألمن الشعور. 
 الذات عن موجب وميمف ورةمب . 
 المتخصصة الرعاية من مزيد. 
 اآلخرين تقدير من مزيد. 
 حبال  . 

 قاتالعبل تكوين إلى الحاجة ايومن االجتماعية، باتمالمتط يىو  :االجتماعية الحاجات
 المتفوقين حاجات ومن اآلخرين مع وتفاعل واندماج وتعاون وصداقات االجتماعية
 :، الحاجة إلىاالجتماعية

 الضغوط مع التعامل وكيفية التوافقية، تاار يالم اكتساب  . 
 اآلخرين مع صحي وتواصل المثمرة، االجتماعية قاتالعبل تكوين. 
 االنفعالية لصعوباتاو  سيةاالدر  تالمشكبل ةيمواج. 

 والتجريب التفكير إلى الحاجة مثل التربوية باتمالمتط يىو  :التربوية الحاجات
، الحاجة ايمن تربوية حاجات ايل المتفوقينة وفئ باعإش إلى تحتاج اميوك واالكتشاف،

 :إلى
 والمعرفة ممالتع مصادر واستثمار الذاتي ممالتع تاار يم. 
 والتجريب ميمالع واالكتشاف عاالستطبل. 
 والتفوق بةىالمو  مجال في المعرفي التعمق من المزيد. 
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 في صالخا ميوبموأس م،يالستعدادات متحدية تربوية وأنشطة يميةمتع جىمنا 
 .ممالتعو  التفكير

 عن والبحث األفكار، وفحص مي،مالع والبحث التجريب تاار يم اكتساب 
 .النتائج ومناقشة الواقع عالم في اىواختبار  الفروض حاواقتر  ولمالح

 خاص سيادر  برنامج. 
 اإلتقان درجة إلى ونميص مميتجع التي المعرفية األبنية. 
 المعرفة ىمع الحصول تاار يم . 

 : الدراسي التفوقفي  مؤثرةال العوامل
)مديحة جاب اهلل،  تتعدد العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي، ويمكن تقسيميا إلى

8105 ،87- 11): 
 بالفرد خاصة عوامل : 
 والتي ثيةاور  عوامل إلى تعود التفوق مستويات في الفردية الفروق إنة: ثاالور  -

 العوامل تدخل نسبة يحدد من اكوىن لمتعمم، الفرد قابمية في اصةخ تأثيرىا تبرز
  ).والثمثين الثمث بنسبة) ثيةاالور 

 .المتفوق التمميذ لدى الذكاء من مناسب قدر توفر ضرورةاء: الذك -
 من سياالدر  والتفوق الدافعية بين إحصائيا دالة ةارتباطي عبلقة ىناك :الدافعية -

 .عالية لمتحصيل دافعية لدييم المتفوقين أن أي ساتاالدر  خبلل
 التحصيل من المزيد تحقيق نحو بالمتعمم الدفع في ادورً  يمعب : الطموح مستوى -

 .والتفوق
 نجد حيث، التعميمية المؤسسة نحو اإليجابية االتجاىات: سةاالدر  عن الرضا -

 يدرسون التي التعميمية المؤسسة نحو يجابيةإ اتجاىات نيالمتفوق التبلميذ لدى
 اسي. الدر  تحصيميم عن رضا أكثر ويكونون، بيا
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 مشكبلت البناءة، غير المنافسة أبرزىا ومن: الشخصية المشكبلت بعض -
 نقص التحصيمي، القمق الحضور، عمى ومواظبتيم الطبلبي بالتوافق الخاصة
 ).االستذكار في السيئة العادات الطموح،

 بالبيئة خاصة عوامل : 
 المتفوق لفالطف الوالدة منذ الطفل تحتضن كبيئة كبير دور لؤلسرةة: األسر  -

 عاش الذي المناخ أن ساتاالدر  أثبتت وقد و.أسرت لو تييئو لما ابالغً  اتأثيرً  يتأثر
 والثقافية التربوية تاالمؤثر  في والوفرة الغنى إلى أميل المتفوقين األطفال فيو

 خبلل من وذلك جيد اقتصادي مستوى كذلك واالجتماعي، العاطفي راواالستقر 
 في االرتفاع إلى باإلضافة .التفوق عمى تساعده التي المادية اإلمكانيات توفير

 لدى بالنفس الثقة زرع في ادورً  تمعب فإنيا لؤلسرة واالقتصادي الثقافي المستوى
 من لممزيد بو الدفع قصد وقدر قيمة توانجاز ا  و  ئوار آ بإعطاء ذلك و أبنائيم
 عملال روح وبث طاقتو إحياء خبلل من والتحفيز التشجيع وكذلك العطاء،
 . والتفوق العالي التحصيل في والرغبة والجاد

 توفرت مجتمع من يكونوا أن يغمب المتفوقين األطفال نإ : االجتماعية البيئة -
 بالتفوق العبلقة ذات االجتماعية العوامل بين ومن مناسبة مادية شروط فيو
 وبعضيا تيم،اميار  وتنمية لمتسمية مؤسسات من المجتمع يقدمو ما سياالدر 
 . المعرفة وزيادة التحصيمي المستوى لرفع ونيك

 بحيث سةالمدر  المناسب الجو توفير خبلل من المدرسية البيئة تؤثر : المدرسة -
 إتباع إلى باإلضافة جع،اوالمر  الكتب وتوفير التمميذ حول ةمتمركز  تكون
 المادة يدرس نبأ المتفوق لمتمميذ تسمح بحيث سياالدر  التعجيل تيجيةاإستر 
 سنة في سيينادر  صفين يدرس أي المعتاد من قلأ قصيرة فترة في ةسياالدر 
 الفصل في المتفوقين تعرفو  الكشف في كبير دور لممعممو   .واحدة سيةادر 

