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ال ُملخص
يىداس اليلى
هدفت هذا البحث إلى اتتصاىاأ ر ىل إلتحىاط ال لبىة اليوهىو
عبدهللا الثاني للتي ز في تك فهم االجتياعي  ،و لى عىدد رفىلاد الدساتىة  ) 061طالبىا
وطالبة  ) 21منهم ملتحص يداس اليل عبدهللا الثىاني للتي ىز  ) 01فىي الاى
السا ع  81ذكوس و 81إنىا ) و  ) 01فىي الاى الول ىانو  81ذكىوس و81
إنا ) تم اخت اسهم عشوائ ا  .وكذل  )21م ال لبة اليتفوق في اليىداس العاديىة
 .وقد تم ت ب ق مص ا التك االجتياعي الذ قام إعداده الباحثان عد رن تىم التحصىق
مى دىدقو و باتىو  .و اتىتخدام تحل ىب التبىاي الث ىي ) Three Way ANOVA
لتحل ب انات البحث تب عدم وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة ى مجيوعىة ال لبىة
اليلتحصى ور ىىل اليلتحصى يىىداس اليلى عبىىدهللا الثىىاني للتي ىىز على الدسجىىة الكل ىىة
لليص ا  .ووجود فلوط ذات داللىة إحاىائ ة ى طلبىة الاى السىا ع وطلبىة الاى
الول انو ولاالح طلبة الا الول انو لل لبة اليلتحص  .وعىدم وجىود فىلوط
ذات داللىىة إحاىىائ ة تعىىز لجىىنس ال لبىىة  .وعىىدم وجىىود فىىلوط ذات داللىىة إحاىىائ ة
اليجيوعة والا والجنس لد ال لبة اليوهو .
تعز إل التفاعب
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The Effect of Enrolling Gifted Students at King Abdullah
II Schools for Excellence on their Social Adaptation .
Hussein Abdallah Al-Smadi
Emad Mohmmad Alghzo
Umm Alqura University
Abstract :
This study aimed to investigate the effects of gifted
student's enrolment in king Abdullah the 2nd distinctive school
on social adaptation. The sample of the study consisted of 160
students ( male and female ) 80 of them already enrolled in king
Abdullah the 2nd distinctive schools (40 in seventh grade, 20 of
which are male students and 20 female students) and (40 in 11th
grade, (20 of which are male students and 20 female students).
The sample was randomly selected. Another 80 students with
same grade levels were selected from regular schools. The scale
on social adaptation which was a researcher's developed scale,
was administered after validity and relativity were conducted.
Results showed no significant differences between
students enrolled at King Abdullah the 2nd distinctive school and
those not enrolled in the school on the overall result of the scale.
Also results showed a significant difference between 7th grade
students and 11th grade students in favor of 11th grade students
for those who are enrolled in the school, whereas no significant
differences were found based on gender and no significant that
can be related to the interaction between the groups, the class
and gender of gifted students.
: المقدمة
 ومى ف ىىات،تىىو ل الب ىىة التىىي تىىتم هىىا عيل ىىة الىىتعلم والتعلى م فىىي تىىلو ال لبىىة
ال لبة التي تصدم لها الخدمات التعل ي ة اليتنوعىة ف ىة اليوهىو واليتفىوق فهىي تصىدم
 رو ع ى طليىىق إلحىىاقهم،لهىىم إمىىا فىىي اليىىداس العاديىىة اتىىلوا اال ىىلاأ رو التسىىليع
 رو عى طليىىق،غىىلم ماىىادس اليوهىىو روعى طليىىق إلحىىاقهم ىىاليلاكز اللياديىىة
تجي ى عهم يىىداس خادىىة هىىم مثىىب مىىداس ال و ىىب رو مىىداس اليل ى عبىىا الثىىاني
 وم اليعلوم رن عيل ة التعلم اليي زة تحتاج إل عيل ة تك إجتيىاعي مصبىول،للتي ز
.عدِّها إحد اليتغ لات اليهية التي تنعكس عل ردائهم في مختل اليجاالت
-06-

مجلة الفتح  ....................................................................العدد الخامس والسبعون  .ايلول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

ويش ل تلفلمان  )Silverman,1993إل رن تك ال لبىة اليوهىو يتى ل
الخاائص النيائ ة واالنفعال ة ،لذا فهىم ي ىوسون قىدسات عصل ىة ومعلف ىة رتىلم مى
معدالتهم النيائ ة الجسي ة االنفعال ة المل الذ يتلتب عل و مواجهتم ليشاكب مع نة.
و يا رن ال لبة اليوهو ييثلون ىلوة وطن ىة مهيىة فيى الواجىب العنايىة هىا
وعىىىدم تبديىىىدها لمىىىيان رمىىى واتىىىتصلاس ومسىىىتصبب اليجتيىىىع ،كيىىىا رن االخفىىىاط فىىىي
مساعدتهم وذل عدم تصديم الخدمات ال زمة لهم يعد م تىاة لهىم ولليجتيىع على حىد
تواأ ،فهم ف ة م ف ات التل ة الخادة ومى حصهىم رن يحاىلوا على فىلا متكاف ىة
تنسىىجم مىىع قىىدساتهم واتىىتعداداتهم ،وم ى هنىىا ت ى تي رهي ىىة وجىىلوسة تلب ىىة الحاجىىات
النفس ة واالجتياع ىة لهىم لوقىايتهم مى الوقىوم اليشىك ت يختلى رنواعهىا ،كيىا رنىو
مهيىىا رختل ى اليوهو ىىون ع ى ر ىىلهم فهىىم يشىىاطلون انخىىلي كث ىىلا م ى الاىىفات
العاديىىىة ويواجهىىىون كىىىذل عىىىت اليشىىىك ت التىىىي تواجىىىو العىىىادي ريمىىىا جىىىلوان،
.)2008
و يا رن الب ة دائية التغ ل فهي تفلض عل الفلد ظلوفىا ومشىك ت قىد تخلىق
لىىو مى الصلىىق والتىىوتل وعىىدم التك ى االجتيىىاعي ميىىا يىىي ل فىىي ح اتىىو خى ل ملاحلهىىا
اليختلفىىة ناىىلالدي  )0998 ،كيىىا رن اتىىتيتام الفىىلد ىىالخبلات االجتياع ىىة السىىاسة
يساعد عل ت ويل اتجاهات إيجا ىة نحوهىا ،رمىا إذا كانىت خبلاتىو االجتياع ىة عكىس
ذل فصد تيد و إل تجنب االحتكا انخلي ويكىون لهىا تى ل تىلبي على مسىتو
تك فو االجتياعي .)Sears,2004
مشكلة البحث وأهميته :
يشىى ل الدا التل ىىو فىىي حصىىب التل ىىة الخادىىة إلىى تمىىاسا االساأ حىىول
التك ىىى االجتيىىىاعي لىىىد ال لبىىىة اليوهىىىو فهنىىىا مىىى يشىىى ل إلىىى رن اليوهىىىو
يواجهىىون مشىىك ت تك ف ىىة شىىكب يفىىوط ال لبىىة العىىادي ومنهىىا العزلىىة االجتياع ىىة
 .) Robinson&Noble,1991و اليصا ىىىب يشىىى ل بخىىىلون ىىى ن ال لبىىىة اليوهو ىىىون
واليتفوقون ينظلون إل رنفسهم إيجا ة ،ولكى تاىن اليوهىو يحيىب فىي ط اتىو
ب اسا تلب ة النسبة لع قاتهم االجتياع ة وع قاتهم مع االقلان شكب خاا Kerr,
.) Colanglo &Gaeth,1988
و رظهىىلت دساتىىة ت لمىىان  )Termanفىىي عىىام  0996رن لىىد هىىيالأ اليتفىىوق
واليوهىو بىات انفعىالي ،واتىتصلاس نفسىي ،وخلىو مى المىلاض النفسى ة العاىىا ة
والذهان ة ،ولديهم الصدسة عل جبط النفس وتوج هها .وم جهة رخل فىإن اليتفىوق
واليوهو كغ لهم م العادي ال يسليون م االج لا ات االنفعال ة ،فصد يتسىببون
في إحدا اليشك ت لنفسهم ولآلخلي  ،وقد تنتاا البعت منهم حاالت م الغمىب
والىىىىلفت والعنىىىىاد ،و عىىىىت االجىىىى لا ات النفسىىىى ة وعىىىىدم االتىىىىتصلاس والشىىىىعوس
االجى لاا والصلىىق واالكت ىىاا ميىىا قىىد يىىنعكس على قىىلاساتهم ورعيىىالهم .وقىىد يكىىون
ناتجا م سدود رفعال اليجتيع وطليصة تعىاملهم مىع هىيالأ اليتفىوق واليوهىو وال
ت يا م ذو الذكاأ العالي .)Gross, 1993 )Hollingowrth, 1942
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كيا ييك رن تعىود الخاىائص والسىيات السىلب ة لىد هىيالأ اليتفىوق واليوهىو
م مثب  :العزلة واالن وائ ة واالنسحا ة وتوأ التك ى إلى الظىلوم اليح ىة هىم.
وذكلت رن التلة واليدستة واليجتيع لهم مسىاهية فىي هىذه الحالىة مى االجى لاا
لهيالأ اليوهو  ،وركدت رن هذه الخاىائص والسىيات السىلب ة ال تعىود إلى عوامىب
مااحبة ليتغ ل التفوط واليوهبة رو نت جة الستفام نسبة الذكاأ ،ولك تعود إلى سدود
فعب اليجتيع كافة ميتساتو ونظيو ورفلداه ويشكب السبب اللئ سي وساأ اإلحباطىات
التي يواجهها هيالأ اليتفوقون واليوهو ون ،ونصص الفلا اليتاحة إلشبام حاجىاتهم
وم ولهم واهتياماتهم .وركدت هولنجووس  )0908وجىلو  )0998رن اتىتيلاس
النمج االنفعالي وحسى التك ى يعتيىد شىكب كب ىل على التىال ب التل ويىة والتنشى ة
االجتياع ىىة السىىل ية وحسى معاملىىة اليح ى ال فىىب اليتفىىوط و اليوهىىوا مى رهىىب
ومعليىى وزمىى أ ،فمىى عىى حسىى اخت ىىاس البىىلامج والينىىاهج التىىي تسىىاعد علىى
اندماجهم في اليجتيع وتشبع م ولهم وسرباتهم وتجنبهم تل الخاائص السلب ة.
ويشى ل سيىىدل  ) Roedell, 1985إلى رن ال لبىىة اليوهىىو ي ىىوسون مهىىاسات
اجتياع ة رتهب ورفمب عندما تتاح لهم فلا التفاعب مع رفىلاد ميى هىم فىي عيىلهم
العصلي نفسو.
ومىى هنىىا تتحىىدد مشىىكلة الدساتىىة اتتصاىىاأ ر ىىل التحىىاط ال لبىىة اليوهىىو
واليتفوق يداس اليل عبدهللا الثاني للتي ز في تك فهم االجتياعي.
أسئلة البحث:
وتنبثق ع مشكلة البحث الت لة الفلع ة انت ة:
 -0هىىىب توجىىىد فىىىلوط ذات داللىىىة إحاىىىائ ة عنىىىد مسىىىتو داللىىىة  ) 1،10 ≥ αفىىىي
الدسجات اليتحصصة عل مص ا التك االجتياعي تعز لف ىة ال لبىة مىداس اليلى
عبدهللا الثاني للتي ز واليداس العادية) ؟
 -0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 2،20 ≥ αفي
الدرجات المتحققة على مقياس التكيف االجتماعي تُعزى لجنس الطلبة ؟
 -9هىىىب توجىىىد فىىىلوط ذات داللىىىة إحاىىىائ ة عنىىىد مسىىىتو داللىىىة  ) 1،10 ≥ αفىىىي
الىىدسجات اليتحصصىىة علىى مص ىىا التك ىى االجتيىىاعي تعىىز للا الاىى السىىا ع
والا الول انو ) ؟
 -0هىىىب توجىىىد فىىىلوط ذات داللىىىة إحاىىىائ ة عنىىىد مسىىىتو داللىىىة  ) 1،10 ≥ αفىىىي
الىىدسجات اليتحصصىىة عل ى مص ىىا التك ى االجتيىىاعي تعىىز ل ىىل التفاعىىب ى نىىوم
اليدستة والجنس والا ؟
مسوغات البحث:
تى تي مسىورات هىذه الدساتىة مى نتىائج الدساتىات اليتباينىة التىي يبى عمىها
تك ال لبة اليوهو و عمها انخل عدم تك فهم االجتياعي ،واالتتجا ة إل نتىائج
الدساتات السا صة والتي رشاست إل جلوسة إجلاأ مزيدا م الدساتات عل التك
االجتياعي لد ال لبة اليوهو وفي ملاحب عيلية مختلفة.
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أهداف البحث :
هىدم البحىث إلى تصاىي ر ىل إلتحىاط ال لبىة اليوهىو
اليل عبدهللا الثاني للتي ز في التك االجتياعي.

