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 الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة المتميزين
  وفاء طاهر عبد الوهاب اآللوسي د.م

  فرع اإلرشاد والصحة النفسية              /  كلية التربية للبنات/  جامعة االنبار
 ملخص البحث                           

تشكل الحاجات النفسية الجزء األساسي من تكوين الفرد النفسي ألنها تؤثر في         
شخصيته وتدفعه إلى السلوك الذي يؤدي إلى إرضائها أو إشباعها، فهو يعيش معظم حياته 
سعيا إلشباع حاجاته وخفض توتراته وتحقيق أهدافه حتى يمكن النظر إلى الحياة البشرية 

 اجات لمحاوالت إشباعها .كأنها سلسلة من الح
 هدفت هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية :      

 الكشف عن الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة المتميزين. -1
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة  -2

 إناث ( –المتميزين ) ذكور 
صفوف الطلبة المتميزين الموجودين في الثانويات المطورة في وتحدد البحث في       

 مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار 
وتحقيقا ألهداف هذا البحث قامت الباحثة بإعداد أداة لقياس الحاجات النفسية       

( فقرة تعبر عن الحاجات وبعد تطبيق األداة وجمع 22واالجتماعية الذي تكون من )
بة على بدائل اإلجابة ومعالجتها إحصائيا باستخدام الوسط المرجح للفقرات استجابات الطل

 ومعامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي .
 توصل البحث إلى: 

 أن ثمة حاجات نفسية واجتماعية كثيرة يعاني منها الطلبة المتميزين  -1
المتميزين والمتميزات وفقا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات بين الطلبة  -2

 لمتغير الجنس .
 واستكمال للجوانب ذات العالقة بهذا البحث أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها:

 ضرورة إعطاء الطلبة المتميزين مواد دراسية عالية المستوى . -1
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 أن يطبق نظام التسريع للطلبة الذين يظهرون تميزا وتفوقا عاليا في التحصيل . -2
 صل األولالف

 مشكلة البحث:                                  
اهتمت حركة تعليم المتميزين في العالم بداية بتأمين الحاجات الضرورية ، ولم يكن          

 هناك انتباه للحاجات االنفعالية واالجتماعية .
لمؤثرة في النمو، وفيما بعد جاء ااألهتمام بهذه الحاجات عن طريق االهتمام بالعوامل ا     

( حيث ركزت 1291 -1221ثم توالت الدراسات بتناول هذه األبعاد وبدأت بدراسة تيرمان )
على قدرة المتميزين على التكيف وخاصة في سن الشباب وتميزهم بعالقات شخصية 
ثابتة،وقدرتهم على تشكيل حياة أسرية ناجحة ، وقد أشارت العالمة )هولنجورث( إلى نضج 

-بكر عند المتميزين مقابل صعوبة في التكيف االجتماعي ،ومعاناتهم أحيانا من انفعالي م
 صعوبات لها عالقة في اهتمامهم الزائد بالمشكالت الفلسفية .

وبشكل عام فأن معظم الدراسات القديمة كانت تشير إلى أن المتميزين أكثر نضجا        
ن المتميزين بطبيعتهم منعزلون اجتماعيا ، واتزانا من الناحية االنفعالية وبعضها يشير إلى إ

إلى جانب هذا كان هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة حول خصائص المتميزين 
والموهوبين ألن حركة االهتمام بالحاجات االنفعالية واالجتماعية للمتميزين بقيت بطيئة 

لتؤكد أن هناك حتى أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من هذا القرن وجاءت البحوث 
 0إعداد اليستهان بها من الطلبة يتسربون من المدارس نتيجة لتدني  تحصيلهم 

نتيجة لحاجات المتميزين التي عبر عنها الباحثون واألهالي، تولدت هناك برامج وقائية  
لحماية المتميزين من الوقوع في المشكالت وبرامج إرشادية وعالجية ، فمنها برامج عمدت 

وبرامج   الطلبة على انشطة هامة وأساسية لتطورهم االجتماعي واالنفعالي، إلى تدريب
اعتمدت على المتابعة الطويلة للمتميزين عبر مراحل تطورهم المستمرة مع التركيز على 

 ( 212،ص  2002)السرور،.متابعة ثباتهم األنفعالي،واالهتمام بتطورهم العقلي واالجتماعي
 أهمية البحث والحاجة إليه :

تشكل الحاجات  النفسية الجزء االساسي من تكوين الفرد النفسي النها تؤثرفي         
شخصيته وتدفعه الى السلوك الذي يؤدي الى ارضائها او اشباعها ، فهو يعيش معظم 
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حياته سعيا الشباع حاجاته وخفض توتراته وتحقيق اهدافه حتى يمكن النظرالى الحياة 
 ( 221ص 1211حاجات ومحاوالت اشباعها ) الطيب ، البشرية كانها سلسلة من ال

وتهتم الدول المتقدمة في العالم في الوقت الحالي برعاية أبنائهم المتفوقين عقليا، وتعمل على 
استثمار إمكاناتهم على أوسع نطاق في خدمة مجتمعاتهم اقتصاديا ، واجتماعيا ،وثقافيا ، 

متقدمة ، فظهر االهتمام بتربية بعض المتفوقين وقد أخذت الدول النامية تحذو حذو الدول ال
من أبنائهم ، وشعرت هذه الدول بالحاجة الملحة إلى معرفة وسائل التعرف على أبنائهم 

مناسبة التي تحقق المتفوقين وخصائصهم المختلفة،مما يمكنها من تقديم الرعاية التربوية ال
للحاق بركب التطور التكنولوجي الذي إمكاناتهم وذلك محاولة من هذه الدول أاالستفادة من 

يمانا منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الفئة ) الخالدي  ساد العالم اليوم وا 
 ( 21، ص 1212،

ويشكل الطلبة المتميزين جزءا مهما من المجتمع ويشكلون عنصرا مهما من الطاقات       
خاصة وقدرات في االبتكار والتوجيه االنسانية بما يتمتعون به من ذكاء عال ومواهب 

والقيادة كما انهم اقدر على فتح آفاق جديدة للتغلب على المشكالت الراهنة التي تواجه 
 (111،ص 1291مجتمعاتهم والسيطرة على عوامل العوز والحرمان ) ياسين 

ذا أهملت حاجات الطلبة المتميزين فربما تراجعت قدراتهم العقلية أو نمت          بشكل وا 
غير جيد وبالتالي يصبح مردودهم النفعي للمجتمع غير مختلف عن األفراد العاديين وربما 
أقل، وربما نمت قدراتهم العقلية وأنواع سلوكهم الذكي بشكل غير سليم وتوجهت طاقاتهم 
نحو األعمال الضارة والتي قد تضر المجتمع أضعافا مضاعفًة مما يسبب ضرر لألفراد 

يؤكد أهمية هذه الدراسة هو ندرة الدراسات التي تتناول الحاجات النفسية العاديين ومما 
واالجتماعية للمتميزين وما يترتب على نتائج هذه الدراسة من معلومات يمكن ان تؤدي الى 
االتجاه نحو تنمية قدرات المتميزين في مدارسهم و أسرهم . ونحن في العراق ندرك 

نا الستثمار طاقات المتميزين وندرك النقص الهائل الصعوبات التي نواجهها في محاولت
الذي نعاني منُه من حيث الحصول على المعلومات الدقيقة على المتفوقين عقليا . وهكذا 
تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لقلة الدراسات المتعلقة بالمتميزين، وال شك أن المعلومات 

زين تعتبر ركيزة أساسية في أي برنامج الدقيقة عن الحاجات النفسية واالجتماعية للمتمي
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يهدف إلى رعاية المتفوقين عقلياً  سواء أكانت هذه الرعاية تربوية أو نفسية مما يمكنهم من 
 مسايرة الحياة بشكل أفضل ويمكنهم من القيام بدورهم بفاعلية أكثر نحو تقدم مجتمعاتهم .