 عمى يعمل حيث توجيييم في ودوره بالتبلميذ المباشر اتصالو بفضل وذلك
 عن البحث خبلل من وذلك ممكن حد أقصى إلى تيماقدر  وتنمية استغبلل
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 وبين بينيم التفاوت تقبل عمى ومساعدتيم وتشجيعيم تيمالقدر  مناسبة لوسائ
 الجتماعي. ا تكيفيم في تقابميم التي الصعوبات عمى والتغمب نيمراأق

 وأشارت عينة من الطبلب المتفوقين إلى أن من عوامل تفوقيم:
  .االمتحان وقت الطالب عمى تتراكم ال بحيث الدراسة لمواد اليومي التحضير -
 التحضير أثناء عمييم صعب ما لشرح المختمفة المواد معممي إلى لرجوعا -

 .الدرس لمادة المسبق
، اليومي والتحضير المذاكرة وأوقات، الدراسي الدوام :بين اليومي الوقت تنظيم -

 .الكافي والنوم، والعائمية االجتماعية والواجبات
، 8100جد أحمد، ما) ةاألسر  من والمذاكرة لمدراسة المناسب المناخ تييئة -

000.) 
 :ادراسيً  المتفوقين خصائص
 ( :7-5، 8103عماد لعبلوي، إلى )خصائص المتفوقين دراسًيا وتقسم 

 العامة الخصائص : 
 .كبيرة مفردات ثروة ولدييم ا،أحيانً  المدرسة دخول قبل ارً مبك القراءة يتعممون -
 قميل إلى قطف ويحتاجون وبسرعة غيرىم من أفضل األساسية الميارات يتعممون -

 .التمرين من
 . واستيعابو التجريدي والتعبير الفكر بناء في أقرانيم من أفضل -
 . أقرانيم من واإلشارات التمميح تفسير عمى أقدر -
 ولماذا؟ كيف؟ يسألون ما اغالبً  حاليا، عمى األمور يأخذون ال -
 زمنية ولفترة مبكرة سن عند أنفسيم عمى معتمدين العمل عمى القدرة لدييم -

 . أطول
 . طويمة لمدة واالنتباه التركيز عمى القدرة لدييم -
 . محدودة غير بطاقة يتمتعون -
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 األصدقاء ويفضمون نيوالراشد المدرسين مع الجيد لمتعامل متميزة قدرة لدييم -
 .اسنً  منيم األكبر

 اإلبداعية الخصائص : 
، المشاكل حمول في شتراكيما عند بدائل طرح عمى قادرون مرنون مفكرون -

 ليا ليس اوكأني تبدو وأفكار وأشياء معمومات بين لمربط واإلبداع القدرة دييمل
 . ببعضيا عبلقة

 انجاحً  ويبدون والمعقدة الصعبة المواقف مواجية في التردد وعدم الرغبة لدييم -
 . الصعبة لممواقف الحمول إيجاد في

 . األسئمة أو الفرضيات وبناء الجيد التخمين عمى القدرة لدييم -
 . اآلخرين تجاه عاطفية حساسية ويبدون بحدسيم فونيعر  -
 . االستكشاف حب غريزة من عال بمستوى يتمتعون -
 . الذكية والتخيبلت المزاح يمارسون ما عادة -
 . النظر وجيات اختبلف عند ذلك يظيرون ما اوغالبً  أقرانيم من اذىنيً  أنشط -
 الدافعية الخصائص : 

 الوقت في بدقة، بتنفيذه ويقوم يرغبو أو يوإل يوكل عمل أي إلتقان احثيثً  يسعى
 إلى بحاجة وىو الروتينية، األعمال إلى يستريح ال أنو كما بمفرده، العمل يفضل الذي
 مو.عم إلتمام الحث من قميل

 التعميمية الخصائص : 
 . الميمة التفاصيل رؤية وكذلك ميم ىو ما لكل المبلحظة بقوة يتصفون -
 . اسنً  منيم لؤلكبر المعدة مجبلتوال الكتب نءيقرو  ما اغالبً  -
 . الفكرية بالنشاطات اكثيرً  يستمتعون -
 . المفاىيم وبناء وابتكار التجريدي التفكير عمى القدرة ليم -
 . والتأثر األثر لعبلقات ثاقبة نظرة ليم -
 . العامة حياتيم في والترتيب لمنظام محبون -
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 قيمتيال ىي كما المعمومات عمى الحصول لغرض األسئمة حب عندىم -
 .االستعمالية

 في والتضارب التناقض مبلحظة في وسريعين مقيمين ناقدين يكونون ما عادة -
 . اآلراء

 .وسيولة بسرعة واسترجاعيا المواضيع من بكثير اإللمام عمى القدرة عندىم -
 تعميميا عمى القدرة لدييم تكون ما وغالبا بسرعة العممية المبادئ يستوعبون -

 . األشياء أو والناس األحداث عمى
 . القاعدة عن ذيش ما وكشف واالختبلف الشبو أوجو اكتشاف عمى القدرة ليم -
 ويعممون األساسية مكوناتيا إلى ويجزئونيا الصعبة المادة يقسمون ما اغالبً  -

 . معين نظام وفق تحميميا عمى
 . العام واإلدراك الفيم عمى الجيدة القدرة لدييم -
 القيادية الخصائص : 
 . المسئوليات تحمل في كفء -
 . إليو يوكل ما كل ينجز -
 . إليو تحدث إذا بالجميور يعبأ فبل نفسو، في كبيرة بثقة يتمتع -
 . المختمفة البيئات وسط العمل ومرونة التفكير في بالمرونة يتمتع -
 . بيا يشارك التي األنشطة ويدير حولو، من عمى يييمن بطبعو اجتماعي -
 السموكية الخصائص: 
 . والتحقيق لمبحث وفضول ميل وعندىم الغريبة األشياء صلفح الرغبة لدييم -
 .المشاكل بعض تواجييم عندما وخاصة وفعالية ىدف ذات منظمة تصرفاتيم -
 أداء عمى مثابرين يكونون ما وغالبا والبحث لمتعمم الداخمي الحافز لدييم -