واليتفىوق

يىداس

أهميـة الدراسـة :
األهمية النظرية للبحث :
ي خىىذ هىىذا البحىىث ق يتىىو م ى رهي ىىة اليوجىىوم الىىذ تتناولىىو ،إذ يلعىىب التك ى
االجتياعي دوسا رتاتى ا وجىلوسيا فىي تعلىم ال لبىة وتي ىزهم ،وتلك زهىا على ع نىة
م ال لبىة اليوهىو واليتفىوق الىذي يعىول على هم اليجتيىع الكث ىل مى رجىب تصدمىو
واللحاط لكب الدول اليتصدمة ،واالستصاأ يستو الخدمات اليصدمو لهىم ،ميىا يىنعكس
عل ردائهم في مختل اليجاالت ،وتوف ل مص ا للتك االجتياعي يتيتع خاىائص
تى كومتلية مصبولىىة يسىىاعد فىىي معلفىىة مسىىتو التك ى االجتيىىاعي لل لبىىة اليوهىىو
واليتفىىىوق  ،فمىىى عىىى تىىىوف ل ردا تل ىىىو ونفسىىىي خىىىاا ىىىالتك االجتيىىىاعي
لليوهو واليتفوق .
األهمية التطبيقية للبحث :
تتيثىىب رهي ىىة البحىىث الت ب ص ىىة فىىي مسىىاعدة العىىامل مىىع ال لبىىة اليوهىىو
واليتفىىوق م ى معلي ى ومىىدساأ وملشىىدي فىىي تني ىىة التك ى االجتيىىاعي الوتىىائب
وال ىىلط العلي ىىة اليناتىىبة لجعلهىىم قىىادسي عل ى التك ى االجتيىىاعي وزيىىادة مسىىتو
التوادب ومهاسات التفاعب االجتياعي لديهم.
التعريفات النظرية واإلجرائية :
التعريف النظري للطلبة الموهوبين  :هم ال لبىة الىذي يىتم اكتشىافهم والتعىلم على هم
م قبىب متخااى والىذي لىديهم قىدسات عال ىة تىيهلهم للص ىام ى داأ عىال ويصىدم لهىم
ىىلامج تل ويىىة متصدمىىة ومختلفىىة وخىىدمات إجىىاف ة إلى البىىلامج التل ويىىة العاديىىة مى
رجىىىىىىىىىىب تحص ىىىىىىىىىىق إتىىىىىىىىىىهاماتهم لنفسىىىىىىىىىىهم ولليجتيىىىىىىىىىىع علىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىىواأ
.)Cross&Stewart,1993
ويُعرف الطلبة الموهوبون إجرائيا ً في هذه الدراسة :نهم ال لبة اليلتحصى يىداس
اليل عبدهللا الثاني للتي ز في مستو الا السىا ع والاى الول الثىانو  ،والىذي
تم اخت اسهم في جوأ جيلة م اليحكات اليعتيدة م قبب وزاسة التل ة والتعل م.
التعريف النظري للتكيف االجتماعي :هىو قىدسة الفىلد على مياستىة السىلو اليصبىول
في الب ة اليح ىة ىو ،والص ىام العيىال اليتوقعىة منىو ميىا يحصىق لىو تفىاع اجتياع ىا
ناجحا .) Cook,1995
ويُعرررف التكيررف االجتمرراعي إجرائيرا ً فرري هررذه الدراسررة :الدسجىىة الكل ىىة التىىي يحاىىب
عل ها ال الب عل مص ا التك االجتياعي اليستخدم في هذه الدساتة.

-06-

مجلة الفتح  ....................................................................العدد الخامس والسبعون  .ايلول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