 أهداف البحث :  
 تتحدد اهداف البحث الحالي بـ :  

 0شف عن الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة المتميزين الك -1
الكشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية في الحاجات النفسية واالجتماعية  -2

 0للطلبة المتميزين وفقا للجنس ) ذكور ، اناث(
 حدود البحث:

   يتحدد البحث الحالي بـ:
 صفوف الطلبة المتميزين في المدارس الثانوية -1
 الرمادي )مركز محافظة األنبار(مدينة  -2
  (2012- 2012العام الدراسي ) -2

 تحديد المصطلحات :
 الحاجة : –أوال 

 : 1229عرفها موراي عام 
بأنها قوى في منطقة المخ تقوم بتنظيم األدراك الحسي وتثبيت للمدركات الحسية والفهم والسعي 

 (Murray,1938,P,123). يل موقف غير مرضي الى اتجاه معينالالشعوري والعمل لتحو 
 :1212وعرفها  مكدوكل عام 

وهي غاية بأنها حالة جسمية أو نفسية تثير السلوك في ظروف معينة وتواصله حتى ينتهي الى 
 (991ص1292عمليات مفترضة تفسر السلوك وال يمكن مالحظتها أو قياسها)دافيدوف ،

 : 1212وعرفها  راجح عام 
بأنها حالة من النقص والعوز واالفتقار تقترن بنوع من التوتر والضيق ال يلبث أن         

 ،ص(1212يزول متى قضيت الحاجة وزوالها ) راجح ،
 : 1212وعرفها صالح عام
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بانها حالة لدى الكائن الحي تنشا من انحراف عن الشروط البيولوجية الحيوية المثلى       
 (9،ص1212ائن ) صالح ، الالزمة لحفظ بناء الك

 : لحاجات النفسية واالجتماعية:ا  ثانيا 
 :1211رفها الطيب عام ع

لتحقق االشباع  ءالشيهذا  ما بحيث لو توفر ءشيبانها حالة من االفتقار الى         
       (23ص1211) الطيب،  والرضا

 :1291وعرفها راجح عام   
حباطها يؤدي إلى الكثير من        بأنها تلك الحاجات الضرورية لسعادة الفرد وطمأنينته وا 

 (22ص  1291اضطرابات الشخصية ) راجح 
 :1292وعرفها شلتزعام 

 ( 1292بانها شيئ اذا ما وجد تحقق االشباع )شلتز ،      
 : 2001وعرفها الداهري عام  

و االنتاجية او الصحة والتقبل االجتماعي وتنشا من حالة بانها مطلب الفرد للبقاء او لنم     
 2001شعور الفرد بعدم التوازن البيولوجي او النفسي في موقف معين ) الداهري ،

      (121ص
التعريف االجرائي: هو الدرجة التي يحصل عليها الطلبة من خالل اجاباتهم على االستبيان 

 المقدم من قبل الباحثة.
 ون المتميز  -ثالثا

 المتميز
  1219عام عرفه  ويتي   

بأنه ذلك الشخص الذي يكون انجازه ذا قيمة مستمرة في أي ميدان من ميادين       
الفعاليات األنسانية ألن هذا األنجاز من السعة بحيث يشمل أنواعا ودرجات من التفوق 

 ((witty,1975,p,123الذي يظهره الفرد اثناء ادائه لالعمال التي يقوم بها 
 : 1219وعرفه هلهان وكوفمان عام 
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بأنه الفرد المبدع والموهوب الذي يمتلك قوى عقلية غاية في الندرة كالذكاء المرتفع       
 (hallhan,1979,p28والتحصيل العالي في المجال الذي يظهر فيه عبقريته )

 :1212وعرفه رنزولي عام 
بأنه صاحب األداء العالي مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي اليها في قدرة واحدة      

 ( Renzull,1979,p,17 أو أكثر )
 :  1292وعرفه مكتب التربية األمريكي عام 

بأنه الشخص المؤهل بدرجة عالية ولديه استعداد للتحصيل ، ويتمتع بواحدة او أكثر       
من القدرات التالية : قدرة عقلية عامة ، قدرة قيادية ، قدرة اكاديمية متخصصة ،قدرة فنية ، 

 ( 211ص  2002قدرة ابداعية حركية ) السرور 
  الطلبة المتميزون : -رابعا
( بانهم اولئك الذين يظهرون اداءا متميزا مقارنة بالمجموعة 2002يعرفهم الروسان )   

العمرية التي ينتمون اليها في واحدة او اكثر من االبعاد اآلتية: القدرة العقلية العالية والقدرة 
االبداعية العالية على التحصيل االكاديمي المرتفع والمهارة في الرياضة والفنية والقدرة على 

 (30،ص2001فعية العالية ) الروسان ، المثابرة والدا
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 الحاجات

  نظريات الحاجات:  
  نظرية موراي -1

تخيلي من  ان الحاجة من وجهة نظر موراي هي مفهوم افتراضي وحدوثه هو شيئ      
فع مستوى التوتر الذي الموضوعية والذاتية فالحاجة فالحاجة تر  اجل تفسير بعض الحقائق

يحاول الكائن ان يخفضه عن طريق ارضاء الحاجة ويشير موراي الى ان مصدر الدافعية 
عند االنسان انما هي مجموعة من الحاجات االنسانية االساسية ، فالحاجة هي دافع يثير 
الفاعلية ويديمها الى ان يتم اشباع الحاجة ويستدل عليها من خالل اثر السلوك او من 
خالل مالحظة نتيجته او من خالل نمطه او من خالل االنفعال الخاص بها او 
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التوتروالضيق عندما يعاق اشباعها او من خالل التعبير عن اشباعها ، واعتقد موراي ان 
الحاجات تؤثر فيها قوتان داخلية بيولوجية وخارجية بيئية ، وان اندماج الحاجات مع 

 ( 29، ص1229رد ) الربيعي ، بعضها يؤدي الى تكوين شخصية الف
 نظرية فروم : -2

يرى فروم وجود عالقة بين ثبات سلوك الكائن الحي وبين موقعه في السلم النوعي         
للحيوانات اذ كلما ارتقى في تطوره واصبح في موقع في سلم النشوءالنوعي اصبح سلوكه 

