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 المستخمص:

التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طالب  الكشؼ عف درجةىدفت الدراسة إلى 
مقارنة مستوى التوافؽ و  الصؼ السادس مف المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا بدولة الكويت.

النفسي االجتماعي بيف طالب الصؼ السادس المتفوقيف والمتأخريف دراسيا بدولة 
ى الدراسة المنيج الوصفي المقارف، حيث تمت المقارنة بيف مستو وظفت الكويت. 

التوافؽ النفسي االجتماعي لدى الطالب المتفوقيف مقارنة بغيرىـ مف المتاخريف دراسيًا. 
وخمصت نتائج الدراسة إلى أف عينة  وطبقت الدراسة مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي.

الدراسة مف طالب الصؼ السادس المتفوقيف دراسيًا يتمتعوف بمستوى مف التوافؽ 
 مقارنة بزمالئيـ مف المتأخريف دراسيًا. النفسي االجتماعي أعمى 

كما أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا في استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغير  
 دراسيًا)ذكر/أنثي(. والمتأخريفجنس طالب الصؼ السادس مف المتفوقيف 
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     التوافق النفسي االجتماعي لدى المتفوقين مقارنة بأقرانهم المتأخرين دراسيًا من تالميذ الصف السادس بدولة الكويت

 د.سموي عبدالهادي الظفيري                                                                
 

 

 1027 ابريل  احلادى والثالثون                                                                                                             العدد 

              
- 19 - 

Psychosocial   Compatibility of Gifted Students  

Compared to their  underachievers  Peers  - the Sixth 

Grade  - Kuwait  

Dr / Salwa Abdulhadi  Al-Thufairi 
College of Basic Education- The Public Authority for Applied 

Education and Training 

Abstract:  

The study aimed  at  discovering the degree of   

Psychosocial  compatibility  for both Gifted  and  

underachievers  students  in Kuwait  of  Sixth grade. In 

addition to compare the level of  Psychosocial   compatibility  

of  sixth  grade  for both Gifted and  underachievers   students 

of  Sixth grade in Kuwait.  

The study used the descriptive comparative methodology, 

making a comparison between the level of  Psychosocial  

compatibility   for Gifted students and  underachievers   

students. The study applied the  Psychosocial  compatibility 

scale.  

The study results were revealed to show that the sample 

of Gifted sixth grade students have a higher Psychosocial   

compatibility  level than their  underachievers   peers.  

It was revealed also that there are no statistical indicative 

differences in the responses of the study sample that can be 

attributed to the variation of gender in sixth grade students for 

both Gifted and  underachievers  (males/females).  

Key words : Psychosocial  compatibility, Gifted students,  

underachievers   students.  
 

Key words : Psychosocial  Adjustment, Gifted students,  

underachievers   . 
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 مقدمه :
لقد تأثرت النظـ التعميمية في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى السواء بالمتغيرات 
العالمية الراىنة، مف قبيؿ: العولمة وانعكاساتيا عمى جميع مناحي الحياة، ثورة المعرفة 
والمعمومات، والتطور اليائؿ والسريع في مجاؿ التكنولوجيا. فقد جعمت ىذه العوامؿ 

حالة حركة دائمة مستمرة؛ مف أجؿ السعي نحو مواكبتيا، واالستفادة مف  العالـ كمو في
المستحدثات التكنولوجية في مجاؿ التعميـ؛ رغبة في تقديـ أفضؿ البرامج التعميمية 

 لمطالب، مما يحقؽ جودة عممية التعميـ والتعمـ، واالرتقاء بمخرجاتيا.
 والنامية عامة المجتمعات ؼلمختم أساسية ضرورة المختمفة بأبعادىا إف التنمية

 بتييئة تعني باعتبارىا ذلؾ؛ في قصوى أىمية البشرية التنمية وتحتؿ خاصة، بصفة منيا

عداد  ولذلؾ .المجتمع في الشاممة التنمية تحقيؽ عمى والقادرة المؤىمة البشرية العناصر وا 

عداد األطفاؿ، طبيعة فيـ عمى العمؿ المسؤوليف عمى يتعيف  الالزمة ناسبةالم األدوات وا 

 الالزمة والتدريبية التربوية مجاالبر  توفير ثـ ومف قدرات، مف لدييـ يوجد ما لتحديد
مكانية كامنة وطاقة كاستعداد األطفاؿ لدى تاالقدر  تمؾ توجد ما غالبا حيث لتنميتيا؛  وا 

 البيئية الظروؼ توافرت إذا حياتيـ مراحؿ عبر نموىـ مع وتتبمور تنمو قد محتممة،
ذا مجاليا، في ابتكاريًا( يكوف فعمي)قد إنتاج صورة في وتحقيقيا لتنميتيا، اسبةالمن  لـ وا 

 ثـ ومف تخبو وقد لالضمحالؿ، األطفاؿ ىؤالء تاقدر  تتعرض فقد الظروؼ تمؾ تتوافر

 .(1523،132والمجتمع)عبدالعزيز الشخص، الفرد مف كؿ عمى فائدتيا تضيع
مف األمـ؛ فيـ قادة المستقبؿ. ويزخر وُيعد الطالب المتفوقوف ثروة أي أمة 

باحتضانو لفئات متعددة مف المتفوقيف  -بصفة عامة، والكويت خاصة  -وطننا العربي 
في المدارس والجامعات بمراحميا وأنواعيا المختمفة، ولكنيـ لألسؼ يخضعوف لنفس 

ذه البرامج البرامج الدراسية التي يخضع ليا غيرىـ، مما يشعرىـ باإلحباط والممؿ؛ ألف ى
 ال تكشؼ عف قدراتيـ وجوانب تميزىـ، أو إثراء خبراتيـ بالطرائؽ المناسبة.  

 الصحة النفسية؛ وعمـ النفس عمـ في وأساسياً  جوىرياً  مفيوماً  التوافؽ إف مفيـو 

المستوى  أكاف عمى سواء التوافؽ لتحقيؽ محاوالت ىي اإلنساف سموكيات معظـ ألف
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جتماعي. فالصحة النفسية تعني توافؽ الفرد توافقًا ذاتيًا اال المستوى عمى أـ الشخصي
وتوافقًا اجتماعيًا حيث يتمثؿ التوافؽ الذاتي في قدرة الفرد عمى حؿ صراعاتو وتوتراتو 
الداخمية باستمرار حاًل مالئمًا، أما التوافؽ االجتماعي فيو قدرة الفرد عمى إقامة 

لتي ينتمي إلييا الفرد ويحظي في نفس عالقات مناسبة ومسايرتو ألعضاء الجماعة ا
 (. 232، 1553الوقت بتقدير واحتراـ الجماعة آلرائو واتجاىاتو)ناجح كريـ، 

 دوافعو والضبط بيف االتزاف إحداث عمى التمميذ بقدرة النفسي إذف يتعمؽ فالتوافؽ

 مختمؼ بو يواجو فعاؿ أدائي سموؾ عنو يصدر السوي المتوافؽ فالشخص النفسي،

 نفسو مع التوافؽ تحقيؽ وبالتالي إيجابية مرضية؛ أساليب بإيجاد كؿ والضغوطاتالمشا

 ورغباتو .  أىدافو لتحقيؽ ميـ مبدأ وأسرتو وىو
 يكوف بحيث اجتماعيًا، ذاتيًا وتوافقاً  توافقاً  الفرد توافؽ تعني النفسية الصحة إف

 إشباع خالليا مف الفرد تطيعوالبيئة، فيس الفرد بيف منسجمة عالقة فييا تتوفر حالة التوافؽ

 المدرسة أحد داخؿ ويعد التوافؽ مطالب. مف البيئة عميو تفرضو ما قبوؿ مع حاجاتو

 البيئة أف إذ مع البيئة تعاممو في الفرد يعايشيا التي النفسي االجتماعي التوافؽ مجاالت

 نظراً  فرد؛االجتماعي لم النفسي التوافؽ تحقيؽ في الفعاؿ بمثابة العالـ ىي المدرسية

 التوافؽ عمى بدورىا تنعكس التي المدرسة القائمة داخؿ والعالقات لطبيعة التعامالت

 .فيو يعيش الذي المجتمع في المدرسة خارج االجتماعي لمفرد النفسي
إف االعتقاد السائد أف الفرد المتفوؽ وعبر مختمؼ أطواره العمرية ىو في معزؿ عف 

الجتماعي؛ كونو يستطيع التغمب عمى ما يعترضو مف التعرض لسوء التوافؽ النفسي وا
مكانات واستعدادات، كؿ ما سبؽ يعد اعتقادًا خاطئًا،  صراعات بما يمتمكو مف قدرات وا 
كوف األفراد المتفوقيف قد يتعرضوف لمشكالت ناتجة غالبًا عف نقص الحاجات التي 

ترضيـ والناتجة عف يريدوف تحقيقيا وميارات التعامؿ الناجح مع المشكالت التي تع
 طبيعة اإلمكانات واالستعدادات وخصائصيـ النفسية والسموكية.

 الدارسيف تواجو اجتماعية تربوية، نفسية مشكمة الدراسي التأخر وفي المقابؿ ُتعد ظاىرة

 المشكمة، ىذه مف كثيراً  يعاني المتأخر والدارس التعميمية، بالعممية صمة ومف ليـ والمربيف
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حساسو بنفسو، ثقتو فقد عمى قد ينعكس شؿبالف شعوره إف  مواجية عمى قادر غير بأنو وا 

 الفشؿ مف يعاني ابنيما يروا عندما واألـ األب كما ينزعج الدراسية، الحياة متطمبات

 مناسبًا، توجيياً  الدارسيف مف الشرائح ىذه إرشاد وتوجيو ضرورة تأتي ىنا ومف الدراسي،

زالة  .(2، 1557قدميـ)أشرؼ فؤاد، دوف ت تحوؿ التي العوائؽ وا 
 ضعؼ أو فقداف  :الخصائص، مثؿ ببعض يتسموف دراسياً  المتأخريف التالميذ حيث إف

 محدودة والخجؿ، قدرات االستقرار، بالذات، عدـ الثقة فقداف في السيولة بالنفس، الثقة

 يةاالنفعال واالنطواء، األعراض االجتماعية المواقؼ مف الذات، االنسحاب توجيو في

 والشعور االنفعالي، الثبات واالكتئاب، وعدـ والخموؿ، والقمؽ المضطربة العاطفية

 قمة إلى الطالب ميوؿ مثؿ أخرى وأعراض الذىف، وشرود والخجؿ، والفشؿ، بالنقص،

 )زياد عمي المجتمع مف وأحياناً  المدرسة، مف المتكرر والغياب بالدراسة، االىتماـ
،1551 ،12 .) 