حدود البحث :
 -0حرردود بشرررية :اقتاىىاس هىىذا البحىىث على ع نىىة مى طلبىىة الاى السىىا ع والاى
الول انو الفلم العليي اليلتحص يداس اليل عبدهللا الثاني للتي ز .
-8حدود مكانية :اقتااس هذا البحث عل ال لبة اليوهو في مدينة اس د.
-9حدود زمانية :الفاب الدساتي الول لعام 8101/8119م
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مشكالت الطلبة الموهوبين في البيئة المدرسية :
إن الكث ىىل مى اليىىداس والىىنظم التل ويىىة فىىي وقتنىىا الحاجىىل لىىم ت ىىوس نفسىىها
الصدس ال زم لته ة اليناخ اليناتىب لتفج ىل طاقىات اليوهىو وتوج ههىا فىي اليسىاس
الاىىىح ح وإلشىىىبام حاجىىىاتهم النفسىىى ة والتعل ي ىىىة الخادىىىة .إذ رن هنىىىا العديىىىد مىىى
اليشىىك ت التىىي تحىىول دون سعايىىة ال لبىىة اليوهىىو فىىي اليىىداس  ،وم ى رهيهىىا :
اتتخدام فن ات ومحكات ر ل كاف ىة مثىب تصىديلات اليعليى  ،واالختبىاسات اليدستى ة
للكش ع ال لبىة اليوهىو  ،لكىون هىذه اليحكىات ر ىل كاف ىة لتحص ىق هىذا الغىلض
وفىىي رح ىىان رخىىل قىىد ال تعىىد مناتىىبة ،وعىىدم م ئيىىة الينىىاهج الدسات ى ة والتىىال ب
التعل ي ىىة للعايىىة ال لبىىة اليوهىىو  ،لىىذل يفشىىب الكث ىىل م ى ال لبىىة اليوهىىو فىىي
ت ويل جانب كب ىل مى اتىتعداداتهم سىبب اليعوقىات والمىغوط التىي تىنجم عى عىدم
انسىىجامهم مىىع الينىىاهج والتىىال ب التعل ي ىىة ووتىىائب تنف ىىذها ورتىىال ب تصوييهىىا فىىي
اليىداس  ،فهىي ال تتناتىب ومصىىدساتهم كيىا ال تتى ح لهىىم فىلا الدساتىة اليسىىتصلة ،وال
تستث ل حبهم ل تت م جلوان .) 8112 ،
وتلب ة للحاجات الخادة لل لبة اليوهو فصد رنشى ت مىداس خادىة هىم فىي
الواليات اليتحدة عام  ، 0910ورشهل هذه اليداس مدستىة نهىل اال تدائ ىة لليتفىوق
وهي تا عة لكل ة هنتل ويشتلط للصبول هىا رال تصىب نسىبة الىذكاأ عى  091دسجىة على
مص ىىا الىىذكاأ ،وهىىي تصىىدم ىىلامج تصىىوم عل ى نفىىس التىىس فىىي اليىىداس العادي ىة مىىع
.) Pat,1986
إ لائها يا يناتب ال لبة اليوهو
وفي السدن تم افتتاح رول مدستة م مداس اليلى عبىدهللا الثىاني للتي ىز فىي
م لع العام الدساتي  8118/8110م في محافظة الزسقاأ ،وتم افتتاح مدستىة رخىل
في محافظة اس د في عام 8119/8118م ،وتم افتتاح مدستة الثة في محافظة البلصىاأ
فىىىي عىىىام 8110 /8119م وتىىىوال افتتىىىاح مىىىداس رخىىىل فىىىي محافظىىىات الييلكىىىة
الخل  ،ووفلت وزاسة التل ة والتعل م االحت اجات ال زمة لنجاح هذه اليداس مى
ح ىىىث االختبىىىاسات ال زمىىىة لصبىىىول ال لبىىىة واليصىىىلسات الدساتىىى ة واخت ىىىاس اليعليىىى
وتىىدسيبهم ،إذ تسىىع هىىذه اليىداس إلى تصىىديم خىىدمات تل ويىىة تخاا ى ة تهىىدم إل ى
ت ىىىويل العيل ىىىة التعلي ىىىة التعل ي ىىىة لل لبىىىة اليوهىىىو واليتفىىىوق لتلب ىىىة احت اجىىىاتهم
اليختلفىىة وإل ى ت ىىويل الب ىىة اليدست ى ة والاىىف ة لتحص ىىق التني ىىة والت ىىويل لليوهبىىة
واإل ىىدام عنىىد ال لبىىة يىىا يحصىىق دييصلاط ىىة التعلى م وتكىىافي الف ىلا عنىىدهم واتىىتثياس
جلوان .)8112 ،
طاقاتهم وإمكاناتهم لخدمة الوط
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البرامج والخطط الدراسية لمدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز :
تنفذ اليدستة عدد م اليواد واليناهج وفق نظام الساعات اليعتيدة ،وعل النحو
انتي :
 -0الينهاج اليدستي السدني.
 -8الينهاج اليدستي الت ويل  ،ح ث يتوتع اليعلم في تصدييو وفق حاجات ال لبة
وم ولهم  ،ويتكون م :
ر -رنش ة ا لائ ة مساندة للينهاج اليدستي السدني.
ا -حاص إجباسية  :وهي مجيوعة مواد ومباحث يدستها ال الب في اليدستة
وتكون مت لبا لغايات النجاح واالنتصال م د إل بخل.
ت -حاص في مواد متصدمة في مجال  :اليسلح  ،واللتم  ،والع م  ،ور لها.
 لنامج خدمة اليجتيع اليحلي ينفذ في الع ب الا ف ة.ج -تاي م وتنف ذ مشلوم وفق منهج ة البحث العليي.
ح -مشاسكة ال الب في رنش ة ورندية ومسا صات محل ة وإقل ي ة وعالي ة ور لها م
الفعال ات.
أساليب تقييم الطلبة في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز :
تعتيد عيل ة تص م ال لبة وانتصالهم م د نخل عل  :مستو التحا ب
الكادييي ،اليشاسيع وال حا  ،السيات السلوك ة  ،مشاسكة ال الب في النش ة ،
نتاجات ال الب ،خدمة اليجتيع اليحلي ،وتص م ال الب لذاتو.
طبيعة الدوام المدرسي في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:
 يبدر الدوام اليدستي م الساعة  )9-2مساأ يوم ا وحسب نظام ال وم ال ويب.ح ث يدس ال الب ما معدلو  )01تاعة رتبوع ا وزاسة التل ة والتعل م ،نظام
الييتسات التعل ي ة لل لبة اليوهو واليتي زي سقم  01لسنة .) 8100
قبول الطلبة واختيارهم في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:
تتيثب الف ة اليستهدفة م طلبة الا السا ع التاتي اليختاسي م طلبة الا
الساد التاتي في اليحافظات ،وفق مجيوعة م التس واليعاي ل اليحددة م
:
التالي
النحو
وعل
الوزاسة
قبب
أ -أسس ترشيح وقبول الطلبة في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز :
 .0رال يصب معدل ال الب في كب مادة م اليواد التات ة التال ة ع  %90في
:
التاتي
والساد
الخامس
الاف
والعلوم.
واللياج ات
اإلنجل زية
واللغة
العل ة
اللغة
 .8رال يصب اليعدل العام لل الب في الاف الخامس والساد ع .%91
 . 9يخمع ال لبة الذي ان بصت عل هم معاي ل التلش ح إل اختباس الصدسات العصل ة
الذ تجليو الوزاسة وتشلم عل و ويتم قبول ال لبة الذي حصصوا رعل الع مات في
جوأ ال اقة االتت عا ة لليدستة.
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ب  -:أسس انتقال الطلبة إلى مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز.
 . 0يصبب في مداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز ال لبة اللاربون االنتصال م
اليداس الحكوم ة والخادة الذي تبق لهم وان خمعوا لبلنامج التسليع
الكادييي ،ويكون انتصالهم إل الافوم م الا السا ع وحت الا العاشل وفق
الشلوط انت ة -:
ر  .يصبب ال الب اللارب االنتصال إل مداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز إذا تبق لو
ورن خمع لبلنامج التسليع الكادييي ليلت خ ل اليلحلة التات ة دون شلوط
مسبصة
ا .يصبب ال الب اللارب االنتصال إل مداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز إذا تبق
ورن خمع لبلنامج التسليع الكادييي ليلة واحدة فصط ،و كان معدلو في كب مادة م
اليواد التات ة العلوم اللياج ات،اللغة العل ة ،اللغة اإلنجل زية) ال يصب ع %90
العام.
اليعدل
في
وكذل
والساد
الخامس
الاف
في
ج .يلفق كب طالب ملشح ل نتصال إل مداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز تود ة
م قبب لجنة تمم مل ي الا واليلشد التل و ومديل اليدستة الينصول منها،
وذل وفق نيوذج التود ة السلوكي واالجتياعي اليعتيد.
د .يتعهد ولي رمل كب طالب نصب ا نو إل مدستة رخل إذا قلت ع ماتو نهاية العام
الدساتي في ر مادة م اليــــــواد التات ة اللغة العل ة ،اللياج ات ،العلوم،
اللغة اإلنجل زية) ع .%91
 .8يخمع ال لبة اللاربون االنتصال إل مداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز
