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 المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال المتفوقين وغير المتفوقين دراسيًا.
 دراسة مقارنة

 سويسي عبد السالمأ. عائشة 
 *دــــــــــــن زيــــــد. جمال منصور ب

 :ملخصال
غدد اةااادرني ارالةددو  افودداالت هدفت الدفالةددىلامعافة تدىلالت ددنفسالدوالددوىلاةلدلدثر وىلالا  دد اادور   ادددف الد ف

د ففودداادلددثر وىلا دد الوالددوىلاةللت اددرني اح ةثددىلالد ةثددوسالاة ةددماحفتوددىلاففدد لفىلاةفة تددىلالدادد ة ا الت ددنفسالد
لت ادرني االافد الد ففودا دوساددف االت ارني اةغ الت ارني ارالةدو   اةفة تدىلالداد ة ا الت دنفساف ةد  ات  د ال د

اةلد ففوااغ الت ارني ارالةو  .

ال ا(افثمودددد277)لدفالةددددىلا ثددددمالةدددد لفلفالتددددو، الدرنددددامالتددددد ان اةفنر دددد ا ووددددىلالدفالةددددىلافدددد ال  مددددفسا
ا(افد الد ففودااغد 113.اة)(افدو،سافد الد ففوداالت ادرني ارالةدو  ا164ةفثمواة امتالخ و اهسا ط تدىلانيفدفتىل.ا)

د  ثدىلاط ود اني ممدىلالتفىل اة  للت ارني ارالةو  افد افففوداالدفدلالدلد ر افد اف ةثدىلالد ةثدوسالاة ةدماحفتودىلاففد ا
 دد اا)س( اط ساةلخ لد  لوفددوىلات ددنفسالا ادد عافدد ام ددفلرداعمددفالدلددوفا  ددفالددد س  اة  ةدد لفلفالت رةدد

 دنفساففدفاه اضد اةهدمافتة تىلارالدىلالدا ة .اأاد اسالدو د م امعاأندالد عالدفتفد سالدةفد وىل ا درالسالد 
الا  د اادور   االدلدثر وىلىل(اهماضم اف فود الت دنفسالدوالدوىلاةاذليتات ةث ا ط وةىلالترهربا)ف نفسال اة دو

ساتد  اةهدماف دنفىلافد الد ادف الد ففواالت ادرني ارالةدو  .ا مد اأنالد عالدفتفد سالدةفد وىل اف دنفسالدةفنيد
  ددد ادددد اضدددم اأفففدددفاه اذليتات ةثددد ا ط وةدددىلالترهدددربا)ف دددنفسال اة دودددىل( اةف دددنفساففدددفاه التفاةدددىلا

ا  ادف الد ففوااغ الت ارني ارالةو  .لت نفسااور 

مامجود الت ادرني ا ثداو  اةغد  م اأا اسالدو  م امعا ففاةجرراتد ة ارلددىلامةفد مو  ا د ا وودىلالت ادرني ارالةد
ا وددفافلدد ر اارالةددو  الت ددنفسالدوالددوىلاةلدلددثر وىل ا ددادراةجددفساتدد ة اذلسارالدددىلامةفدد موىلادةووددىلالت اددرني 

دوالدوىلات دنفساللسالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادثا را اة  اف رةطاراجد سا(ا  اف رةطاراج 0.01)
الدددىلامةفدد موىلار ة اذلساةلدلددثر وىلادا دد با ا ةددفالت ددنفسالدلددثر وىلاة   دد ادفدد االدددا را اةأتضدد  افرجددفاتدد

دثددا را اوىلاةلدلددثر وىلا(ا دد اف رةددطاراجدد سالت ددنفسالدوالدد0.05دةووددىلاغدد الت اددرني ارالةددو  ا وددفافلدد ر ا)
اف االدا را.اة    اداة  اف رةطاراج سالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادا  با ا ةفالت نفسالتفاةوىل

                                                           
ادةثرفالإل ل  وىلال  فةىلالامس تىلالإلةففوىلأة  ذاف  اكا نثوىلالا *
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 المقدمة 

الافدلااهسا  ةةا   تىلنيو،  اةارباةاالت ارنيرنا الد ةثساةلد حفولالدفالةماهسالدث وىلالاة ةوىلا افدففالد ةااا
الا الاخ  . الدط وةوىل الد  ةلس ا   اأمهوىل اةلدةمل اهبس الاله م ف ات طث  الداي اهت ف  ا وئثم اف اوئىل افدثل ىل

ؤ  ا ثماسالدةثموىلاةفلافل هتفة نيالت نفسالديتانيفاترلج،رهن ا الت لةلالاةعاف اةو هتسالد ةثوموىل اةلديت
افل د ث،ساة ثمافل د لالجمل م ا ثه.

اة  هسالهللا هاف ا درعا  ةااا ف الدو،رضاامتنو،ساف مص اةنيفالساةخت ت ارنيرناتوا رةنا  اغ هساح 
ف راجمل مة ساف افحتد الاياتث هباهالجمل مة س اتم املاجيفةلالدف سالدوالماةلالج م  ماةلد د  اةلالني ف ر

يتاا نسالدفةعالداائىلا ثماهالدمدوه اةتظ، اهالاجثو  ا الدفةعالدو فوىلالديتاأةل اةاة ساف أخ ل ا أمهوىلاه
فةعااأن ح اف الد  نالديتلدو الاله م فاةلد   تىلادثم ارني  اةخ اردولا ثماذدرا    اف الاةلملا افدفمي

رل  ىلاففةامعاض ةاةالةماج هله افلت دففىلا الجمل عالدةثمماةلدفو  مامم اجةلا  نيمارةعالدة ملا اةني و الد ا
امت الدات  الات لر اهؤالء ا اضل امال ات أفم اال اةهال اةلد نوردرجم الدةثمم الد حفي انينو،س لة ةفلرلهتساةافالهتس
عا ثماهاهالدفةاا اتةرر ه احةفرله ،ساف الة  فعاف ادفت،ساف افدفالساةفرلارا ال مة،ساةحترت ه اةفطرت

اةرب.اهالد ه ااهل  دا مفةاةلد خ ءاة  د  يلاد اتنرناهو كا د  ساةف نفساأف فالد دففاةلالتر

اضااا اغ  ا ل ىل اأن الدفالة س اف  الدةفتف ا   م  ا  ا  الت ارنيتدف اهؤالء اف  اتةئوثىل اف   ف نفساا  رن
اةلجمل مةوىل ا اةلتفاةوىل اةترلج،رنا ةضالتةرني سا ا وئ هتسالاة تىل اهاةاخم ثاىل  الت نأن الاافساةلتةرني سه

اأ الدوالم اأفو،س اهتفر اةممن  اتدط. اةلد فهرا ادثا رع الدا مدىل الة ةفلرلهتس ارلخث،اتض   فة ض لدف لعااسةفردف
و ررا  الدط ت التات موزةللهتساهسالحلم  اةلد ةراا  د دىل اةنيفافوح فا  ة ةفلرلهتساةفدفااةلد رف  ا م افادف

ا(اااااااااااا2014ةف اد أخاافل ال ا نلو  ادهافض اها ثو،ساة ثمال مة هتسا ثماةفاةرلء.اا)أ راأة

الدلو  امعاأنا  وةىلالت نفسالديتافرلج،و ادث نواااا ف الحلرلةو ادوو سا فلاف اجتفاالإلا اةا اهال
ا ثوو  افا ض الحلفت ىل  الإلدنرتة وىل اةلالفف الس اةلتةثرف س الالنطو  م اأتضللدا–الع دىل-اةلدا  ء امع اثجرء

ا ط ةافس.الدةدرعالدد راةاةمف ةىلالدا صالتفممىلاهل اةم فلره اتة  ىلاف لاهاهالت ن مثوىلاوة هاف ف طا ةهال
 ارني اتلترهر  اةلاة و ج سلث وىلال عالدرت وىلاةلد ةثوساحبوثافضم افافطرت اجااتىلاإل  رةاف فو اأةدرت فو ا 

اااااااااا(ااااااااااااااااااااااااااااااااااا2016)ج ةلن اف الا ا عاةلد   ب.اااا

تةوفف اجيفالدطالا الها ا وئىلاأة تىلاةفةثوموىلافا د ادفه م فاةلد   تىلاةفنرناأة دو الدرت وىلاتو، ادول ااااا
الديتاترلج،، اة  اف افو ا  االت نفسا طثدىلااف الد رج، سالدرت رتىلالحلفت ىلاتإ هاةوفخلا احتفت ساف 
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ميثنهااف انيفالساةمفن   سا  دوىلاففت ا هاحنرالد ار اةلد دففاتونرناهلاهالت نفسالا  الدلثيبا
 ن فلارةاه اف ارةاالتؤةل سالدرلضحا ثماهالالدطالالت ار  ات د وئىلالاة تىلاهمالحلج الاة  ادثطالاةت

لد ةثوموىلاة ةمثوىلافرتل طىلاهتففامعالد  ث ا ثمافثرالت نفساةحتدو الد رلت اةلدومرالت رلتناةلت ن فلاف ا
امجو ال رل  الدوالوىلاةلالج م  وىلاةلتة توىل.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
امت ا هاف اظ ةفاأرسااااا الدورفاةف  ادو و  ىلا فا ائىلالدطث لاله مافل ر امعانيفرااةلضحا  ظ ل ات اف ،فه

غ ااةدىلاةلاله م فىلالتلؤارت رتلت ارني اة دصا افل ر افدفميالخلفف سالد ةثوموىلالخل نىلاف اني لال ، سالد
الدائىل اةخ نىل ا اف ةثىلالدطاردىل اة ثمالد ا ديتالالسالت اةدىلالحمل ةااغساف لت ن فلاف اني لا ةضالاة اهلاه

ف اأ وىلالخل نىل ائ سالدرتاتاف اني اآلخ  اتإنالاله م فاةلد   تىلاف جهاا ال    الا ربادثمةرني ف فةااف اةا
دائىلالأت لراهاهااانأة أ هات  ا ا  دول ىلادثم ارني اتإنالجمل م ااملاميوح،سالاله م فالدن  الداياتل حدر ه 

اثماأ ال،س.ني راةنا ثمالد  ث ا ثماف نفسالحلو ةاةختطمانةر  هت ا  ال  م را 

اد اااااا الجمل ع اهال ا  اف لففىل اف ل ز ام   ء ات س امل اتإ ه الد  ة   ا ثس الةةل  الدةثموىلاة و ج هت طم س
  ىلالد ج  ىلالديتا    اح  ت ن.اةا  اةغةلدرت رتىلاةلدوالوىلامالا انيثىلاف التفنالدثو وىلاةهما و  تي ا  ل ثس اةة ،

اخلفف س اة دو لا صاف ااهالدهلاهالدائىلالحلفرعا ثماف لاهالاةع اأف ا ا  نيمالتفنالدثو وىلاتثسات لىن
رعا ااهالالترضو هلال امتالخا ثماف هما ثوهارةناأنافنرناهاهالد ج  ىلا فلتىلاد ج ابافد ثىلا ا  نيمالتفن 
ساوظ ا اف نفهتث ىلا  دءالدطالة نم عاف اني فا هالد  ة رنا الدفالة سالدل  دىلاف اج،رراج رةاخلففىلاهؤال

اموز.لت اة تىلالدة لنيولالديتافةرتضا  تد،ساةلت نفسالديتانيفافةو افدفف،ساة ط ءهسةف

ا ارالةو   الت ارني  اةلني  اةفة ت ىل اةورلس ادةفة الد فاتس اف،وىل افزلةدىل اخفع افة،سلد ة ةاةف  اأة هساافل ةف 
 نافففاه ا أت  اااو هتسةفةثمو،سامت اففةظىلاأنا  وجىلاهاهالت نفسالديتات ة ضرناهل اخفعاف لةلاة

ثما  ةاةالد ة فاضاناأ الد  ة  اجتةث،سات ة ةنا  د اف اة ففالد ض اةلد د لادثرلني التةو ماةلد ةثومماهلال 
الت ارني اأ ال،س ااهنساأنيفاا ثمات،سالة و ج هتاهاه ا ظ  اميسا اضلت نفساف اةج،ىل  ثنر هاف الاف 

لدفالة سااإناأغث ادراتهن ا ثماأاضالدرلني  ا نيفالسافؤهث،ساإل ط ءانراةاةدودوىلادثم   لالديتاتةو را
ء افاةرناهب اةرلتلالديتات لةللديتاأج ت ا اهالالجمل عافرنث امعاةجرراف نفسادف الدطث ىلالت ارني ا ا

امعالتزتفاف ال اتظ، الحل جىل ا  دطث ىلا فاةلد االه م التفلا الدة فىلاأةالت ل زالد ت رتىل اةهال ت ارني ا ال  تىل
 نيساساة ربتاةف الت نفاناهاهر  اةخ نىلاف افزلتفاة  ىلالد طراالدةثمماةلدرتل سادثمةثرف ساةلخلربلساتإ ف