 :مشكمة الدراسة 
تعتبر مشكمتي الرسوب والتسرب مف أىـ المشكالت التي يعاني منيا نظاـ 
التعميـ الكويتي، وتبمغ نسبة الرسوب في التعميـ العاـ الحكومي لممرحمة الثانوية لعاـ 

% لإلناث(. أما التسرب فتبمغ نسبتو 21.3% لمذكور(، )24.3) 1553-1554
المرتفعة مؤشرًا لوجود ىاتيف  % لإلناث(. وتعد ىذه النسب26% لمذكور( و)23)

أو          المشكمتيف في التعميـ العاـ وىما شديدتا االرتباط ببعضيما مف حيث النتيجة
 (.15:  14، 1553) وزارة التربية،  األسباب

إف أسباب الرسوب والتسرب كثيرة حيث حددىا المختصوف بدراسة ميدانية إلى أسباب 
ة، وأسباب أسرية، وأسباب اجتماعية)وزارة التربية، ترجع لمطالب نفسو، وأسباب مدرسي

(. فالغياب المتكرر لمطالب وصعوبة استيعاب بعض المواد 224: 221، 1553
 الدراسية تعد مف أسباب تعثر الطالب وتقميؿ طموحاتيـ.

 في لوحظ التمميذ، وما لدى لتعمـ الدافعية وتنمية بعث في التوافؽ ألىمية ونظراً 

 مما لمتعمـ دافعيتيـ التالميذ ومستوي أداء مستوي في مف انخفاض األخيرة السنوات
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 لدراسة ىذا لمباحثة قوياً  دافعاً  شكؿ ما ىذا  الدراسي تحصيميـ عمى سمباً  انعكس

فالتوافؽ الجيد مؤثر إيجابي أو دافع قوى يدفع بالفرد إلى التحصيؿ، ويرغبيـ  .الموضوع
عرؼ واقع التوافؽ النفسي االجتماعي لدى في المدرسة، ومف ثـ فمف األىمية بمكاف ت

 الطالب المتفوقيف مقارنة بأقرانيـ مف المتأخريف دراسيًا.
 :الدراسة أسئمة

 تسعي الدراسة الراىنة لإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية:
طالب الصؼ السادس المتفوقيف  مف عينة لدى االجتماعي النفسي التوافؽ مستوى ما -

 ؟المتأخريف دراسيًا بدولة الكويتمقارنة بأقرانيـ مف 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي بيف  -
المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا مف طالب الصؼ السادس بدولة الكويت تعزي لمتغير 

 الجنس)ذكر/ أنثي(؟

 أهداف الدراسة:
الصؼ السادس مف المتفوقيف الكشؼ عف درجة التوافؽ النفسي االجتماعي لدى طالب  -

 والمتأخريف دراسيًا بدولة الكويت.
مقارنة مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي بيف طالب الصؼ السادس المتفوقيف  -

 والمتأخريف دراسيا بدولة الكويت. 
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 فرضا الدراسة:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي بيف طمبة  -
 س المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا بدولة الكويت. الصؼ الساد

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي بيف طمبة  -
الصؼ السادس المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا بدولة الكويت تعزي لمتغير الجنس)ذكر/ 

 أنثي(. 

 :أهمية الدراسة

ف عينة الدراسة مف طالب الصؼ السادس وىي أىمية الفئة المستيدفة بالدراسة حيث إ -
مرحمة تمثؿ بداية المراىقة، كما أنيا تمثؿ فترة انتقالية مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة 

يرات جسمية ونفسية عديدة، حيث غتحمؿ المسؤوليات الحياتية وتتميز ىذه المرحمة بت
عد نياية المرحمة كما ت .يتعرض البعض إلى العديد مف الصراعات الداخمية والنفسية

 االبتدائية وبداية المرحمة المتوسطة في السمـ التعميمي بدولة الكويت.
قد يستفيد منيا اآلباء بشكؿ عاـ لزيادة االىتماـ بالجوانب النفسية خصوصًا في ىذه  -

 المرحمة في حياة الطفؿ ومراعاة االحتياج العاطفي والنفسي لألبناء .
والبيئة الكويتية  تتالءـ االجتماعي النفسي التوافؽ قياسل استبانو بإعداد الباحثة قامت -

 يمكف االستفادة منيا في عمميات التقويـ المتبعة بوزارة التربية.

 منهج الدراسة : 

وفًقا لطبيعة الدراسة الحالية فإف المنيج الوصفي المقارف يعتبر مف أنسب المناىج 
ستوى التوافؽ النفسي االجتماعي لدى البحثية لمدراسة الحالية، حيث تتـ المقارنة بيف م

 الطالب المتفوقيف مقارنة بغيرىـ مف المتاخريف دراسيًا.
 أداة الدراسة:

 تعتمد الدراسة الحالية عمى تصميـ األداة اآلتية وتطبيقيا:
 مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي مف إعداد الباحثة. -
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 حدود الدراسة:

 ت اآلتية:تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالمحددا
 عينة مف طالب الصؼ السادس بدولة الكويت مف المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا. -

 مصطمحات الدراسة:

 تضمنت الدراسة المصطمحات اآلتية: 
 التوافق النفسي االجتماعي: -1

يعرؼ التوافؽ بأنو: كؿ نشاط أو سموؾ يقـو بو اإلنساف مستيدفا مف ىذا النشاط تحقيؽ 
فؽ أف يحقؽ الفرد نجاحا في حياتو بمختمؼ جوانبيا، فيستفيد منيا التوافؽ، ويعني التوا

 (.137، 1552او يتحاشي أضرارىا حتى ال يصؿ إلى سوء التوافؽ)فرج عبدالقادر، 
وتعرفو الدراسة الراىنة بأنو: ما يبذلو اإلنساف مف نشاطات تحقؽ لو السعادة والرضا 

ًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ عف ذاتو وعف عالقاتو مع اآلخريف. ويقاس إجرائي
 الصؼ السادس بدولة الكويت عمى المقياس المعد ليذا الغرض.  

 المتفوقون دراسيًا: -1
 الدراسي اإلنجاز أو التحصيؿ في الممحوظ االرتفاع بأنو اصطالحاً  الدراسي التفوؽ يعرؼ
 الدراسات مف الكثير لجأت فقد إجرائياً  األقراف. أما مف المتوسطيف أو األكثرية عف

 لو تعريفيا في المئوية النسبة عمى االعتماد إلى والمتفوقيف التفوؽ عند تقؼ التي والبحوث

 النسبة فى يقع مف كؿ ىو دراسياً  المتفوؽ بأف القوؿ إلى بعضيا عمد فقد إجرائيًا، وتحديده

 لقوؿا إلى اآلخر بعضيا عمد وقد ، الدراسى لتحصيمو %( تبعاً 3 –1مف) العميا المئوية

 التي %( مف المجموعة 15 -23) أفضؿ ضمف يقع مف كؿ ىو دراسياً  المتفوؽ بأف

 في يقع مف كؿ لتشمؿ ذلؾ عف تختمؼ بنسب أخرى دراسات أخذت وقد ، إلييا ينتمى

 ىو دراسياً  المتفوؽ إلى أف الدراسات بعض فيو تشير الذي الوقت وفي ، األعمى األرباعى

 أخرى فإف دراسات واحد، إيجابى معيارى انحراؼ ربمقدا المتوسط عف يرتفع مف كؿ
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معيارييف  انحرافييف بمقدار المتوسط عف يرتفع مف كؿ ىو أنو إلى تشير
 (. 24: 23، 1553إيجابييف)عبدالرحمف سيد والسيد محمد، 

وتعرفيـ الجمعية األمريكية بأنيـ األفراد الذيف تمكنيـ قدراتيـ مف القياـ بأداء متميز 
ة ودائمة مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتموا إلييا، والذيف يحتاجوف بدرجة ممحوظ

إلى خدمات وبرامج تربوية خاصة فوؽ ما يقدـ عادة في البرامج المدرسية العادية؛ 
(. 23، 1555ليتمكنوا مف تحقيؽ إسياماتيـ نحو ذواتيـ ونحو مجتمعيـ)محمود سيد، 

أدائو عف العادييف في أي مجاؿ مف المجاالت والتمميذ الفائؽ ىو كؿ مف يرتفع مستوى 
التي تقدرىا الجماعة سواء أكاديمًيا أـ غير أكاديمي)خميؿ عبدالرحمف ومحمد 

 (. 22، 1555عبدالسالـ، 
وتعرفيـ الدراسة الحالية إجرائًيا بأنيـ طالب الصؼ السادس الذيف ال يقؿ مجموع 

 % مف المجموع الكمي.  75درجاتيـ عف 
 راسيًا:المتأخرون د -3
 فمنيـ التسمية في مختمفوف ألنيـ الدراسي؛ لمتأخر واحد تعريؼ عمى العمماء كممة تتفؽ لـ

 الدراسي التأخر يطمؽ مف ومنيـ تحصيمًيا، المنخفضيف عمى الدراسي التخمؼ أطمؽ مف

 المنخفضيف عمى الدراسي الفشؿ يطمقوف وآخروف تحصيمًيا. المنخفضيف نفس عمى

 يطمقوف وكذلؾ تحصيمًيا والمنخفضيف دراسًيا الجانحيف عمى طمقوفي مف ومنيـ تحصيمًيا

 ال الذيف دراسًيا:ىـ تحصيمًيا. والمتأخروف المنخفضيف مواد عدة أو مادة في الراسبيف عمى
 تحصيميـ في متأخروف وىـ الدراسي الصؼ في المطموبة المستويات تحقيؽ يستطيعوف
 (.22قرانيـ)زياد عمي، مرجع سابؽ، أل التحصيمى العمر إلى بالقياس األكاديمي

وتعرفيـ الدراسة الحالية إجرائًيا بأنيـ طالب الصؼ السادس الذيف يقؿ مجموع درجاتيـ 
 % مف المجموع الكمي.  35عف 
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 الدراسات السابقة :
سعت دراسات عديدة لتعرؼ واقع الطالب المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا، والتوافؽ النفسي 

لمتعمميف في مختمؼ المراحؿ الدراسية وفي بيئات متفاوتة في االجتماعي لدى ا
طبيعتيا، وكذلؾ طبيعة العوامؿ المؤثرة عمى عممية التوافؽ، وعالقة التوافؽ بغيره مف 

لذا تتعرض الدراسة الحالية ىنا ألىـ الدراسات وثيقة الصمة بمجاليا ، المتغيرات الحياتية
 مف األقدـ لألحدث. البحثي، وذلؾ مف خالؿ عرضيا تاريخًيا 

 (:2001دراسة)مها زحموق،  -
 مف بالعادييف ومقارنتيـ وحاجاتيـ ومشكالتيـ دراسياً  المتفوقيف واقع لتحديد الدراسة ىدفت

فروؽ  وجود إلى الدراسة نتائج توصمت الطمبة. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. وقد
الجنس  لمتغير وتبًعا لعممية،ا التخصصات لصالح التخصص لمتغير تبًعا إحصائًيا دالة

 واالجتماعي الثقافي المستوى ارتفاع النتائج أوضحت كما التفوؽ. في لصالح اإلناث

 كما  .وحجميا العادييف بأسر مقارنتيا عند أفرادىا عدد وقمة ألسر المتفوقيف واالقتصادي