الحيوانية في حاجاته البايولوجية ولكن يختلف عنها  اكثر مرونة فاالنسان يشارك تالمملكة
 (92،ص1299في طريقة اشباعه لهذة الحاجات ) صالح ،

واعطى فروم تفسيرا للتفاعل بين االنسانية والمجتمع الموجود فيه فهو يعتقد ان       
لالنسان طبيعة جوهرية فطرية اما المجتمع هو من خلق االنسان ليحقق له هذه الطبيعة 

جوهرية مجتمع يوجد فيه نظام يلبي حاجات االفراد من غير ان يحتاج االنسان الى من ال
 يحرف الواقع 

ويعارض فروم االتجاه الغريزي لسلوك االنسان فهو يؤكد ان االنسان اجتماعي يرتبط       
بعاملين طبيعي وانساني ، والمتغيرات االجتماعية لها اهمية كبيرة في تكوين شخصيته 

 (119،ص 1292سلوكه وهي التي تجعله شخصية سوية او شاذة ) عباس ،  وتحديد
واشار فروم الى ان لالنسان حاجات ذات طبيعة اجتماعية نفسية ، صنفها بخمس       
 حاجات

 الحاجة الى االنتماء. -1 
 الحاجة الى التجاوز او التعالي  -2 
 الحاجة الى التجذر. -2 
 الحاجة الى الهوية .  -9 
 (                                                             111ص 1220الحاجة الى اطار مرجعي .     ) داوود والعبيدي  -1 

 التميز :
 نظريات التميز:

 لقد تصدى العديد من العلماء لمفهوم التميز في نظريات متعددة منها :     
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 : 1291نظرية ) بترفيلد (  -1
يلد أن التميز يتأثر بأتجاهات الطفل نحو ذاته وأتجاهات اآلخرين نحوه يرى بترف        

،وبتطور  الطفل المعرفي واألجتماعي ، وتتضمن مفاهيم التميز وفق هذه النظرية ضرورة 
ايداع منتجات لها قيمة اجتماعية متميزة والتنبؤ بأمكانية أن يصبح الفرد متميزا منذ الطفولة 

الف الناس في سرعة وآلية اداء المهمات التي تتضمن التعرف ، ويركز بترفيلد على اخت
واألستدعاء لمثير مألوف وأن األفراد األكثر قدرة على استدعاء مثل هذه المعلومات وان 
العمليات التي تساعد في اداء المتميزين ، هي الفهم   والتنظيم وحل  الرموز والتصنيف 

 hackneyلومات من خبرات سابقة )وأختبار المعلومات المترابطة وتطبيق المع
1981,p25 ) 

 :1291نظرية )جاردنر(  -2
هذه النظرية تتحدث عن ابعاد متعددة في الذكاء ، وتركز على حل المشكالت           
المبدع على ان الذكاء يمكن ان يتحول الى شكل من أشكال حل المشكالت أو  واإلنتاج

اردنر أن األشخاص العاديين تتشكل لديهم على األنتاج ، ونتيجة لبحوثه العديدة وجد ج
األقل سبعة عناصر مستقلة من عناصر الذكاء اللفظى والذكاء المكاني والذكاء المنطقي 

والذكاء الذاتي المتعلق بالتوازن الحركي وان هذه  االجتماعيوالذكاء الموسيقي والذكاء 
ن ينظر الى العقل نظرة كلية األشكال السبعة من الذكاء يجب تطويرها عند الناس ويجب ا

الفردية التي تقوم على فهم وتطوير أدوات مناسبة  –تقود اى ما يسمى بالمدرسة المركزية 
لكل شخص على اساس الفروق في القدرات العقلية كما ان هذه النظرية تؤكد على االصل 

هذه النظرية  البيولوجي للذكاء وال تهمل جوانب البيئة وخاصة التنشئة األجتماعية ، وتحث
 0(  211، ص2002على توجيه كل فرد للوظيفة التي تناسبه في المجتمع ) السرور ،

 :1293نظرية )جربر(   -2 
يؤكد جربر على الموهبة تقوم على االثراء الجمالي للخبرة األنسانية وتحسين فهمنا        

حيح من اجل العمل للعالم ودور الخبرة في التقدم البشري ، ويوضح ان مفهوم الذات الص
األبداعي يجب أن يتضمن ربط الموهب بالتحصيل وفهم التميز حتى نتمكن من تحويل 
الموهبة الى ابداع وضرورة ربط المعرفة الذاتية بالمعرفة بالعالم المحيط وضرورة اخذ الوقت 
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الكافي لالنجاز واألحساس بالجرأة والطموح وتتحدث هذه النظرية عن األنواع المختلفة 
لموهبة ويقول جربر ان المبدع يتميز بنضج مبكرفي طفولته وشدد جربر على ضرورة ل

استمرار المتميز بالعمل لمدة طويلة مع اعتماد التخطيط والتكرار والمثابرة لغرض الوصول 
الى األنجاز األبداعي ويوضح جربران مفهوم الذات الصحيح  من أجل العمل األبداعي 

وتوجيه الذات وادراك التباين بين الواقع والممكن )المصدر  يجب ان يتضمن توجيه العمل
 ( 212السابق ، ص 

 : 1223نظرية رنزولي  عام  -9  
أن التميز يتضمن عدة قدرات وهي القدرة العقلية العالية التي تشمل  يرى رنزولي           

التفكير المجرد ، وقدرات عددية ، وعالقات مكانية ، وذاكرة قوية وطالقة ،والمثابرة على 
المهمات ، والعمل الشاق ، واالستعداد للمجازفة ، وقوة اإلرادة والتحمل والتصميم واألصالة 

متع الشخص المتميز باالستعداد للمجازفة ودقة المفاضلة والموازنة في التفكير واإلسهاب ويت
دراك الخصائص الجمالية لألشياء واألفكار واألحداث والحدس وتقدير الذات  بين األشياء وا 
وعوامل بيئية جيدة وتنشئة اجتماعية صحيحة ووضع عائلي وهذه العوامل مرتبطة مع 

الفرد ما لم يتواجد الحد األدنى من العوامل بعضها فال يمكن ان يتواجد جزء منها عند 
 (    (renzulli,1996 P,18األخرى 

 مشكالت المتميزين :
ان األطفال المتميزين غير محميين من المشكالت بسبب قدراتهم العقلية غير          

العادية ، وبالتالي فان قدراتهم هذه قد تؤدي الى تعرضهم لبعض الخبرات والصعوبات 
ية والنفسية ،فالقدرات المتقدمة غالبا ما تؤدي الى مشكالت مثل تدني التحصيل او األجتماع

 0عدم االنسجام وقد تكون مشكالت قوية وواضحة تؤثر على عموم افراد العائلة 
ويعتبر العالم التربوي األمريكي جيمس ويب من اكثر التربوين اهتماما بالحاجات             