 .ةف دلا  هلالت ارني ا الت لةلالدفالةوىلالديتاةود ثرنا ثو، االةد  ا
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اتساؤالت الدراسة

اةهرداااا الد مولم الد ل ؤع ا  اعفرة الحل دوىل الت نثىل اج ءس الدلو   اهال الت نفف ا-ة  والوىلالداسهم
افف لفىل؟اااة ةماحفتوىللد ةثوسال ةثىلافةلدلثر وىلالديتاتة ينافو، الد ففواالت ارنيرناةغ الت ارني ارالةو  ا ا

اةت ا عاف اهالالد ل ؤعالد موسالد ل ؤالسالدا  وىلالآلفوىلد

الد ففا-1 الديتاتة ينافو،  الد  مةىل اةلدلثر وىل الدرالةو  ااارنيرنواالت ف همالت نفسالدوالوىل  ةثوساا اف ةثىل
الاة ةما اففتوىلافف لفىلاف اةج،ىلا ظ هس؟

ثىلالد ةثوساالةو  ا اف ةارني ارفوااغ الت ف اهمالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلالد  مةىلالديتاتة ينافو، الد فا-2
الاة ةما اففتوىلافف لفىلاف اةج،ىلا ظ هس؟

االةو  ؟ر ارني الثر وىلا  الد ففواالت ارني اةغ التلاهو كات ة ا الت نفسالدوالوىلاةلدها-3
اال وس؟  ات    الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادث ففواالت ارني ارالةو  اف ةاهلافرجفات ة -4
ا   ال وس؟ف ة  اتا الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادث ففوااغ الت ارني ارالةو  ااهلافرجفات ة -5

 أهداف الدراسة
اتة ينا-1 ااور   الديت الا    اةلدلثر وىل الدوالوىل الت نفس ا ثم الد ففالد ة ف الت فو،  ارالةو  اوا  ااارنيرن

 ف ةثىلالد ةثوسالاة ةماحفتوىلافف لفىلاف اةج،ىلا ظ هس.
اةو  ا لت ارني ارالافوااغ افو، الد فلد ة فا ثمالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلالا   ااور   الديتاتة ينا-2ا

 ف ةثىلالد ةثوسالاة ةماحفتوىلافف لفىلاف اةج،ىلا ظ هس.
لد ةثوسااةو  ا اف ةثىلرني ارال ا الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادث ففواالت ارني اةغ الت افة تىلالدا ةاا-3

 لاة ةم.
ثىلالد ةثوساسا اف ةال و  ات    الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادث ففواالت ارني ارالةو  اف ةافة تىلالدا ة -4

 لاة ةم.
الدا ة -5 ادث ففوااغ الت ارني ارالةو  اافة تىل اةلدلثر وىل اف ةثىلا   ال وسا ف ة  اتا الت نفسالدوالوىل

الد ةثوسالاة ةم.
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 أهمية الدراسة
الدو ةواااااا اف  اةرلء  اف و ةده  الداي الترضرع اأمهوىل ا  الدفالةىل اأمهوىل الدوفنم  اأةىل دض ةاةاةلاوىل لد ط وداظ تىل

الدورعاف الدفالة سالديتافلثطالدضرءا ثماتئىلاه فىلاف اتئ سالدرتا ني  اهماتئىلالت اراخل نىلاةا وىلاللتثحىلاهلال
الد ةثومو الجمل الس ااىت ا  اتو،  اتةو رن الديت ادثمج مة س ا  ةة اف  امي ثر ه اةلالةف  اةلد د توىلاني ف رتىل ىل

الدل   احت ةع الدفةع اأ    اأن ات تفةظ اةف  اةلالج م  وىل. اةلحلض اة الد دفف اةا  ت ، اله م فاجلاوز   ،
انادثم ارني   اأي اد ا ري ادث  تىل اه ف اأف  اةم  لته  الت نفس اهاه ا ثم افرلاةر  ست د ة ف الد ففواانيف جه

اأ ل الحلثرعاهل الة و ج هتساةمجي ر ا مرة هتساةفث وىل اةحتفاف اما  ع اللت ارني  ساني لاأناف ا نيات نفساه
فاف فافدففالد ثأيا  م اأهو كاافرت التةثساةلدط و اةلت،وف اةلالخ ف نمالت ار اتث اتنرندفت،س اتإذلاف ا

الداياتةىناةت، ساهباهالدائىلاف الت ةثم .
 م ا اىلاةلاة ةاةلجملد ةثومول سالمين اأنافل،سا   م الدفالةىلا اتت رةالدا،ساةلدر ما أمهوىلافل مهىلالتؤةااا

ثرا موىلارالةىلافةامةلديتافل ف الوىلاةلدلثر وىلالديتاتة ينافو، الدطث ىلالت ارنيرن فرلج،ىلافثرالت نفسالدوا
افدف ا  لف  اةمجي ر اةلت ري  الالج م  م الدف س اةفدفمي اجت هث،   اة فف اخففلت نفس اماا ف اةني موىل ا س رتىل 

الديتافةرتض،ساست نفلفثرااة فجوىلافل  فهسا ثمالال فف جا الجمل م اةف   افورهلس اةاغ  هتس اةجتو ،س
ان ل  هت اف  ا   ةىل اأة اهبس الحملوط  اف  ا  جتىل ا     اةرلء  اةو هتس  اف لةل الدفخفع اس اخطرلساةالخثوىل  لخت ذ

 را امجياةفل،سلاسالد  فد ةثول مثوىلاف اني لاةتلاةالد ةثوسا  أناةض الةرتلفوجو سافو ة ىلات حد اف اخفهل ا
اف طث ه اف  اضرء ا  الت نفس اهلاه اةالالة والحلثرع التةثم  اففات  افو،  اةالالخ ف ج س  محل ني،سا نو 

ا اةلة و ج هتس  امس هتس الت ارني   ا  دطث ىل اف ةث  افرضر  س اف مل اخ نىل  اةرلف نفةا فةالس ا    اهتس ء
ااافاتس.فة توىلااأةالج م  وىلااأةال اة دوىلاني لالد ح ني،سا  تفلا اةفزلةدىلاف،وىلالد 

 مفاهيم الدراسة
فالةىلاتففمها الدا ا ىلاف سا  تد" أ هالدط د الدايات   افدفف  افثحرظ  ا الد ةثوتة فاالمتفوق دراسيًا:  

االه".ا دطفبا الدفلالدفالةما%( الدةثو اف افرتت الا5حبوثاتنرناحتفوثهاضم الددا)
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا23اد2012لدطوط ةي ا)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اأنيو ا ثم ات ار  الداي الد ثموا ا أ هد امج لمو   ارالةو   الت ار  الد  ة  ن اتة ف الد حفوثالالخ   ل ه وىلا  الس
ادفالةوىل.(ا التد السال90%ةت حفلا ثماراجىلاأ ثماف ا)



  
 

 

 بن زيد د. جمال منصور ،   دالسالم سويسيأ. عائشة عب             المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال المتفوقين              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 
318 

"لمر ىلاف الدةد  ساأةالترلنيلالحمل طىلالديتاحترعا د الداد راة د االمشكالت النفسية والسلوكية: 
مادد  عالة و ج فددهالدوالددوىل.اةهددرافدد اتددؤريامعاتفثددىلا)لمر ددىل(افدد الالضددط ل  ساةلالحن لتدد سالدلددثر وىلا  دةددفةلنا

ا(اا30دا2011ةلدةولاةلد ض اةلدناب...الخلا".اا)ةثوس ا

ؤ  ا الدومدددراةرنيددد سالدددديتافدددفةددد فالت دددنفسالدوالدددوىلاةلدلدددثر وىلامج لموددد  ا أهنددد المر دددىلالدفدددةر  ساأةالتةاااااا
فعاخددلرالدةووددىلافدد اثو،دد اأتدد ا لدط وةددمادثادد راةفددؤر امعالضددط ل هاةلحن لتددهاةددثر و  اةف حددفرا  دفاجددىلالددديتات حفددلا

الإلج  ىلا ثمافدو  الت نفسالتل لففا الدفالةىل.ا
ت وددىلا ا طدد  اىلاةلد فااج،ددفا ثمددمات حددد ادثادد رافدد اخددفعالتم اةدد سالد ةثوموددىلاةلدفالةددواراســي:التحصــيا الد

د فات ودىلاةلدرت رتدىلاةلاد ةثومودىللل عافةثومماممد اقدد افدف الالةد ا رةالدديتاجو هد التد ةثسافد الددفاة اةلد رجو،د سا
ا(73-72دا2004لتةط ةاأةالتد اةا ثوه.اااا)تثوىلاةلدز م ا

لسا الخ  د اارلمدهاجدىلا ثدماأد حفولالدفالةمامج لمو  ا أ هداراجىلاعفرةات حفلا ثو، الدط د ا و وةتة فالاااا
ااجدد سالد ففوددارىلاحجمددرعاةتددد  ا اهدداهالدفالةددحتفددوثوىلاجتموةوددىلاجي ت،دد التةثمددرنارلخددلالتؤةلدد سالد ةثوموددىلا

اخفعالدافلالدفالةمالدل   اد ط و الدفالةىل.

 حدود الدراسة
الف وااااا الاىللحل دوافالةىلد ةع ادث ففوا اةلدلثر وىل الدوالوىل الت نفس اةافرضرع التت ارني  ارالةو  اغ  ا ارني 
 ةثوسا اف اف ةثىلالدفلالدل ر الدفة مفا احتدو الدو  م ا ثمالد ففواالت ارني اةغ الت ارني ارالةو  اةف

 (.ا2019ا–ا2018لدة فالدفالةما)خفعاافلا اففتوىلافف لفىلحالاة ةم
 راسات سابقةد
 نفسالدطث ىلا ةث احةعارالة سافة دلسالدفالة سالديتاف ةث اح   لسالدفالةىلالحل دوىلا اعرات دالااااااا

اال  ا ءا أةفبنيفامتالةاة ةم ا ث ىلاف ةثىلالد ةثوسالاا نفسحف ةث الت ارني اةلترهر  اةلد  ينارالة سا
 (اةت سا  ض، ا  د  يلد2018(اةةىتاةوىلا)2001لدفالة سال  فلء اف اةوىلا)
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 دراسات حول مشكالت الطلبة المتفوقين والموهوبين 

ف  اف ملار  ا اج فةىلامعافدفميارالةىلاف ن فثىلا  الت ارني ارالةوا(2001دراسة زحلوق ) هفت اااا
ا  ا ووىلوىل افنرالدفالةاف هتسةلنية،ساة فرل اف الت   لساذلسالدفثىلا  ارني،س اةة ج هتساةف نفهتساةفل ثزا

 اعا فرالت ارني اتة رالخ  ساح(ا  د   اة  د ىلاف ارني ارالةو   اأف ا ووىلالدطفبالدة رت 275لدفالةىلاف ا)
ا ل اف موىلا الدىلامةر   م الدفالةىلامعاأناهو كات ة اجره تىلاذلسااةفرنث اةلد لفص ةف ة  ادثجوسا

ادفت،سافد ا ىلاني افدلت ارا اظ،رااف نفسادف اللد ار ا  الدا رااةلإل  باتفثحىلالإل  باةأ   الدو  م
انةر ىلافأف ا-لثر وىللدوالوىلاةلدا-لد لفوىلاا–  دة رت  اةف اأ   ه ال    ال اهمالت نفسا)لدفالةوىلا

ات رتىل(.لا–دةفنيىلاف ال وسالآلخ الا–اة تىلالا–لدلن ا
ااااا اهفت  اا(2005دراسة األحمدي )ةنيف الد  مةىل الت نفس ا ثم الدطفلد ة ف ا ادف  الترهر   ب

  ووىلالدفالةىلاةفنر   ة ره لدلةررتىلاةأ  اف   يال وساةلدةم الدزفينا ثماراجىلاةجرراهاهالت نفساةأ 
ا149)امن ا فب امع اتو مرن الدات  الترهر  س اةلدط د  س الترهر   الدطفب اف  افف( او    التوطدىلا ةثوموىل

ا اةفرنث لد   وىل اا  تمثنىل. الدفالةىل ا   م  ادف  ااور    الت نفس اأ    اأن اللمع ا)لدا رااترهر  دطفب
اةأةني اةلهلرلت س الدو    س اف نفس امه د ا ةفت  اةرع ا مرف   امتحراس انيف الدةلإل  ب( اةا س  ادراا لغ 

 ساهر  اةلدط د بالترالدطفالت نفسالال اة دوىل.اةأظ، ساأنات   ال وساأ  ارلعامةف مو  ا ثماف نفس
زفينا   الدةم الدعاأناتمدف االدط د  س ا  إلض تىلاا– ة ره ا  ة  و ءا ةفالت نفسالاة تىلالترهر  ساةأ

افأ  ارلعا ثمافثرالت نفسادف االدطفبالترهر  الا ربا م ل .
دفالةما، ا  د حفولالتدفاهفت الدن لا ثمالت نفسالدلثر وىلاة فني ا(2007دراسة الحسن )أف ااااا