 عةجام في دراسياً  المتفوقيف عند الخاصة الحاجات مف ظيور عدد النتائج أوضحت

 .واإلنجاز التحصيؿ مف حاجتيـ لممزيد مقدمتيا في يأتي دمشؽ،
 ( : 2002)محمد األحمدي،  دراسة -

 العربية المممكة في الموىوبيف الطالب لدى الشائعة المشكالت لتعرؼ الدراسة ىدفت

 ىذه وجود درجة عمى الزمني والعمر الجنس متغيري أثر تعرؼ إلى ىدفت كما السعودية،

 نتائج الدراسة أف وأظيرت. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي. ادىاوأبع المشكالت

 حوؿ عموماً  تمحورت واإلناث( قد الموىوبيف)الذكور الطالب لدى شيوعاً  المشكالت أكثر

  .االنفعالية المشكالت وكذلؾ الفراغ، وأوقات واليوايات النشاطات مشكالت: ىما بعديف
 الطالب مشكالت عمى إحصائًيا داؿ أثيرت الجنس لمتغير أف النتائج أظيرت كما

 لصالح – األسرية المشكالت بعد باستثناء- وأبعادىا الموىوبات والطالبات الموىوبيف
 لصالح المشكالت تمؾ عمى داؿ تأثير أيًضا الزمني العمر لمتغير . وكاف الطالبات

 .عمًرا األكبر الموىوبيف الطالب
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 (: 2002)فتحي وماجدة،  دراسة -
 النفسي والتكيؼ الدراسي التحصيؿ عمى األكاديمي التسريع أثر إلى تعرؼ راسةالد ىدفت

الباحثاف المنيج  دراسيًا. واستخدـ المسرعيف لمطمبة المدرسي االجتماعي والتكيؼ
 التحصيؿ عمى إيجابياً  أثراً  األكاديمي لمتسريع الدراسة أف نتائج الوصفي. وأظيرت

 عدـ النتائج أظيرت كما. المدرسي واالجتماعي سيالنف تكيفيـ وكذلؾ لمطمبة، الدراسي

 أما لمجنس، تعزى المدرسي والتكيؼ الدراسي التحصيؿ مستوى في داللة ذات فروؽ وجود

 الطالبات. لصالح الجنس لمتغيرإحصائًيا  داؿ أثر فيناؾ النفسي التكيؼ لمستوى بالنسبة
 (: 2002دراسة)عبداهلل يوسف،  -

 مركز وبيف واالجتماعي النفسي التوافؽ بيف العالقة عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت
 النفسي مستوى التوافؽ وكذلؾ تعرؼ ، حركياً  لممعاقيف الخارجي( - )الداخمي الضبط

 .غزة قطاع في حركياً  لممعاقيف الخارجي( -الضبط )الداخمي ومستوى واالجتماعي
 واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي.

 النفسي التوافؽ بيف دالة ارتباطية عالقة دوخمصت نتائج الدراسة إلى وجو 

 ذات فروؽ العينة، وجود أفراد لدى الخارجي( -الضبط)الداخمي مركز وبيف واالجتماعي

 الجنس وذلؾ يعزى لمتغير حركياً  لممعاقيف واالجتماعي النفسي التوافؽ في إحصائية داللة

 لممعاقيف الضبط في صائيةإح داللة ذات فروؽ توجد الدراسة، ال عينة لدى الذكور لصالح

 في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة، عينة الجنس لدى لمتغير يعزى حركياً 

 التوافؽ وكاف االجتماعية الحالة يعزى لمتغير حركياً  لممعاقيف واالجتماعي النفسي التوافؽ

 فبي وكذلؾ المتزوج لصالح واألرمؿ المطمؽ مف وكالً  المتزوج وبيف المتزوج لصالح
 ذات فروؽ توجد وال .الدراسة عينة لدى األعزب لصالح واألرمؿ المطمؽ مف وكالً  األعزب

 عينة االجتماعية لدى الحالة لمتغير يعزى حركياً  لممعاقيف الضبط في إحصائية داللة

 يعزى لممعاقيف واالجتماعي النفسي التوافؽ في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود .الدراسة

 مف وكؿ المتوسطة اإلعاقة بيف وكذلؾ البسيطة، اإلعاقة لصالح اقةاإلع درجة لمتغير
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 داللة ذات فروؽ توجد ال.الدراسة عينة لدى المتوسطة اإلعاقة لصالح والكمية الشديدة

 .الدراسة عينة لدى اإلعاقة درجة لمتغير يعزى حركياً  لممعاقيف الضبط في إحصائية
 حركياً  لممعاقيف واالجتماعي لنفسيا التوافؽ في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

 بيف فروؽ ووجود ، اإلصابة لصالح واإلصابة المرض بيف اإلعاقة سبب لمتغير يعزى

 ذات فروؽ توجد ال .الدراسة عينة لدى اإلصابة لصالح والوراثة اإلصابة اإلعاقة سبب

 نواعياأ بمختمؼ اإلعاقة سبب لمتغير يعزى حركياً  لممعاقيف الضبط في إحصائية داللو

 في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود .الدراسة عينة لدى الوراثة أو اإلصابة أو المرض

 يعمؿ مف بيف االقتصادية الحالة لمتغير يعزى حركياً  لممعاقيف واالجتماعي النفسي التوافؽ

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود .الدراسة عينة لدى يعمؿ مف لصالح وكاف يعمؿ ال ومف

 يعمؿ ال ومف يعمؿ مف بيف االقتصادية الحالة لمتغير يعزى حركياً  معاقيفلم الضبط في

 .الدراسة عينة لدى يعمؿ مف لصالح وكاف

 (:2011دراسة)أماني حمدي ،  -
 أبناء العامالت لدى االجتماعي النفسي التوافؽ درجة عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت

 الوصفي. التحميمي المنيج الباحثة العامالت. واستخدمت غير أبناء عند ومقارنتيا
 داللة ذات فروؽ توجد ال: أىميا مف كاف نتائج بعدة الدراسة وقد خرجت

 غير المؤسسات في العامالت أبناء بيف االجتماعي النفسي التوافؽ مستوى في إحصائية

 النفسي التوافؽ مستوى في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال. العامالت وغير الحكومية

 غزة مدينة في الحكومية غير المؤسسات في العامالت األميات أبناء لدى االجتماعي

 داللة ذات فروؽ توجد. األسرة  حجـ ، األسرة الجنس)ذكور/ إناث(، نوع لمتغير تعزى

 الصحي الجانب في غزة مدينة في العامالت وغير العامالت األميات أبناء بيف إحصائية

 األميات أبناء بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد كما ، العامالت أبناء لصالح

 .العامالت غير أبناء لصالح االجتماعي المجاؿ في العامالت وغير العامالت
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 (:2012دراسة)سعيدة عطار،  -
 ثانويات في المتفوقوف الطمبة منيا يعاني التي المشكالت تعرؼ إلى الحالية سةاالدر  ىدفت

 أف إلى سةاالدر  المنيج الوصفي. وخمصت ئر. واستخدمت الدراسةابالجز  تممساف مدينة

 سجمت مشكمة عشر خمسة بعدد ىي المتفوقوف الطمبة منيا يعاني التي المشكالت أىـ

  :كالتالي بالترتيب األولى الثالثة المشكالت كانت الطمبة، بيف ما عالية انتشار نسبة
التالميذ،  مف وغيرىـ فالمتفوقي بيف النظاـ تمييز بالثانوية، وعدـ الثقافية النشاطات غياب

 مف جممة إلى سةار دال . وخمصت لالستطالع حبي يشبع ما المدرسة في أجد وال

 لسياسة التأسيس في البدء ىي الباحثة، بنظر توصية، أىـ كانت والتوصيات، المقترحات

 .ئريةاالجز  التعميمية مؤسسات في المتفوقيف لمطمبة رعاية
 (: 2013دراسة )ألطاف أحمد،  -

 يعاني التي والنفسية التعميمية / التعممية المشكالت أبرز عف الكشؼ إلى بحثال ىدؼ

 أمانة في والمتفوقيف الموىوبيف لرعاية الوطني البرنامج إلى المنتسبوف الطالب منيا

 عينة الطالب نظر وجية مف المشكالت لتمؾ الحموؿ بعض إلى والتوصؿ العاصمة،

 لتحقيؽ كأداة االستبانة استخدمت حيث وصفي،ال البحث منيج البحث اتبع البحث. وقد

 في المتضمنة المشكالت تواجدت :التالية النتائج إلى التوصؿ البحث. وتـ أىداؼ

 التعممية، /التعميمية  المشكالت وكذلؾ كبيرة، بدرجة البحث عينة لدى ككؿ االستبياف
 تواجد عمى مشكالت خمس وحصمت .متوسطة بدرجة النفسية المشكالت ظيرت بينما

 لمبرنامج الداعمة الجيات بأف أشعر :ترتيبيا بحسب وىي البحث، عينة لدى جدا كبير

 لي تقدـ التي بالوعود أثؽ ال، اإلثرائية المواد لمقررات كتبا أستمـ لـ عنا، تخمت الوطني

 أتمنى، صيفية عممية أنشطة أو عممية دورات توجد ال البرنامج، عف المسئوليف قبؿ مف

 دالة فروؽ كما وجدت .الكافي الماؿ أجد ال لكني والمشاريع األنشطة مف عدد أنفذ أف

 لصالح حدة عمى محور ولكؿ ككؿ المشكالت تمؾ تواجد درجات متوسطات بيف إحصائياً 

 كبير .  تأثير وبحجـ الثانوية المرحمة طالب مجموعة
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 (: Koubekova ،2000دراسة) كوبيكوفا  -
 كال مف حركياً  لممعاقيف واالجتماعي الشخصي توافؽال مستوي لمعرفة الدراسة ىدفت

 ما أعمارىـ يتراوح ممف ومعاقة معاقاً  (223مف) الدراسة عينة تكونت حيث الجنسيف

 المعاقيف تعمـ التي الخاصة والمدارس العامة المدارس مف وذلؾ ، ( عاماً 23-21بيف)

 واستبياف لمشخصية رنياكاليفو  اختبار عمى شممت أدوات الدراسة استخدمت وقد ، حركياً 

 األطفاؿ أف عف الدراسة نتائج وأسفرت الذات. تقدير واستبياف كسمة والقمؽ كحالة القمؽ

 والعزلة والتجنب ، لممجتمع المضادة السموكيات ًمف عالياً  قدراً  يظيروف حركياً  المعاقيف

 صعوبات يواجيف كف المعاقات مف الفتيات أف اتضح كما . العادييف األطفاؿ باقي عف

 أف أيضاً  الدراسة أكدت كما ، المعاقيف الذكور مف أقرانيـ مف أكثر االجتماعي التوافؽ في

 عف رضا أقؿ وكف الذات تقدير مستوي تدني مف أكبر قدر مف يعانيف كف المعاقات

 .ليف وزميالتيف ومعمماتيف آبائيف تقبؿ بعدـ يشعرف وكف أنفسيف
 (: Suk& Sideny  ،2006دراسة)سوك وسيدني  -