والصادمون م مداس رجنب ة رو عل ة م خاسج الييلكة إل رتس التلش ح الخادة
يداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز.
 . 9يلفع جي ع ال لبة الذي انهوا الا العاشل نجاح م الحادل عل معدل
ع مات  %21فيا فوط إل الا الحاد عشل وفي اليدستة نفسها.
 . 0ينصب طلبة الا العاشل الذي حالوا عل معدل ع مات ما دون  %21إل
الفلم العليي إل ر مدستة انوية رخل ر ل مداس اليل عبد هللا الثاني للتي ز.
الهيئة اإلدارية والتدريسية في مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:
يخمع اخت اس رعماأ اله ة اإلداسية والتدسيس ة ليجيوعة م اليعاي ل م رهيها :
 -0رن يكون م حيلة الشهادة الجامع ة الياجست ل كحد ردن .
 -8لديو خدمة فعل ة في الوزاسة ال تصب ع خيس تنوات.
 -9الصدسة عل التحد اللغة اإلنجل زية.
 -0التي ز في الداأ الوظ في وزاسة التل ة والتعل م ،نظام الييتسات التعل ي ة
لل لبة اليوهو واليتي زي سقم  01لسنة .) 8100
التكيف االجتماعي :
التك االجتياعي هو قدسة الفلد عل تكىوي ع قىات اجتياع ىة ملجى ة مىع
و ،إذ ال يشىعل معهىا االجى هاد رو حاجىة ملحىة إلى السى لة
الشخاا اليح
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رو العدوان على مى يصتىلا منىو رو إطىلائهم لىو ،رو اتىتدساس ع فهىم عل ىو ،رو طلىب
اليعونة منهم .واليتك مىع اليجتيىع هىو الصىادس على جىبط نفسىو فىي اليواقى التىي
تث ىىل االنفعىىال ف ى يثىىوس وال يتهىىوس لتىىباا س ى ة وال يبىىل ع ى انفعاالتىىو اىىوسة
ليصة واقع ة فهيي.) 0990 ،
طفول ة ،ولديو الصدسة عل معاملة النا
و يا رن الب ىة دائيىة التغ ىل فهىي قىد تفىلض على الفىلد ظلوفىا ومشىك ت قىد
تخلق لو م الصلق والتوتل ما يجعلىو يغ ىل مى رتىلوا تفك ىله ،وطليصىة معالجتىو لهىذه
اليشىك ت ال اسئىة ح ىث يىتيك فىي نهايىة المىل مى حالىة مى االتىتصلاس والتىوازن
النفسي واالجتياعي ،ويعد التك االجتياعي م رهم اليتغ ىلات التىي يحتاجهىا الفىلد
عبل تني ح اتو الول  ،ويل عت الباحث رن السلو التك في يظهىل جىي ى
عيل ات رتات ة هي  :التك والتعلم ،والتك الشخاي االجتياعي ،ويي ل ذلى فىي
ح اة الفلد خ ل ملاحب العيل اليختلفة نال الدي .) 0998 ،
ولألتلة رهي ة الغة في تني ة التك االجتياعي ،فهي اليجتيع الاغ ل الىذ
يعيب عل تشك ب شخا ة الفلد ونيو هويتو ونموجها إذ تىوفل لىو حاجاتىو التاتى ة
التي تساعده عل النيو والت وس ،وتوفل لو الم واالتتصلاس .لذل فىإن التىلة التىي
ينش ف ها الفلد ييك رن تشجع تك فو االجتياعي رو تع صو الزعبي.) 8110 ،
والتلة هي الب ة االجتياع ة الول التي تحىدد اتجاهىات ال فىب الول ىة نحىو
انخىىىىلي  ،ونشىىىىاطاتو االجتياع ىىىىة فىىىىي اليسىىىىتصبب .إن اتىىىىتيتام ال فىىىىب ىىىىالخبلات
االجتياع ة الساسة يساعد عل ت ويل اتجاهىات إيجا ىة نحوهىا .رمىا إذا كانىت خبلاتىو
االجتياع ة عكس ذل فصىد تىيد ىو إلى تجنىب االتاىال ىانخلي ويكىون لهىا تى ل
تلبي عل تك فو االجتياعي .) Sears,1997
ولتال ب التنش ة االجتياع ة التي يياستها الوالدان تجىاه ال نىاأ دوس مهىم فىي
مستو تك فهم االجتياعي ،فصد رشاست عت الدساتىات إلى رن الفىلاد اليمى ل
نفسىىى ا ور ىىىل الصىىىادسي علىىى التك ىىى االجتيىىىاعي كىىىانوا جىىىح ة والىىىديهم اليتسىىىل
واليعاقب الذي اتتخدموا رتلوا اإلكلاه في تنش تهم نال الدي .) 0998 ،
وييك ى الصىىول إن التك ى االجتيىىاعي ييك ى تني تىىو ،وذل ى م ى خ ى ل التىىلة
واليدستة شكب خاا ،إذ رنهيا الصادستان عل تعديب تلو الفلد م خ ل التىدسيب
علىىى اتىىىتلات ج ات التك ىىى االجتيىىىاعي النىىىاجح ومىىى خىىى ل الىىىدمج فىىىي اليواقىىى
االجتياع ة وتعزيز اليشاسكة االيجا ة مع الفلاد انخلي الزعبي .) 8110 ،
وييكىىد دسويىى  0926الىىدوس اليهىىم لليدستىىة فىىي التك ىى االجتيىىاعي لن
قاوس اليدستة ع إشبام حاجات ال لبة وتلب ة سرباتهم إنيا يعنىي فشىلها فىي تحص ىق
التك االجتياعي الينشود الب ة اليدست ة.
وتبىىدو رهي ىىة التك ى االجتيىىاعي شىىكب ىىاسز فىىي ملحلىىة اليلاهصىىة ليىىا لهىىذه
اليلحلىىىة مىىى خاودىىى ة إذ ياىىىفها عىىىت العليىىىاأ نهىىىا ملحلىىىة جديىىىدة مىىى ح ىىىث
حسات ى تها للتغ ىىلات التىىي ت ىىلر عل ى حالىىة الفىىلد تىىواأ ركىىان ذل ى عل ى اليسىىتو
الجسيي رم االنفعالي ،رم ما يااحبها م تغ ىل فىي الحاتى س واليشىاعل اللوتىي،
.) 0990
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ويش ل كىب مى كو ل ىو وكول ى وكلازانىي & Kublius & Kulieke
.) Krasney,1988م خ ل ملاجعاتهم لألدا االمبليصي لأل عاد الشخا ة لألفىلاد
اليتفىوق ور ىل اليتفىوق
اليوهو والذ سكز عل رس ع قمايا هي  :الفلوط
اليتفوق ور ىل اليتفىوق ىاخت م العيىل ،الفىلوط ى
م نفس العيل ،الفلوط
اليتفوق تحا ل ا وذو التحا ب اليتىدني .وقىد تبى
اليتفوق الذكوس ،الفلوط
مىىى خىىى ل هىىىذه اليلاجعىىىات ىىى ن اليتفىىىوق تىىىواأ ركىىىانوا ذكىىىوسا رم إنا ىىىا يتي ىىىزون
الخاىىائص التال ىىة  :الس ى لة ،واالجتياع ىىة ،والصبىىول الىىذاتي ،واإلحسىىا الاىىحة
الج ىىدة ،وتحيىىب اليسىىيول ة ،والنمىىج االجتيىىاعي ،والمىىبط الىىذاتي ،والصىىدسة علىى
التحيب ،والكفاية العصل ة واليلونة ،والصدسة عل التك  ،والتعىاون والشىعوس الحليىة
الذكوس واإلنىا اليتفىوق
الشخا ة ،كذل لم تكش تل اليلاجعات ع فلوط
وإنهم يتشا هون ركثل ميا يختلفون ،وقد تي ز اليوهو ون تحا ل ا عى ذو التحاى ب
اليتدني يفهوم رعل ع قىدستهم العصل ىة ،ويكىون ملكىز المىبط لىديهم داخل ىا ،ورنهىم
ركثل اتتص ل ة ،ودافع تهم ملتفعة.
الدراسات السابقة ذات الصلة :
دساتة ال اهل  )0922التي هدفت إل تصاي الفلوط في التك االجتياعي
ال لبىة اليتفىوق ور ىل اليتفىوق  ،ح ىث رجليىت الدساتىة على ع نىة مكونىة مى
 )080طالبىىا وطالبىىة فىىي الجامعىىة السدن ىىة ،و اتىىتخدام مص ىىا هنىىل ىىوسد للتك ى
االجتيىىاعي ،رشىىاست النتىىائج إلى رن ال لبىىة اليتفىىوق ركاديي ىىا ركثىىل تك فىىا مى ال لبىىة
ذو التحا ى ب اليىىنخفت ،كيىىا رشىىاست الدساتىىة إل ى عىىدم وجىىود فىىلوط ذات داللىىة
الذكوس واإلنا تعز ليتغ ل الجنس.
إحاائ ة
دساتىىة برىىا  )0991التىىي هىىدفت إل ى توج ى ح الع قىىة ى التوافىىق النفسىىي
والتحا ب الدساتي لد ال ى ا اليتفىوق فىي اليلحلىة الثانويىة فىي دولىة االمىاسات
العل ىىة اليتحىىدة ومعلفىىة الفىىلوط فىىي التوافىىق الشخاىىي واالجتيىىاعي ى الىىذكوس
واالنىىا اليتفىىوق ور ىىل اليتفىىوق وقىىد تكونىىت ع نىىة الدساتىىة م ى  )811طالىىب
وطالب ىة م ى اليلحلىىة الثانويىىة ،مي ى تلاوحىىت رعيىىاسهم ى  )88 -06عامىىا وقىىد
اليتفوق ور ىل اليتفىوق
تودلت الدساتة إل وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة
م ك الجنس في التوافق نوع ة الشخاي واالجتياعي ولاالح ال لبة اليتفوق .
دساتىىىة محيىىىد  )0990التىىىي هىىىدفت إلىىى موازنىىىة ر عىىىاد التوافىىىق النفسىىىي
واالجتيىىاعي ى ال ى ا وال البىىات اليتفىىوق وال لبىىة اليتخلف ى دسات ى ا وع قتىىو
االنتياأ  ،وتكونىت ع نىة الدساتىة مى  )22طلبىة جامعىة عى شىيس كل ىة االداا،
وتودلت الدساتة إلى وجىود استبىاط موجىب ى دسجىات التوافىق النفسىي والتىل