 رف اةما رالتىلالخل اة رعالتفاةىل( ادف افففوااف ةثىلالد ةثوسالاة ا–لدورعا–لسالاخ  ا)لدةم ة ةضالت   ا
ا) اف  الدفالةىل ا ووىل ا)400ةفنر   ا رلني  افثموال اةفثمواة  ا233( اة الدا را  اف  ا167)( اف  لإل  ب ا(

اف اةفرنث  الاة ةم الد ةثوس ات ةثىل الدلثر وىل الت نفس اأن امع الدفالةىل ا     م  الا ة رااخنا ضاللس  
ا ةفا)لدو  طاا–خم داىلانيرل فالتفاةىلا–لدةفنيىلاف الدزففءا–لال اة عا–)لتلثر لدلثركالدلونر   م(اف  فل

ساماف  فلاف نفلدفالةا حفوللدزلمف(اتو لسا  الافا ع ا م افرجفا فنيىلاة د ىلا  الت نفسالدلثر وىلاةلد
ا ا  امةف موىل ارالدىل اذلس ات ة  افرجف اةال ادثورعلتلثر  افةز  الدلثر وىل الداف  فلالت نفس لثركا ةف

اذل ات ة  اةفرجف الإل  ب  ادف ا اةلإل  ب الدا را ا   ات ة  افرجف اةوث اراللدلونر   م امةف س ا ادىل موىل
ا) الاةع الدةم تىل الدائىل ادف ا ادثةم  افةز  الدلثر وىل ارالدىلا8ا–6لت نفس اذلس ات ة  اةفرجف اةورلس  )

افةز ادورعالتفاةىلادف االتفلا الحلنرفوىل.مةف موىلا الت نفسالدلثر وىلا
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ااااا اهفت  الت ارني ا( 2009دراسة العنزي )ةنيف ادثطفب الدوالوىل الت نفس ا ثم لد ة ف
ةلدطفبالت أخ ت ارالةو  ا  ت ةثىلالد   رتىلاحفتوىلالد ت ضاةلد ة فا ثماف فو الت نفسالدوالوىلادف ا لاف ا

اةلدطفب ارالةو    الت ارني  افة تىلاالدطفب امع ا  إلض تىل الت نفس  افثر اأة  ب اة ثم ارالةو    لت أخ ت 
لدا ة ا  الدطفبالت ارني ارالةو  اةلدطفبالت أخ ت ارالةو  ا الت نفسالدوالوىل.اافنر  ا ووىلالدفالةىلا

اة فرهسا)  أخ ت ا(ا  د    اةلمر ىلاف الدطفبالت150ف المر   المر ىلاف الدطفبالت ارني ارالةوَ 
فرنث ا   م الدفالةىلامعا ففاالد ت ض.اةنيف(ا  د   اف ا فبالت ةثىلالد   رتىلاحفتوىلا150رالةو  اة فرهسا)

ةجررات ة اذلسارالدىلامةف موىلا  الت نفسالدوالوىلادثطفبالت ارني ارالةو  اةلت نفسالدوالوىلادثطفبا
اد اةخي ثلاف فو الت نفسالدوالوىل ادثطفبالت أخ ت الت أخ ت ارالةو    ثطفبالت ارني ارالةو  ا  اف فو ، 

ارالةو   اةخت ثلالاة  بالديتافدلاةالءاةفةبالت نفسالدوالوىل.

ااااا الدا(2011دراسة الزعبي )أف  الت ارني اتدفاهفت الد ة فا ثمالت نفسالديتافرلجه زاالت ل  طث ىل
(الت ةثىلالد ةثوموىلا–س)ل وا الت نفسافةز ات   يلد ت رتىلاةفة تىلاهلافرجفات ة اذلسارالدىلامةف موىلا

 اارنا زاات ريادرلءالدنراةا (ا  د   اة  د ىلافث حد اح ا182ةلد ا  لا وو،م  اةفنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)
فاد الت ار ااني ا  دط اف ةث   م الدفالةىلامعاأنال عالت نفسالديتاةلد   ري اةفرنث ح ةثيتالاة ةما

ا فاجىلا   ةاج ءسا افثو،  ا اف ا  الت نفس  ا ةث ا أةدو ءافسالديتات نفلا الت ف ىلالاةعا فاجىلا   ة
ذلسارالدىلاادو  م ات ةني  اأظ، سالطىل اةاأفراالدطث ىلاةلجمل م  امثالت نفسالديتاف ةث ا  ت  زالد ت ريا فاجىلاف رة

    رتىل.ا ةثىلالدالتاالدطث ىلالدا راا مةف موىلافةز ادث ا  لا  ال وساةلت ةثىلالد ةثوموىلادف 
ااااا الا(2012دراسة أبو هواش )هفت  الدطفب افرلجه الديت الت نفس ا ثم اةلت لد ة ف ارني اترهر  

دفالةىلاف ا ووىلالافنر  ةاةلد ة فا ثماأ  اف   يال وساةلدةم الدزفىنا ثماراجىلاةجرراهاهالت نفس.ا
التث  اةلت ارني  الترهر   ا)لدطفب ا فرهس الدة ف الد ةثوس احفلا  ا107حد  اةأظ، س د   ا (    م ااة  د ىل 

ةع امثا  ت ف ىلالاابا    لدطفالدفالةىلاأنالت نفسالديتاف ةث ا ةففاحتفتفالتو ه الدفالةوىلاددفالساهؤالء
ا  د رنية ساف الدط د الت ار اةلترهرب اةج ءسالت    خلرفااث ديتاف ةلنفساج ءسالت نفسالت ةثدىل

دا راا  باةوثااأنالرااةلإللدا اف الدا لا الت ف ىلالاخ ة اةأظ، سالدو  م ات ةني اذلسارالدىلامةف موىلا  
الت  اف  اتوة    الإل  ب اأف  الجمل الس ا ةض ا  اأ رب ا  نل الت نفس اف  اتة  رن اأ  نفس اف افاجىل رب

لدةم ااوىل.اأف اف   ىلامةف مرالدا  م ات ةني  اذلسلدا راا ال الساأخ   اأف ا ا  نيمالجمل الساتثسافظ، الدو
(ات،سالا   ا  ضىلادثم نفسافد ا ىلا  ان  ا18ا–16لدزفيناتثهافأ  ارلعامةف مو  ادف االدائىلالدةم تىلا)

اةو  .
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ا
رنيرناينافو، الدطث ىلالت الد ة فا ثمالت نفسالديتاتة ( 2012دراسة الحوامدة وبنات )ةنيفاهفت ااااا

اةلد ةةلترهر را الدة رتىل  التفلا  ا  ا  دطث ىل افد ا ىل الد ت رتىل الت ل ز ا  امعن الالةرتلفالدا ةا ف ا  الديتا  وجو س
الد ت رتىلا الد ة فلاف ا الدطفبالت ارنيرناةلترهر رنا الت ل ز التهتل لفف،  اف الدطثف نفسااه  ىلاد ا ىل

(اف ا81ت ل زالد ت رتىل اة)لفو،ساف ا ث ىلاا(81(ا  د   اة  د ىل ا)162لدة رت  افنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)
التفلا الدة رتىلاف انارفالدل   الاة ةمامعانارفالاةعا اةفرا ث ىل امعا  م الد انث لد   ري  فالةىل

فلا الدطث ىلا التاىلادف ا م  وةجررات ة ارلدىلامةف مو  ا الت نفسالدفالةوىل الال اة دوىل الاة تىل الالج
ا امل اة  ا  الت لدة رتىل  اأ    اةأن الدد لا الخت ذ اف نفس ا  ا وو،س ات ة  الفظ،  الدطث ىلاا    ال انفس   

لاة تىلالالج م  وىلاةاات نفس   ال لت ارني اةلترهر  ا الت ل زالد ت رتىلاهمالت نفسالال اة دوىلا اة اا
امةف مو  ا الةرتل ارلدىل ات ة  اةأظ، ساةجرر ا  الت    سالد ة و فوجف اأنيلالت نفسالديتاترلج،رهن   ا 

 رتىلافد ا ىلالت ل زالد تارني ا لت اةلال اة الس الالةرتخ ء الدةفةلنال لفياةلدثاظمادف االدطث ىلالترهر  اةا
ا.لفوجو سالةرتا  دطث ىلا التفلا الدة رتىل اةملافظ، ات ة ارلدىلامةف مو  ا وو،سا ا  نيمال

ااااا الترهر  لد ا(2012دراسة العاجز ومرتجى )ةهفت  الدطث ىل اةلني  ا ثم احح تاة ف اغزة اةلت ارني  ظىل
 تىلاسالخلففىل( امضةةورلاادةثممةلدن لا  الدا ة ا الة ج   سا ووىلالدفالةىلاف ة  ات   ا)لدورع التؤهلال

اغزا احح تظىل اةلت ارني  الترهر   الدطث ىل افرلجه الديت الت نفس ا   الدن ل امع اف  ا ظ ةاة لتةثم  ااج،ىل
ا ا)ةفنر   اف  الدفالةىل ا46 ووىل ا  ت س اففاةىل ا  اتةمثرن افةثم  اةفةثمىل افرنث ا دثمرهر  (  م ا  اةنيف

و ة  اةف افافىلافدفلاتفاةلدفالةىلامعاأناأ ثماف رةطاةل يباداد لسالالة    ىلا  ناف ا وو، دات رت ا  
رراتن   ا ففاةجاتل د ل الالج م  ماة الم اأف الت نفسالديتاف م لا انةر ىلالالخ و االت،ينادثفالةىل

ف موىلافةز االدىلامةرذلساا ظ فالد ل ت ا التفاةىل اتة يناف اض رطاةجفل وىل الج م  وىل اةالافرجفات ة 
ا اتر .سثىلالد ن دراا ادف افا   ت   الدورعاةةورلسالخلففىلا ووم اةجفسات ة افةز ات   التؤهلالدةثمماةني

  رت س.انا الد ث ىلالت ارنيراثماأهسالت نفسالديتاتة ينافو، الدطلد ة فا ا(2012دراسة عطار )هفت ااااا
رتىلاىل اف افففواالت ةثىلالد   (ا  د   اة  د 72ةفة تىلافف ال    ااهاهالت نفس افنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)

سالت نفاناأ   أدفالةىلا  م ال ف افرنث امدوهاافثمل ن اةأ  تدثفا الد  يناةلدو، مماجبمو ا   رت ساففتوىلا
ف ىلالد   وىلايتالة ث الت الةوىلالدلدفااال    ال اهما ةفالت نفسالد رجو،وىلاةج ءسا  ت ف ىلالاةع اة ةفالت نفس
ا ةفالت نفسالال اة دوىلاةأخ ل ا ةفالت نفسالدةفمدوىل اأف ا ا ة لادفحوىلاتثساتلج نفسالفالتتثو، 

الدطث ىلالت ارنيرناأياف نثىلانحوىل.
اااا
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ا
ااااا اةلتا(2013دراسة إبراهيم )ةهفت  الت ارني  ادف  الد  مةىل الت نفس ا فبفدفم اف  ارهر  

ا ا)لت رةطىل الت ةث   احح تظا–ة  د  س الدة ف الد ةثوس احفلا  التدوفت  الدزداملد   رتىل( ا ثمىل اةلد ة ف أ  اا 
ا)لدورع الدا–ف   ي ا ووىل اةفنر   الت نفس  اةجرر اراجىل ا ثم الدفالةوىل( ا)افالةىللت ةثىل ا  د   ا308ف  )

ف فو اا ال    ال ا مالا  ه،ووىلا   م الدفالةىلامعاأنالت نفسالتاةلت ارني  اةفرنث ة  د ىلاف الترهر  ا
ا لغال اف نفسالدىل اةأخ ااة تلت نفس افثو، الت نفسالال اة دوىل امثالتفاةوىل اةلدنم دوىل الت نفسال

درادف اافس اةذغث الت نألإل  ب(ا اا-  اف رةط ساراج سا)لدا رااةأ هافرجفات ة ارلدىلامةف مو  ا
افرجفات ة ارلد  اف رةط سا مو  ا ىلامةفلإل  ب اة ففاةجررات ة ارلدىلامةف مو  ا ا  نيمالت نفسا م 

اا اجىلالدنثوىلادفلغ اةلدفالت نفسالال اة دوىل اةةني الدا الد   رتىل(ا ا-راج سا فبالت ةث  ا)لت رةطىل
ةجررااد   رتىل اة فف ةثىلالبالت فبالت ةثىلالت رةطىل اة الت نفسالدفالةوىلاةلت نفسالت،ووىلادف اا ف

ادوىل.ت ة ارلدىلامةف مو  ا  الت ةث  ا الت نفسالد رلتدوىل الاة تىل اةلدنم 
و، افتة ينااوالوىلالديتىلاةلدلدن لا  اأ  تالت نفسالد ةثوموىلالد ةثموا(2013دراسة األشول )ةهفت ااااا