 مع كوريا في داخمية مدرسة في والمتفوقيف الموىوبيف الطمبة مقارنة إلى الدراسة ىدفت
 النفسية صحتيـ حيث مف عادية، ثانوية مدارس في القدرات في ليـ مكافئيف طالب
 ذوي الطمبة مف مجموعتيف مف الدراسة عينة المدرسية. تكونت الحياة عف والرضا
 وكاف الثانوية، الثانية السنة في طالًبا (177) وعددىـ الرياضيات في العميا القدرات

 مدرسة في دراسية مساقات يحضروف طالًبا (222األولى) المجموعة في الطمبة عدد
 دراسية مساقات يحضروف ( طالًبا266عددىا) فكاف الثانية المجموعة أما عممية، ثانوية
 في لمطمبة النفسية الصحة لقياس مقياس استخداـ عادية. تـ ثانوية مدرسة في

 الباحثاف، أعده الذي المدرسية الحياة عف الرضا مقياس وكذلؾ الدراسة، مجموعتي
 حوؿ مفتوحة أسئمة عمى الثانوية العممية المدرسة طالب أجاب فقد ذلؾ إلى باإلضافة
 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف الدراسة نتائج تكشؼ ولـ المدرسة، في خبراتيـ

 إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت النفسية. بينما الصحة مقياس عمى فالمجموعتي بيف
 األولى، المجموعة في الطمبة لصالح المدرسية الحياة عف الرضا في المجموعتيف بيف
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 لخبرة تقديرىـ وكذلؾ المتقدـ، لممنيج تقديرىـ إلى األولى المجموعة إجابات وأشارت
  .المعمـ
 (:Sarwar & et al ،2002دراسة)ساروار وآخرون  -10

 في الثانوية المرحمة في دراسًيا والمتأخريف المتفوقيف اتجاىات ىدفت الدراسة لفحص
 الدراسة عينة . تكونت الطالب بدراسة العالقة ذات القضايا بعض نحو باكستاف

 (221)و دراسًيا متفوًقا طالًبا (221إلى) موزعيف الثانوية المرحمة في طالًبا (112مف)
 متفوقيف %(45عف) عالمتيـ تزيد التي الطمبة اعتبر حيث ًرا دراسًيا؛متأخ طالًبا

 إلى %( استناًدا23) عف عالمتيـ تقؿ ممف دراسًيا المتأخريف الطمبة اعتبر فيما دراسًيا،
 مف الدراسة أداة الغرض. وتكونت ليذا إعداده تـ الذي العاشر الصؼ امتحاف نتائج

 وعادات الموجية، الدراسة ىي: بعة أبعادس عمى موزعة فقرة (25تضمنت) استبانة
 المعمـ، نحو واالتجاه الدراسة، وطريقة التأخير، وتجنب الدراسة، نحو الدراسة، واالتجاه

 نحو أفضؿ اتجاه لدييـ دراسًيا المتفوقيف نتائج الدراسة أف أظيرت .التعميـ نحو واالتجاه
 ليما عالقة وجود إلى يشير ابم دراسًيا، المتأخريف مف أفضؿ دراسية وعادات الدراسة
 الذكور بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود إلى النتائج تشر ولـ لمطمبة، األكاديمي باألداء
 طمبة بيف فروؽ وجود إلى النتائج فيما أشارت السبعة األبعاد حوؿ الطمبة مف واإلناث
 والحضر. الريؼ
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
لسابقة إلى أىمية تعرؼ الطالب المتفوقيف أشارت نتائج معظـ الدراسات ا

وحاجتيـ وكيفية التعامؿ معيـ، ونفس األمر بالنسبة لمطالب المتأخريف دراسيًا، كما 
أشارت أغمب الدراسات إلى اآلليات الواجب إتباعيا حتى تؤتي عممية التوافؽ النفسي 

سات السابقة في االجتماعي ثمارىا المرجوة. وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدرا
اإلطار النظري المرتبط بالتوافؽ النفسي االجتماعي ، وكذلؾ في اإلجراءات المتبعة 

 لتحقيقو وعالقتو بالتحصيؿ الدراسي لدى الطالب المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا. 
 إجراءات الدراسة : 

قديـ االطالع عمى األدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، بيدؼ ت -
اتجاىات التوافؽ النفسي االجتماعي، وأىـ خصائص ومعاييره إطار نظري يتناوؿ 

ومؤشراتو، ومحكات تعرؼ التفوؽ الدراسي وخصائص الطالب المتفوقيف وحاجاتيـ 
 وأىـ مشكالتيـ.

 إعداد مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي، والتأكد مف صدقو وثباتو. -

 تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسية. -

 رصد النتائج ومعالجتيا إحصائًيا، والتأكد مف صحة فرضى الدراسة . -

 

 اإلطـــــار النظــري : 

تتناوؿ الدراسة الحالية ىنا أىـ اإلشكاليات المرتبطة بالتوافؽ النفسي االجتماعي والتفوؽ 
والتأخر الدراسي مف خالؿ التعرض التجاىات التوافؽ النفسي االجتماعي، وأىـ 

ه ومؤشراتو، ومحكات تعرؼ التفوؽ الدراسي وخصائص الطالب خصائص ومعايير 
  المتفوقيف وحاجاتيـ وأىـ مشكالتيـ.

 اتجاهات التوافق النفسي االجتماعي:
، 1521التوافؽ النفسي االجتماعي، ىي)مومف بكوش،  تعريؼ في اتجاىات ثالثة ىناؾ
56 :57): 
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 النفسي لمفرد التوافؽ أف االتجاه ىذا أصحاب يرى  :الشخصي أو الفردي االتجاه -

 األولية الفطرية الحاجات بيولوجية)إشباع أكانت سواء المختمفة دوافعو بإشباع يتحقؽ

 والشراب الطعاـ إلى الحجة مثؿ الفرد بقاء حفظ عمى تعمؿ حيوية وظيفة ذات وىي

، أـ و والمسكف  والقيود أف المعايير غير نفسية، البيئة، أـ مف اجتماعية المكتسبة النـو

 حاجاتو.  بعض مف الفرد حرماف إلى تؤدي قد االجتماعية
االتجاه المجتمعي أو االجتماعي: يرى أصحاب ىذا االتجاه أف التوافؽ ال يتحقؽ إال  -

بمسايرة الفرد لمعايير وثقافة المجتمع واالمتثاؿ لقيمو وعميو فالتوافؽ في نظرىـ ىو 
بيئة. ويعتبر أصحاب ىذا االتجاه أف العممية التي يقتبس منيا الفرد السموؾ المالئـ لم

الحياة إنما ىي سمسمة مف عمميات التوافؽ التي يعدؿ فييا الفرد سموكو في سبيؿ 
االستجابة لمموقؼ المركب الذي ينتج عف حاجاتو وقدراتو عمى إشباع ىذه 
الحاجات، ولكي يكوف اإلنساف سويا ينبغي أف يكوف توافقو مرنا وينبغي أف تكوف 

 رة عمى استجابات متنوعة تالئـ المواقؼ وتنجح في تحقيؽ دوافعو.لديو القد

االتجاه التكاممي: يعتبر اتجاىا توفيقيا حيث ينظر إلى التوافؽ عمى أنو عممية مركبة  -
مف قطبيف أساسييف ىما: الفرد بدوافعو وحاجاتو، والبيئة المحيطة بالفرد بأبعادىا 

إال بتكامؿ وتفاعؿ الفرد مع  –التجاه حسب ىذا ا -المختمفة، وال يتحقؽ التوافؽ 
 محيطو.

 خصائص التوافق النفسي االجتماعي:
تتميز عممية التوافؽ النفسي االجتماعي بعدة خصائص منيا)عبداهلل يوسؼ، 

1557 ،15 :12:) 
 كائف باعتباره اإلنساف لعالقة الوظيفية الداللة إلي يشير التوافؽ إف :كمية عممية التوافؽ -

 الخاصية تمؾ عمى بناء التوافؽ ويعد ، كمو بكيانو البيئة المحيطة مع يتفاعؿ حي

 التوافؽ قصر أف كما ، توافقاً  يعد ال عنصريف بيف الكمية فاإلنساف العالقة ليذه المميزة

 ىو التوافؽ إف بؿ ، توافقاً  يعد ال الشعورية تجاربو مع إغفالو الخارجي السموؾ عمى

بو . وىذا يعني أف يكوف النظر  المحيطة والبيئة سافبيف اإلن والشمولي الكمي التفاعؿ
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لإلنساف باعتباره شخصية كمية متكاممة وأف التوافؽ قائـ عمى صراع بيف الذات 
والموضوع بؿ ىو سمسمة متصمة ال تنتيي مف ىذا الصراع فاإلنساف موحد في 

 عالقاتو بمحيطو االجتماعي وفي جميع مجاالت الحياة.

امية: فعممية التوافؽ مستمرة عمى مدى الحياة وال تتـ مرة واحدة التوافؽ عممية دين -
وبصفة نيائية بؿ تستمر طواؿ الحياة التي تتضمف سمسمة مف الحاجات المتغيرة 
إلشباعيا وأف التوافؽ يمثؿ المحصمة أو تمؾ النتائج التي تتضمف عنيا صراع القوى 

ي والبعض اآلخر مكتسب المختمفة ، بعضيا ذاتي واآلخر بيئي وبعض القوى فطر 
والقوى البيئية بعضيا مادي وبعضيا اآلخر قيمي وآخر اجتماعي وفي النياية إف 

 التوافؽ ىو المحصمة لكؿ القوى السالفة الذكر.

التوافؽ عممية ارتقائية: ويعني ىذا أف نضع في اعتبارنا حاجات الفرد ودوافعو في  -
وحاجاتيا، فالنمو اإلنساني ليس إاًل مراحؿ نموه المختمفة فمكؿ مرحمة متطمباتيا 

سمسمة مف الواجبات التي يجب أف يؤدي إلى رضا المجتمع عنو ورضاه عف نفسو، 
بينما يؤدي عدـ تعممو ليا أو فشمو في تعمميا فإنيا تؤدي إلى تعاستو وسخط 
المجتمع عميو وىذا بدوره يشعره بعدـ التوافؽ مع نفسو مف جية ومع المجتمع مف 

ف كؿ واحد مف ىذه الواجبات يظير في سف معيف مف مراحؿ النمو  جية أخرى ، وا 
خالؿ حياة الفرد ويؤدي تعممو ىذه الواجبات إلى سعادتو ونجاحو في تعمـ الواجبات 

 األخرى وىذه الواجبات تقوـ عمى أسس ثالثة بيولوجي، اجتماعي، ونفسي. 