 . بأنفسيم تيماواجب
 .جديدة بطريقة األشياء وعمل جديد كل بتعمم يستمتعون -
 . أقرانيم من أطول والتركيز االنتباه عمى القدرة ييملد -
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 . زمبلئيم من لمضغط استجابة وأقل استقبللية أكثر -
 .الحاجة تقتضيو ما حسب اآلخرين مع عدمو من التكيف عمى القدرة لدييم -
 باإلحساس وممم لمجمال ذواق الحس، مرىف فالمتفوق الدعابة، بروح يتمتعون -

 . الفني
 .والبناء اليادم كالسموك المتعارضة النزعات بين لجمعا عمى القدرة لديو -
 . اليقظة أحبلم سموك يظير ما عادة -
 . أقرانيم بين شاذا يبدون ال حتى أحيانا قدراتو يخفي -
 . وجيوده قدراتو حول والحقيقي الواضح اإلحساس لديو يكون ما غالبا -

 : اسيً ادر  المتفوقين مشكالت
 أثناء في عامة األطفال ليا يتعرض التي لمشكبلتا لمعظم المتفوقين األطفالتعرض ي

 األسرة مستوى عمى جوانب ثبلثة من المشكبلت ىذه تعرض حيث الدراسية، مسيرتيم
، 8105شافية بوشمال، ي)التال النحو عمى ليوإ شارةاإل يمكن وذلك والمجتمع والمدرسة

66- 67): 
 مي :ي مايف تتمثل و : األسري المستوى عمى 
 يتعرض التي المشكبلت أخطر من المشكمة ىذه تكون ربما : لوالديةا لالمباالةا -

 وقدراتو بمواىبو امىتماميا أو والديو كتراثا عدم حيث من اعقميً  المتفوق الطفل ليا
 في سواء يحدث وذلك قتميا، أو القدرات ىذه خنق إلى يصل وقد والفنية الدراسية
 خشية ضوء في يحدث أو ائيمأبن بقدرات اطبلقا األمور أولياء شعور عدم ضوء

 . وبينو بينيم التفاىم استمرار دون الطفل تفوق أن الوالدين
 السابقة، المشكمة عكس تعتبر مشكمة وىذه : الطفل تفوق تقدير في المبالغة -

 تؤثر أبنائيم تفوق وتقدير وصف في يبالغون الذين األمور أولياء بسبب حيث
 الطفل دفع عمى إلحاحيم إلى ذلك يرجع وقد ، األبناء ىؤالء تفوق مستقبل عمى
 في التوازن عدم لو يسبب وىذا ، المبير والفني الدراسي النتاج من المزيد إلى

 . لو اآلخرين تقبل مدى وفي االجتماعية الناحية من تزانكاال أخرى مجاالت
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 صور من صورة المشكمة ىذه تمثل حيث : األبناء لتفوق الوالدي االستغالل -
 بناال يعتبر حيث ، والديو قبل من وذلك ، المتفوق بناال لقدرات بشعال االستغبلل

 في وىم ألنفسيم يحققوه أن يستطيعوا لم ما لتحقيق الولدين وسيمة الحالة ىذه في
 ، الفكرية أو االجتماعية أو المينية أو العممية النواحي مختمف في بنيما عمر نفس
 ذلك من قدراتو تمكنو ولم ما امً يو  اطبيبً  يكون أن في يطمح كان الذي فاألب
 بناال عمى ضغطو صورة في ذلك عن ينفس ، عمل أي إلى األمر بو وانتيى
 مكانة إلى تتوق التي األم عمى ينطبق الشيء ونفس، تحقيقو يستطيع لم ما لتحقيق

 إلى وتوجيو طفميا عمى تضغط وبالتالي ليا تحقيقيا زوجيا يستطع لم اجتماعية
  ة. مناسب رغي مجاالت

 وتشمل المدرسة مستوى عمى ،: 
 لمتمميذ وضعت أنيا إذ  :التعميمية األساليب و سيةاالدر  المناهج مالءمة عدم -

 وتمقين الحقائق بحفظ وتعنى والنظم بالتعميمات لتزاماال عمى وترتكز العادي
 بتكارياال التفكير وتحبط الناقد التفكير وتفوق الخيال تئد ثم ومن المعمومات

 . المتفوقون بو يزيتم الذي
 قدرات يشجع فالمدرس : وحاجاته المتفوق لمطفل المعمم فهم في قصور -

 وال دروس من يمقيو لما بالتسميم وييتم بتكار،اال قدرات حساب عمى الذاكرة
 في وشرحيا إنجازىا عميو يتعين دراسية مقررات لديو أن بحجة مناقشتيا، يطيق
 وال المتفوقون يمقييا التي باألسئمة اذرعً  يضيق ما اغالبً  وىو ، محدد زمن

 وتقييد أطروحاتيم كبت إلى ينزع ثم ومن لممسائل المألوفة غير بالحمول يرحب
 .الطميقة الفكرية نزعاتيم
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 المجتمع مستوى عمى : 
 ىؤالء نإ حيث الرفاق أو األقران ضغط مشكمة أو : صداقات تكوين صعوبة -

 في لو مشكبلت حداثإ وأ جميةتي بألفاظ ونعتو ، منو بالسخرية يقومون
 الطمبة يشاكسو ال لكي بالغباء التظاىر إلى المتفوق يمجأ قد لذلك المدرسة،
 . اآلخرون