سا ثما رةط سالدفاج فة ا  الدا االدطفبالتو ل رنامعالدرب  ف الدر يناد   تىلالترهر  اةلت ارني اةفة تىل
ا ا)أة ةم الدفالةوىل الت ةثىل اف ة  ات    الت نفس الدةفنيىلا–فدو   اةفة تىل التا   ري(  الد ةثوم   وىلا نفس

ا ادف  الدوالوىل اةلت نفس ا ووىللد ةثموىل اةفنر   اةلت ارني   الترهر   ا)لدفالالدطفب اف  ا  د   ا 24ةىل ا(
   م الدفالةىلامعااد   .اةفرنث (ا  52(ا  د   ا الت ةثىلالد   رتىلاتن نالإلمج يلا)28لت ةثىلالاة ةوىل اة)

اة اد ا   ة ا فاجىل الد حث ا ووىل ادف  ا نل الالة  و ن ا  الت ضموىل الت نفس التةجرر الر ثوموىلاد ة نفس
الت نفسالدوالوىلاتدفاظ، سا فاجىلاف رةطىلاةلت نفسالاة تىلا اأف  افرجفاةواىل ا ضفاجىلا لد ةثموىل. م 

الدفالة الت ةثىل اةتد  ات    الت نفس افرلجف اراج س امةف مو  ا   ارلدىل ادفت ة  الدطوىل الترهر   ا  اافب
ةلت نفسااوموىلالد ةثموىلسالد ةث نفةف مو  ا  التلت ةثىلالد   رتىل ا  إلض تىلامعاةجررا فنيىلالاف   وىلارلدىلام

الدوالوىل.ا
لدن لا  اأهسالتففحالد  لوفوىلات نفسالت ارني ساا(2015دراسة الزهرانى وشقير )ةنيفاهفت اااااا

رالةو  اف التة ني ساة  و  اةلت ارني ساف اغ التة ني سا  ت ةثىلالد   رتىل اةحتفتفالدا ة ا  اهاهالت نفسا
اف اد الدفالةىل ا ووىل اةفنر   الجملمر     ال    ال ادف  الا    الت نفس احتفتف امع ا  إلض تىل الجملمر    ف 
(ا  د ىلاف الت ارني سارالةو  اةلتة ني ساة  و  اةوثا ثغا50(ا  د ىلاف الت ارني سارالةو  اغ التة ني ساة)50)

 ة ارلدىلامةف مو  ا  الجملمر   ا ا لاف افرنث ا   م الدفالةىلامعاةجرراتا  د ىل.اةنيف(ا100لإلمج يلا)
الدلثر وىل اف فا ادف اا–لدفحوىلاةلال اة دوىلا–لحل  وىلاةل لموىلا–لت نفسد لدرجفل وىلاةلالج م  وىل.اتوجفه 
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لمر ىلالت ارني سارالةو  التة ني ساة  و  .اةهو كات ة ارلدىلامةف مو  ا  الجملمر   ا الت نفسا
اف فا اةفةفالهت  ا الاة تىل امةف مو   ارلدىل ات ة  افرجف اةال اة  و  . التة ني س اغ  ارالةو   الت ارني س ادف   

لت نفسالد ةثوموىلاةلدرت رتىلاةلتفاةوىلا  الجملمر   .اة  نافةفعال    اه اف الا   الافا    ادةووىلالت ارني سا
التة الت نفس اةج ءس الاة تىل  الت نفس اة  و  ا  التة ني س اغ  اأنيث، ارالةو  اف  اةلتفاةوىل الد ةثوموىل  توىل

الحل  وىلا الدلثر وىل الت نفس ا     اتدف اة  و  التة ني س ارالةو  اف  الت ارني س ادةووىل الال    ا اةفةفع ل    ال 
الا   ال    ال  اةأنيث، الت نفسالاة تىل.

 موزت اطث ىلاففلا التدت،فت امعافة تىلاأ  تالخلف مصالالج م  وىلاا(2015دراسة عبد الحسين )أف ا
لتل ر اا- تففةثوسالدرلدا-لدلن ا- الدة ل اةف نفهتساةأة دو اا  ت ،س اة فني ، ا ةفةاف   لسا)لدةم 

لت موزت اف لةة اا(ا  د   اة  د ىلاف اففلا 740 اةفنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)ةجسالاة ة(ا-لالني ف ري
ا  ا) اةفرنث ة(ا18ا-12أ م اهساف  امعاأنااوىل  ا   م الدفالةىل ا  افار الدطث ىل ا فنيىل ت موزت الهو ك

ل ىلات   اة ة.اأف ا  دوةجسالاري اةاةلحل دىلالالج م  وىل ا  وةىلاعلالإلني فىل التل ر الد د   التل ر الالني ف 
ارااةلإل  باف االدا  ادف لدةم ات رجفات ة ارلدىلامةف مو  اتف اةضرحالتره ىلاةلد موزادف الدطفبا   

ساىل اف نفلفوىلالج م  وىل اةأة تىل اةف  رتىلاففاةوا م اأا اسامعاةجرراف نفسا(اةوىل اا13ا-ا12)
 ف ةث ا ض طالاني لن اةف نفساف ةث ا  جمل م ا.

اااا احت ا(2017دراسة القاضي وبوحجي )ةهفت  افوفاج الديت الجمل الس افةو  الدطث ىلمع اف نفس ا، 
الا اةفة تىل الترهر    الدطث ىل اف نفس اةحتفتف الة لفللترهر    الا    ادرةلس الخ فف   الإلاا راف   نم

التفلا  ا  الترهر   الدطث ىل اح نفس الت ف طىل التةثرف س امج  ا  اةفنلالج م  م ا وو  اف ار   الدفالةىل ىل
اةلإل206) الال  فلموىل الحلنرفوىل التفلا  امجو  ات طرن الج م  م اماا ر الخ ف نم اةلد   فلرت( احمثنىلاىل  رتىل

اةفرنث  االد ح ت   اأن   م  اةوث اف ةفرة اجرل   ا  الت نفس اةجرر ا امع الدللت نالدفالةىل ثر وىلافس
 نفساأ   التةا  وىلاتةجث اأ ثماف ف ىل افثو، الت نفسالالج م  وىل اةأظ، سالدو  م اةجرراف نفسا
الدفال الد حفول اضةل اف نثىل افثو،  اةلضحىل افل د ثوىل ااؤتىل اةجرر ا فف ا     اةالدا  وىل اأنةم  أ   ه ااف  

الف  اهمالةرتلفوجوىلامج التةثرف ساف اخفعالد ة ةناف التةثم .لة لف
 دراسات حول مشكالت طلبة مرحلة التعليم األساسي 

ااااا الت ةثىلاا(2002دراسة الشيخ )هفت  افففوا ادف  اةفة الا    الدلثر وىل الت نفس ا ثم لد ة ف
ا)ل الت   لس امة، ف اةراجىل ا م ن  ا لثطوىل افلدط احح تظىل الدفالةما– وسلال  فلموىل لتل ر اا–لدفل

ادأل رت  اةلاخرلسا–لد ةثومم الإلخرة الا رت ا– فر ادثطالا– مل الالج م  وىل ا اا–لحل دىل الدطال ف فو 
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(افثموال  ا240لاة ة( ا ثماظ،راالت نفسالدلثر وىلا وفالد ففوا اةفنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)
لدو  م اةجرراف نفساةثر وىلاةأ   ه اةفةااىل اأظ، سلال  فلمو(افثمواة افرت  ا ثماففلا الت ةثىلا255)

ل عالدلثركالال لح يب اةأظ، ساأناف   ال وسارلعامةف مو   اةوثاأنالدا رااأظ، ةلاف نفساةثر وىلا
افففواا اف  اأ    اتة  رن الال  فلمم الد  ين الدفل افففوا اتإن الدفالةم الدفل اف    اةىف الإل  ب  اف  أ   

اةلدل ر الد ل   اأت لرالدفا  اة فر اف ةثم  اغ  اآل  ء اتو مرن الدات  الد ففوا اأن الدو  م  اةأ     الال  فلمم   
(اتة  رناف الت نفسالدلثر وىلاأ   اف الدات اتو مرناآل  ءاف ةثم  اة فراأت لرالاة ةا7لاة ةاأ   اف ا)

اأنيل.
ااااا ادف ا(2004دراسة المرازيق )ةهفت  الدلثر وىل الت نفس اأهس ا ثم الد   ثالد ة ف الدفارف ف ا ىل

اف الدلثر وىل الت نفس ا  امةف موىل ارالدىل اذلس ات ة  اهو ك اةهل اةلدة ا   اتةلد  ة  ا–)ل وسا   لسةز 
(ا275(ا  د   اة)307(ا  د   اة  د ىل ا)582ةف  زالدض ط(اةفنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)ا–لدفلالدفالةم

ت نفسال اأهسا  هاف اأ   م الدفالةىلاانث ج ش اةفرا  د ىل اتفاةرنا التفلا الحلنرفوىلاا اع تظىلا
الت نفسا ةف موىلامالدىلالدلثر وىلداالاأة الت ح االاأفثراة تىلالخ و ااأنفني مم االافرجفات ة اذلسار

ا–ىلر وىلا)لدفالةوسالدلثت نفلدلثر وىلادف الدطث ىلافةز ات   الدفل اةفرجفات ة اذلسارالدىلامةف موىلا ال
الدفحوىل(ا–لالج م  وىل الدا راا الإلدف ا ادف ا ا)لال اة دوىل( ا الدلثر وىل اةلت نفس اةال  ات ة ا  ب  افرجف

ا اف  زالدض ط لدفحوىل(افةز امعاف  ا–لالج م  وىلا–ذلسارالدىلامةف موىلا الت نفسالدلثر وىلا)لدفالةوىل
ا  ووم افرجفات ة اذلسارالدىلامةف موىلا الت نفسالدلثر وىلا)لال اة دوىل(.

اهفت اااا الدة فاا(2008دراسة العصيمي )اةنيف الد ةثوس اف لةل ا  الدوالوىل الت نفس ا ثم لد ة ف
لد   رتىل(.اةةض اففرااةفدرتة ساحلثرعاهلاهالت نفسالدوالوىل اةلدن لا  ارةااا–لت رةطىلا–)لال  فلموىل

ارةا ا   الدن ل امع امض تىل الدوالوىل  الت نفس اهاه ا ةض اظ،را ا  الدفالةىل اف   لس اف  ا م    االدةم 
ا–فل ر افةثوسالافا–فل ر افةثوسالابا–ف   لسالدفالةىلاةلديتافرضحا  تدىلالحلو ةا)فن نامني فىلالدط د 

الدلن  الت ىنا– رع ا ووىلاا– رع افنر   الدوالوىل  الت نفس اهاه اظ،را ا  الدفواوىل( الإلج تة انيض ء فن ن
ا رلني ا)600لدفالةىلاف ا) ا  د   ا–لت رةطىلا–دوىلا)لال  فلموىل(ا  د ا ا لاف ةثىلاف الت لةلالد  200(

فرنث اا   م الدفالةىلامعا ففاةجررات ة اارالةوىل اةنيفلد   رتىل(اةلدات اهسا الدلوىلالدو، موىلاف ا لاف ةثىلا
  اف رةط ساراج ساف نفسالدطفبالدوالوىلا الت ةثىلالال  فلموىلاةلت ةثىلالت رةطىل اة    الدا ة ا ا

ض تىلامعاةجررات ة ا  اف رةط ساراج ساف نفسالدطفبالدوالوىلا الجت ها فبالد ةثوسالال  فلمم ام
ا  ا ات ة  افرجف اة ادر الد   ري  الد ةثوس ا فب الجت ه ا  الدا ة  اة     الد   رتىل  اةلت ةثىل الت رةطىل لت ةثىل

الد   رتىل اة    الدا ة ا ال جت هاف رةط ساراج ساف نفسالدطفبالدوالوىلا الت ةثىلالال  فلموىلاةلت ةثىل
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 فبالد ةثوسالد   ري اةفرجفات ة ا الت نفسا  خ ففالدائىلالدةم تىل اة    الدا ة ا الجت ها
اةوىلاتأ   (.ا17لدائىلالدةم تىلا)ف ا

ف ا ث ىلالدفلادلدن لا  افف ال    االت نفسالدلثر وىلاا(2011دراسة السفاسفة )ةهفت ااااا
عافدفت لسا وريباف اخفتزلاالرلءالدفت تىلالدرت وىلاةلد ةثوسا الد  دثالاة ةما التفلا الاة ةوىلالد   ةىلات

ىلا ووىلالدفالةا  م  ب( اةفنراا-فةثم هتساةفة تىلالدا ة ا اف فو اهاهالت نفساف ة  ات   ال وسا)ذ را
ا)330ف ) افو،س ا  د   اة  د ىل  ا)160( ا  د     التفل160( ا ثم اف رت رن ا  د ىل ا( اةفرنث ا  الاة ةوىل 
ال    ال اهماف نف   م اف الا    امعاأناف فو الت نفسالدلثر وىل الدو  طا  الال ساف  الدفالةىل    ه 

  ماةوثا    الالج ما لح بلدزلمف الد م  زاةرعالدالس الدةفةلن الد م راةلدةفو ن ا دصالد ر وفتىل الال
ا ف افرجررة ا     الدل نيىل الدناب  اةلخلرف  ا الددث  اأف  اف رةطىل  ا فاجىل افرجررة اةفولا ف وفاجىل ضىل اىل

نلادرلءالتةثم ساىلا  األثر وةأظ، سالدو  م اأناهو كات ةني  ارلدىلامةف مو  ا افل ر ال    االت نفسالد
اف الدا رااةلإل  ب.