حيث يختمؼ باختالؼ الظروؼ إف عممية التوافؽ عممية نسبية  :التوافؽ عممية نسبية -
االجتماعية واالقتصادية وأنو يتوقؼ عمى عاممي الزماف والمكاف، ومف ثـ يمكف 
القوؿ بأف التوافؽ مستويات متعددة فالحياة ما ىي إال سمسمة مف عمميات التوافؽ، 
فاإلنساف يقوـ بتعديؿ سموكو ويُغير أنماطو واستجابتو لممواقؼ حينما يشعر الفرد 

اجة لإلشباع، والفرد السوي ىو الذي يتصؼ بالمرونة والقدرة عمى تغيير بأنو بح
استجابتو حتى تالءـ المواقؼ البيئية المتغيرة ، ويصؿ لإلشباع عف طريؽ سموؾ 
توافقي مع تمؾ المواقؼ. ومف جانب آخر قد يكوف متوافقًا في فترة مف فترات حياتو، 
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عرؼ بالتوافؽ التاـ ، ألف التوافؽ التاـ وغير متوافؽ في فترة أخري ، فميس ىناؾ ما ي
عمى مدار الحياة يؤدي إلى الجمود وعدـ الشعور بالتغيير، فالتوافؽ عممية نسبية 

 معيارية تختمؼ باختالؼ الزماف والمكاف والظروؼ التي يمر بيا اإلنساف.

 التوافؽ عممية اقتصادية: ويقصد بذلؾ مف حيث المصدر لمطاقة النفسية المودع في -
النظاـ األساسي لمشخصية، والتي يتنافس عمييا مع األنظمة الثالثة لمشخصية 
عمييا، إال أف النظاـ األساسي يبقى المستودع األساسي لمطاقة ويستمد النظاماف 
اآلخراف كالىما الطاقة الالزمة لنشاطيما مف النظاـ األساسي وعمى سبيؿ المثاؿ أف 

يؤثر في نموه تأثيرًا كبيرًا فإف ساعد ىذا المجاؿ المجاؿ الذي ينشأ فيو الطفؿ لمفرد و 
عمى إشباع حاجات النظاـ األساسي لمفرد بيولوجية كانت أـ نفسية أثر ذلؾ إيجابيًا 
في أساليب توافقو، أما إذا تعددت مواقؼ الحرماف وزادت حدتيا فإف التوتر يبقى 

ي مف الصداع متالزمًا لحاجات ىذا النظاـ األساسي وأف الشخصية ستبقى تعان
 واالضطراب. 

التوافؽ عممية وظيفية: ويقصد بو أف التوافؽ سويًا كاف أـ مرضيًا ينطوي عمى وظيفة  -
إعادة االتزاف أو تحقيؽ االتزاف مف جديد الناشئ عف صراع بيف القوي بيف الذات 

فؽ والموضوع واإلنساف شعاره الدائـ أنا موجود في حالتي الصحة والمرض والتوا
 وسوء التوافؽ عمى السواء. 

 : التوافق النفسي االجتماعي معايير

 :(21، 1521االجتماعي في اآلتي)حسينة ستي،  النفسي التوافؽ تتمثؿ معايير
 يستطيع الذي ىو النفسي بالتوافؽ المتمتع الشخص أف يقصد بيا : النفسية ػ الراحة

 .المجتمع يقرىاو  نفسو ترضاىا بطريقة المشكالت وحؿ العقباتمواجية 

بو  تسمح ما وفؽ فييا والكفاية واإلنتاج العمؿ عمى الفرد قدرة تعتبر : العمؿ في الكفاية -
 فنياً  عمالً  أو مينة وؿايز  الذي فالفرد. النفسية الصحة دالئؿ أىـ مف، وميارتو تواقدر 
 لرضاا لو ؽقيح ذلؾ وكؿ الحيوية أىدافو وتحقيؽ قدراتو كؿ الستغالؿ الفرصة لو تتاح

 .النفسية والسعادة
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عمى  غيرىـ مف أقدر األفراد بعض إف : االجتماعية بالعالقات الفرد استمتاع مدى -
  .والروابط بالصداقات االحتفاظ وعمى اجتماعية عالقات إنشاء

الشعور بالسعادة : الشخصية السوية ىي التي تعيش في سعادة دائمة، وىي  -
 .شخصية خالية مف الصراع أو المشاكؿ

القدرة عمى ضبط الذات وتحمؿ المسؤولية: إف الشخص السوي ىو الذي يستطيع أف  -
يتحكـ في رغباتو، أو يكوف قادرا عمى إشباع بعض حاجاتو، ولديو القدرة عمى ضبط 

 .ذاتو وعمى إدراؾ عواقب األمور
 ثبات اتجاه الفرد : إف ثبات اتجاىات الفرد تعتمد عمى التكامؿ في الشخصية وكذلؾ -

 عمى االستقرار االنفعالي إلى حد كبير.
األعراض الجسمية : في بعض األحياف يكوف الدليؿ الوحيد عمى سوء التوافؽ ىو ما  -

 .يظير في شكؿ أعراض جسمية مرضية

اتخاذ أىداؼ واقعية : الشخص المتمتع بالصحة النفسية ىو الذي يضع أماـ نفسو  -
لييا حتى ولو كانت تبدو لو في أغمب أىداؼ ومستويات لطموح ، ويسعى لموصوؿ إ

األحياف بعيدة المناؿ. فالتوافؽ المتكامؿ ليس معناه تحقيؽ الكماؿ ، بؿ بذؿ الجيد 
 والعمؿ المستمر في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ.
 مؤشرات التوافق النفسي االجتماعي: 

)ليمي   ييمكف إجماؿ مؤشرات التوافؽ وذلؾ وفقًا لمجوانب سالفة الذكر عمى النحو التال
 (:45، 1554أحمد، 

 التقبؿ الواقعي لحدود اإلمكانيات. -
 المرونة واالستفادة مف الخبرات السابقة. -
 التمتع بقدر جيد مف التوافؽ الشخصي ، واألسري واالجتماعي. -
االتزاف االنفعالي والقدرة عمى مواجية التحديات واألزمات ومشاعر اإلحباط  -

 والضغوط بأنواعيا المختمفة.
 ة عمى التكيؼ مع المطالب والحاجات الداخمية والخارجية وتحمؿ المسؤولية.القدر  -
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 الشعور بالسعادة والراحة النفسية والرضا عف الذات. -
 التمتع باألمف النفسي والواقعية في اختيار أىداؼ وأساليب تحقيقيا. -
 اإلقباؿ عمى الحياة والتحمي بالخمؽ الكريـ. -
 اآلخريف. معرفة قدرة الناس وحدودىا واحتراـ -
 الخمو النسبي مف األعراض المرضية النفسية والعقمية. -
التمتع بالقدرة عمى التحصيؿ األكاديمي الجيد وتنمية الميارات األكاديمية والمعرفية  -

 واالجتماعية.
 معوقات التوافق النفسي االجتماعي:

ي يختمؼ تأثير عوامؿ التوافؽ مف فرد إلى آخر حسب البناء أو التنظيـ التكامم
الديناميكي الذي يتميز بو الفرد، والذي يتكوف مف محصمة التفاعؿ المستمر بيف جوانب 

 الفرد الجسمية والنفسية والعقمية واالنفعالية مع مؤثرات البيئية المادية واالجتماعية. 
 ويمكف جمؿ أىـ العوائؽ في النقاط التالية :

عمى مدى توافقو ، فالشخص  النقص الجسماني : تؤثر الحالة الجسمية العامة لمفرد -
العميؿ المريض الذي تنتابو األمراض تقؿ كفاءتو ويكوف عرضة لمجابية مشاكؿ ال 

 يجابييا عادة الشخص السميـ.
عدـ إشباع الحاجات بالطرؽ التي تقرىا الثقافة : يرى الفرد حاجاتو الجسمانية  -

ذا استثيرت الحاجة أصبح اإل نساف في حالة توتر وحاجاتو االجتماعية المكتسبة ، وا 
عادة التوازف وتحديد ثقافة  واختالؿ لتوازنو والبد لمحاجة مف مشبع إلزالة التوتر وا 

 الطرؽ التي يتـ بيا إشباع ىذه الحاجات.
عدـ تناسب االنفعاالت والمواقؼ : إف االنفعاالت الحادة المستمرة تخؿ مف توازف  -

 الفرد وليا آثار ضارة جسمانيا واجتماعيا.
بيف أدوار الذات : ما يؤدي عادة إلى الصراع وعدـ التكيؼ وجود مجموعة  الصراع -

 مف العوائؽ والمتمثمة في :
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  ، عوائؽ نفسية : ومنيا الصراع النفسي الذي ينشأ عف تناقص أو تعارض أىدافو
وعدـ قدرتو عمى اختيار أي منيا في الوقت المناسب، مثمما يرغب الطالب في 

ال يستطيع الفصؿ بينيما ؛ فيقع في صراع نفسي قد دراسة الطب أو الصيدلة و 
 يمنعو مف االلتحاؽ بأي مف الدارستيف في الوقت المناسب.

  عوائؽ مادية واقتصادية : يعتبر نقص الماؿ وعدـ توفر اإلمكانيات عائقا يمنع الفرد
 مف تحقيؽ أىدافو ورغباتو وىذا ما يسبب لو الشعور باإلحباط.

 والتي المجتمع في الموجودة والقوانيف والتقاليد العادات في ؿوتتمث : اجتماعية عوائؽ ، 

شباع أىدافو تحقيؽ عف الشخص قد تعيؽ  وتنظيـ سموكياتو بضبط حاجاتو، وذلؾ وا 

 .عالقتو
عوائؽ  إلى يتعرض حياتو مراحؿ في الفرد إف : الفردية بالقدرات الخاصة العقبات -

كانخفاض  عقمي عائؽ الصبر أـ أو السمع كنقص عضوي عائؽ أكاف سواء مختمفة
 والتعب كالقمؽ نفسي العائؽ يكوف واالستعداد وقد األداء في نقص وبالتالي الذكاء

وال  النفس عف الرضا بعدـ وشعوره اآلخريف مع عالقات إقامة عمى والقدرة الثقة وعدـ
 .األسرة مع طيبة عالقة إقامة عمى قدرتو عدـ في يظير عنيا كما الدفاع يستطيع

البيئة  ىناؾ الفرد يواجييا التي السابقة العقبات إلى باإلضافة : االجتماعية العقبات -
مف  التقميؿ شأنيا مف االجتماعي التي لتوافقو الفرد تحقيؽ دوف تحوؿ االجتماعية التي

خالؿ  مف األسرة تسببيا التي االنفعالية والصراعات السيئة كالعادات الفرد لدى الميارة
 االجتماعية الميارات اكتساب عمى الفرد قدرة عدـ في تظير كما .يئةالس المعاممة

 األسرية التقاليد لبعض االمتثاؿ وعدـ وتقاليد المجتمع عادات لمختمؼ وتقبمو

 .(212: 215، 1522خاصة)بمحاج فروجة، 

 محكات تعرف التفوق الدراسي :
 متأخرة مارألع االنتظار وعدـ مف الميـ بمكاف التبكير في تعرؼ المتفوقيف

 باإلضافة ، المختمفة التعميمية النظـ مع تكيفيـ وعادات تعوؽ أساليب اكتسابيـ مف خوفاً 

 تعريفات وبتعدد والفقد، لميدر طاقاتيـ مف تعريض اكتشافيـ تأخير عمى يترتب ما إلى
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 شيوع المالحظ ومف المتفوقيف . تعرؼ فى تستخدـ المحكات التى كذلؾ تعددت التفوؽ

 عمى والقدرة ، ونسبة الذكاء ، المرتفع الدراسى التحصيؿ مستوى مثؿ حكاتم استخداـ

 وفيما المتفوقيف. فى تعرؼ اإليجابية السموكية والسمات والخصائص ، االبتكارى التفكير

 فى تعرؼ عمييا اعتمدت التى والدراسات البحوث نتائج ضوء فى  المحكات أىـ ىذه يمى

 (.24: 23، 1551المتفوقيف)السيد محمد، 
التحصيؿ الدراسي: يعتبر التحصيؿ الدراسى مف أىـ المحكات المستخدمة فى تعرؼ  -

المتفوقيف عمى أساس أنو يعتبر أحد المظاىر األساسية لمنشاط العقمى عند الفرد، 
ومف مظاىر ىذا النوع مف التفوؽ ارتفاع درجات الطالب فى المواد الدراسية 

يعتمد ارتفاع مستوى التحصيؿ الدراسى عمى المختمفة، إال أنو فى بعض األحياف 
 قدرة الطالب عمى التذكر، أوالقدرة عمى أداء نوع معيف مف العمميات العقمية.