واالجتيىىاعي والدساتىىي ودسجىىات التوافىىق التىىل واالجتيىىاعي والفكىىل والىىوطني
لد ال لبة اليتفوق .
وفىىي دساتىىة الين ىىزل والعبىىدال ت  )0990التىىي هىىدفت إل ى التعىىلم عل ى
ال لبة اليتفوق تحاى ل ا
الفلوط في موقع المبط والتك االجتياعي اليدستي
والعادي في الا العاشىل ،والتىي رجليىت فىي اليىداس الحكوم ىة التا عىة ليديليىة
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التل ة والتعل م لين صىة عيىان الكبىل ىاالسدن ، ،وت لفىت ع نىة الدساتىة مى )919
مىى ال لبىىة )008 ،مىىنهم مىى اليتفىىوق  )01ذكىىوس و  )28إنىىا  ،و  )000مىى
ال لبة العادي  )00ذكىوس و  )28إنىا وقىد رشىاست النتىائج إلى وجىود فىلوط ذات
داللة إحاىائ ة ى اليتفىوق تحاى ل ا والعىادي على موقىع المىبط ور عىاد التك ى
االجتيىاعي ولاىىالح اليتفىىوق تحاى ل ا .كيىىا رشىىاست نتىىائج الدساتىىة ريمىىا إلى عىىدم
اليتفوق تحاى ل ا والعىادي تعىز إلى متغ ىل
وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة
الجنس ومستو التحا ب.
الجنس رو التفاعب
دساتة تويتا ) (Swiatek , 2001التي هدفت إلى التعىلم على التىال ب
التىىي يسىىتخدمها ال لبىىة اليتفىىوق هىىدم التك ى االجتيىىاعي ،ورجليىىت الدساتىىة فىىي
االوسجىىىوا  ،وتىىىم اتىىىتخدام اتىىىتب ان التك ىىى االجتيىىىاعي  ،) SCQوقىىىد تودىىىلت
الدساتة إل وجود فىلوط ذات داللىة إحاىائ ة فىي التك ى االجتيىاعي تعىز ليتغ ىل
الجىىنس ولاىىالح االنىىا  .إذ كانىىت تسىىتخدم االنىىا اتىىلوا االنكىىاس واليحافظىىة عل ى
مستويات عال ة م النشاط رما الذكوس فكانوا يستخدمون اتلوا المح .
دساتة العويمة  )8118التي هدفت إل معلفة خاائص ال لبىة اليوهىو
واليشك ت التك ف ة التي يواجهونها ورتال ب التعامب معها فىي مدستىة ال و ىب يدينىة
عيىىان فىىي السدن ،واتىىتخدم الباحىىث طليصىىة اليصىىا ت شىىبو الينظيىىة للحاىىول على
الب انات ،وقد شيب مجتيع الدساتىة جي ىع ال لبىة اليسىجل فىي مدستىة ال و ىب للعىام
الدساتىىي  ) 8118-8110والبىىال عىىددهم  )991طالبىىا وطالبىىة ،ح ىىث اخت ىىل مىىنهم
 )00طالبىىا وطالبىىة ل كونىىوا ع نىىة الدساتىىة .وتودىىلت الدساتىىة إلىى رن دىىعو ات
التك ى التىىي يواجههىىا ال لبىىة اليوهىىو ييك ى تاىىن فها فىىي خيسىىة مجىىاالت هىىي :
التحا ب الدساتي ،والجانب االنفعالي ،واالجتياعي ،والسلوكي ،واليهني.
 )Ball&Bain,2004التي هدفت إل البحث في مفهوم الذات
وفي دساتة ب و
االجتياع ة ،وع قىات ال لبىة اليوهىو مىع رقىلانهم ،رجليىت الدساتىة فىي الواليىات
اليتحىىىدة المليك ىىىة ،وتكونىىىت ع نىىىة الدساتىىىة مىىى طلبىىىة الاىىى اللا ىىىع والخىىىامس
والساد  ،تىم تصسى يهم إلى مجيىوعت  ،تكونىت اليجيوعىة الولى مى ال ى ا ر ىل
اليوهىىو واليجيوعىىة الثان ىىة مىى ال ىىى ا اليوهىىو  ،ورظهىىلت النتىىائج استفىىىام
معدالت التفاعب االجتياعي ليجيوعة ال ى ا اليوهىو مصاسنىة يجيوعىة ال ى ا
ر ل اليوهو .
دساتة ردييو  )Adeyemo,2005التي هدفت إل تصاي الع قة ى الىذكاأ
االنفعالي والتك عند ال لبة الينصول م اليداس اال تدائ ة إل اليىداس الثانويىة،
وتكونت ع نة الدساتة م  )811طالب م طلبىة اليىداس الثانويىة الينصىول حىديثا
تم اخت اسهم عشوائ ا م خيس مداس انوية م مدينىة عبىدان فىي ن ج ليىا تلاوحىت
 )00-9تنة ومتوتط رعياسهم  )0010تنة وقد خلات الدساتىة إلى
رعياسهم
الذكاأ االنفعىالي والتك ى إذ كىان هنىا استبىاط ايجىا ي ى مسىتو
وجود ع قة
الىىذكاأ االنفعىىالي والتك ى االجتيىىاعي ،يعن ى رن استفىىام مسىىتو الىىذكاأ االنفعىىالي
يلافصو استفام في مستو التك االجتياعي.
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دساتىىة سا وال ىىوت  )Ray&Elliott,2006التىىي هىىدفت إل ى الكش ى ع ى
التك االجتياعي والتحا ب االكادييي م خ ل نيىوذج تنبىي لل ى ا
الع قة
الذي يتيتعون صدسات ركاديي ة وتلوك ة متنوعىة مهىاسات ال الىب فىي مجىال معى
مثب الصلاأة واللياج ات واتجاهاتو السلوك ة التي تسهم في لورو النجىاح الكىادييي)
وشىىاس فىىي الدساتىىة  )00طالبىىا وطالبىىة م ى ط ى ا الا ى اللا ىىع والثىىام مي ى
يتيتعىىون صىىدسات ركاديي ىىة وتىىلوك ة متنوعىىة والىىذي تىىم اخت ىىاسهم م ى  )00من صىىة
تعل ي ة في والية ويسكنسون الواليات اليتحدة االمليك ىة ،وقىد قسىيت ع نىة الدساتىة
شكب متساو تصليبا وفصا للجنس والا  ،وطلب م معلي هم رن يختاسوا طالبىا واحىدا
م كب مجيوعة م اليشاسك ذو اليصىدسة الكاديي ىة ،والسىلوك ة ر ىل اليت ىوسة،
واليصىىدسة الكاديي ىىة ،والسىىلوك ة اليت ىىوسة .واتىىتخدم مص ىىا الىىدعم االجتيىىاعي لىىد
الطفىىال واليىىلاهص  ،ومص ىىا مفهىىوم الىىذات لىىد ال الىىب ،ونظىىام تص ى م اليهىىاسات
االجتياع ىىة – نسىىخة اليعلىىم  -وامتحانىىات وتكنسىىون اليعلف ىىة واليفاه ي ىىة لص ىىا
تحا ب ال الب .و نت الدساتة رن كب مجيوعات اليشاسك اختلفىت شىكب دال فىي
اليهىىاسات االجتياع ىىة ،وكشى ال ى ا مى مجيوعىىة اليصىىدسة الكاديي ىىة والسىىلوك ة
اليت وسة عى مسىتويات رعلى شىكب دال إحاىائ ا ىالتك االجتيىاعي و لى معامىب
االستباط . r (=.66
دساتة كوستو  )Corso ,2007التي هدفت إل الكش ع السلوكات الاعبة التي
تواجو ال فب اليوهوا والتي ييكى رن تع ىق استباطىو الب ىة االجتياع ىة اليح ىة ىو
وتحول دون تعليو مهاسات جديدة  ،وقد تودىلت الدساتىة إلى جىلوسة تىوف ل ىات
مسىىاعدة ومسىىاهية فىىي ت ىىويل ال فىىب اليوهىىوا ،وإيجىىاد اتىىتلات ج ات تعل ي ىىة لجعىىب
اليوهىوا ركثىىل تك فىا مىىع الب ىة اليح ىىة ىو ،مىىع جىلوسة التىىدخ ت اليلكىزة والتىىي
تتيثب تصديم إسشادات عيل ة تصلب م اليشك ت التي تواجو ال فب اليوهوا.
كيا رجل اليهايلة  )2007دساتة والتي هدفت إل الكش عى ر ىل لنىامج
إسشاد جيعي في تني ة مفهوم الذات االجتياع ىة لىد ال لبىة اليوهىو واليتفىوق
اليلحصى ىىاليلاكز اللياديىىة فىىي إقلى م الجنىىوا فىىي االسدن .وقىىد لى عىىدد رفىىلاد ع نىىة
الدساتة  ) 01طالبا مي تجلوا رقب الدسجات عل مص ا مفهوم الذات االجتياع ىة
 ،وقىىد تودىىلت الدساتىىة إلىى وجىىود فىىلوط ذات داللىىة إحاىىائ ة فىىي مفهىىوم الىىذات
االجتياع ة لد ال لبىة اليتفىوق ولاىالح مجيوعىة ال لبىة الىذي تعلجىوا للبلنىامج
االسشاد  ،وعدم وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة فىي مفهىوم الىذات االجتياع ىة لىد
ال لبة اليتفوق تعز لجنس ال لبة.
دساتىىة الاىىياد  )8110التىىي هىىدفت إلى التنبىىي الع قىىة ى الىىذكاأ العىىام
والذكاأ االنفعالي ،والتك االجتياعي والتحا ب لد ع نة مى طلبىة الاى التاتىع
التاتىىي ىىاالسدن فىىي مديليىىة تل ىىة اس ىىد الثان ىىة ح ىىث تكونىىت ع نىىة الدساتىىة م ى
 )800طالبا وطالبة ،منهم  )080طالبا و  )099طالبة ،وقد تودلت الدساتة مى
خ ل تحل ب االنحداس الخ ي اليتعدد إل رن الذكاأ االنفعالي كىان لىو قىدسة تنبييىة فىي
تفس ى ل التبىىاي فىىي اليتغ ىىل التىىا ع وهىىو التك ى االجتيىىاعي ،كيىىا رظهىىلت النتىىائج رن
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االجتياعي كان لهيا قىدسة تنبييىة فىي