ااااا الاا(2011دراسة عبداهلل )أف  اترلج،،  الديت الت نفس امع الد ة ف الت،فت  اففلا  ا  د ةثوسا ا ع
ا ة فلافة،  ا الد ا افت  ظ اف افت،س اة  لم الإلاا رالتل لففىلاف اني لالتلاة ةمالدلراتىلاف اةج،ىل

ىلام( افنر  ا ووهالدةثمةفؤهثاا–ة  لالدا ة ا امم اةىلا  لم الإلاا رالدوالماةتد  ات   يا)جوسالت اف
لراي الد ةثوسالاة ةما(ام  باف اففلا الد115(اذ را ا)25(اف افل ا الو   ا رلني ا)240لدفالةىلاف ا)

ف اأأخ الدفالةم ا  الد تفاةل   م الدفالةىلامعاأ هاف ا  اأ   الت نفسال    ال اهما ففام   ىلاافرنث 
نفسانيلالت    اأ ف نفسالال طرلءاةنيث الالف ح ن اةلخلجلاةلد ض ا    ا فاجىلاف رةطىل.ا اة اا

ا راةني ااال مةم الإلا ري لإلاا رالدااهمالدناب ات طالدو  ط.اأف اأ   الدط  الإلاا رتىلالة ةم ال ات،م
ثسافظ، ا الإلاا رتىلاتلدط لما اةىلمملدا لغ الإلاا رالت م  زاةرعالدةمول.اأف ا  دول ىلادثا ة ا  ال ول ا ا

ا  ة  و ءا)ات ة  ا  دول ىلات   التؤهلالدة6رلدىلامةف مو  اتو،  اأف  و  ادىلامةف مثمماتثسافظ، ات ة ارل(ا    
ا(ا   اماا رتىل.3لإلج تة الدف ثرف الت جل  امالا ا)   اة فثما

لدلددثر وىلادددف اأ ادد عاةات،ددفت افة تددىلالدةفنيددىلا دد الت ددنفسالدوالددوىلا( 2012دراســة عبــدالالوي ) أفدد ااااا
لافوث،سالدفالةم اةفة تىلالدا ة ا اف رةدطاراجد سا دلد  دث( اةحتا-لد  ينا–لدلورلسالاةعال  فلمما)لاةعا

(افثموددال اتفاةددرنا ا300لدوالددوىلاةلدلددثر وىلاف ةدد  ات  دد ال ددوس.اةفنر دد ا ووددىلالدفالةددىلافدد ا)فدد الت ددنفسا
وىلاجدررا فنيدىلا نلددفالةدىلاةا  د م الاةتة.اةأظ،د سمخدسافدفلا ال  فلمودىلا التود   الد تاودىلا دفلم ةاةلضدوىلا  ودزيا

الدددددىلا اذلسارراتدددد ةاضددددةواىلاجددددفل ادنددددلافدددد الت ددددنفسالدوالددددوىلاةلدلددددثر وىلاةحتفددددوث،سالدفالةددددم اة ددددففاةجددددرا
 مةف موىلا  الدا رااةلإل  ب.



  
 

 

 بن زيد د. جمال منصور ،   دالسالم سويسيأ. عائشة عب             المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال المتفوقين              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 
326 

اااا
ااااا اهفت  الد  مةىل( 2014دراسة العرسان )ةنيف الدلثر وىل الت نفس امع الت ةثىلالد ة ف ا ث ىل ادف 

 ادفالةىلافلاةفنر  ا ووىلار وىل لال  فلموىلا افوطدىلاة مل اةلد ة فا ثماأ  اف   الدةم ا ثمالت نفسالدلث
   م الدفالةىلامعاةجررااةورلس اةفرنث (ا9ا–7 الت ةثىلالال  فلموىلافرتلةحاأ م اهسا)ا(ا  د   اة  د ىل256)

الدةفني سالتضط  ىلا–هلال    الد    اةضةلا-ف نفساةثر وىلاف رةطىلادف اأت لرالدةووىلاهما)لدو  طالدزلمف
ب ار وىلاف الإل  سالدلثفلال لح باةلال  م رتىل( اة  نالدا رااأ   امظ، ال ادثم نا–ف التةثم اةلاني لن

 اة  اةورلساةلةىلا الدفاااةفرجفات ة اذلسارالدىلامةف موىلا  الدائ سالدةم تىلالتل ثاىل اةوثا  ناأت لر
اأ   امظ، ال ادثم نفسالدلثر وىل.اا

اااااا اهفت  الدا(2017دراسة الردعان )ةنيف الت نفس ال    ا افل ر  ا ثم افففولد ة ف ادف  االثر وىل
الال  فلم الدالت ةثىل اةفة تىل التةثم  ا ظ  اةج،ىل اف  الدنرت  ارةدىل اففلا  ا  ا وىل افةز الت ن ة  الديت افس

الال  فلموىل اةفرنث  ا(افةثم  اةفةثمىلاف التفلاا360لدةم ( افنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)ا–ت   يا)ل وس
ادث امظ، ال  اأ    الدا را اة  ن اف رةطىل ا فاجىل اةثر وىل اف نفس اةجرر امع الم نفلدو  م  اف ادلثراس  وىل

ا ت لرالدفالةىلاثا  ناأاىلاةولإل  ب امض تىلامعاةجررات ة اذلسارالدىلامةف موىلا  الدائ سالدةم تىلالتل ث
 ة ا   اةورلساأ   امظ، ال ادثم نفسالدلثر وىل.

ا الدل ما(2017دراسة بوكرديم وهمامي )هفت  الدلثر وىل الت نفس ا ثم افففواالد ة ف ادف  فة
الد اف  الاةع ا)لاةعلدلورلس الال  فلمم اةلد ةا–لد   وىلا– ةثوس اةجرره   اةراجىل الد  د ىل( الدا ة  ا ثم ا  ف

ا)ل وس ات   ي اف ة   الدلثر وىل الدفااا–لت نفس ا ووىل اةفنر   الد ةثومم(  ا)لتل ر  اف  افثموال ا116لةىل )
ورلسا ففواا الدللدااأنةىلامع   م الدفالاني تىل اةفرنث ةفثمواةاف مفاة ا    فلموىلا  ا ا  اتت راحفتوىلا

ا–  طالدزلمفسا)لدوت نفللاةعاف الد ةثوسالال  فلمم اتة  رناف اف نفساةثر وىلا فاجىلافولاضىلاةهاها
لدلثركاا–لدلثركالدةفةلينا–ةثركالد م را–لدة رلسالد  ت ىلاةلدفتف سالدةف وىلا–لدلثركالالج م  مالتوح ف

ساةذدرادف اا ال وات   اراجىلالت نفسالدلثر وىلاف ة  الال لح يب( اةفرجفات ة اذلسارالدىلامةف موىلا
ادث اف ة   الدلثر وىل الت نفس اراجىل ا  امةف موىل ارالدىل اذلس ات ة  اةفرجف ادف االد ةثوامل ر لدا را  مم

التل ر الارىن.

لدن لا  الت نفسالدوالوىلالا   ااور   اا(2017دراسة حسين وصالح وجبر وكوكز )ةنيفاهفت ا
اففف ا)دف  اف  الدفالةىل ا ووىل افنر   التةثم   ا ظ  اةج،ىل اف  الال  فلموىل الت ةثىل اف ا60وا افةثم  اةفةثمىل )

   م الدفالةىلامعاأناف نثىلا ففالالة د لاا افن ناةلةفاالدد رةوىلافرنث لتفلا الال  فلموىلا اع تظىلا
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الد ،فتفتىل الإلا الس الة لفلف اف نثىل افث ،  الت نفس  اأ ثم ا     ا رتثىل امثاادارتة اتففمه  ف 
ا ف نثىلالتة   ةاف الخلجل ا ووم اف لةة الت نفسالاخ  اةل اف رةط، الت جح.

ا ث ا(2018أما دراسة ابو الرب ) ادف  الدلثر وىل الت نفس ا ثم الد ة ف الاةت،فت  الت ةثىل  ةوىلاىل
ا–ورلسالخلربةاةا–وسسا)ل لدةثو ا اع تظىلاجو اف اةج،ىلا ظ التةثم اةلد ة فا ثماأ  ا ةضالت   ل

(ا108)افالةىلاف لتؤهلالدةثمم(ا افل ر الت نفسالدلثر وىلادف الدطث ىل افنر  ا ووىلالدا–لد لفص
سافساج ءناهو كاف نأ   م الدفالةىلامعااةفرنث الاة ةوىل (افةثمىلاف اففلا الت ةثىلا116فةثس اة)

الت نفاثا ل د فاجىلا   ةاجفل افو، االاتو،مالت،م سالتطثر ىلافوه اتل لثمرنا  نلا   ا ذلسااسأف 
نفساةوىل اأف الت ىلالتفااأل ظملدفاجىلالت رةطىلافو، احترهلساف ا   طامعاآخ  احتف ،ساف الد  اةجت هث،ساد

أظ، ساةجررام  م اةا ال ل افو، اغ اخط ت ا ثمالا  بالتفاةم اتاضثرنالدثةذلسالدفاجىلالددثوثىلاجف
لالدةثممااف   التؤه مو  ا ىلامةفت ة ارلدىلامةف مو  اف ة  ات   ال وساةدف االدا رااة ادراةجررات ة ارلد

ا.لخلففىلاةورلسةادف اا)ر ثرفا  يلاتأ ثم(اة ففاةجررات ة ارلدىلامةف مو  ا اف   يالد لفصا

 تعقيب
ددفالخ ثا الدفالة سا ا  ض، ادثم نفسات،و كاف امتافدفميها فراةاف ن فثىلاةمشث ا رلةماف ةفرةا
الديتا الاهفلف ا ثم ا و ء  اتدط ادثم نفس الد مولوىل ال رل   افو ةد  اخم ف  ا  نل ا     اةأخ   دثفالةىل 

الد  ة رناتأغث الدفالة سالدل  دىلاهفت الد ة فاةلدن لا  اأ اةلدوالوىلاراة،  هسالت نفسالدلثر وىل
اةلدا ة ا الا   افة تىل اةهو كارالة ساهفت  الت نفس  اةفل ر ال    ااهاه دف الت ارني اةغ الت ارني 
الت نفسا ا   الدةفنيىل ا ثم الد ة ف اأخ   ارالة س اةهفت  الت نفس  اهاه اةجرر ا ثم الت   لس د ةض

اراا اةفو،  الدفالةم اةلد حفول اةلدلثر وىل ا)لدوالوىل الحلل  ا)2007لةىل ا  فلدفةي اةرالةىل ( ا2012( 
( ارالةىلا2012ةرالة ساهفت امعالتد ا ىلا  الدطث ىلا ثماهاهالت نفسافو، ارالةىلالحلرلففةاة و سا)

ا) اةاد  ا)2015لدزه لين الدةوزي اةرالةىل الا   ا2009(  الت نفس افة تىل ات،فت  الحل دوىل الدفالةىل اأف   )
ني اةغ الت ارني ارالةو   اةلدا ة ا ثماةجرراهاهالت نفس اةلخ ثا الدفالة سال    ال ادف الدطث ىلالت ارا

 الة لفلف، ادثمو، اتمو، اف الة لففالتو، الدرنام التو، الدرنامالد حثوثم التو، الدرنامالتد ان ا
أف اارنامالتد ان.لتو، الداةلدفالةىلالحل دوىلالة لفف التو، الدرنامالالاف   م اةلتو، الدرنامالتلحم 

الال  فلموىل الت ةثىلد افففوا اف  الدةوو س اأغث  ات نر   الدفالةىل الدطفباا–لت رةطىلا– ووىل اف  لد   رتىل(
( اتن   اف ا فبالت ةثىلال  فةوىل اة ووىلارالةىلا2001غ الت ارني  اأف ا ووىلارالةىلاتةثر ا)ا–لت ارني 

ة  و  اة  د  ساف ارني ساف اغ التة ني س اة ووىلاا( افنر  اف ا  د  ساف ارني سافة ني س2013لاارعا)
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( افنر  اف ا فباف ارني اةف أخ ت ارالةو   اةرالة سافنر  ا وو ، ا2009رالةىلالدةوزيا)
ا) اةف جتم الدة جز ارالةىل اةهم التةثم  ا)2012ف  الد ر  ن ارالةىل اةجربا2017(  اةن ا اةل  ارالةىل  )

ا) ا)2017ة ر ز الد ب اأ ر ارالةىل اةر2018(  ا)(  الدلا ةاىل اف ا2011الةىل ا وو ،  افنر   اةرالة س  )
الدد ضماة رةجما) ارالةىل الدوالمافو،  ا)2017لخ ف نومالإلاا ر ا  فلهلل اةرالةىل ا ووىلا2011(  اأف   )