 عن نتحدث أن اغريبً  يكون قد : بالنقص أو غترابباال المتفوق الطفل شعور -
 الحقيقة ىي ىذه تكون ما كثير أنو يبدو غتراب،باال المتفوق الطفل شعور
 إلى يدفعو ما وىذا اآلخرين عن مختمف أنو يعرف المتفوق طفلفال ، الواقعة

 بعض في – شعوره إلى ىذا يؤدي وقد عنيم نفصالواال اآلخرين عن بتعاداال
 المشكبلت بين فمن ، لذلك بالنقص يشعر وقد منيم أقل بأنو  -األحيان
 توافقو كيفية ىي يواجييا أن المتفوق الطفل عمى التي الخطيرة النفسية

 .اماعيً اجت
 إجراءات الدراسة الميدانية:

طبلب المرحمة تكون مجتمع الدراسة من جميع  : مجتمع الدراسة وعينته
طالًبا ( 4437والبالغ عددىم )ولة الكويت التعميمية بد مبارك الكبيربمنطقة  الثانوية
 .(46، 8104)وزارة التربية، طبًقا آلخر إحصاء بدولة الكويتوطالبة 

المدارس الثانوية الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من  وتم اختيار عينة
 . بمنطقة مبارك الكبير، عمى تشمل العينة مدارس البنين ومدارس البنات

( مفردة خبلل العام الدراسي 022حيث تم توزيع أداة الدراسة عمى )
( 042(، الصالح منيا ألغراض البحث العممي )062. عاد منيا )0202/0202

حسب متغيرات الدراسة )الصف يبين توزيع أفراد العينة ( 0. والجدول )استبانة 
  (.الشعبة، الجنس، الدراسي
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 ( توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغيرات الدراسة6جدول )
 النسبة % العدد البيان

 صف الدراسيال
 20.2 36 عاشرال

 18.8 23 الحادي عشر
 84.2 15 ثاني عشرال

 الجنس
 41.5 63 بنات
 17.1 33 بنين

لمصف الحادي  الشعبة
 (68والثاني عشر)ن 

 20.3 12 أدبي
 36.3 26 عممي

 011 021 اإلجمالي
بنات عن البنين في ( يتضح وجود غمبة فيما يتعمق بتمثيل ال0ومن الجدول )

متغير الجنس، ولطبلب الثانوي تخصص عممي عن تخصص أدبي في متغير الشعبة 
 ق عمى صدق تمثيل العينة لمجتمع الدراسة. . ويدل كل ما سبالعممية

 أداة الدراسة: -
العوامل المؤثرة عمى التفوق  تعرفة ببناء وتطوير استبانة الباحث تقام 

من خبلل دراسة  ،الدراسي من وجية نظر طبلب المرحمة الثانوية في دولة الكويت
. وتكونت الحالية ، وكل ما لو صمة بموضوع الدراسةالدراسات السابقةاألدب التربوي و 

 ومدرستو،اسم الطالب : مل البيانات األساسية مثلشمحورين: األول، و  االستبانة من
  .والصف الدراسي، والجنس، والشعبة العممية لمصفين الحادي والثاني عشر

، وأمام كل عبارة خمسة ة التي تم توجيييا لعينة الدراسةوالثاني شمل عبارات االستبان
ا لمقياس ليكرت وفقً العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي ع مستويات تقيس واق

 : الخماسي، وىي
 ، وخصص ليا خمس درجات.اىامة جدً  -
 ىامة، وخصص ليا أربع درجات. -
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 وخصص ليا ثبلث درجات. ،متوسطة األىمية -

 قميمة األىمية، وخصص ليا درجتان. -

 ، وخصص ليا درجة واحدة. غير ميمة -

وضع عبلمة ) راسة من طبلب المرحمة الثانوية بدولة الكويت، وطمب من عينة الد
 ( أمام المستوى الذي يراه.√

 صدق األداة: 
، حيث سة تم االعتماد عمى صدق المحكمينلمتحقق من صدق أداة الدرا

مجاالت التربية عرضت االستبانة بصورتيا األولية عمى الخبراء والمتخصصين في 
تيا ء الرأي والمبلحظة حول مدى صحة الفقرات ومناسبوقد طمب منيم إبدا .المختمفة

 ،لمعرفة واقع العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي لطبلب المرحمة الثانوية بدولة الكويت
، استقرت أخذ رأي المحكمين وتعديل األداة ، وبعدمع حرية الحذف واإلضافة لمفقرات

 .االستبانة في صورتيا النيائية
  ثبات األداة:
يع ، إذ تم توز ( Test- Re –test)ساب الثبات بطريقة إعادة االختبارتم ح

 ا( طالبً 03)بدولة الكويت بمغ عددىا  االستبانة عمى مجموعة من طبلب المرحمة الثانوية
وبعد مضى أسبوعين تم إعادة تطبيق األداة عمى  ،األساسية بخبلف عينة الدراسة ،وطالبة

وبمغ  مل االرتباط لؤلداة وفق معادلة بيرسون التنبؤية،وبعد ذلك تم حساب معا نفس العينة،
 وىو معامل ثبات عال يعول عميو.  .(،66معامل ثبات األداة ككل )

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:
ومعالجة  ،نية وذلك بعد تطبيق أداة الدراسةا يمي أىم نتائج الدراسة الميدامفي

واقع العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي من وجية م ىنا تعرف حيث يت البيانات إحصائًيا،
تأثيًرا وأقميا وذلك من خبلل بيان أعمي العوامل  ،الكويت بدولة نظر طبلب المرحمة الثانوية

 ،يان أثر متغيرات الدراسة الثبلثة: الجنس، الصف الدراسيوب ،ن وجية نظر أفراد العينةم
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عمى العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي  ،روالشعبة العممية لمصفين الحادي والثاني عش
 ية. وىو ما توضحو الجداول اآلت .لطبلب المرحمة الثانوية بدولة الكويت