متغ لات الذكاأ العام والذكاأ االنفعالي والتك
تفس ل التباي في التحا ب الكادييي.
دساتة العبويني  )8112التي هدفت إل الكش ع رتىال ب الىتعلم والسىلو
الص ىىىاد والتك ىىى االجتيىىىاعي لىىىد ال لبىىىة اليوهىىىو فىىىي االسدن ،وتكونىىىت ع نىىىة
الدساتىىة م ى ال لبىىة اليوهىىو فىىي مدستىىة ال و ىىب يدينىىة عيىىان ،والبىىال عىىددهم
 )801طالبا وطالبة ،وقىد رظهىلت النتىائج ف يىا يخىص متغ ىل التك ى االجتيىاعي رن
دسجىىات التك ى االجتيىىاعي لىىد ال لبىىة اليوهىىو قىىد تلاوحىىت فىىي معظيهىىا ى
متوت ة وملتفعة ،كيا تودلت ريما إل وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة في دسجىة
التك االجتياعي حسىب الاى ولاىالح الاى العلى  ،وعىدم وجىود فىلوط ذات
داللة إحاائ ة في التك االجتياعي تعز ليتغ ل جنس ال لبة.
منهجية البحث واجراءاته:
تم إتبام الينهج الودفي لود الظاهلة موجوم الدساتة ،وذل م خ ل
جيع الب انات واليعلومات الخادة ع نة البحث ،واليلاجع وال حا  ،والدساتات
واليصاي س وتحل ب الب انات التتخلاج النتائج.
مجتمع البحث :
تك ّون مجتيىع البحىث مى جي ىع طلبىة الاى السىا ع والول ىانو اليلتحصى
يداس اليل عبدهللا الثاني للتي ىز يدينىة اس ىد والبىال عىددهم  )882طالبىا وطالبىة
 )000مىىنهم فىىي الاى السىىا ع  )26ذكىىوس و  )02إنىىا و  )20مىىنهم فىىي الاى
الول ىىىانو عليىىىي  )00ذكىىىوس  )01إنىىىا  .للعىىىام الدساتىىىي  .8101/8119وذلىىى
حسب تج ت مدستة اليل عبدهللا الثاني للتي ز .
عينة البحث :
تكونت ع نة البحث م  )061طالبا وطالبة  )21منهم ملتحص يداس
اليل عبدهللا الثاني للتي ز  )01في الا السا ع  81ذكوس و  81إنا ) و )01
في الا الول انو  81ذكوس و 81إنا ) وقد كان اخت اس ع نة الدساتة طبص ا
عشوائ ا .و  ) 21م ال لبة اليتفوق في اليداس العادية ،وقد تم اخت اس ال لبة
اليتفوق في اليداس العادية مي يزيد معدلو التلاكيي  %91حسب نت جة الفاب
الدساتي الول للعام 8101/8119م وكذل مي تزيد ع ماتهم ع  %91في
مباحث اللغة العل ة واللغة االنجل زية واللياج ات والعلوم ،وكيا هو موجح في
الجدول سقم .)0