اةلخ ثا ا ارالةو  . الت ارني  اةغ  الت ارني  الدطث ىل اف  الال  فلموىل الت ةثىل افففوا اف  ات نر   الحل دوىل لدفالةىل
اف   الديتا  د اتو، اتأغث ، امتافط ود، ا اففلا الد ةثوسالدة ف اةفو، اف امتافط ود، الدفالة ساف اةوثال

ا) الدز يب ا فالةىل الد ت رتىل الت ل ز ا)2011رلخل ا  فلحلل  ارالةىل ا)2015(  الاارع اةرالةىل ( ا2013( 
اة و الحلرلففة ا فالةىل الد ت رتىل  اةلت ل ز الدة ف الد ةثوس اففلا  ارلخل ا  د  اأخ   ا)ةرالة س ( ا2012 س

ةلدفالةىلالحل دوىلامتافط ود، ا اففلا الد ةثوسالدة ف اةلة لفف اأغث الدفالة سالة    ىلاف ام فلرالد  ة   ا
( ا2007دثم نفسافو، اف اهراف ام فلرالد  ة  ا فالةىلالحلل ا)اأخ  الة لفف افدو ة  اةرالة سا

لآلخ اف ام فلرا  ة  اآخ ت  ا فالةىلاا( اةلد ةض2015( اةرالةىلالدزه ليناةاد ا)2012رالةىلا ط اا)
( ارالةىلاةل اةن ااةجربا2012( ارالةىلاأ رهرلشا)2005( ارالةىلالاسفيا)2017 ر  رمياةمه فما)

ا) ا)2017ة ر ز ام  لهوس ارالةىل ا)2013(  ا  فلدفةي ارالةىل ارالة ها2012(  ا  الة لفف اف  اةهو ك  )
( ااةفو، اف الة لففالة  و    اف ام فلرهاةفدو ة  ا2012فدو ة ادثم نفس ا فالةىلالحلرلففةاة و سا)

( اةلدفالةىلالحل دوىلالة لفف اني ممىلالتد  ثىلا2004دثم نفساف ام فلرا  ة  اآخ ت  ا فالةىلالت لتت ا)
الد  لوفوىلات نفسالا ا عاف ام فلراعمفالدلوفا  فالد س .

ال الدفالة س اف  الحل دوىل الدفالةىل ا  الد  ة  ن الة ا ر اف لةلةنيف ا ل ا  ا فلدفادل  دىل الخ و االةىل اءل اف 
ا  ا  د ،  الديت اةلارلة الف ة ،  الديت اةلتو،جوىل اة وو ،  اةف   لهت  الفرضر ،  الإلاد و   سم  ةف موىلاةلدرة مل
اوىل.لدو، ماراهت ة  تدىلا  ضالدو  م اةلت لج الديتالة لفف ، الدفالةىلاةل  ، ء ا إخ لج، ا ف

 منهج الدراسة
اااا اتة مل  مفس الداي التد ان  الدرنام التو،  الة لفلف ا ثم الحل دوىل ا ثملدفالةىل الداف  و   سامج 

هادط وةىلا   ظ ل اتو ةا ضمو،  ديتافةلتةثرف س اةف امثافرنوا،  اةحتثوث،  اةفال ه  اةت الدةفني ساةلدظرله ال
 فرضرعالدفالةىلالحل دوىل.ا

 عينة الدراسة:
(افو،ساف الد ففواا164ل اةفثمواة امتالخ و اهسا ط تدىلانيففتىل ا)(افثموا277فنر  ا ووىلالدفالةىلاف ا)

(ا ثمافةفالساحتفوثوىلا ول ىلاأ ثماف ا2019ا–ا2018لت ارني ارالةو  اةهسالدات احتفثرلاخفعالدلوىلا)
(اف الد ففوااغ الت ارني ارالةو  الدات احتفثرلا ثمافةفالساحتفوثوىلا113%(ا  دفت ا  فامم  ت.اة)90)
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اا65)ا ول ىل الد ةثوساا74-% اف ةثىل اف  الدل ر  الدفل افففوا اف  اجوف ا  ف ا  دفت  )%
الاة ةماحفتوىلافف لفىل.اةل فةعالد  يلاترضحالتفلا اة فراأت لرالدةووىلا ا لاففاةىل.

 (  توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 1جدول )

التن  الد ةثوممالةسالتفاةىلاس
اغ الت ارني ارالةو  ا فراا فرالت ارني ارالةو  ا

الإلمج يل
ام  باذ راام  باذ را

ا1 -1 ا27ا4ا3ا10ا10الد  لناف ا ا6
ا2 -2 ا25ا5ا5ا11ا4اا،فلءالد فوثىلالا رلا
ا3 -3 ا47ا5ا10ا20ا12انيف اأسفا  فالدة  مال  ف

ا28ا6ا8ا9ا5ا مووىلا فاالدنرب ا-4
ا36ا9ا11ا8ا8افف لفىلالت  زا م التل  اا-5
ا38ا6ا12ا14ا6الدزاة السا،فلءالدلن اا-6
ا19ا4ا5ا5ا5الحملجرباأ ر ن الدففت ا-7
ا8ا1ا2ا3ا2ااأ الدطر ىلا م ا  الخلط با-8
ا29ا2ا9ا10ا8اذلسالد ف عامج عا  فلدو ن ا-9

ا20ا2ا4ا8ا6الدفلتووىلالدرت ءا-10
ا277ا44ا69ا98ا66ا10الجملمرع

 أداة الدراسة
اااا التد  ثىل اني ممىل ا  الدفالةىل اأرلة امت ث  الديت الا ا ع ات نفس اعألد  لوفوىل الدل فه  الد س مف ا  ف اوف

ا)1998) اف  الت فموىل ا فراهت  افنر ىل اةهم ا ففىل150( ا رض  ا و،  اةؤلال اجيج ب اا( اف ا)×( امج  ىل ةرع
 فاني الدفف اةلد   س اتدفا انا ( اةهماف م  ا فاجىلافو ة ىلاف1 ا2 فبدا) ةس اأةو     اال(اةراج هت ا)

الد و  طا  اراا(احبل بالدفف الد فتفما)نف الحملر( اة    افة ففسالالاف1998)  فلد س  ا رراجىل
اةلدفاجىلالدنثوىلادثم نثىلالديتاتد الد وفا ام  اه ارلدىلامةف مو  .

دفات ة رالدد ممىلا   سااسالد م اني فافجةفالالة م اةاحبل بالدفف الدظ ه ياةلدفف الداليت اأف افة ففااااا
اةهمافة ففسافو ة ىل.ا0.93 ا0.56ف لةة ا  ا

ا  ط و الدد ممىلا ثما ووىلافنر ىلاف ا)2012ني ف ا)ةةفتىلا  فلدفةي ااااا افثموال اةفثمواة اةمتا172( )
ةل بالالفل  الدفلخثماحبل بافة فلالالاف  طا  اراجىلالد وفاةلدفاجىلالدنثوىلادثم نثىلالديتاتد الد وفا ا
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افة ففس ا     الديت الد ورر اةةات  ا فراام  اه  اأن ح اذدر اة ةف امةف مو    ارلدىل اغ  لاف   ، 
ا وفل اف رتعاةل الا ة رالتنر ىلادثد ممىلا م اتثمدا85لد وررا

 طفالالت األ( ترتيب البنود حسب أبعاد مقياس قائمة المقابلة التشخيصية لمشك2جدول )

 أرقام البنود األبعاد أرقام البنود األبعاد
ا52-39الت نفسالدلثر وىلا9 -1الددث 

ا62-53الدفتف سالدةف وىلااا20ا-10ا رالسالد ض 
ا85-63اف نفساففاةوىلا28-21الت نفسالتوزدوىل

ااا38-29اف نفسالدةفنيىلاف الد ت  

لم،سا و ء ا ثماآاااخ ف اه ةامتال  ضالدد ممىلا ثما فراف الحملنم اةمتافةفتلا ةضاتد لسالتدو  اد رت  اأمتا
ا) الداد ة اةاف امت ادرا57ةنيف ا( اني ممىل افدو   اأ ة ر اةل  الد ورر اةفرت   اف   ه الد  لجرر لوفوىلاتد  ثىل

ا ت نفسالا ا عا م اتثمداا

 طفالالت األ( توزيع البنود حسب أبعاد مقياس قائمة المقابلة التشخيصية لمشك3جدول )

 رقم البنود األبعاد رقم البنود األبعاد
ا54ا-40الت نفسالدلثر وىلااا9ا-ا1الددث 

ا63ا-55الدفتف سالدةف وىلا21-10الد ض ا رالس
اا86ا-64اف نفساففاةوىلااا29ا-ا22الت نفسالتوزدوىل

ااا39ا-30اف نفسالدةفنيىلاف الد ت  

 األساليب اإلحصائية 
اا -1 ا ةف  ا ل اتد لس ا ثم ادفة ج   س الحلل يب( ا)لت رةط الت جح الدرةط اةل ب ا  ا مت اةل ب  ات 

ت رةطالاةل باةف امثف اتد لسالد ةفاةنيلم ، ا ثما فراتد لسالد لمرعاراج سالدا را ثما لاتد ةا
اةت سافال اووىل. لرالدةراأتلدة فادث ةفا  ا  ت انيلمىلالمرعالت رةطالحلل يبا ثماتد لسا لا ةفا ثما ف

ماةنلاخلطرلساتوم اتثةا   انيومىلالت رةطالحلل يبا ةفاةل  ها و ء ا ثما فرالخلو الساةلدائ سا التدو
 ةت س حثالحل يلرلةالد أ اال ا اة دىلالة لفلفافدو  ا ف ما)رلمم  اأةو    اأ فل(ا م اهرالحل علد ا

معاا1 فرالتل ت سا)ف اا2 لاةوثامتااا2=ا1-3=ااا–لتف  اةوثاتل ةيدا فرالخلو السااةل ب
افل تىلا   وىل(ا3معاا2فل تىلاأةع اةف اا2
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ا

نات نرا 0.67=اا2/3 ثما فرالدائ س)لخلو الس(داات ساةل با رعالدارتةاف اخفعافدلوسالتف 
اد ةاهماراجىلا ثمالدااحرصلدائىلالاةعاددوسالت رةطالحلل يبا) وفف افنرناأنيلاراجىلات حفلا ثو، الت

ار  هات   وىلاةل فةعاأ اةهنالا  دول ىلاد دوىلانيوسالت رةط سالحلل 0.66لعاأنيلاف اا0نا (اهمداف ا
 لحلل  وىلا)لدرةطالت جح(.ا  تدىلافال انيوسالت رةط س

ما جحادث ةفا ثدرةطالتلومىلاةحلل بالدول ىلالتئرتىلا)لدرتنالتئري(االة ج  ىلالتاحرصا ثمالد ةفا دلساني
ا ا  الدو ف  ا ض ب امث ادثاد ة  التمنوىل الددفر  الت جح/لددوما100لددومىل ا)لدرةط الددفر * (.ا100ىل

عا ل افئرتىلاات جحامرةطالفا  حرتلافةفالسالارلءادثةدثحفرعا ثمافةفالسالارلءاف الدرتنالتئري ا درا
ا م اهراف  ا ال فةعالد  يلد

 األداء للوسط المرجح والوزن المئوي لمقياس ثالثي  ( معدالت4جدول )

 المستوى النسبة )الوزن المئوي( المتوسط )الوسط المرجح(
 ضةول 33امعاا00ف اا660معا.ا0ف ا
 ف رةط 66.5اامعا 33.5اف  1.33ااعاما 0.67اف 

 ف فا ا100معاا67 اف ا 2معاا1.34 اف ا

ا وس. ار اةليالدلالخ   االد  مماجملمر   افل دث  االخ   اارالدىلالدا ة اةتد ات   ا -2

 عرض وتفسير النتائج  
  ا ارالةوات ارنيرنففواال الد ف اهمالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلالد  مةىلالديتاتة ينافو،االتساؤل األول:

 ف ةثىلالد ةثوسالاة ةماحفتوىلافف لفىلاف اةج،ىلا ظ هس؟ا
التئرااااا اةلدرتن الت جح الدرةط الة لفلف امت الاةع الدفالةىل افل ؤع ا   ا مةداج  ىل ادرتاي الت نفساو ا فو 

اةل اراجىلااور ، اةانفسالدو  م ا ال فةعالد  يلد
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 راسياً فوقين دة المتلنفسية والسلوكية لعينالمرجح والوزن المئوي للمشكالت ا ( الوسط5جدول )

 المجال الترتيب الوسط المرجح الوزن المئوي المستوى
الدفتف سالدةف وىل 1 94. 47 ف رةط
  رالسالد ض  2 73. 36.5 ف رةط
 ف نفسالدةفنيىلاف الد ت   3 72. 36 ف رةط
الددث  4 64. 32 ضةول