 ترتيب أعمي خمسة عوامل مؤثرة عمى التفوق الدراسي (6)لجدو

 المتوسط العوامل م
 الترتيب الحسابي

 تيألسر واالجتماعي  االقتصادي مستوىال 0
 يساعدني عمى التفوق

 األول 2.71

 الثاني 2.70 بشكل دوري ومستمر المدرسية الواجبات نجازإ 8
 الثالث 2.71 ارتفاع مستوى طموحى مقارنة باآلخرين 1
 الرابع 2.67 لمستوى أدائي واستحسانو معممي/معممتي تشجيع 2
 الخامس 2.65 ارتفاع مستوى ذكائي مقارنة باآلخرين 3

 االقتصادي مستوىال التي تنص عمى "( أن العبارة 8)ويتضح من الجدول 
بالنسبة  "،قد جاءت في المرتبة األولييساعدني عمى التفوق تيألسر واالجتماعي 

 لترتيب العوامل المؤثرة عمى التفوق الدراسي من وجية نظر طبلب المرحمة الثانوية
وىي النتيجة التي تكشف  ،(2.71فقد حصل عمى متوسط حسابي قدره) ،يتبدولة الكو 

أفراد عينة الدراسة من طبلب المرحمة الثانوية بالتأثير الواضح والقوي لمعامل  وعي
االقتصادي واالجتماعي ألسرة الطالب وانعكاس ذلك المستوى عمى مستوى تحصيل 
ابنيم الدراسي ومن ثم تفوقو، فالعبلقة بين ىذا المستوى والتفوق الدراسي عبلقة طردية 

قيمة النفقات المباشرة وغير المباشرة التي تنفقيا في غالًبا، وخاصة في ظل ارتفاع 
األسر الكويتية عمى العممية التعميمية بصفة عامة، وفي المرحمة الثانوية خاصة التي 
تعتبر المرحمة الفاصمة إلكمال التعميم العالي والجامعي أو الحصول عمى وظيفة ما 

 بسوق العمل. 
 "،بشكل دوري ومستمر سيةالمدر  الواجبات نجازإفي حين جاءت عبارة " 

، وذلك من (2.70بمتوسط حسابي قدره) ،الثانية لترتيب عوامل التفوق الدراسيبالمرتبة 
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الوعي وجية نظر طبلب عينة الدراسة، وىو األمر الذي يكشف عن درجة عالية من 
نجاز الواجبات والتكميفات  لدى طبلب المرحمة الثانوية بأىمية التحصيل الفوري وا 

؛ لكونيا تعمل عمى تثبيت المعمومات والمعارف بأذىان الطبلب وتساعد في المدرسية
 بقاء أثر التعميم والتعمم، وتجعل الطبلب متيقظين دائًما لكل ما يطمب منيم.

رتبة الثالثة في الم"، ارتفاع مستوى طموحى مقارنة باآلخرينوجاءت عبارة " 
 ،أىمية من وجية نظر عينة الدراسةلترتيب أعمى العوامل تأثيًرا عمى التفوق الدراسي 

الدور الذي تمعبو  وقد يفسر ذلك في ضوء طبيعة، (2.71بمتوسط حسابي قدره )
الدافعية في العممية التعميمية، فكمما كان الطالب لديو دافعية مرتفعة لمتحصيل والدراسة 

وى والتفوق، مقارنة بغيره، كمما زادت رغبتو في التحصيل واإلنجاز حتى يصل لمست
 .الطموح الذي يرغب فيو

المرتبة "، لمستوى أدائي واستحسانه معممي/معممتي تشجيعواحتمت عبارة " 
نظر أفراد العينة،بمتوسط  من وجيةعوامل تأثيًرا في التفوق الدراسي الرابعة ألعمى ال
وىي نتيجة توضح طبيعة الدور الحيوي الذي يؤديو المعمم  ،(2.67حسابي قدره)
، كما تتوافق النتيجة مع نتائج الدراسات المؤكدة عمى الدورا لمحوري بالنسبة لطبلبو

 .لممعمم ، وكونو العنصر الرئيس والفاعل في العممية التعميمية
"، في المنزلة الخامسة ارتفاع مستوى ذكائي مقارنة باآلخرينوجاءت عبارة " 

بشأن عوامل كويت بدولة ال ألكثر العوامل أىمية من وجية نظر طبلب المرحمة الثانوية
ما يمكن تبريره من خبلل رؤية الطبلب وىو  ،(2.65بمتوس حسابي) ،التفوق الدراسي

المتفوقين أنفسيم لذواتيم وتقييميم لمستوى قدراتيم العقمية والتي تساعدىم من وجية 
 .نظرىم عمى التفوق واإلبداع

وامل بالنسبة لع من حيث األىمية عواملويوضح الجدول التالي أقل خمسة 
 وذلك من وجية نظر أفراد العينة. ،التفوق الدراسي

 ترتيب أقل خمسة عوامل مؤثرة عمى التفوق الدراسي (5)جدول 
 الترتيب المتوسط الدور م
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 الحسابي

سبلمة صحتي الجسمية تساعدنى عمى مواصمة  0
 األول 1.16 الدراسة واالستذكار

 الثاني 2.36 ديني يحثني عمى التفوق والنجاح 8
 الثالث 2.37 استمتع بوقت فراغي واستغمو جيًدا 1
 الرابع 2.41 أسرتي تشجعني عمى الدراسة والتفوق 2
 الخامس 2.40 تشجعني عمى التفوق وتيسر سبمو يتمدرس إدارة 3

سالمة صحتي الجسمية تساعدنى عمى ( يتضح لنا أن عبارة "1ومن الجدول )
المرتبة األخيرة لترتيب العوامل المؤثرة عمى "، قد جاءت في مواصمة الدراسة واالستذكار