-66-

مجلة الفتح  ....................................................................العدد الخامس والسبعون  .ايلول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

الجدول رقم ( )0توزيع عينة البحث حسب المجموعة والجنس والصف
الجنس العدد
الا
اليدستة
اليجيوعة
ذكوس 81
عبدهللا الثاني للتي ز السا ع
ملتحص
81
إنا
السا ع
عبدهللا الثاني للتي ز الول انو
الول انو
السا ع
حاس ة
اليثن
ر ل ملتحص
سق ة نت اللتول السا ع
الول انو
خالد الول د
انوية جيانا للبنات الول انو
اليجيــــــــــــــــــــــــوم

ذكوس
إنا
ذكوس
إنا
ذكوس
إنا

81
81
81
81
81
81
061

أداة البحث :
مقياس التكيف االجتماعي :
قام الباحثان إعداد مص ا التك االجتياعي اعتياد الجوانب السلوك ة التي تيل
مفهوم التك االجتياعي وكتا ة فصلاتو عل شكب عباسات تا هذه الجوانب
للتعلم عل مستو التك االجتياعي عند ف ات الدساتة  ،مستلشدي بعت
اليصاي س الينشوسة في الدا السا ق  ،التي تناولت عد التك االجتياعي ومنها :
مص ا التك االجتياعي الذ قامت بنائو التعد )0990،ومص ا التك مع
الح اة الجامع ة  ،الذ قامت إعداده عل ات )8110،و Jackson Personality
الذ قام إعداده كب م
االجتياعي لليوهو
 Inventoryومص ا التك
عبدالغني 8101 ،والاياد  )8110 ،وفصا للخ وات التال ة :
 -0االط م عل الدساتات وال حا السا صة التي تناولت التك االجتياعي.
 -8تان السلو إل ف ت هيا :
ر -السلو التك في .ا -السلو ر ل التك في.
 -9ناأ عدد م الفصلات التي تا السلو التك في.
 -0ناأ عدد م الفصلات التي تا السلو ر ل التك في.
 -0د ارة اليص ا اوستو الول ة ح ث تكون م  08فصلة موزعة عل عد
التك االجتياعي وهي:
ر -السلو التك في ويصا ـ  80فصلة.
ا-السلو ر ل التك في ويصا ـ  80فصلة.
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صدق المقياس :
ليصت هيا :
تم التحصق م ددط اليص ا
 -0صدق المحتوى  :وذل ع طليق علض اليص ا اوستو الول ة عل عشلة
محكي م حيلة دسجة الدكتوساه في علم النفس التل و واإلسشاد والص ا والتصويم
والتل ة الخادة في كب م  :جامعة ال لمو  ،واالسدن ة وعيان العل ة للدساتات
العل ا هدم التحصق م م أمة اليص ا لتحص ق ررلاض الدساتة ،و ناأ عل
م حظات اليحكي ؛ تم حذم الفصلات التي رجيع عل ها يان ة محكي عل رنها
جع فة إذ تم حذم إحد عشل فصلة لعدم تيث لها للبعد الذ تنتيي إل و .كيا تم تعديب
د ارة ياني فصلات لغويا.
 -8صدق البناء  :تم ت ب ق اليص ا عل ع نة اتت ع ة م خاسج الدساتة
تكونت م  )90طالبا وطالبة ،ح ث تم حساا معامب االستباط لكب فصلة م فصلات
اليص ا مع الع مة الكل ة للبعد الذ تن يي إل و الفصلة وتم حساا معامب استباط
الفصلة مع الع مة الكل ة لليص ا  .ح ث تم اعتياد مع اسي لإل صاأ عل الفصلة في
اليص ا  ،وال يكفي توافل رحدهيا دون انخل واليع اسان هيا :
ر -رن تتيتع الفصلة داللة إحاائ ة في استباطها مع الع مة الكل ة للبعد الذ تن يي
إل و.
ا -رن ال يصب استباط الفصلة مع الع مة الكل ة للبعد الذ تنتيي إل و ومع الع مة
الكل ة لليص ا ع . 1180
و عد ت ب ق اليعاي ل السا صة تم اتتبعاد رس ع فصلات لعدم تحص صها اليعاي ل السا صة
و ذل ردبح اليص ا يتكون م  ) 90فصلة فصط .وردبح اليص ا اوستو النهائ ة
مكونا م :
 ) 80فصلة هي 08، 01 ،9 ،6 ،0 ،9 ،8 ،0 :
أوالً  :السلوك التكيفي  :ويصا
) 90 ، 90 ، 99 ، 91 ، 80 ، 86 ، 80 ، 88 ، 80 ، 02 ، 00 ، 00 ، 00 ،
ثانيا ً :السلوك غير التكيفي  :ويصا ـ  06فصلة ) هي ،09 ،00 ،2 ،0 ،0 :
.) 96 ، 90 ،98، 90 ، 89 ، 82، 80 ،89 ،81 ،09 ،06
ثبات المقياس :
تم الت كد م بات مص ا التك االجتياعي ليصت هيا :
 -0طريقة اإلعادة  :إذ طبق اليص ا عل ع نة اتت ع ة م خاسج ع نة البحث
تكونت م  )91طالبا وطالبة ليصة االختباس وإعادة االختباس )Test-Retest
و فادب زمني مدتو اتبوعان ،إذ تم حساا معامب االستباط الخ ي اتتخدام معادلة
عدية ،وقد تلاوحت ق يو لبعد مص ا التك
الت ب ص لليص ا
لتون
 )1100-1162ولليص ا ككب  1100ويعد ذل مصبوال الرلاض
االجتياعي
الدساتة.
 -0طريقة ثبات االتساق الداخلي  :تم حساا بات االتساط الداخلي اتتخدام معادلة
– 1100
كلونباخ رلفا ،ح ث تلاوحت ق ية عد مص ا التك االجتياعي
 )1109ولليص ا الكلي  1120ويعد هذا مصبوال ريما الرلاض الدساتة.
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طريقة التصحيح :
يتكون مص ىا التك ى االجتيىاعي مى  )90فصىلة وقىد تىم تصسى م الفصىلات إلى فصىلات
إيجا ة تعكس السلو التك في ،وفصلات تىلب ة تعكىس السىلو ال تك فىي .و هىذا تكىون
رعل دسجة يحاب عل ها ال الب هي  )002ورقب دسجة هىي  )90ويج ىب ال الىب
عل كب فصلة اخت اس رحد البدائب التال ة :
 دائيا ويحاب عل رس ع دسجات.دسجات.
 رالبا ويحاب ال الب عل رح انا ويحاب ال الب عل دسجت . نادسا ويحاب ال الب عل دسجة واحدة.فصلات  80 ، 99 ، 90لكون مميونها يعكس تلوكا تك ف ا.
وتعكس روزان
تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية :
تتناول الدساتة اليتغ لات اليستصلة التال ة :
 -0التحاط ال لبة ولو مستويان  :ر -تي ز ا -عادية
ا -رنث
ر -ذكل
 -8الجنس ولو مستويان :
 -9الا ولو مستويان  :ر -السا ع ا -الول انو
كيا تتناول اليتغ ل التا ع التالي  :التك االجتياعي.
ولل جا ة ع رت لة الدساتة فصد تم اتتخدام ) Three Way ANOVA
نتائج البحث :
يداس اليل عبدهللا
هدم البحث الحالي إل إتتصااأ ر ل إلتحاط ال لبة اليوهو
االجتياعي  .ولتحص ق ذل اختاس الباحثان
الثاني للتي ز يدينة إس د في التك
 )061طالبا وطالبة عشوائ ا م الاف السا ع والول انو العليي  )21منهم
ملتحص يداس اليل عبدهللا الثاني للتي ز و  )21ر ل ملتحص .
وتىىم ق ىىا التك ى االجتيىىاعي لىىد رفىىلاد الدساتىىة م ى خ ى ل ت ب ىىق مص ىىا
التك ى االجتيىىاعي اليعىىد لهىىذه الغايىىة ،وتىىم اتىىتخدام تحل ىىب التبىىاي الث ىىي 3Way
 ANOVAلتحل ب الب انات الواسدة م ت ب ىق مص ىا التك ى االجتيىاعي وف يىا يلىي
علجا للنتائج التي تودب إل ها هذا البحث.
النتائج المتعلقة بأسئلة البحث :
نات رت لة البحث عل رنو هب توجد فلوط ذات داللة إحاائ ة عنىد مسىتو
متوت ات دسجات مجيوعة ال لبة اليلتحص يىداس اليلى
داللة )1110 ≤ α
عبىدهللا ومجيوعىة ال لبىة ر ىل اليلتحصى تعىز ل ىل اليجيوعىة ،والجىنس ،والاى
والتفاعب نهيا.
ول جا ة ع هذه الت لة تم حساا اليتوت ات الحسا ة واالنحلافات اليع اسية لكىب
م اليجيوعت والجدول سقم  )8يوجح ذل .
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الجدول رقم ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على
مقياس التكيف االجتماعي تبعا ً لمتغيرات المجموعة والصف والجنس
الجنس الوسرررررررررررررررررررررط االنحرررررررررررررررررررررراف
الصف
المعياري
الحسابي
المجموعة
2192
ذكوس 01010
السا ع
مىىىىىىىىداس
0119
01119
إنا
تي ز
6109
الكلي 01812
2110
ذكوس 00810
الول
انو
2186
00618
إنا
2199
الكلي 00010
9190
ذكوس 01619
السا ع
مداس
عادية
0119
01911
إنا
2196
الكلي 01016
2190
ذكوس 00018
الول
انو
2180
01210
إنا
2128
الكلي 00019
ي حظ م الجىدول سقىم  )8وجىود فىلوط ظاهليىة فىي اليتوتى ات تىواأ ركىان ذلى
النسىىبة لليلتحص ى رم ر ىىل اليلتحص ى  ،و ى الىىذكوس واإلنىىا  ،و ى الا ى السىىا ع
والا الول الثانو عل مص ىا التك ى االجتيىاعي ،وليعلفىة داللىة هىذه الفىلوط
اليتوت ات الحسا ة وتحديد اتجاهها تم اتتخدام تحل ب التباي الث ىي 3 Way
 )ANOVAوالجدول سقم  )9يوجح نتائج تحل ب التباي الث ي.
الجدول رقم( )3نتائج تحليل التباين الثالثي ألثر المجموعة والجنس والصف
والتفاعل بينهما في التكيف االجتماعي.
مستوى
ف
درجات متوسط
مجموع
مصدر
الداللة
الحرية المربعات
المربعات
التباين
.209
.186
01611
0
01611
المجموعة
.102 91600 8801680
0
8801680
الجنس
.111 00128 9009161
0
90091611
الصف
2
1
.160 91086 0991092
0
0001901
المجموعة×الجن
س×الصف
601962 008 90091811
الخطأ
009 092211900
الكلي
يتمح مى الجىدول سقىم  )9رن الفىلوط ى اليجيىوعت اليلتحصى يىداس
اليل ى عبىىدهللا الثىىاني للتي ىىز ور ىىل اليلتحص ى ر ىىل دالىىة إحاىىائ ا ،إذ لغىىت ق يىىة م
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 ).186عند مستو داللة  ).209وهي ركثل م مستو الداللة اليستخدمة فىي هىذه