تميزين الذي وصف وصنف مشكالت المتميزين الى مشكالت النفسية واالجتماعية للم
 0داخلية ومشكالت خارجية 
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 :المشكالت الداخلية 
 عدم التوازن في النمو والتطور العقلي  -1
 عدم التوازن في النمو والتطور واالنفعالي -2
 الحساسية العالية ومحاسبة النفس  -2
 فلسفة الوجود -9
 تعدد االهتمامات  -1
 الميل الى تشكيل االنظمة والقوانين في سن مبكر  -3
 االصابة ببعض االعاقات الحركية او البصرية    -1
 البحث عن المثالية والكمال  -9

 اما المشكالت الخارجية فهي :
مشكالت مدرسية تتعلق بالمعلم ونظام التعليم والتصلب والجمود من قبل ادارة  -1     

 المدرسة
 0ضغط الزمالء -2     
 0ضغط االخوة في البيت -2     
 0التوقعات من اآلخرين  - 9    
 0طموحات االهل وخاصة الوالدين -1     
 0البيئة المحيطة واالتجاهات السلبية اتجاه المتميزين - 3     
 0تدخل االهل الزائد في شؤون المتميز وانجازاته المدرسية ومتابعته االكاديمية - 1     
 Mayerل المتميز من مشكالت غير محلولة اصال وذات بتميزهم )معاناة اه -9     

1983 , p,50 
 اسباب مشكالت المتميزين : 

ان الحرمان األقتصادي والعزلة الجغرافية هي من أهم اسباب ظهور مشكالت  عند 
األطفال المتميزين ،مما يؤدي الى اهمال مواهبهم وبالتالي ضياع طاقاتهم او ظهور 

، وان عدم توفر الوقت والظروف القاسية هي التي تعيق عملية تطور  المشكالت لديهم
األنجاز والمثابرة وخاصة عند األناث ،كذلك فأن غياب الدعم األسري والتوجيه المهني 
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يؤدي الى تعرض المتميزين للمشكالت وتشير بعض الدراسات مثل دراسة )هارفي( في 
يكونون محكومين بجنايات كبرى  % من الشباب الذين19الى ان  1299امريكا عام 

ويحولون الى دور األحداث هم من المتميزين ، واشارت الى ان الشباب من المتميزين 
           لها ةالمناسبوجدت البيئة  ة وهذه القدرات تتطور اذايتمتعون بقدرات ذكائية متدفق

 (Harvey ,1984,p, 87 ) 
والتشديد وعدم التشجيع ألبنائهم  وهناك أسباب أخرى مثل الرفض والتوبيخ والتحكم  

المتميزين والتحكم والتشديد بحيث يؤدي ذلك إلى تدني تحصيلهم الدراسي كذلك شعور 
بعض المتميزين بأن المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرهم ال يساير تطلعاتهم في 

وعدم تقبل المستقبل كما أن عدم االهتمام بمواهب األبناء وعدم وجود ما ينميها في البيت 
الوالدين ألفكار أبنائهم ومناقشاتهم الموضوعية ووجهات نظرهم األمر الذي يحرمهم من 

 0تبادل الخبرات ويشعرهم بالغربة وبالتالي االنعزال عنهم 
وتلعب المدرسة دورا هاما في ظهور المشكالت التى تؤدي الى الملل وسيطرة أحالم   

ى الفشل األكاديمي وتدني التحصيل كما إن إغراق الطالب اليقظة على الطلبة مما يؤدي ال
بالواجبات المدرسية أيا كان نوعها والتي ال تتالءم مع اهتماماته قد يؤدي إلى إرهاقه وخنق 
الوقت لديه ، مما يدفعه ألن يتوجه ألي أنشطة أخرى ويقلع عن انجازات الواجبات 

 0المدرسية 
وء بسبب انهماك الطفل المتميز بالدراسة كما ان الميل الى ان العالقة مع األقران تس   

تنظيم األشياء وتشكيل القوانين والتغيير في ااألنظمة قد يؤدي الى سيطرته على جماعته 
وبالتالي يؤدي الى التوتر بينه وبينهم ،كما أن ضغط األخوة في البيت والحساسية من 

متميز في اسرته سلبا على عالقة المتميز ضعف انجازهم مقابل ما يمكن ان ينجزه األخ ال
 0بأخوته 

ان المتميز يعتمد على عوامل وراثية وخصائص شخصية وعوامل أسرية وبيئية  
وظروف اقتصادية واي خلل في العوامل السابقة قد يؤدي الى حدوث مشكالت عند 

  Freeman,1996,p, 32المتميزين ) 
 دراسات سابقة:
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 1210دراسة حسن عام  -1
اجريت هذه الدراسة في مصر، هدفت الى معرفة الحاجات النفسية للطلبة المتميزين  

( طالبا كمجموعة تجريبية  22والمتطلبات النفسية لرعايتهم ، واجريت  الدراسة على )
 ( طالبا كمجموعة ضابطة ، واجرى الباحث عددا من  22و)

تلفون عن العاديين في الحاجات االختبارات والمقاييس وتوصل الى ان المتميزين يخ
النفسية واالجتماعية والحالة المزاجية ووجد ان المتميزين يتفوقون في القدرة على تحمل 

 ( 11، ص 1210معانات النقص في الحاجات أكثر من العاديين ) حسن ، 
 :  1219دراسة الخالدي عام   -2        
اجريت هذه الدراسة في العراق على طلبة المدارس االثانوية ، هدفت هذه الدراسة الى      

دراسة العالقة بين التفوق العقلي وبعض الحاجات التي يعاني منها تالميذ المدارس 
( تلميذ من تالميذ الصف الثاني والثالث  1000األعدادية ، تكونت عينة الدراسة من )

م الباحث اختبار القدرة العقلية ومقيا س للحاجات وتوصل الى ان التلميذ المتوسط واستخد
المتفوق في المدارس الثانويةالعراقية أكثر قدرة على التوافق النفسي واألجتماعي من غيره 

،  1213من العاديين على الرغم من وجود حاجات كثيرة تعوق تفوقه )الخالدي ، 
 0(  103ص

 :1211فت عام  دراسة محمد نسيم  رأ -  2
اجريت هذه الدراسة في مصر، هدفت الى دراسة الحاجات األنفعالية للمتميزين وهي   

وتوصلت الى ان المتميزين يفضلون  1219الى عام  1232دراسة تتبعية من عام 
تحقيق الحاجات االنفعالية اكثر من رغبتهم في تحقيق الحاجات االخرى وتبين ان نسب 

ئل المتميزين نادرة جدا بالمقارنة مع مجموعة من العاديين واوضحت الطالق في عوا
الدراسة ان المتميزين يميلون الى النشاط الثقافي واالجتماعي بدرجة اكبر من العاديين ) 

 ( 32، ص  1211رأفت ، 
 : 1292دراسة السرور عام    -9

المعلمين في عملية اجريت هذه الدراسة في األردن وهدفت الى معرفة اهمية مشاركة   
الكشف عن حاجات الطلبة المتميزين والخصائص السلوكية لهم واجريت هذه الدراسة 
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( طالب في الصف التاسع ، وأظهرت نتائج الدراسة ان 200على عينة مكونة من ) 
الحاجات النفسية للطلبة المتميزين في االردن تتشابه مع معظم الحاجات والخصائص 