وبمتوسط  ،المرحمة الثانويةالتفوق الدراسي من وجية نظر أفراد العينة من طبلب 
وقد يعزى ذلك إلى وجود الكثير من الطبلب قد يعانون من بعض  ،(1.16قدره)

الذي  المتاعب والمشاكل الصحية، ومع ذلك يحتمون مراكز متفوقة دراسًيا، وىو األمر
جعل أفراد العينة يقممون من تأثير الناحية الصحية عمى عممية التحصيل واالستذكارو 

 .التفوق
األخيرة  "، في المرتبة قبلديني يحثني عمى التفوق والنجاحوجاءت عبارة " 

 وذلك من وجية نظر عينة الدراسة، ،لترتيب العوامل المؤثرة عمى عممية التفوق الدراسي
(، وقد يعزى ذلك إلى قمة المعمومات المقدمة لطبلب المرحمة 2.36بمتوسط حسابي)

الثانوية والمبينة لقيمة التعمم والتعميم في مختمف األديان السماوية، وعدم جعل المحفز 
اإليماني من ضمن قائمة المحفزات الدافعية لمطبلب نحو التعميمو التعمم والمنافسة 

 .الشريفة بين الطبلب
مرتبة الثالثة من الفي "  تع بوقت فراغي واستغمه جيًدااستم عبارة "وجاءت 

وقد (، 2.37بمتوسط حسابي قدره) ،في عممية التفوق الدراسي أىميةحيث أقل العوامل 
ىذا العامل، فطبلب المرحمة الثانوية بحكم طبيعة  يرجع ذلك إلى صعوبة تحقيق

يتاح ليم أوقات فراغـ فغالًبا  المرحمة وكم وكيف المواد الدراسية التي يدرسونيا، نادًرا ما
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يوميم ما بين المدرسة والمذاكرة والتحصيل بالمنزل، أو تمقي بعض الدروس 
  الخصوصية التي تستيمك الكثير من وقتيم.

جاءت عبارة بالنسبة لمتفوق الدراسي أىمية  ة الرابعة ألقل العواملوفي المؤتب
وقد يفسر ذلك (، 2.41بي قدره)بمتوسط حسا "،أسرتي تشجعني عمى الدراسة والتفوق"

تخوف بعض األسر من الضغط عمى الطبلب  من وجية نظر أفراد العينة من خبلل
بوجود العديد من الضغوط الواقعة عمى الطبلب وخاصة في المرحمة الثانوية؛ إليمانيم 
 . بحكم كونيا مرحمة فارقة في مستقبميم

بالنسبة لمتفوق الدراسي ية أىم وفي المرتبة الخامسة واألخيرة ألقل العوامل
وقد يفسر ذلك من  "،تشجعني عمى التفوق وتيسر سبمه يتمدرس إدارةجاءت عبارة "

قمة احتكاك طبلب المرحمة الثانوية باإلدارة المدرسية؛  وجية نظر أفراد العينة من خبلل
 نظًرا لوجودىم غالًبا داخل فصوليم، أو المعامل المدرسية، ومن ثم تقل فرص المقاء

 بينيم وبين مديري مدارسيم.
ى رؤية طبلب المرحمة الثانوية وأثرىا عموبالنسبة ألثر متغيرات الدراسة 
 .ية ذلكتوضح الجداول اآلت ،لمعوامل المؤثرة عمى عممية التفوق الدراسي

 ثر متغير الجنس عمى ترتيب عوامل التفوق الدراسيأ (6)جدول

االنحراف  المتوسط العدد الجنس
درجة  يمة )ت(ق المعياري

 الحرية
مستوي 
 الداللة

 2.3 801.1 33 بنين 1.111 838 5.814 - 00.5 818.5 63 بنات
 1.13دالة عند مستوى 

ات داللة إحصائية بين فئة الطبلب ( يتضح وجود فروق ذ2ومن الجدول )
 عوىو ما يمكن تفسيره من خبلل تطابق ىذه النتيجة م ،والطالبات، لصالح مجموعة البنات
 عن وزارة التربية والتي تشير إلى أن الطالبات والصادرة ،المؤشرات التربوية لدولة الكويت

 يمثمن الغالبية في جميع المراحل التعميمية بدولة الكويت . 
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ارس المرحمة بمدالدراسية لمصفين الحادي والثاني وعشر  وعن أثر نوع الشعبة
يوضح الجدول  ثرة عمى التفوق الدراسير ذلك عمى رؤيتيم لمعوامل المؤ وأث ،الثانوية

 التالي ذلك.
 أثر متغير الشعبة الدراسية عمى ترتيب عوامل التفوق الدراسي (7جدول )

الشعبة الدراسية 
االنحراف  المتوسط العدد (6:) ن

درجة  قيمة )ت( المعياري
 الحرية

مستوي 
 الداللة

 814.7 7.73 12 األدبية
-0.064 838 1.851 

 816.3 2.80 26 العممية
 1.13غير دالة عند مستوي 

حصائية يمكن عدم وجود فروق ذات داللة إ اومن الجدول السابق يتضح لن
وىو ما  ،النسبة لطبلب المرحمة الثانوية بدولة الكويتبة العمميالشعبة  إرجاعيا لمتغير

مل المحددة من خبلل اتحاد طبلب الشعبتين األدبية والعممية في رؤيتيم لمعوا يمكن تفسيره
ويشير عمى الرغم من اختبلف طبيعة المواد التي تدرسيا كل شعبة.  لمتفوق الدراسي

 عمى وجية نظر أفراد العينة.متغير الصف الدراسي الجدول التالي ألثر 
 ر متغير الصف الدراسي عمى عوامل التفوق الدراسيأث (8جدول )