نسبة الذكاء : تعتبر مقاييس القدرة العقمية العامة كمقياس "بينية"، ومقياس" وكسمر"  -
مة لممتفوقيف، لمذكاء مف األساليب المناسبة والمعروفة فى قياس القدرة العقمية العا

حيث تمثؿ القدرة العقمية المرتفعة أحد األبعاد األساسية في تعرفيـ، ويعتبر الفرد 
متفوقًا إذا زادت قدرتو العقمية عف انحرافييف معيارييف عف المتوسط، وبمغت نسبة 

 درجة فأكثر . 215الذكاء 

لمكونة لمتفوؽ ، التفكير االبتكارى: يمثؿ التفكير االبتكارى أحد األبعاد األساسية ا -
ويعتبر الفرد متفوقًا إذا تميز عف أقرانو المناظريف لو فى العمر الزمنى فى تفكيره 
 االبتكارى، حيث تعتبر القدرة عمى التفكير االبتكارى مؤشرًا أساسيًا يدؿ عمى التفوؽ.

الخصائص السموكية لممتفوقيف :يعتبر المتفوقيف مف الثروات البشرية التى يجب أف  -
ا ونعتنى بيا لزيادة تفوقيا وتوجيييا إلى المجاؿ المناسب لالستفادة منيا. نعرفي

وتكشؼ الدراسات النفسية عف أف المتفوقيف يتميزوف بسمات محددة سواء مف 
الناحية الجسمية أو العقمية أو االجتماعية أو االنفعالية، ومعرفة مثؿ ىذه السمات 

 المناخ المناسب لرعايتيـ.يساعدنا عمى تعرفيـ. كما أنو يجعمنا نييئ 

 :وتعود أىمية تعرؼ الخصائص السموكية لممتفوقيف لسببيف رئيسيف
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  وجود عالقة قوية بيف الخصائص السموكية والحاجات المترتبة عمييا وبيف نوع
البرامج التربوية واإلرشادية المالئمة، ذلؾ أف الوضع األمثؿ لخدمة المتفوؽ ىو 

القوة والضعؼ لديو وبيف مكونات البرنامج الذى يوفر مطابقة بيف عناصر 
التربوى المقدـ لو، أو الذى يأخذ باالعتبار حاجات ىذا المتفوؽ فى المجاالت 

 المختمفة. 
  اتفاؽ الباحثيف فى مجاؿ تعميـ المتفوقيف عمى ضرورة استخداـ قوائـ

الخصائص السموكية كأحد المحكات فى عممية تعرفيـ واختيارىـ لمبرامج 
 ة الخاصة.التربوي

 المتفوقيف،  ىؤالء بيا تميز التى الخصائص مف مجموعة إلى الدراسات وتشير
 منيا:

الطالب الفائقوف متكيفوف اجتماعيًا، مستقروف عاطفيًا، قميمو  خصائص شخصية: -
الغضب، واثقوف مف أنفسيـ، وبشكؿ عاـ أفضؿ مف الطالب العادييف مف حيث 

 التالـؤ مع أقرانيـ.
مثؿ الثقة بالنفس، االنغماس في األفكار واإلبداعات، فضوؿ : خصائص إبداعية -

لممعرفة والفيـ، مرحوف يحبوف المزاح، لدييـ مثالية واستغراؽ في التفكير، واىتماـ 
كبير بالمعارض والمسرحيات والحفالت الموسيقية، وينجذبوف نحو األشياء الجديدة 

 والمعقدة والغامضة. 

الب المتفوقوف مرىفو الحس، يشعروف بالرضا، فالط خصائص انفعالية اجتماعية: -
ولدييـ توقعات كبيرة مف الذات واآلخريف. كما أنيـ متوافقوف اجتماعيًا ومستقروف 
انفعاليًا، وبشكؿ عاـ يمكف القوؿ إنيـ يتميزوف بضبط النفس والسيطرة والتحمؿ ، 

، والتوافؽ الشخصى  والثبات االنفعالى ، والقيادة ، واالكتفاء الذاتى، والمرح والفكاىة
واالجتماعى ، وارتفاع مستوى القيـ االجتماعية كالمسايرة ، واالستقالؿ ، ومساعدة 

 اآلخريف. 
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: حيث التناقض بيف النمو الجسمي والذىني، وانفصاؿ الجانب خصائص بدنية -
 العقمي عف الجانب البدني.

لغيبية والخارقة : االىتماـ بالمعرفة الحدسية، واألفكار والظواىر اخصائص حدسية -
 لمطبيعة، ولدييـ خبرات تتعمؽ بالميتافيزيقا والتخاطر واإلبداع والقدرة الحدسية . 

: وىذه السموكيات السمبية ينظر إلييا كعالمات إيجابية في نتائجيا، خصائص سمبية -
مثؿ العناد )كسموؾ متسؽ نحو اليدؼ(، ومقاومة مقاطعتو أثناء الكالـ 

 (.22: 25، 1557)التركيز()محمد رضا، 

قدرة فائقة عمى االستدالؿ العقمي والتجريد، حب االستطالع،  خصائص تعميمية: -
وطرح األسئمة، القدرة عمى االنتباه والتركيز في موضوع معيف لفترة طويمة، القدرة 
عمى المالحظة، المبادرة واألصالة في التفكير، يقظة ذىنية، سرعة في االستجابات 

درة عمى حؿ المشكالت المعقدة بطرائؽ جديدة ومناسبة لألفكار الجديدة، الق
 (. 14، 1525ومدىشة، ميوؿ قيادية، والخياؿ الخصب)شاكر عبدالحميد، 

 حاجات الطالب المتفوقين:
يحتاج الطالب المتفوقوف لبرامج وخدمات تربوية وتعميمية خاصة؛ ألف لدييـ 

عمومات بسرعة، وحؿ المشكالت قدرات وقابمية تعميمية متميزة الكتساب كـ كبير مف الم
بطرؽ غير تقميدية، والتذكر والتوصؿ إلى االستنتاجات الصحيحة الناضجة، حيث إنيـ 
يستجيبوف بسرعة، ويتميزوف بشدة االنتباه واليقظة، ويمتمكوف ذخيرة لفظية غنية، 

 ويتعمموف القراءة مبكًرا وبيسر، ويمتازوف بحب االستطالع.
السابقة يحتاج الطالب الفائقوف في سبيؿ  وفي ضوء الخصائص والسمات

 المحافظة عمى تفوقيـ واستمرارىـ فيو إلى جممة مف االحتياجات التالية: 
 تنمية ميارات التفكير عامة، والتفكير االبتكاري خاصة. -
 اكتساب ميارة تقويـ الذات. -

 تعمـ كيفية تطبيؽ معارفو عمى حؿ الكثير مف مشكالت الحياة. -

 ، مع العناية بميارات البحث والقياـ بمشروعات بحثية.الدراسة مستقالً  -
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 إتقاف ميارات االتصاؿ. -

 الحاجة لممساعدة والدعـ والتشجيع. -

 تقديـ ما يساعد عمى استثارة الخياؿ والتخيؿ. -

تقديـ ما يساعد عمى استثارة النزعة لمسعي نحو تحقيؽ أىداؼ وطموحات ذات  -
 مستويات أعمى. 

 إلى الحقيقة، وانفتاح العقؿ.إكسابو الرغبة في الوصوؿ  -

 تنمية ميارات القيادة، واحتراـ حؽ اآلخريف، والميارة في التعامؿ مع الجماعة. -

الحاجة لمعرفة كيفية تركيز انتباىو، وتوجيو جيوده نحو تعمـ رياضات ذات مستوى  -
أعمى؛ حتى ال يضيع ساعات طويمة مف وقتو في القياـ بأنشطة رياضية بسيطة 

 تنمية قدراتو. وغير مفيدة ل

 السماح لو بنوع مف المرونة في أنشطة الفصؿ، وتعيينات الواجب المنزلي.  -

 تعميمو احتراـ األفراد الذيف قد ال يكوف ليـ القدرات العقمية النوعية التي يتمتع بيا.  -

الحاجة لمتفاعؿ مع معمميف يعرفوف أكثر مف المعمومات والمعارؼ التي تحتوييا  -
عمى دراية كبيرة بحيث يستطيعوف مساعدة طالبيـ في تحديد الكتب الدراسية، و 

 الكتب والمقاالت الجيدة التي تسيـ في اإلثراء المعرفي والعقمي.