المتميزين األمريكيين ، ووجدت ان هناك خمسة حاجات رئيسية  السلوكية لدى الطلبة
يحتاجها الطلبة  األردنيين وهي :الحاجة الى اسناد االدوار القيادية لهم ، والحاجة الى 
التخلص من الخوف من االمتحانات  ، والحاجة الى ان يفهمه اآلخرون ، الحاجة الى 

،  2002ل بمودة واحترام . ) السرور ،اعطائه حرية االختيار ، والحاجة الى ان يعام
 0(  12ص
 دراسة محمد الشجيري -1
اجريت هذه الدراسة في جامعة صنعاء بجمهورية اليمن واستهدفت معرفة مستوى     

االرشادي القائم على  لبرنامجا الحاجات النفسية للطالب المتفوقين والكشف عن اثر
الحاجات النفسية على تنمية التوافق النفسي واالجتماعي ، اجريت هذه الدراسة على عينة 

 ( طالبا متفوقا في الصف االول الثانوي في مدرسة جمال عبد الناصر13مكونة من ) 
%( فأكثر في مرحلة التعليم 91الثانوية في عدن وهؤالء الطلبة ممن حصلو على ) 

( طالبا وقسموا الى مجموعتين ضابطة 20واخذ منهم ) 2002للعام الدراسي  االساسي
وتجريبية وقد تبنى الباحث مقياس الحاجات النفسية الذي اعدته نادية شاكر الطائي عام 

(واعد مقياس التوافق النفسي واالجتماعي فضال عن اعداد البرنامج االرشادي  1229) 
لمتفوقين بحاجة الى اشباع حاجاتهم النفسية ، وقد خلصت الدراسة الى ان الطالب ا

وجدت الدراسة فروقا ذات داللة احصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  
بعد تطبيق البرنامج االرشادي، واستنتج الباحث ان البرنامج االرشادي المبني على 

واالجتماعي . ) ابو لبدة ، الحاجات النفسية كان له اثر ايجابي في تنمية التوافق النفسي 
1291  :222) 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجرآته

 مجتمع البحث: -اوال                          
المقصود بمجتمع البحث ، مفردات الظاهرة كلها والتي يقوم الباحث فيدراستها          
ين والمتميزات ( ومجتمع البحث الحالي يشمل صفوف  المتميز 21، ص1291)توفيق، 

والتي هي ضمن ادارة ثانوية الرمادي للبنين  وثانوية الرمادي للبنات ، وهم الطلبة الذين 
%( والذين خضعوا الى 21تخرجوا من المدارس االبتدائية بمعدالت ال تقل عن )

اختبارات الذكاء والتحصيل المعدة من قبل وزارة التربية والخاضعون للبرنامج الدراسي 
ثانويات مع اضافة مادة الحاسوب واللغة الفرنسية بصفوف معزولة عن صفوف لطلبة ال

 الطلبة العاديين .
 عينة البحث : –ثانيا 
(  طالب وطالبة موزعين على ثالث مراحل هي 22تكونت عينة البحث من )        

ت االول والثاني  والثالث .وبالنظر لكون عدد الطلبة المتميزين محدود فان الباحثة شمل
( طالب وطالبة في 22كل الطلبة المتميزين فى عينة البحث وبذلك كان عدد العينة )

 ( يوضح ذلك1المراحل االولى والثانية والثالثة. والجدول ) 
 (1جدول ) 

 عينة البحث من الذكور واإلناث                         

 

صفوف المتميزين  المرحلة/المدرسة     
 )ذكور (

صفوف المتميزات)  
 إناث(

 المجموع   

 99          20          29           المرحلة األولى
    20         19          12           المرحلة الثانية
 19          10           9           المرحلة الثالثة

 22           99          99          المجموع
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 أداة البحث -ثالثا 
لبناء أداة البحث تم توجيه سؤال مفتوح الى عينة قصدية من طلبة مجتمع البحث        
( طالبا وطالبة ، متميزين بغية التعرف على الحاجا ت النفسية واالجتماعية التي 20بلغت )

لم تتوافر لهم الظروف إلشباعها الن التعرف على هذه الحاجات وما يكمن وراءها من 
وبعد   (2قيق التكيف السليم لهم .ملحق )تعد الخطوة لتنظيم وسائل إشباعها وتحمشكالت 

الحصول على إجابات العينة االستطالعية قامت الباحثة بتحليل إجابات العينة 
( فقرة 29االستطالعية وقامت باستخالص فقرات تتضمن حاجات الطلبة بلغ عددها ) 

 شكلت منها الباحثة استبيانا يمثل هذه الحاجات
 صدق االداة :

وسيلة من وسائل القياس اي انه  يدل الصدق على المظهر العام لالختبار بوصفه       
 (                       222، ص 1291يدل على مالئمة الفقرات لقياس الظاهرة المراد قياسها ) ابو لبدة ، 

ولغرض التعرف على صالحية الفقرات قامت الباحثة بايجاد الصدق الظاهري        
وذلك بعرضها على لجنة من  للفقرات التي استخلصتها من اجابات االستبيان االستطالعي

من ذوي الخبرة واالختصاص في التربية وعلم النفس لمعرفة صالحيتها او اجراء  1الخبراء
 0( 2اي تعديل للفقرات يرونه مناسبا ملحق رقم ) 

وبعد ذلك قامت الباحثة بتحليل آراء الخبراء باستخدام النسبة المئوية وقد اختيرت فقرات  
( فقرة 22%( فاكثر واصبح عدد فقرات المقياس ) 90لى نسبة )االستبيان التي حصلت ع

 (2، ملحق ) 
                                                           

 لجنة المحكمين  1
 االستاذ الدكتورطارق عبد احمد                   كلية التربية / جامعة االنبار -1
 االستاذ المساعد الدكتور حسن الفالحي          كلية التربية / جامعة االنبار -2
 االستاذ المساعد الدكتور مضر طه                كلية العلوم الصرفة /جامعة االنبار -2
 كلية التربية للبنات / جامعة االنبار             تاذ المساعد وليد الشجيري     االس -9
 كلية التربية للبنات / كلية التربية للبنات             سالم عبداهلل        ور سعدالدكت -1
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 ثبات المقياس:
الثبات هو ان يعطي االختبار النتائج نفسها او مقاربة لها اذا ما كرر تطبيقه في      

قياس الظاهرة نفسها مرات متتالية وفي ظروف مشابهة وهو احد شروط االختبار الجيد ) 
( ولغرض التحقق من ثبات االداة استخدمت الباحثة طريقة اعادة 219، ص2001السيد ،

( طالبا من 11( طالب وطالبة منهم ) 20االختبار على عينة عشوائية مكونة من ) 
( من المتميزات وقد طبقت الباحثة طريقة اعادة االختبار بفاصل زمني قدره 11المتميزين و)