بالترتي الوسط المرجح الوزن المئوي المستوى  المجال 
الت نفسالتفاةوىل 5 59. 29.5 ضةول
الت نفسالدلثر وىل 6 51. 25.5 ضةول
ا7 48. 24 ضةول الت نفسالتوزدوىل

افاااا اف نفس اةهم الد ض ( ا رالس الدةف وىل  ا)لدفتف س ال ع اأن ال فةع اف  اتاففاه ت ضح  ةث اذليت
ا الت نفس اف فو  اضم  اهم ال اة دوىل( ا)ف نفس الترهرب ادف ط وةىل ااور    الد فلا    الت   ارني افوا

ذليتات ةث اافففاه ا نفسفرالةو   اةفال اهاهالدو وجىلا اضرءاف اأا اامدوهالإل  االدوظ ي اةرعاةجررا
لدوض الدةدثما الال اة يلاةا الدوضلتنا  ط وةىلالترهربا)ل اة دوىل(اتة ينافو، الدطث ىلالت ارنيرنارالةو  اتةففالد را

ا(78دا2012.ا)لدز يب الدوالماتؤريامعالدض ط

أنافةظسالدفالة سافرنث امعاأناهو كالدةفتفاف الت نفسالديتااا–ف اخفعاف اة  ا–ةتفةظااااا
ت ة ضاهل الت ارنيرنارالةو  اةخت ثلا اف فو ، اةل افةفالهت اف ارالةىلااخ  اتفاترجفالفا  ا  ا   م ا

ادثم اعفر ا ثماف فو ا لدم الالخ ففامالاأهن الدفالة سالدل  دىل اةف اةجرراهال احبل اأمهو ،    نفس
لفاد امجوة، ا ثماأنالدطث ىلالترهر  اةلت ارني اهساأ   ا  ضىلادثم نفسالديتاتنرنافففاه اذلفو ات ةث ا

م ا ط وةىلالترهربا)لت نفسالال اة دوىل(اةهالات ج ادثظ ةفالد وئوىلالحملوطىلا  ت ارني ارالةو  اةارةراأتة عالجمل 
جت ه،س ات ةضالتؤةل سالد ةثوموىلاالافةطماله م ف  اهلاهال رل  الدرجفل وىلاةلال اة دوىلادثم ارني اةأتض  ا ففا
نيو فالالخ ف نمالدوالماةلالخ ف نمالالج م  ما فةامه اة ففافرت الدربلف اةلا  طىلالدففو،جوىلاةلت ل زا

اة ا  اجيةث،س امم  اةلد ت ضوىل الار وىل ادأل  طىل ا زهلساةلدورلري امع اتؤر  اة  د  يل اةةزن اةغض  الة و ء  دىل
الدض رطا اةتت رة الد ار  ا ثم اةثيب ال ةن   اده اتونرن الآلخ ت . اف  الال فف ج اة فف الد لثوىل اف  ةة ف هنس
لدوالوىلاةلال اة دوىلادفت،ساة ففالد ةراا  د ض اةلد د لادثرلني .ا م الفضحاف ا   م الدفالةىلالحل دوىلاأنافة   ةا
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افولاضىلا  الت نفسالاخ  اةهالالد ففواالت ا رني ارالةو  ادثم نفسالتوزدوىلا    ا فاجىل
ادثةفني سا الة د لا اف  اف لثثه اف  ارالةو  ا نل الت ارني  الد ففوا ااة  ال وفة الالج م  وىل الدظ ةف اأن ت   

اأياض ر  ساةلدفتىلاضفالا و ءاف اأجلاةلخلفرف س ةلحلفاف الخلفت ساالاة تىل  مدزلف،سااة ففامم اةىل
لددو فا  ةضالدرلج  سالتوزدوىلالديتافؤ  اةث   ا ثمارالة ،ساةلة لفلفاأةثربالحلرلااةلتو ني ىلالداياتؤ  امجي    ا

ا افارني،سالدفالةماةخيالاف افة   هتساهلاهالت نفس.

الةو  ا ا ارني ار التففوااغ، الد ف اهمالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلالد  مةىلالديتاتة ينافوالتساؤل الثاني: 
 ف ةثىلالد ةثوسالالة ةماحفتوىلافف لفىلاف اةج،ىلا ظ هس؟ا

ااااا ا   اةداج  ىل ا مةو هال التئري اةلدرتن الت جح الدرةط الة لفلف امت ادرتفولد ل ؤع الت نا اةل ا  فس
اراجىلااور ، اةانفسالدو  م ا ال فةعالد  يلد

 ن دراسياً لمتفوقياة غير فسية والسلوكية لعين( الوسط المرجح والوزن المئوي للمشكالت الن6جدول )

 المجال الترتيب الوسط المرجح الوزن المئوي المستوى
ا1 91. 45.5 ف رةط الدفتف سالدةف وىل
ا2 70. 35 ف رةط  ف نفسالدةفنيىلاف الد ت  
ا3 68. 34 ف رةط   رالسالد ض 
ا4 67. 33.5 ف رةط الت نفسالتفاةوىل
ا5 66. 33 ضةول الددث 

ا6 55. 27.5 ولضة الت نفسالتوزدوىل
ا7 53. 26.5 ضةول الت نفسالدلثر وىل

ففاه ا نفساففةهماات ضحاف ال فةعاأنال عا)لدفتف سالدةف وىل اف نفسالدةفنيىلاف الد ت  (اااا
افد  التفاةىل اةف نفسافففاه  ال اة دوىل(  ا)ف نفس الترهرب ا ط وةىل ات ةث  ااذليت التأضم   نفسا   

اف الد ففوااغ الت ارني ارالةو  .ااور   اد

الإلمه عااااااا امع اأة  هب  افةرر ارالةو   الت ارني  اغ  الد ففوا اهل  ات ة ض الديت الت نفس اأن الددرع ةمين 
ا ثما الد ففوا انيفاة اة فف الدوالوىل  انح ،س ا ثم ات ر   اتةو رهن  الديت الدض ر  س اج لء ا  دودص ةلد ةرا

رلخلاعوط،سالتفاةماةلد وئىلالالج م  وىلالديتاتو مرنامدو، ات،ماالافدففاالد نولاف اأ ال،ساةف الآلخ ت 
لدف سالت رياةلتةورياهلساةالاف   افورهلساةاغ  هتس اةالاف طمالة و ج هتسالدوالوىلاةل لموىل.اتو ة الد ثمواا
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ؤا ل انيرت  اغ الت ار ارالةو  اأ هافرض اهتموشاة ففاله م فاف اني لالحملوط ا هاة  د  يلاةونرناف
ا ثماضةلالد حفولالدفالةمادهاةتؤريادظ،رااف   لاةنةر  ساخفعاف لةثهالدفالةوىل.

 اةغ الت ارنيا ارني واالت"هلاهو كات ة ا الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلا  الد ففاالتساؤل الثالث:
 رالةو  ؟ا

ا د  يلد دو  م اافسالل دث  اةانداج  ىلا  اهالالد ل ؤعالة لففالالخ   االد  مماجملمر   افاااا

الدلثر وىلةادوالوىلا نفسال(ارالدىلالدا ة ا  ا ووىلالت ارني ارالةو  اةغ الت ارني ا ثمالت7جفةعا)

 المجال المتغير متوسط الدرجات االنحراف المعياري tقيمة  مستوى الداللة

0.41 0.823 
اف ارني  8.52 3.37

الدفتف سالدةف وىل
ااف ارني غ  8.19 3.13

ا0.70 0.382 
اف ارني  7.17 2.83 ف نفسالدةفنيىلاف ا

اغ اف ارني  7.05 2.36الد ت  

0.14 1.46 
اف ارني ااا 8.81 3.74

ا رالسالد ض 
اغ اف ارني  8.14 3.74

ا0.06 1.89 
اف ارني  13.78 7.31

الت نفسالتفاةوىل
اغ اف ارني  15.44 6.95

0.76 0.309 
اف ارني  5.80 3.07

 لددث 
اغ اف ارني  5.92 3.02

افل ر الدفالدىل الالحن لفالتةو اي tنيومىلا اف رةطالدفاج س الت    الجمل ع

0.12 1.54 
اف ارني  3.84 3.22

الت نفسالتوزدوىل
اغماف ارني  4.44 3.06

0.55 0.58 
اف ارني  7.67 4.36

الت نفسالدلثر وىل
اغ اف ارني  7.98 4.29

ا113 اةغ الت ارني =ا164 فرالت ارني =ا

امجو ااااا ا ثم الت ارني  ارالةو  اةغ  الت ارني  ا ووىل ا   امةف مو   ارلدىل ات ة  اةجرر ا فف ال فةع اف  ت ضح
لت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلاةف اخفعالال فعاتإ هاملات سالدة راا ثماأيارالةىلافؤ فا ثما ففاةجررا
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ا امةف مو  ا  ارلدىل اغ ات ة  اةلد ففوا ارالةو    الت ارني  الد ففوا ا   اةلدلثر وىل الدوالوىل لت نفس
الد ففواافواا فةاةورلساافن رافنرناف   هبىلا ا الدو وجىلا أنالدظ ةفالديتامي اهب  لت ارني  اةفال اهاها

الد ثمواالت ار اةلدظ ةفالدفة ىلالحل دو ىلدافو، افأخ الدن  اة دىلالاةض عالتةو وىلاغ التل د ةالديتاتةو ، 
لتفاةوىل اةنيف الدر  ءالدزفين اةة دىلالدةجزاةلدودصا الدن راالدرظوامادثمةثم اةغ ه اف الافراالديتاأرسا
ارلخلا ادثمدو   اةفط ود،  الد  ة ىل اتت اة اأ و ء اففةظ ه امت  اف  اةهال اةلد لو  اةلإلمه ع الاةض ع اف ري مع

الت ارا الد ثموا اجةث  الد ةثوموىل  اةفضو التؤةل س ا الت ار  اغ  الد ثموا اظ ةف ا اس ا  ات ة تش ارالةو    
فره  هاةفارنيهاةت دمامههالدرةوفاأناتنملاةو هالدفالةوىلاتوفا التد السالديتات  اأنالحلاظاةلد ثد ا  ٍفا

اتو، ادثوج حاة  د  يلاالاف ةف ا مرة فهاةف نففها مرة ساةف نفساأيافثمواا  ري.
ا  ال وس؟اااااااااااااو  اف ة  ات  ارالة ارنيت ة ا الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادث ففواالتاداهلافرجفالتساؤل الرابع

افةعالد  يلد ا ال دو  ملةداج  ىلا  الد ل ؤعامتالة لففالالخ   االد  مماجملمر   افل دث  اةانفسا
 ن دراسياً لمتفوقياعينة لسلوكية ل(: داللة الفروق من حيث الجنس في مجال المشكالت النفسية وا8جدول )

االنحراف  tقيمة  مستوى الداللة
 المجال المتغير متوسط الدرجات المعياري

0.138 1.49 
اذ را 9 3.55

الدفتف سالدةف وىل
ام  ب 8.20 3.22

ا0.202 1.28 
اذ را 6.83 2.77

اف نفسالدةفنيىلاف الد ت  
ام  ب 7.41 2.86

ا0.432 0.79 
ااذ را 8.53 3.99

  رالسالد ض 
ام  ب 9 3.57

ا0.169 ا1.38
اذ را 14.74 8.31

الت نفسالتفاةوىل
ام  ب 13.14 6.52

افل ر الدفالدىل الالحن لفالتةو اي tنيومىلا اف رةطالدفاج س الت    الجمل ع

0.323 0.990 
اذ را 5.52 3.26

 لددث 
ام  ب 6 2.94

0.198 1.29 
اذ را 4.24 3.09 ا

ام  ب 3.58 3.29ازدوىللت نفسالتو

ا**0.003 ا2.97
اذ را 8.88 4.18 ا

ام  ب 6.86 24.3الت نفسالدلثر وىل
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** p <.01 (2-tailed).ا98 اةلإل  با=ا66  ا فرالدا راا=اا

رااعا رااةذدرا اف االد   ادت ضحاف ال فةعاأناهو كات ة ا  الدا رااةلإل  بالت ارني ارالةو  اة اااا
ا)الت نفس اف رةط اراجىل ا ثم الدا را احتفل اةوث افةو اا8.88لدلثر وىل  اةلحن لف ا)(  ا ووم ا4.18ي  )

( اةهما2.97)ا( ا م ا ث  انيومىلا)س(4.32( اةلحن لفافةو ايا)6.86حتفث الإل  با ثماف رةطا)
ا(.0.01رلدىلامةف مو  ا وفافل ر الدفالدىلا)

لإل  با ادا رااةال وسا  الف موىلافةز ات   اةت ضحاف اذلسال فةعاأ هاالافرجفات ة اذلسارالدىلامةاااا
الت نف الد ض   ا رالس الد ت    اف  الدةفنيىل اف نفس الدةف وىل  ا)لدفتف س التل الس لددث  اافاةوىل س

االت نفسالتوزدوىل(.