الحاجة لمحد مف ثقتو الزائدة بنفسو، والتي قد تؤدي بو إلى عدـ االنتباه لمحقائؽ  -
نظاـ  والميارات التي تقدـ داخؿ الفصؿ، وقد يؤدي ذلؾ إلحداثيـ مشكالت تفسد

 (.   51: 51، 1556الفصؿ الدراسي)سعيد سعد، 

 مشكالت التفوق الدراسي:
نظرًا لتميز الطالب المتفوقيف في صفاتيـ وخصائصيـ وسماتيـ الشخصية 
والسموكية واالنفعالية والتعميمية والقيادية واالجتماعية، فإف ليـ مشكالت ناتجة عف تمؾ 

 المتفوقيف بعض مدرسة. فشعورالصفات والخصائص مع مجتمع الرفاؽ في ال

االنسجاـ)سعيدة عطار،  وعدـ باالستياء والشعور لضعؼ التكيؼ يدفعيـ باالختالؼ
 (.263: 262مرجع سابؽ، 
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فمف الناحية المدرسية، إف ما يشعر بو المتفوقوف مف إحباط لعدـ مراعاة 
ي في خصائصيـ الذىنية واالنفعالية يؤدي إلى ظيور مشكمة تدني التحصيؿ الدراس

بعض أو كؿ المواد الدراسية لدى بعض المتفوقيف وذلؾ عمى الرغـ مما لدييـ مف 
قدرات ومواىب. وىذا التدني في التحصيؿ يتضح مف خالؿ وجود التفاوت والتبايف بيف 

 حرازه لدرجة منخفضةٕ  أداء الطالب المرتفع عمى اختبارات لمقدرات العقمية )الذكاء( وا

 يكوف عائدًا النخفاض الحافز والدافع لمتابعة الدراسة.  في المواد الدراسية، وقد
 بطء  :وأىميا نفسو، بالطفؿ التي تتعمؽ الذاتية كما قد تظير بعض المشكالت

 الكماؿ ونشد العقمي، والنضج االنفعالي النضج بيف وغياب التوازف الجسمية، الميارات

 .لمحياة معنى عف والبحث النفس، محاسبة في المثالية، واإلفراط عف والبحث
 المتفوؽ الطفؿ ىماؿٕ  وا الوالديف، جانب مف الالمباالة  :وأىميا أسرية، ومشكالت

 إشباع الحاجات ىماؿٕ  وا الطفؿ، لتفوؽ الوالديف تقدير في والمبالغة منو، والسخرية

 .إخوتو المتفوؽ مع توافؽ وسوء لديو، األساسية

المدرسة  في التعمـ لسرعة المتفوؽ الطفؿ تجاوز  :وأىميا مدرسية، ومشكالت
 التحصيؿ كنتيجة وتدني تدريجيًا، حماسو وفتور حاجاتو، إشباع في خفاقيإ  وا العادية،

 التشجيع . لغياب
مع  صداقات تكويف صعوبة :وأىميا االجتماعي، بالتوافؽ صمة ذات ومشكالت

ات سنو  تخطي ومشكمة أصدقاء، عف والبحث معيـ، المغوي التواصؿ وصعوبة األقراف،
 والنقص. باالغتراب عقمياً  المتفوؽ وشعور الدراسة،

 قدرات المتفوؽ، وتعدد المغامرة، عف والبعد المخاطرة تجنب: وأىميا أخرى، ومشكالت

 .اآلخريف وتوقعات جسميا، المعاقوف والمتفوقوف
 : دراسياً  المتأخرين خصائص

 المتأخر يد أف التمميذتأك يجب دراسياً  المتأخريف التالميذ وخصائص لسمات التعرض عند

ف دراسياً   فإنو الجسمية أو المظاىر العقمية بعض حيث مف العادييف أقرانو عف اختمؼ وا 

 ودوافعيا ، وكيانيا ليا شخصيتيا بشرية وحدة باعتباره العادي الطفؿ عف يختمؼ ال
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 السموؾ أنماط اكتساب عمى وليا قدرتيا االجتماعي، وكيانيا وانفعاالتيا الفسيولوجية

 ىي والعادييف المتأخريف التالميذ بيف إف الفروؽ بؿ ، والميارات واالتجاىات والميوؿ

 دراسياً  المتأخريف خصائص تحديد السمة . ويمكف النوع أو في وليست الدرجة في فروؽ

 (:15: 17في )زياد عمي، مرجع سابؽ، 

 والنفسية  العقمية الخصائص : 
 وجود عمى اً دراسي لممتأخريف العقمية خصائصال عرؼلت أجريت التي األبحاث معظـ تدؿ

 اً دراسي المتأخريف تميز التي السمات ىذه أىـ ومف العادييف عف تميزىـ قد معينة خصائص
 مستوى، التذكر عمى القدرة ضعؼ،  السمع زمف بطء،  الذاكرة ضعؼ، االنتباه ضعؼ: 

 . األسباب تعرؼ في منخفض مستوى،  التركيز في منخفض

 جسمية : ال الخصائص 
 بالنسبة نجدىـ أف الغالب في الجسمية الناحية مف اً دراسي المتأخريف يميز ما أىـ إف

 في الضعؼ بينيـ ويشيع وزًنا وأثقؿ طوال أقؿ فيـ ، العادييف أقرانيـ مف أقؿ منيـ لممتوسط

 األمر ىذا كاف فوا   ، األخرى الحواس بعض في ونقص ، التغذية وسوء والنطؽ، السمع،

 .قاً مطم ليس

 االنفعالية الخصائص :  
:  مثؿ" االنفعالية " الوجدانية الخصائص ببعض يتسموف اً دراسي المتأخريف التالميذ فإ

، والخجؿ ، االستقرار عدـ، بالذات الثقة فقداف في السيولة، بالنفس الثقة ضعؼ أو فقداف
 . اءواالنطو  االجتماعية المواقؼ مف االنسحاب ،الذات توجيو في محدودة قدرات

 إجراءات الدراسة الميدانية:

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ السادس بمنطقة الفروانية التعميمية بدولػة 
( طبقًػػػػػا آلخػػػػػر إحصػػػػػاء بدولػػػػػة الكويػػػػػت)وزارة التربيػػػػػة، 3727الكويػػػػػت والبػػػػػالغ عػػػػػددىـ )

 (. وتمثمت عينة الدراسة فػي مدرسػة )عبػداهلل بػف حذافػة المتوسػطة بنػيف(،225، 1523
و)الفروانيػػة المتوسػػطة بنػػػات(. وتػػـ اختيػػػار الطػػالب المتفػػوقيف والمتػػػأخريف دراسػػيًا طبقػػػا 
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(، يبػػيف توزيػػع أفػػراد العينػػة 2لمجمػػوعيـ الكمػػي مػػف البيانػػات المدرسػػية. والجػػدوؿ التػػالي )
 حسب متغيرى الدراسة.

 ( توزيع أفراد العينة وفًقا لمتغيرى الدراسة2جدوؿ )
 النسبة % العدد البيان

 45.3 71 المتفوقوف لحالة الدراسيةا

 17.3 45 المتأخروف

 34 63 بنات الجنس

 22 45 بنيف

 100 122 اإلجمالي

  
ف كانت ىنػاؾ 2يتضح مف الجدوؿ ) ( تقارب توزيع أفراد العينة عمى متغيرى الدراسة، وا 

لمبنػات فػي زيادة قد تبدو واضحة لصالح فئة المتفوقيف بالنسبة لمتغير الحالة الدراسية، و 
مقابؿ البنيف بالنسبة متغير الجنس، ويشير كؿ ما سبؽ عمى صدؽ تمثيؿ عينة الدراسة 

 لمجتمعيا .  
 أداة الدراسة : 

قامت الباحثة ببناء وتطوير أداة الدراسة وىي مقياس التوافؽ النفسي 
االجتماعي لتعرؼ واقع التوافؽ النفسي االجتماعي لدى عينة الطالب المتفوقيف 

ؼ السادس مقارنة بزمالئيـ المتأخريف دراسيًا، مف خالؿ دراسة األدب التربوي بالص
والدراسات السابقة، وكؿ ما لو صمة بموضوع الدراسة ومتغيراتيا . وتكوف المقياس مف 
جزئيف : األوؿ ، شمؿ البيانات األساسية كاسـ الطالب/الطالبة )اختياري(، المدرسة. 

التي تـ توجيييا لعينة الدراسة ، وأماـ كؿ عبارة ثالثة  والثاني ، شمؿ عبارات المقياس
، وىى: التوافؽ النفسي االجتماعيمستويات تقيس درجة موافقة أفراد العينة حوؿ واقع 

 . موافؽ)درجة( غير )درجتاف(، بدرجة متوسطة )ثالث درجات(، بدرجة كبيرة
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جتمػاعي لػدى ( عبػارة تقػيس التوافػؽ النفسػي اال25وبمغ عػدد عبػارات المقيػاس )
الطػػالب المتفػػوقيف والمتػػأخريف دراسػػيًا، مقسػػمة لخمسػػة أبعػػاد، ىػػي: البعػػد األسػػري وضػػـ 

( عبػػارات، 5( عبػػارات، البعػػد الػػذاتي وضػػـ )25( عبػػارة، البعػػد االجتمػػاعي وضػػـ)21)
 ( عبارات. 4( عبارات، البعد الصحي وضـ )3البعد المدرسي وضـ )

راسػػػة تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى صػػػدؽ المحكمػػػيف ، لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ أداة الدصددددق األداة : 
حيث عرض المقيػاس بصػورتو األوليػة عمػى الخبػراء والمتخصصػيف فػي مجػاالت : عمػـ 
الػػػػنفس والصػػػػحة النفسػػػػية. وقػػػػد ٌطمػػػػب مػػػػنيـ إبػػػػداء الػػػػرأي حػػػػوؿ مػػػػدى صػػػػحة العبػػػػارات 
ومناسبتيا لمعرفة واقع التوافؽ النفسي االجتماعي لػدى عينػة الدراسػة، مػع حريػة الحػذؼ 

جػػػراء التعػػػديالت ، اسػػػتقر المقيػػػاس فػػػي وا إلضػػػافة لمعبػػػارة ، وبعػػػد أخػػػذ رأي المحكمػػػيف وا 
 صورتو النيائية .

( ، إذ تػػـ  Test- Re –test: تػػـ حسػػاب الثبػػات بطريقػػة إعػادة االختبػػار) ثبددات األداة
توزيػػػع المقيػػػاس عمػػػى عينػػػة مبدئيػػػة مػػػف طػػػالب الصػػػؼ السػػػادس المتفػػػوقيف والمتػػػأخريف 

( طالبػًا وطالبػة ، بخػالؼ عينػة الدراسػة، وبعػد مضػى أسػبوعيف 51ا )دراسيًا، بمػغ عػددى
تػـ إعػادة تطبيػػؽ األداة عمػى نفػػس العينػة ، وبعػػد ذلػؾ تػػـ حسػاب معامػػؿ االرتبػاط لػػألداة 

.(، وىػو معامػؿ ثبػات 88وفؽ معادلة بيرسوف التنبؤية ، وبمغ معامؿ ثبػات األداة ككػؿ )
 عاؿ يعوؿ عميو.

 تفسيرها :نتائج الدراسة الميدانية و 
فيمػػا يمػػي أىػػـ نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة وذلػػؾ بعػػد تطبيػػؽ أداة الدراسػػة، ومعالجػػة 
البيانات إحصائًيا ، حيػث يػتـ ىنػا تعػرؼ مسػتوى التوافػؽ النفسػي االجتمػاعي لػدى عينػة 
الدراسػػػة مػػػف طػػػالب الصػػػؼ السػػػادس المتفػػػوقيف والمتػػػاخريف دراسػػػيًا، وبيػػػاف أثػػػر متغيػػػر 

عينػػة، والتأكػػد مػػف فػػرض الدراسػػة ،وىػػو مػػا توضػػحو الجػػداوؿ الجػػنس عمػػى اسػػتجابات ال
 اآلتية. 

 مف عينة لدى االجتماعي النفسي التوافؽ مستوى لإلجابة عف السؤاؿ الفرعي اآلتي: ما

 طالب الصؼ السادس المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا بدولة الكويت؟
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أخريف دراسيًا عمى يوضح الجدوؿ اآلتي استجابات عينة الدراسة مف المتفوقيف والمت
 مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي .

( مقياس التوافؽ النفسي االجتماعي لدى عينة الدراسة مف المتفوقيف  1جدوؿ )
 (231والمتأخريف دراسيًا)ف 

 الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الطالب

 55.56 11.32 256.32 المتفوقوف دراسياً 

 55.6 15.54 255.52 اً المتأخروف دراسي

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف عينة الدراسة مف طالب الصؼ السادس المتفوقيف دراسيًا 
يتمتعوف بمستوى مف التوافؽ النفسي االجتماعي أعمى مقارنة بزمالئيـ مف المتأخريف 
دراسيًا. وىي نتيجة تبدو منطقية ويمكف تفسيرىا مف خالؿ القوؿ بأف التفوؽ الدراسي 

ع مف مستوى الرضا الذاتي واالجتماعي لدى الفرد ويدفعو لقبوؿ ذاتو وقبوؿ اآلخر يرف
والتفاعؿ معو بشكؿ إيجابي، وتحمؿ الصراعات الناتجة عف تمؾ التفاعالت، وبذؿ 
المزيد مف الجيد الذي يساعده عمى تحقيؽ أىدافو. في حيف أف التأخر الدراسي يسبب 

ويترتب عمييا ميمو لمعزلة والبعد عف اآلخريف  حالة مف التوتر والقمؽ لدى المتعمـ
والتفاعؿ معيـ تجنبا ألي شكؿ مف أشكاؿ النقد أو التجريح.  وىي نتيجة مدعومة 

دراسة)ساروار وآخروف ( و 1557بنتائج الدراسات السابقة مثؿ دراسة )فتحي وماجدة،
Sarwar & et al ،1557ادؿ بيف ( حيث أشارت نتائجيما إلى الدور اإليجابي المتب

 عممية التفوؽ الدراسي والتوافؽ النفسي االجتماعي. 
تتأكد صحة فرض الدراسة األوؿ والذي ينص عمى : توجد فروؽ ذات داللة وبذلؾ 

إحصائية في مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي بيف طمبة الصؼ السادس المتفوقيف 
 والمتأخريف دراسيًا بدولة الكويت. 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ف السؤاؿ الفرعي : وفيما يتعمؽ باإلجابة ع
مستوى التوافؽ النفسي االجتماعي بيف المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا مف طالب الصؼ 

 السادس بدولة الكويت تعزي لمتغير الجنس)ذكر/ أنثي(؟
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عمى إجمالي استجابات أفراد عينة الدراسة  أثر متغير الجنس يوضح الجدوؿ اآلتي
 سبة لمقياس التوافؽ النفسي االجتماعي. بالن

  (1جدوؿ  )
 عمى إجمالي استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لممقياسالجنس أثر متغير 

 المعنوية د.ح قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط النوع الطالب

 .317 166 .154 2.31115 23.1527 ذكر المتفوقوف دراسياً 
 2.14622 23.1211 أنثي

 .262 166 .355 23.32552 37.1275 ذكر المتأخروف دراسياً 
 23.51447 36.1156 أنثي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا في استجابات عينة الدراسة 
دراسيًا)ذكر/أنثي(  والمتأخريفتعزي لمتغير جنس طالب الصؼ السادس مف المتفوقيف 

ؽ جميع أفراد عينة الدراسة مف طالب الصؼ السادس مف . وىو ما يشير إلى اتفا
المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا بشأف عممية التوافؽ والتكيؼ النفسي االجتماعي وتشابو 

 وبذلؾ تتأكد صحة فرضوجيات نظرىـ بشأنيا وعدـ تأثر رؤيتيـ بعامؿ الجنس . 
ائية في مستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصالدراسة الثاني والذي ينص عمى : 

التوافؽ النفسي االجتماعي بيف طمبة الصؼ السادس المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا بدولة 
 الكويت تعزي لمتغير الجنس)ذكر/ أنثي(. 

 توصيات الدراسة : 
في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الميدانية،توصي 

 الدراسة بما يمي:
 بيئاتيـ. مع االيجابي التفاعؿ مف تمكنيـ استقاللية تربية األبناء ةبتربي األسرة تقـو أف

 ليا يتعرضوف التي المشكالت مف كثير معالجة في األبناء العمؿ عمى إشراؾ ػ ضرورة

  المستقبؿ. في مشكالت مف يقابميـ أف يتوقع ما إلى المعالجات تطوير ىذه عمى وحثيـ
حوؿ الطالب المتفوقيف والمتأخريف دراسيًا  ميدانيةال والبحوث الدراسات مف المزيد ػ إجراء

 بشأف ما يواجيونو مف مشكالت .
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 حتى األسرة داخؿ المراىقيف فئة مف لألبناء المالئـ النفسي الجو توفير عمى ػ العمؿ

 المنازعات مف يخمو أسري جو وتوفير الداخمي واالطمئناف األسرة يشعروا بتقبؿ

  .فبيف الوالدي والمشاكؿ األسرية

 التي الدراسية والمناىج اليادفة األنشطة خالؿ مف لألبناء المالئـ المدرسي الجو ػ توفير

  .العصر تواكب متطمبات

 الحموؿ وضع في إشراكيـ خالؿ مف الصغر منذ األبناء عند المسؤولية روح ػ تنمية

 . عمييـ قيادية مسئوليات توزيع وكذلؾ ذلؾ نحو لمشكالتيـ أو

خالؿ  مف اإلنسانية الشخصية تغذي والتي االجتماعية والتنشئة األسرية ربيةبالت ػ االىتماـ
تعكس  والتي سوية اجتماعية عالقات ضوء في السوي السموؾ لينمو واألسرة الوالديف

 .الحياة مواجية مف وتمكنيـ النفسية صحتيـ عمى باإليجابية

دراسيًا في المرحمة  ػ تأىيؿ المعمميف في مجاؿ التعامؿ مع المتفوقيف والمتأخريف
 المتوسطة بدولة الكويت خاصة والمراحؿ الدراسية عامة.

 مراجع الدراسة :

أشرؼ فؤاد محمد أبو سالـ: رعاية المتأخريف دراسيا، معيد اإلدارة العامة، المممكة العربية 
 . 1557السعودية، 

فوقوف في مدرسة ألطاؼ أحمد األشوؿ: المشكالت التي يعاني منيا الطالب الموىوبوف والمت
الميثاؽ، المجمة العربية لتطوير التفوؽ، مركز تطوير التفوؽ، جامعة العمـو 

 . 1521، 4، ع 2والتكنولوجيا، صنعاء، مج 
العامالت  أبناء لدى االجتماعي النفسي لمتوافؽ مقارنة أماني حمدي شحاتو الكحموت: دراسة

سالة ماجستير غير غزة، ر  مدينة في الخاصة المؤسسات في العامالت وغير
 . 1522منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 في المتمدرس لدى المراىؽ لمتعمـ بالدافعية وعالقتو االجتماعي النفسي فروجة : التوافؽ بمحاج
 غير الثانوي دراسة ميدانية بوالية تيزي وزو وبومرداس، رسالة ماجستير التعميـ

وزو،  تيزي -مولود معمري  مـو اإلنسانية، جامعةمنشورة، كمية اآلداب والع
 . 1522الجزائر، 
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 ثانوي دراسة األولى تالميذ سنة لدى لمتعمـ بالدافعية وعالقتو النفسي حسينة بف ستي:  التوافؽ
بدائرة تقرت، رسالة ماجستير غير  الثانوية المرحمة تالميذ مف عينة عمى ميدانية

االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، منشورة، كمية العمـو اإلنسانية و 
1521. 

خميؿ عبدالرحمف المعايطة ومحمد عبدالسالـ البواليز: الموىبة والتفوؽ، دار الفكر، عماف، 
1555. 

، جامعة 1تشخيصو وعالجو، ط  في التربية زياد عمي الجرجاوي:  التأخر الدراسي ودور
 . 1551القدس المفتوحة، 

برنامج كمبيوتري إثرائي في مادة قواعد المغة العربية وأثره عمى سعيد سعد فايز األكمبي: 
اتجاىات تالميذ المرحمة االبتدائية نحو استخداـ الكمبيوتر وتحصيميـ الدراسي، 

 . 1556رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، 
لعمـو اإلنسانية سعيدة عطار: مشكالت الطمبة المتفوقيف في المدرسة الجزائرية، مجمة ا

، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بو 6واالجتماعية، ع 
 .1521ضياؼ، الجزائر، 
 لمبحوث مسحية دراسة " والمتفوقيف الموىوبيف عمى التعرؼ السيد محمد أبوىاشـ: محكات

، مجمة أكاديمية التربية الخاصة، 1551 إلى 2775 عاـ مف الفترة فى العربية
 .1551، األكاديمية العربية لمتربية الخاصة، الرياض، سبتمبر 1ع 

، 25، ع 2شاكر عبدالحميد: رعاية الموىبة ومعوقات اإلبداع، مجمة الطفولة والتنمية، مج 
 . 1525المجمس العربي لمطفولة والتنمية، القاىرة، ديسمبر، 

 دراسياً  لممتفوقيف لمميزةا السموكية عبدالرحمف سيد سميماف والسيد محمد أبوىاشـ: الخصائص
العاـ، مجمة األكاديمية العربية  التعميـ والمعممات بمراحؿ المعمموف يدركيا كما

، األكاديمية العربية لمتربية الخاصة، الرياض، سبتمبر 4لمتربية الخاصة، ع 
1553. 

تنمية عبدالعزيز السيد الشخص: أساليب التعرؼ عمى المتفوقيف عقميا والموىوبيف ورعايتيـ و 
قدراتيـ االبتكارية برنامج مقترح، المرتمر الدولي الثاني لمموىوبينو المتفوقيف " 
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نحو استراتيجية وطنية لرعاية المبتكريف"،كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية 
 . 1523مايو  12-27المتحدة، 

 – )الداخمي الضبط بمركز وعالقتو واالجتماعي النفسي عبداهلل يوسؼ أبو سكراف: التوافؽ
غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  قطاع في حركياً  لممعاقيف الخارجي(

 . 1557التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، 
 –عبداهلل يوسؼ أبوسكراف: التوافؽ النفسي واالجتماعي وعالقتو بمركز الضبط )الداخمي 

منشورة، كمية  الخارجي( لممعاقيف حركيًا في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير
 .1557التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 التحصيؿ الدراسي عمى األكاديمي التسريع جرواف وماجدة المجالي: أثر الرحمف عبد فتحي
عماف  محافظة في المتسرعيف لمطمبة المدرسي واالجتماعي النفسي والتكيؼ

 إلى مقدمة عمؿ ، ورقة1552/1553 -2777/1555لألعواـ الدراسية)
والمتفوقيف " رعاية الموىوبيف  الموىوبيف لرعاية العممي العربي السادس المؤتمر

األوؿ، عماف،  ضرورة حتمية لمستقبؿ عربي أفضؿ "، الدراسات المحكمة الجزء
 .1557يونيو  16 -14

فرج عبدالقادر طو: موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي، دار سعاد الصباح، الكويت، 
1552 . 

 لدى األطفاؿ النفسي التوافؽ بمستوي وعالقتيا السموكية د وافي : االضطرباتليمي أحم
المتفوقيف، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة 
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