( باستخدام معادلة كرونباخ ، ويعد 0¸19ن )( يوما وبلغ الثبات بين درجات التطبيقي19) 
%(  10هذا المعامل جيد ، الن معظم الباحثين يفضلون ان يزيد معامل االرتباط عن ) 

 (   219ص2001)السيد ، 0للوثوق به
 الوسائل االحصائية:

 استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية اآلتية 
 0معامل ارتباط بيرسون اليجاد الثبات  -1    
 0الوسط المرجح  -2    

 (230،ص1211) البياتي،الحصائية بين المتوسطات الحسابيةاالختبار التائي لكشف الداللة ا-2    
 النتائج ومناقشتها :                       

لغرض تحقيق الهدف االول وهو الكشف عن الحاجات النفسية  واالجتماعية للطلبة         
المتميزين اعتمدت الباحثة الوسط المرجح للتمييز بين الفقرات في حالة كونها حاجة او ال 

(  فاكثر فان الفقرة تعد حاجة 1لدى الطلبة المتميزين فاذا كان الوسط المرجح للفقرة هو )
تماعية واذا كان الوسط المرجح للفقرة اقل من هذا المستوى فان الفقرة للحاجة تعد نفسية واج
 ضعيفة 
 (2وقد رتبت الفقرات ترتيبا تنازليا حسب قيمة الوسط المرجح للفقرات كما في الجدول )     
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 (2جدول )
زين يوضح تسلسل الفقرات في االستبيان والرتب والوسط المرجح الجابات الطلبة المتمي

 والمتميزات على الفقرات
تسلسل الفقرات في 

 االستبيان
 الوسط المرجح الرتب الفقرات

 1¸1 1 ارغب بمواد دراسية عالية المستوى.          9

 1،3 2 اتمنى انجازمراحل الدراسة قبل وقتها ) التسريع( 11

 1¸ 1 2 ارغب بالسفر والمشاهدات العلمية        19
 1،91 9 الدائم للمناهج الدراسيةارغب في التغيير  1

 1،23 1 اتمنى ان ينظر الي المجتمع على انني انسان عادي 21

اتمنى ان تنظم لنا جمعيات ننتمي اليها وننسجم مع  22
 افرادها

3 1،22 

 1،19 1 اتمنى ان يجيبني الناس عن كل ما اسال عنه  22

 1،13 9 ارغب بالسفر والمشاهدات العلمية  12

 1،12 2 اتمنى اختيارتخصصي بما يتالئم مع رغباتي 13

 1،11 10 انا غير راضي عن انجازاتي 12

 1،9 11 اريد ان اعبر عن طموحاتي بشكل اوضح  2

 1،9 12 اتمنى االندماج بالمجتمع بشكل افضل  1

 1،01 12 اتمنى ان يتابع المدرسين طموحاتي 2

 1،03 19 ارغب باحترام اكثر من قبل المجتمع 3

 1،02 11 اطمح الى احترام من قبل اساتذتي 11

 1،02 13 اعاني من ضغط االسرة في تحديد نمط سلوكي 19
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( ) ارغب بمواد دراسية عالية المستوى( قد 9( ان الفقرة )1يتضح من الجدول )       
(وقد يعود ذلك الى شعور الطلبة بسهولة 1,1جاءت بالترتيب االول وبوسط مرجح هو )

 المواد التي يتلقونها .
( ) اتمنى انجاز مراحل الدراسة قبل وقتها ) التسريع( فقد احتلت 11اما الفقرة )       

( وقد يعود السبب الى شعور الطلبة بان الوقت 1،3المرتبة الثانية وبوسط مرجح قدره ) 
 0يسير ببطئ وانهم قادرون على اجتيازاكثر من مرحلة في عام دراسي واحد

( )ارغب بالسفر والمشاهدات العلمية( وهذا 19اما الترتيب الثالث فقد كان للفقرة )        
يدل على عدم وجود سفرات علمية ومشاهدات ميدانية  كالذهاب الى المعامل والمصانع 
والجامعات والمتاحف والمكتبات العامة لتبصيرهم بالمهن التي تناسبهم في المستقبل وعدم 

 ملية تقوم بها المدرسة والمدرسين وهذا يتعارض مع فكرة التعلم بالعمل .وجود نشاطات ع
اما بالنسبة الى الفقرة التي جاءت بالترتيب الرابع وهي ) ارغب في التغيير الدائم        

للمناهج الدراسية (هذا يشير الى ان المناهج الدراسية تسبب الملل عند الطلبة وربما طرق 
 تقر الى التجديد واستخدام طرق روتينية تتكرر يوميا .عرض الدروس هي طرق تف

وبخصوص الفقرة ) اتمنى ان ينظر الي المجتمع على انني انسان عادي ( التي        
جاءت بالمرتبة الخامسة وهي تشير الى شعور الطالب المتميزبان المجتمع ينظر اليه نظرة 

 1،029 11 اتمنى ان يمنحني المجتمع الثقة العالية  10

 0¸01 19 اتمنى االندماج بالمجتمع بشكل افضل  9

 0¸023 12 اتمنى ان يفهم اآلخرينانجازاتي ويقدرها 2

 0¸022 20 رغبة في مسايرة اآلخرينلدي  1

 0¸093 21 ارغب بدمج الخيال مع الواقع في امور الحياة  12

 0¸ 019 22 احاول االبتعاد عن المثالية في القول والعمل 20

 0¸011 22 اشعر باألهمال من قبل األسرة والمجتمع 11



 الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة المتميزين 

      

 3102(أيلول)  الثالث العدد                                                                       االنسانية للعلوم االنبار جامعة مجلة
                                                         

155 

ناتجا عن المعاملة الخاصة التي  مختلفة تجعله يشعر بالعزلة واالغتراب وهذا قد يكون
 يعامل بها الطالب المتميز من قبل اسرته او من قبل المجتمع .

اما الفقرة التي جاءت بالمرتبة السادسة هي ) اعاني من ضغط االسرة في تحديد نمط       
سلوكي( وهذا يعني ان المتميزين يعانون من التحكم والتشديد من االسرة وعدم تقبل الوالدين 
الفكارهم ومناقشاتهم الموضوعية ووجهات نظرهم وهذا يتوافق مع ما توصلت اليه دراسة 

 .1299هارفي في امريكا عام 
 الفروق في الحاجات النفسية واالجتماعية بين طلبة صفوف المتميزين ذكور واناث  -2

استخدمت الباحثة لتحقيق هذا الهدف االختبار التائي للكشف عن الداللة          
االحصائية بين المتوسطات الحسابية للحاجات النفسية بين الطلبة المتميزين والطالبات 

 ( يوضح ذلك .2المتميزات والجدول )
 (2جدول )                                                

   يوضح عدد افراد العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية والقيمة     
 الجدولية ودرجة الحرية ومستوى الداللة للحاجات النفسية واالجتماعي .