الدساتة . ) 1110 ≤ α
متوتى ي دسجىات ال لبىة الىذكوس واإلنىا ر ىل
وي حظ ريما رن الفلوط
دالة إحاائ ا إذ لغت ق ية م  )91600عند مستو داللة ).102
متوت ي دسجات ال لبة
كيا ي حظ ريما م الجدول نفسو رن الفلوط
في الا السا ع والا الول انو دالة إحاائ ا إذ لغت ق ية م ) 001282
عند مستو داللة  ).111وجاأت هذه الفلوط لاالح الا الول انو .
كيا يب الجدول السا ق ريما عدم وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة عند
اليجيوعة والجنس والا  ،إذ
مستو داللة  )1110 ≤ αتعز إل التفاعب
لغت ق ية م  )91086عند مستو داللة .)11160
مناقشة نتائج البحث :
نات رت لة البحث عل رنو" ال توجد فلوط ذات داللة إحاائ ة عنىد مسىتو
متوت ات دسجات مجيوعة ال لبة اليلتحص يىداس اليلى
داللة )1110 ≤ α
عبدهللا الثاني للتي ز ،ومجيوعة ال لبة ر ل اليلتحص تعز ل ل االلتحاط ،والجىنس،
والا  ،والتفاعب نهيا.
وقىىد رظهىىلت نتىىائج تحل ىىب التبىىاي الث ىىي  )3Way ANOVAعىىدم وجىىود
فىىلوط ذات داللىىة إحاىىائ ة تعىىز ليتغ ىىل اليجيوعة مىىداس اليل ى عبىىدهللا للتي ىىز
واليىداس العاديىىة) .ر رن انتصىىال ال لبىىة اليوهىىو مى اليىىداس العاديىىة والتحىىاقهم
اليداس الخادىة ىاليوهو مثىب مىداس اليلى عبىدهللا الثىاني للتي ىز ال يىي ل فىي
التك االجتياعي لل لبة ،ولم يعثل الباحثان عل دساتات تتعلىق ى ل التحىاط ال لبىة
يداس اليل عبدهللا الثاني في التك االجتياعي.
اليوهو
وم خ ل موازنة نت جىة هىذا البحىث مىع نتىائج الدساتىات السىا صة التىي رجليىت على
التك االجتياعي لد ال لبة اليوهو واليتفوق لوحظ رنها تتفق مىع نتىائج عىت
الدساتات فهي تتفق مع نت جة دساتة ال اهل  )0922التي تودىلت إلى عىدم وجىود
فلوط ذات داللة إحاائ ة تعز ليتغ ل الجنس لد ال لبة اليوهو .
كيا وتتفق نت جة هذا البحث ريمىا مىع نت جىة دساتىة اليهىايلة  )8110التىي تودىلت
إلىىى عىىىدم وجىىىود فىىىلوط ذات داللىىىة إحاىىىائ ة تعىىىز ليتغ ىىىل الجىىىنس لىىىد ال لبىىىة
اليوهو .
كيا وتتفق ريما مىع نت جىة دساتىة العبىويني  )8112التىي تودىلت إلى عىدم
وجىىود فىىلوط ذات داللىىة إحاىىائ ة تعىىز إل ى متغ ىىل الجىىنس لىىد ال لبىىة اليوهىىو
اليلتحص يداس ال و ب في االسدن.
وييك تفس ل هىذه النت جىة إلى طب عىة التنشى ة االجتياع ىة لألفىلاد مجتيىع الدساتىة إذ
ردبحت تتاح فلا متكاف ة لتفاعب الذكوس واإلنا مع الب ة عل حد تواأ ،ولم يعىد
التفاعىىىىب مصتاىىىىلا علىىىى الىىىىذكوس دون اإلنىىىىا رو العكىىىىس ،اإلجىىىىافة إلىىىى تيا ىىىىب
االتىىتعدادات والصىىدسات وخاودىىا الصىىدسات العصل ىىة لىىد اإلنىىا والىىذكوس ،وتشىىا و
الظلوم االجتياع ة واالقتاادية لفلاد الع نة.
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وييك رن يعود ذل ريمىا إلى رن ال لبىة اليوهىو واليتفىوق ال يشىعلون التهديىد
مىىى انخىىىلي  ،ويىىىدسكون رهي ىىىة اليشىىىاسكة والتعىىىاون مىىىع انخىىىلي  ،ويي لىىىون إلىىى
االخت ط مع الجي ع لليشاوسة واليساعدة في حب اليشك ت التىي ييكى رن تىواجههم،
كيىىا رن لىىديهم قىىدسة ج ىىدة إلقامىىة ع قىىات اجتياع ىىة ،واتىىتخدام مهىىاسات التوادىىب
اليختلفة مىع انخىلي  .كيىا رن ال لبىة اليوهىو ي ىوسون مهىاسات اجتياع ىة عنىدما
تتىىىىاح لهىىىىم فىىىىلا التفاعىىىىـب مىىىىع رفىىىىلاد ميىىىى هىىىىم فىىىىي عيىىىىلهم العصلىىىىي نفسىىىىو
.)Roedell,1985
Swiatek ,
وتختلى نت جىة هىذه الدساتىة ريمىا مىع نت جىة دساتىة تىويتا
 )2001التي تودلت إل وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة تعز ليتغ ل الجنس لىد
ال لبة اليوهو ولاالح اإلنا .
وييك تفس ل هذا االخت م إل رتلوا التنش ة االجتياع ة الذ يسىتخدمو ان ىاأ مىع
ر نىىىىائهم ناىىىىل الىىىىدي  ،)0998 ،والخىىىىت م الب ىىىىة إذ رجليىىىىت دساتىىىىة تىىىىويتا
 )Swiatek, 2001في االوسجوا نيا رجليت الدساتة الحال ة يحافظىة اس ىد فىي
االسدن.
رمىىىا ف يىىىا يخىىىص متغ ىىىـل اليسىىىتو الدساتىىىـي الاىىى ) فتلتصىىىي نت جىىىـة هىىىـذه
الدساتة مع نت جة دساتة العبىويني  )8112ودساتىة الين ىزل والعبىدل ت)0990،
اللت تودلتا إل وجود فلوط ذات داللة إحاائ ة في التك االجتياعي لد ال لبة
تعز إل اليستو الدساتي – الا  -ولاالح اليستو العل .
اليوهو
وييك ى تفس ى ل ذل ى ىىالخبلات اليتنام ىىة التىىي يتعىىلض لهىىا ال لبىىة استفىىام اليسىىتو
الدساتي فكليا استصى ال لبىة ليسىتو دساتىي رعلى زادت معىلفتهم وخبىلتهم الب ىة
اليدست ة و التالي زيادة قدستهم عل التفاعب االيجا ي مع انخلي .
وتتفىق نت جىة هىىذه الدساتىة ريمىىا مىع نت جىىة دساتىة الين ىىزل والعبىدال ت التىىي
تودلت إلى عىدم وجىود تفاعىب ى الجىنس ومسىتو ال لبىة.وييك تفسى ل ذلى ى ن
ال لبىىة اليوهىىو يتشىىا هون ركثىىل ميىىا يختلفىىون ورن اليسىىتو الدساتىىي يلعىىب دوسا
مهيىىا فىىي التك ى االجتيىىاعي فكليىىا استفىىع اليس ىتو الدساتىىي ازداد مسىىتو التك ى
االجتياعي للذكوس واإلنا عل حد تواأ.
التوصيات  :في جوأ ما تودلت إل و الدساتة م نتائج يودي الباحثان يا يلي :
 -0العناية وجع البلامج التدسيب ة اليناتبة التي تعيب عل تحص ق مستو رفمب
م التك االجتياعي خاودا لل لبة اليوهو في اليداس العادية.
 -8زيادة تفع ب دوس اليلشدي النفس في متا عة ال لبة اليوهو وإسشادهم
للودول إل مستويات رعل م التك االجتياعي.
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المقترحات:
 -0إجلاأ مزيدا م الدساتات حول التك االجتياعي وع قتو بعت اليتغ لات
لد ال لبة اليوهو عل دع د اليجتيعات العل ة عيوما والسدني خاودا.
ف ة اليوهو وف ات
 -8إجلاأ مزيد م الدساتات التي تتناول اليوازنة
التل ة الخادة الخل .
المراجع العربية
 برا ،كاظم ول  .)0991التوافق النفسي واالجتياعي عند ال ا اليتفوق
دسات ا ور ل اليتفوق  :دساتة تجليب ة مصاسنة عل ط ا اليلحلة الثانوية م
الجنس في دولة االماسات العل ة اليتحدة .مجـلة حو جامعة حلب تلسلة
انداا والعلوم اإلنسان ة ) .العدد  .)00ا.009-009
 جلوان ،فتحي عبداللحي  .)8112اليوهبة والتفوط واال دام  ،ال بعة الثالثة،
عيان  :داس الفكل .
 دسوي  ،كيال .) 0926التل ة الس ات ة للشباا ،االتكندسية  :منش ة اليعاسم.
 الزعبي ،احيد محيد  .)8110علم نفس النيو ،مات ة للثصافة العل ة ،عيان.
 االتعد ،م سون احيد ناجي .)0990ر ل كب م التنش ة التلية والجنس والعيل
عل التك االجتياعي لألفلاد في الف ات العيلية م  ، 06-08ستالة ماجست ل
ر ل منشوسة،كل ة الدساتات العل ا ،الجامعة االسدن ة  :عيان .
الذكاأ العام والذكاأ االنفعالي
 الاياد  ،محيد عبدالغفوس  .)8110الع قة
والتك االجتياعي والتحا ب  :دساتة تنبيية .ستالة دكتوساه ر ل منشوسة ،جامعة
ال لمو  :االسدن.
اليتفوق ور ل
 ال اهل ،مي تل م  .)0922الفلوط في التك االكادييي
اليتفوق م طلبة الجامعة السدني ،ستالة ماجست ل ر ل منشوسة ،الجامعة السدن ة
 :االسدن.
ي
ي وع قتو التك االجتياع ّ
 عبدالغني ،وتام يوت  .)8101الذكاأ االنفعال ّ
ومفهوم الذات لد رطفال اللوجة اليوهو والعادي في السدن.رطلوحة دكتوساه
ر ل منشوسة  ،كل ة التل ة  ،جامعة عيان العل ة للدساتات العل ا:السدن.
 العبويني ،سية موت  .)8112رتال ب التعلم والسلو الص اد والتك
االجتياعي لد ال لبة اليوهو في السدن .رطلوحة دكتوساه ر ل منشوسة ،كل ة
التل ة ،جامعة عيان العل ة للدساتات العل ا :السدن.
 عل ات ،رحيد عبدالحل م .)8110 .ناأ لنامج إسشاد للتك مع الح اة
الجامع ة في الجامعات السدن ة .رطلوحة دكتوساه ر ل منشوسة  ،كل ة التل ة،
الجامعة اليستنالية  :غداد.
 العويمة ،تل ان  .)8118الواقع التك في لل ا اليوهو في مدستة ال و ب
.مجلة العلوم التل وية ،العدد  )8ا.809-860
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 ما ف، فهيي
.الصاهلة: مكتبة الخانجي
 موقع المبط والتك.)0990  تعاد، عبدهللا ف ح والعبدال ت، الين زل
 مجلة. ال لبة اليتفوق تحا ل ا والعادي
 دساتة مصاسنة: االجتياعي اليدستي
.6 العدد، ر88 اليجلد،دساتات العلوم االنسان ة ) الجامعة االسدن ة
 وزاسة التعل م العالي والبحث، الاحة النفس ة.)0990  جيال حس، االلوتي
. جامعة غداد،العليي
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