الصف 
مجموع  مصدر التباين الدراسي

 المربعات
متوسط 

درجة  قيمة )ف( لمربعاتا
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 334.1 0001 لمجموعاتابين  العاشر
 07324 لمجموعاتا داخل الحادي عشر 1.110 831 5.020

55.7 
 81437 الكمي الثاني عشر

 1.13دالة عند مستوى 
لة إحصائية بين المجموعات من الجدول السابق يتبين لنا وجود فروق ذات دال

بلل أن مجموعة طبلب يمكن تبرير ذلك من خو  ،لصالح فئة "الصف العاشر" ،ثالثبل
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الصف العاشر تكون في بداية التحاقيا بالمرحمة الثانوية، ومن ثم تكون أكثر تأثيًرا تجاه 
 العوامل المحددة لمتفوق الدراسي.
 :أهم نتائج الدراسة وتوصياتها

المرتبط بموضوع الدراسة من خبلل العرض السابق لؤلدب التربوي النظري   
تعرض الدراسة الحالية أىم  ،إليو الدراسة الميدانية من نتائجوما توصمت  الحالية،
 وىي:  ،نتائجيا

 طبلب المرحمة تعرف طبيعة العوامل المحددة لمتفوق الدراسي بالنسبة ل أىمية
لمجميع تعرفيا والتعامل معيا ووضع الخطط العبلجية الثانوية، حتى يتسنى 

 .ثرائية الداعمة لعممية تفوقيمواإل
  المرحمة طبلب لدى جاءت العوامل المتعمقة بالمستوى االقتصادي واالجتماعي

بالنسبة لترتيب العوامل المؤثرة عمى عممية التفوق  في المرتبة األوليالثانوية 
بطة بالصحة الجسمية المرت في حين جاءت العوامل .الدراسي من حيث األىمية

 .رتبة األخيرةمطبلب في المل

 ة بما يمي:ي ضوء ما سبق توصي الباحثوف
الكويتي  المجتمع في الشريحة بيذهومديري المدارس  ينالمعمم اىتمام ضرورة -

 المبلئمة الظروف وتوفير ودعميم ،الثانوية العامة مرحمة فيوخاصة 
 لصالحيم وتنميتيا استعداداتيم وتطوير تيماقدر  لتنمية البلزمة واإلمكانيات

 . وتطوره مجتمعيم الحولص
 زيادة خبلل من المتفوقين، التبلميذ طموح مستوى ورفع تنمية بطرق االىتمام -

 أكمل عمى بأعماليم لمقيام مناسبة بيئة لتوفير المعممينو  األولياء عند الوعي
 .وجو

 عمى تساعدىم خدمات من يمزم ما تقديم عمى والمدرسة األسرة قبل من العمل -
 أىدافيم لتحقيق خطط وضع كيفية عمى وتدريبيم حقيقيةال إمكانياتيم معرفة
 . طموحيممستوى  مع تتناسب
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 تناسب أنشطة توفيرممعممين بل يسمح ماب مرونة أكثر اميوجع جىالمنا جعةامر  -
 ضمن التفكير تاار يم دخالا  و  م،يتاقدر  وتتحدى متفوقينطبلب الال مستوى
  .ميةميالتع مجاوالبر  األنشطة

 ومعرفة ادراسيً  المتفوقين تشخيص مجال فيالثانوية  درسيةالم اإلدارات تأىيل -
 . احمي عمى والعمل ومشكبلتيم احتياجاتيم

 الثانوية المرحمة في دراسيا المتفوقين مع التعامل مجال في المعممين تأىيل -
 .الحكومية

 الواقع مع يتفق ماب المتفوقين الطبلب لدى الطموح مستوى تنمية محاولة -
اعداد نجاحيم، يخدم ولما يميوالتعم االجتماعي  ذلكخصيًصا ل إرشادية مجابر  و 

. 
 يميةمالتع الوحدة في األنشطة يلموتق اتيكثاف من يلموالتق جىالمنا في التخفيف -

التي تنمي  التدريس في الحديثة األساليب بتطبيق الحصة وقت يسمح حتى
 .قدرات المتفوقين وتجعميم دائًما في مواقف تحدى ومواجية

 فيالمرحمة الثانوية  معممي تواجو التي المشكبلت عن تكشف دراسات إجراء -
 .ادراسيً  المتفوقين الطبلب مع تعامميم
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 مراجع الدراسة:
المتزوجات دراسة ميدانية  لدى الطالبات الدراسي بالتفوق وعبلقتيا الحياة أحبلم عقاب: ضغوط

ير غير عمى عينة من طالبات الماجستير بقسم عمم النفس، رسالة ماجست
المسيمة،  -منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بوضياف

 .8105الجزائر، 
أحمد صالح سعيد حسين: أنماط التنشئة االجتماعية األسرية وعبلقتيا بقمق االمتحان وبالتفوق 
الدراسي دراسة ميدانية لطبلب المرحمة الثانوية بمدينة شندي بوالية نير النيل، 

 . 8102الة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم درمان اإلسبلمية، رس
أحمد مساعد اليران: مشكبلت الطمبة المتفوقين دراسًيا في المرحمة الثانوية بدولة الكويت، 
المؤتمر العممي العربي الرابع  لرعاية الموىوبين والمتفوقين" مًعا لدعم الموىوبين 

ع التغير"، المجمس العربي لمموىوبين والمتفوقين، والمبدعين في عالم سري
   .8113يوليو  06 -04عمان، 

 الصف طمبة من عينة آراء الكويتية المدرسة في الديمقراطية التربوية خالد الرميضي: الممارسات

، جامعة 2، ع 84الكويت، مجمة جامعة دمشق، مج  دولة في الثانوي الرابع
 . 8101دمشق،  

 الكويت:دراسة تحميميةبلتعميم كما تناولتيا مناقشات مجمس األمة ا قضاياحي: خالد فيد الراج
ناقدة، رسالة دكتوراه غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة، 

8102. 