  
المتوسط        العدد العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
 010الداللة

 غير دال 20    الجدولية المحسوبة 7و433 29و22 99  الذكور 
 1و460 0و471 7و003 22و32 34 االناث

(اصغر من القيمة 0و911( ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة )2نستنتج من الجدول )
 -( تبعا لمتغير الجنس )ذكور20( عند درجة حرية )1و930التائية الجدولية البالغة ) 

اناث ( متقاربون في  –اناث( وتدل هده النتيجة على ان افراد العينة لكال الجنسين ) ذكور 
الحاجات وفي درجة معاناتهم منها ، وقد يعود السبب ان الظروف التي يمرون بها اغلب 

 لها آثارها عليهم بشكل متقارب اضافة الى المرحلة العمرية التي يمرون بها .
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 خالصة النتائج :
 ان هناك حاجات نفسية واجتماعية يعاني منها طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات .  -1
وق ذات داللة احصائية في الحاجات بين طلبة ثانويتي المتميزين عدم وجود فر  -2

 والمتميزات وفقا لمتغير الجنس .
 التوصيات : 

 في ضوء النتائج التي توصلت اليه الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلى:    
للطلبة المتميزين  ضرورة اهتمام مديرية تربية محافظة االنبار بالنشاطات الالصفية -1

 والتي تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العقلية .
 ضرورة اعطاء الطلبة المتميزين مواد دراسية عالية المستوى .  -2
ضرورة توجيه المدرسين من قبل المسوؤلين في تربية محافظة االنبار لتشجيع  -2

 المتميزين                                           
 يزهم والسماح لهم بالتعبير عن طموحاتهم بشكل واضح .وتحف
 ان يطبق نظام التسريع للطلبة الذي يظهرون تميزا وتفوقا عاليا في التحصيل . -9

 المقترحات : 
 تقترح الباحثة اجراء دراسات مماثلة في محافظات العراق كافة .  -1
 ة .اجراء داسات تتناول تاثير البيئة االجتماعية على الطلب -2
اجراء دراسات تضع حلوال عملية مناسبة لمشكالت الطلبة المتميزين وفقا لما كشفته  -2

 هذه الدراسة .
 المصادر:

والمعلم  الجامعيلتقييم التربوي للطالب ،  مبادئ القياس النفسي وا1291ابو لبدة ، سبع محمد ، -1
 ، الجامعة االردنية ، كلية التربية. 2العربي ، ط

 2التحليل االحصائي في البحوث التربوية والنفسية ، ط 1291توفيق، عبد الجبار،  -2
 الكويت.

 ، دراسة تحليل شخصية المتفوقين في الجمهورية العربية1210حسن ، محمد علي  -2
 جامعة عين شمس كلية التربية. –المتحدة ، رسالة دكتوراه 
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 سيد طواب وآخرون ،نيويورك.، مدخل علم النفس ،ترجمة 1292دافيدوف ، لندال  -9
 ،اصول علم النفس ، دار العلم للماليين ، بيروت ،لبنان.1291راجح ،احمد عزت ،  -1
 ،دراسة الخصائص االنفعالية للمتميزين ومقارنتها بالعاديين، 1211رأفت ، محمد نسيم ، -3
 المركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية ،مصر،القاهرة 
 ،علم النفس التربوي ،دار الشروق ، جدة.1291مصطفى ، والسمالوطي ، نبيل ، زيدان ،محمد -1
،نظريات الشخصية ، ترجمة حمد دلي الكربولي وعبد الرحمن القيسي، مطبعة  1292شلتز، دوان ،  -9

 جامعة بغداد .
 مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة. 1،علم النفس التربوي ط1212صالح ،احمد زكي ،  -2

الضغوط النفسية التي تواجه طلبة المرحلة االعدادية وعالقتها  200اس ، كامل عبد الحميد ،عب -10
 .  23بمفهوم الذات ، مجلة التربية والعلوم ،العدد

 ،االحصاء الوصفي واالستداللي ،جامعة بغداد .1211البياتي ،توفيق عبد الجبار، -11
طبيقي ، بغداد، الجامعة المستنصرية، دار ،االحصاء الت1222الجبوري شالل حبيب عبداهلل ، -12

 الحكمة .
، العالقة بين التفوق العقلي وبعض جوانب التوافق النفسي 1212الخالدي ، اديب محمد علي  -12

واالجتماعي لدى تالميذ المدارس االعدادية العراقية ، رسالة ماجستير في الصحة النفسية، كلية التربية 
 ،جامعة االزهر .

 ، دار وائل للنشر، االردن ، عمان .1مبادئ الصحة النفسية ط 2001الداهري ،صالح ،  -19
، شخصية االنسان وتكوينها وطبيعتها واضطراباتها ، دار الشوؤن 1229الربيعي، علي جابر ، -11

 الثقافية العامة ، بغداد.
، عمان 1لتربية الخاصة طسيكولوجية االطفال غير العاديين ، مقدمة في ا 2001الروسان ، فاروق  -13

 دار الفكر .
، المدخل الى دراسة المتميزين والموهوبين ، دار الفكر والطباعة ، 2002السرور، نادية هايل ،  -11

 عمان ، االردن .
، القاهرة ، الفكر  2علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري ، ط 2001السيد ، فؤاد البهي  -19

 العربي .
، اثر برنامج ارشادي في الحاجات النفسية على تنمية 2002مد مدهش صالح ،الشجيري، مح -12

 التوافق النفسي واالجتماعي للطالب المتفوقين ، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء ،اليمن.
، دراسة مقارنة للحاجات النفسية لدى المكفوفين ، رسالة 1211الطيب ،محمد عبد الظاهر ، -20

 ماجستير منشورة .
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 1( اختبارات الذكاء والقدرات العقلية بين التطرف واالعتدال ، ط 1291ين ، عطوف محمود ) ياس -21
 بيروت، دار االندلس .

22 - Freeman, j (1996) Giffed children growin   published by cassell educating  
limited England.   

23- hackney , (1981) The gifted child , the family and the school gifted child 
quartery.  

24- Harvey,(1984)An investigation of the relation among in tellectual and 
creatives , extra curricular activities .achievement. 

25- hallahan D. and Kauffman , J. ( 1979) Exceptional children ,Englwood 
cliffs- newjersy ,prentice-hall.Inc. 

26- mayer ,E.R (1983) thinking problem soiving  conition .georgin. 
27- murray , Kathleen , psychology needs and sociality. 

28- renzull, joseph (1979) Aguib book for developin Individualized programs for 
gifyed , Creative Learning press. 