 أعداد معيد طالبات لدى الدراسي التفوق في المؤثرة خنساء صبري محمد عمي: العوامل

 . 8100، جامعة ديالي ، 0، ع 1 معممات، مجمة عموم الرياضة، مج

 أساتذة كما يدركيا دراسيا المتفوقين حاجات بتمبية وعبلقتيا التدريسية السعيد دباب: الكفايات

الثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية،  التعميم
 . 8103جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 ومن نظرىم وجية من الموىوبين لمطمبة والتربوية واالجتماعية النفسية : الحاجاتمخيمر سمير
، جامعة 0  ع األقصى، جامعة ةممج ،غزة مدينة في معممييم نظر وجية

 . 8101األقصي، 
 أسر من عينة عمى ميدانية دراسًيا دراسة األبناء تفوق في التربوي األسرة سميرة ونجن: إسيام

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية بسكرة مدينة إكماليات متفوقي
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. شافية بوشمال: 8105بسكرة، الجزائر، -واالجتماعية، جامعة محمد خيضر
 بقسم ميدانية الجامعيين دراسة لمطمبة الدراسي بالتفوق وعبلقتو الوجداني الذكاء

سالة قالمة، ر  - 0723 ماي 6 الفمسفة جامعة و النفس عمم وقسم االجتماع عمم
ماي  6ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

 . 8105، الجزائر، 0723

 لمبحوث مسحية دراسة " والمتفوقين الموىوبين عمى التعرف السيد محمد أبوىاشم: محكات
، مجمة أكاديمية التربية الخاصة، 8118إلى  0771 عام من الفترة فى العربية

 .  8111، سبتمبر 1ع 
 بقسم ميدانية الجامعيين دراسة لمطمبة الدراسي بالتفوق عبلقتو و الوجداني شافية بوشمال: الذكاء

قالمة، رسالة  - 0723 ماي 6 الفمسفة جامعة و النفس عمم وقسم االجتماع عمم
ماي  6ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة 

 .8105، الجزائر، 0723
 تربيتيم خصائصيم واكتشافيم عقميا أحمد: المتفوقين غازي وصفاء سميمان سيد الرحمان عبد

 . 8110  ، والتوزيع لمنشر الشروق زىراء مكتبة ومشاكميم،
، 51، ع 06عبداهلل ناصر السدحان: عبلقة الترويح بالتفوق الدراسي: المجمة التربوية، مج 

 .8112 مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، مارس

عطاء اهلل سحوان: التفوق الدراسي في ضوء االستراتيجيات الحديثة لمتعميم،  مجمة الحكمة 
، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، 87لمدراسات التربوية والنفسية، ع 

 . 8102الجزائر،

 لمتبلميذ، عالم الدراسي لؤلسرة بالتفوق والثقافي االقتصادي المستوى عماد لعبلوي: عبلقة
، المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد 31، ع 04التربية، س 

 .8103البشرية، أبريل 

لمتبلميذ، عالم  الدراسي لؤلسرة بالتفوق والثقافي االقتصادي المستوى عماد لعبلوي: عبلقة
، المؤسسة العربية لبلستشارات العممية وتنمية الموارد 31، ع 04التربية، س 

 .8103أبريل  البشرية،
في  دراسًيا المتفوقين مع التعامل في المعممين صوص: استراتيجيات اهلل عبد جميل فاطمة

والمديرين، رسالة ماجستير  المعممين نظر وجية من الحكومية الثانوية المدارس
 .8101غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، 
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اء الوجداني والنوع االجتماعي والتخصص ومستوى التفوق : الذكفاطمة محمد ىبلل الماكي
الدراسي ونمط التعمم والتفكير لدى طمبة المرحمتين الثانوية والجامعية في 
البحرين، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج 

  .8101العربي، 

فوق الدراسي لدى طمبة المرحمة عوامل الت  :دساجر خمف الشمري ورياض رحال حسنكريم عب
 .8101، جامعة بغداد، 2، ع 82الثانوية، مجمة كمية التربية لمبنات، مج 

الفي فيد حسين المطيري: الترتيب الوالدي وعبلقتو بالتفوق الدراسي والقدرات اإلبداعية لدى 
تبلميذ المرحمة الثانوية في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 .8115راسات العميا، جامعة الخميج العربي، الد

 المدارس في آشفيا ومعايير عقمياً  المتفوقين سمات بعض: عبدالعظيم عبدالرحمن ليمى
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة الخرطوم بوالية النموذجية
 .8112الخرطوم، 

وزارة  ،01 ، ع  33إلسبلم، مج ماجد أحمد المومني: التفوق في الحياة الدراسية، ىدى ا
 .8100األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسبلمية، عمان،  

محمد براىيمي: العوامل البيداجوجية المؤثرة في التفوق الدراسي لدى تبلميذ مرحمة التعميم 
الثانوي دراسة ميدانية بمدينة الجفمة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية العموم 

 .  8106انية، جامعة زيان عاشور الجفمة، االجتماعية واإلنس
 سةاالبكالوريا در  شيادة المقبمين عمى المتفوقين التبلميذ لدى الطموح : مستوىمديحة جاب اهلل

ماجستير غير منشورة، كمية العموم  وأورالل، رسالة طولقة بثانويات ميدانية
 .8105اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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 والنشر لمطباعة الفكر دار ،8 ط والموىوبين، المتميزين تربية إلى مدخل: سرور ىايل ناديا

 .8118 عمان، والتوزيع،
 من عينة عمى مقارنة دراسًيا دراسة والمتأخرين المتفوقين الطمبة لدى الضبط نبيمة الزين: مركز
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