29-renzulli (1996) gifyed education Alook around ahead Reoper Review . 
30 - witty,P.(1975) Contribution of The IQ Controversy from the study of 

superior deviates in barby .            
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 (1ملحق )                                              
 استمارة االستبيان االستطالعي                                     

 جامعة االنبار 
 كلية التربية للبنات

 قسم االرشاد والصحة النفسية
 عزيزي الطالب  –عزيزتي الطالبة 

تجري الباحثة دراسة للكشف عن ) الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة المتميزين ( لذا نرجو          
 منكم التعاون معنا خدمة للمسيرة العلمية والبحث العلمي واالجابة على السؤال التالي:

 ماهي طموحات وتطلعاتك التي تجد انك بحاجة اليها ولم تتحقق لك ؟      
 الباحثة                                                                                

 ( 2ملحق ) 
 جامعة االنبار

 كلية التربية للبنات 
 فرع االرشاد النفسي والصحة النفسية 

 استمارة آرآء المحكمين في صالحية الفقرات التي تقيس الحاجات                       
 000000000000000000االستاذ الفاضل 

تروم الباحثة اجراء دراسة بعنوان ) الحاجات النفسية واالجتماعية للمتميزين ( وقد قامت باجراء           
استفتاء استطالعي لحاجات المتميزين النفسية واالجتماعية ، وتم صياغة فقرات من خالل اجابات الطلبة 

تتمتعون به من خبرة ودراية ولما آلرآئكم من دور فاعل تمثل حاجاتهم النفسية واالجتماعية ، وبالنظر لما 
تضع الباحثة بين  ايديكم قائمة من الفقرات التي قامت بصياغتها وترجو بيان رايكم في مدى مالئمة هذه 

 الفقرات لقياس الحاجات مع الشكر واالمتنان
 

 الباحثة                                                                              
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 غيرصالحة صالحة  الفقرات                 ت
   لدي رغبة في مسايرة اآلخرين . 1
   اتمنى ان احصل على معدالت عالية. 2
   اتمنى ان يفهم اآلخرين انجازاتي ويقدرها . 2
   اتمى ان تكون مدرستي بعيدة عن الضوضاء. 9
   اتمنى ان يتابع المدرسين طموحاتي. 1
   ارغب بمواد دراسية عالية المستوى. 3
   ارغب في التغير الدائم للمناهج الدراسية. 1
   ارغب باحترام اكثر من قبل المجتمع. 9
   ارغب بمنهج خاص بالمتميزين. 2

   اتمنى ان ال تكون هناك عقوبات . 10
   اتمنى االرتباط باصدقاء اكثر. 11
   بشكل افضل. اتمنى االندماج بالمجتمع 12
   اريد ان اعبر عن طموحاتي بشكل افضل . 12
   اتمنى ان يعامل الطلبة بدون تفرقة . 19
   اتمنى ان يمنحني المجتمع الثقة العالية 11
   اطمح الى احترام اكثر من قبل اساتذتي . 13
   ارغب بربط الخيال مع الواقع في امور الحياة. 11
   هواياتي الشخصية.ارغب بالتعبير عن  19
   ارغب بالسفر والمشاهدات العلمية. 12
   تمنى انجاز مراحل الدراسة قبل وقتها ) التسريع(. 20
   اتمنى اختيار تخصصي بما يتالئم مع رغباتي. 21
   اشعر باالهمال من قبل االسرة والمجتمع . 22
   اعاني من ضغط االسرة في تحديد نمط سلوكي . 22
   غير راض عن انجازاتي انا 29
   احاول االبتعاد عن المثالية في القول والعمل .  21
   اتمنى ان ينظر الي المجتمع على انني انسان عادي  23
   اتمنى ان تنظم لنا جمعيات ننتمي اليها وننسجم مع افرادها 21
   اتمنى ان يجيبني الناس عن كل ما اسال عنه . 29
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 ( 2ملحق ) 
 فرع االرشاد والصحة النفسية/ كلية التربية للبنات/  جامعة االنبار

 استمارة االستبيان النهائي                                   
 عزيزتي الطالبة–عزيزي الطالب 

تروم الباحثة اجراء دراسة عن الحاجات النفسية واالجتماعية لدى الطلبة المتميزين في مركز         
(  √محافظة االنبار ، يرجى التفضل بقراءة الفقرات التي تمثل حاجات تحتاجها وذلك بوضع عالمة ) 

 امام العبارة في الحقل الذي يناسبك ، شاكرة لكم تعاونكم معنا 
 الباحثة                                                                          

 مالحظة : ال داعي لذكر االسم 
احتاجها  العبارات                     ت

 كثيرا 
احتاجها 

 قليال
ال 

 احتاجها
    لدي رغبة في مسايرة اآلخرين . 1
    اتمنى ان يفهم اآلخرينانجازاتي ويقدرها . 2
    اتمنى ان يتابع المدرسين طموحاتي 2
    ارغب بمواد دراسية عالية المستوى. 9
    ارغب في التغيير الدائم للمناهج الدراسية. 1

    ارغب باحترام اكثر من قبل المجتمع . 3
    اتمنى االرتباط باصدقاء اكثر 1
    اتمنى االندماج بالمجتمع بشكل افضل . 9
    طموحاتي بشكل واضح . اريد ان اعبر عن 2

    اتمنى ان يمنحني المجتمع الثقة العالية . 10
    اطمح الى احترام اكثر من قبل اساتذتي. 11
    ارغب بربط الخيال مع الواقع في امور الحياة. 12
    ارغب بالتعبير عن هواياتي الشخصية. 12
    ارغب بالسفر والمشاهدات العلمية . 19
    انجازمراحل الدراسة قبل وقتها )التسريع( اتمنى  11
    اتمنى اختيار تخصصي بما يتالءم مع رغباتي. 13
    اشعر باالهمال من قبل االسرة والمجتمع. 11
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    اعاني من ضغط االسرة في تحديد نمط سلوكي. 19
    انا غير راض عن انجازاتي . 12
    والعمل .احاول االبتعاد عن المثالية في القول  20
    اتمنى ان ينظر الي المجتمع على انني انسان عادي. 21
اتمنى ان تنظم لنا جمعيات ننتمي اليها وننسجم مع  22

 افرادها 
   

    اتمنى ان يجيبني الناس عن كل ما اسال عنه. 22
    

Psychological needs for outstanding students 
Research Summary 
Constitute psychological needs essential part of the composition of the 
individual psychological because they affect the character and pay to the 
behavior that leads to satisfy or fulfill, he lived most of his life in pursuit of 
satisfying the needs and reduce tensions has and achieve its objectives, so can 
be viewed human life as a series of needs attempts to satisfy . 
The purpose of this research is to achieve the following objectives : 
1- detect the psychological and social needs of outstanding students. 
2- to detect the presence of statistically significant differences in the 
psychological and social needs of outstanding students (male – female ) . 
Find determined in the ranks of outstanding students who are in secondary 
schools developed in the city of Ramadi - Anbar province. 
To achieve the objectives of this research, the researcher prepared a tool to 
measure the psychological needs and social which consisted of (23) paragraph 
express needs and after the application of the tool and collect responses 
students on alternatives to answer and processed statistically using the 
weighted average of the vertebrae and Pearson correlation coefficient and t-
test. 
The research found 
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1- 1- There is the psychological and social needs 
experienced many outstanding students. 
2- There are no statistically significant differences in 
needs between outstanding students according to 
gender.. 

Complementing the relevant aspects of this research researcher recommended 
a number of recommendations, including : 
1- the need to give outstanding students high-level seminar materials. 
2- to apply accelerator system for students who demonstrate excellence and 
superior high in achievement . 

 