وىلا  اىلامةف مرالداف اخفعاف اة  اتفةظاأنالدفالة سالدل  دىلاأ فسا ثماةجررات ة اذلساااااااا
لة سامعاأناةضالدفاا   م الإل  با ا ةضال السالت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىل ا اة اأا اسا لدا رااةا

فساىلادثم ن ا  ضلدا رااهساأ   ا  ضىلادثم نفساةنيفاأا اسارالة ساأخ  امعاأنالإل  باه اأ  
اف نف اهو در اأن امع اأخ   ارالة س ا   م  اأا اس اتدف الدلو   ا اس اة  الدا را  اخ ف  ا  س  رااداانىل

الال اةوث اف  الدفالة س ا  وةىل ا  خ فف ا اذدر افال  اةمين  ا  إل  ب. ا راخ فةف نفساخ نىل ا  عاف
فاجىلا الوىلاةةثر وىلا نفسا ف افالدةووىل اة د تىلاأت لرالدةووىلاةلخ فت، اف ا ثفاآلخ  ا م اأنالدا رااتة  رن

اف الترلنيلا ا   او لهستةلإل  ب اأ   اف الإل  ب اةذدراالخ ففالدط وةىلالدالوردرجوىلادنلاف الدا راا
لترلنيلااةث،ساخي ربةنجتدة  وىلال فو اتدررهسالد ،رااةلدةو راةلال فت  وىل ا ادراتإناالد د تىلالدل مفةارلخلال مة

تفااةثرناةهالاتزاثماف ات ني  ىلالحلو فوىلاةتةربةنا  اف    هساةل اة الهتسا ن فلالحل تىلارةناأناتنرناهو كااا
الت اةل انةر ىل اف  اةجيةث،س امجي يب  ا  نل ا ثو،  الدلوط ة اف  الد من  اة فف ا فاة د  نفس اف  فاىل

الالة د لااةلد نولاف اهاهالت نفسالديتافرلج،،س.ا

   اتالةو  اف ة  اارني ارالت هلافرجفات ة ا الت نفسالدوالوىلاةلدلثر وىلادث ففوااغ التساؤل الخامس: 
 ل وس؟ا

ايلدال فةعالد  و  م ا نفسالدمتالة لففالالخ   االد  مماجملمر   افل دث  اةااةداج  ىلا  اهالالد ل ؤعا
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نة غير ية لعيالفروق من حيث الجنس في مجال المشكالت النفسية والسلوك ( داللة9جدول )
 المتفوقين دراسياً 

 مستوى
 الداللة

 tقيمة 
االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الدرجات

 المجال المتغير

0.561 0.5796 
اذ را 8.057 3.42

الدفتف سالدةف وىل
ام  ب 8.409 2.61

ا0.44 0.7606 
اذ را 7.188 2.302

اف نفسالدةفنيىلاف الد ت  
ام  ب 6.840 2.46

ا0.86 0.1657 
اذ را 8.188 3.42

  رالسالد ض 
ام  ب 8.068 4.23

ا*0.02 2.245 
اذ را 16.59 7.198

الت نفسالتفاةوىل
ا  بم 13.636 6.20

0.13 1.509 
اذ را 5.579 2.793

 لددث 
ام  ب 6.454 3.309

0.27 1.102 
اذ را 4.695 3.29

الت نفسالتوزدوىل
ام  ب 4.045 2.64

ا0.070 1.827 
اذ را 8.56 4.47

الت نفسالدلثر وىل
ا7.068 3.85 ام  ب

* p <.05 (2-tailed).ا44 اةلإل  با=ا69 راا=ا  ا فرالداااا

را ااالدا رااةذد   ادف  اة حاف ال فةعاأناهو كات ة ا  الدا رااةلإل  باغ الت ارني ارالةو  ات ضاااا
( ا7.198ةو ايا)ف( اةلحن لفا16.59عراالت نفسالتفاةوىلاةوثاحتفلالدا راا ثماراجىلاف رةطا)

ا) اف رةط ا ثم الإل  ب احتفث  ا)13.636 ووم  افةو اي اةلحن لف ا6.20(  ا ث   ا م  )س(ااومىلني( 
ا(.0.05( اةهمارلدىلامةف مو  ا وفافل ر الدفالدىلا)2.245)

ا
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ا

رااةلإل  ب.ا الدا   وسالةت ضحاف اذلسال فةعاأ هاالافرجفات ة اذلسارالدىلامةف موىلافةز ات   ااااا
الدد الد ض   ا رالس الد ت    اف  الدةفنيىل اف نفس الدةف وىل  ا)لدفتف س ال الس ال  لتوزدوىل اات نفسث  

الت ن الالخ ففا  الدفالة سالدل فسالدلثر وىل(  اخفعالال فعاتإناهال ا ةف  لخ ففاا مفامع دىل 
ء ا ثماهاها  اة و ىلاةأخلدةوو ساف اةوثالدةم اةف اةوثالتن ناةلخ ففالتد توسالتل لففىلا  ارالة

ةفا الإل  با ا فىلاأ رباج فااالدو وجىلاتإنالدا رااغ الت ارني ارالةو  اتة  رناف اف نفسا الوىلاةةثر وىل
ساف ا اأنالدا رااهةوثا  ااثوىللد وئىلالحملالت نفسالتفاةوىلاةت ج الدل  ا اذدرامعالد د تىلالدل مفةارلخل

الني ف  ا ظ ةف الاة ة امت  ا وفف  الت رتىل الحلو ة اف طث  س افرت  ا  ء ا ثو،س انتد  ات،ورتىل اتث ح اة ىل اف   ك
الدلورل افة  ا  اةلد ةثوس الدةمل افرلحج ع اض ةاة اة ادر الحلو ة. اف  الت ن ة الدس اةرجف ااىتاا را ا  خرهلس

افثم اجبمو اظ ةت، اةفف   ، اةهال افرلنيلالحلو ةاةتنر رل ةلالت نفساجيأ هاأناف ااالجمل السادول ربةل
التفاةوىلافنرنا وفالدا رااأ   اف الإل  ب.

 توصيات الدراسة
اةجا  د رنو سالآلفوىلدةف اخفعا   م الدفالةىل اتإ هامين الخل ااااا

 هر  .ت ارني اةلترار رةالد  ة  اةر م،ساإلج لءالتزتفاف الدفالة ساةرعاة ج ساةف نفسالا-1

 ة فددلافدد اهددداهاا ثددما واودددىلالد دددفالدددفةالسالد فات وددىلالخل ندددىلاةةاشالدةمددلادثمةثمدد اةلت ادددفت الدوالددو ا-2
 لدائىلالخل نىلاف الترهر  اةلت ارني .

 تفاةىل.  الاة ةاةلا ارني اةلترهر  ا ام  االد ة ةنالت رتكاةلالفف عالدفلمسا  تىلالتا-3

اتت رةا فرالت ل زالد ت رتىل.ا-4

 لدفةدوىل.م  لتالترهر  اةلت ارني ا ثمانةوفالتو تل ساةلداة دو سالدة  وىلاةاا-5

  .هر  اةلت ارنيزالدطث ىلالترااو ثمالتؤةل سالد ةثوموىلاةلجمل مةوىلا اعالتزتفاف ال ،ررا ار ساةحتا-6

 جت،وزالتفلا ا   تىلالتف راالخل نىلا  ترهر  اةلت ارني .ا-7

جند تلسالدديتالخل نىلا هاةلإلاأناتنرنادنلاف ار اأةافرهربافثلاخ صا هات ساتوهاففةت امجو التةثرف سا-8
 نيفف، .

 ا .ر ارلخلالتفلتره ىلاةلد اض ةاةافرلجفالاخف مماأةالت افالدوالمالت لفصا ال عالا-9
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ا ود م،سافد اخدفعأواوىلالد ة فلافد افنرت اف ل زاف  رتىلاخ نىلا أة الت ارني اةلترهر  افل  فهسا ثما ا-10
افدفميالدربلف الإلاا رتىلاةلخلفف سالتل  فة.

 الدراسات والبحوث المقترحة
ا   افة   ، .ةاة  هب اأ  رتىل التفلا الد امج لءالتزتفاف الدفالة سالتل د ثوىلات نفسالت ارني ا ا-
الدلثراا- الت نفس ا ثم الد ة ف ات س احبوث الدفالةىل  اهلاه امم  ثىل ارالةىل اةلدومج لء اف  وىل ا ظ ااالوىل ةج،ىل

 لتةثم .
 مج لءاهاهالدفالةىلا واساف   لهت ا ثما وو ساأخ   اة ا وئ ساخم ثاىل.ا-
الت اراا- ات نفس الدفالة س اف  التزتف اامج لء الت   لس ا  ةض اة فني ،  الاة ني  ا فرحجس لاخرةاا ة 

 ةلاخرلس افن نالإلني فىل اةلدرتفو التوفري.
 اةج،ىلا ظ اة ةماف ةثوسالامج لءارالة سا  الد حفت ساةلدفةر  سالديتافرلجهالت ارني ا اففلا الدا-

 مالإلاا رالالج م  م.ولخ ف ن
اتا- اماا ري ا    ف  االنيرتلح ارالةىل ادثم امج لء الال اة دوىل الت نفس ارالة  ىل ا رني  الد ةثواةو   ساف لةل

 لاة ةم.
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 المراجع:
 أواًل: الكتب:

ا)ا-1 الدثطول ا  ف اأسف اأةةف  ا2014أ ر اةلت ارني   الترهر   اماا ر اد2ط(د التل ة ارلا ا م ند ثو  ا 
اةلد رتت اةلدط   ىل.

رلاااس ا م ندة لاا  ت ،ساةماا رهر  اةلتةرني اةا(دالدرت وىلالخل نىلادثمره2012لدز يب اأسفاعمفا)ا-2
 ته لنادثو  اةلد رتت .

 ندا ا م2 اففاتل،س اطا(دالترهر رناأة دو اا  ت ،ساةأة دو2012لدطوط ةي اافض نا  فالحلموفا)ا-3
 رلاالد د تىلادثو  اةلد رتت .

   ا ةناةفرت رن.اان  ا م ندارلاالد7(دالتره ىلاةلد ار  اط2016ج ةلن ات حما  فالد س ا)ا-4
ا)ا-5 ام  لهوس الدةزتز ا  ف الا2011ةثوس  ادف  اةلدلثر وىل الدوالوىل الت نفس الت(د ارلا ا م ند ل ةا ا ع 

 دثو  اةلد رتت اةلدط   ىل.
ا)ا-6 الدا  ح ا  ف اأسف اةلدز م ا  فه ات اة  الدرت 2004تثوىل  اففطثح س افةجس اةلنطفة   ا(د اداظ   وىل

 لدط   ىلاةلدو  .الإلةنوفاتىلدارلاالدرت ءادف و 
ة  وىلارهر  ا ارةدىلالإلف السالد(داةلني اا  تىلالت2018ف  زالإلف السادثفالة ساةلد حربالالةرتلفوجوىلا)ا-7

  اريب انيوفتلادثط   ىلاةلدو  اةلد رتت .2016ا–ا2012لت حفة.ارالةىلافلحوىلافوفل وىلا
ادثانياً: الرسائا العلمية

ا)ا-8 اعمف اعمرر الد ب  الت2018أ ر الت ةث(د ا ث ىل ادف  الدلثر وىل ا  نفس الدةثو  الاة ةوىل ففلا ااىل
ا ثو الخل نىل  الدرت وىل اففاتس اأة دو  انيلس التةثم   ا ظ  اةج،ىل اف  اجو  الدع تظىل الدرتاىل اج فةىلاةثرف  رتىل 

الددف .
ا)ا-9 اعمف افأفرن اأفل ال2007لحلل   افففوااف ةثىل ادف  الدلثر وىل الت نفس ا (د الاة ةم رالتىلاد ةثوس

الدواسلخل  را ا ثس انيلس الاخ    الت   لس اة ةض الدفالةم ا  د حفول اة فني ،  ا ثف الآلرل  اج فةىلاوىل ب 
الخل  رف.

ا)ا-10 المس  ول ا و  ا  ووىل الت2002لد وخ  افففوا ادف  الدلثر وىل الت نفس ا (د الال  فلموىل ع تظىلاا ةثىل
ان. م افلدطا لثطوىلا م ن انيلسا ثسالدواس ا ثوىلالدرت وىل اج فةىلالدلثط ناني  ر  

ا
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ا
لدة فاافباف لةلالد ةثوس(دا ةضالت نفسالدوالوىلالد  مةىلادف ا 2008لدةفومم اجزلءا  ا  وفا)ا-11

ا.فنىلالتن فىلاد   حفتوىلالدط مل ااة دىلاف جل   انيلسا ثسالدواس ا ثوىلالدرت وىل اج فةىلاأفالد
لةىلاةو   اراالت أخ ت ارالةاا(دا ةضالت نفسالدوالوىلادثطفبالت ارني 2009لدةوزي افضحماة ت ا)ا-12

م  وىلالدةثرفالالج ااس ا ثوىللدوافد ا ىلا ثما فبالت ةثىلالد   رتىلاحفتوىلالد ت ض ااة دىلاف جل   انيلسا ثس
ا.  د ت ض اج فةىلالإلف فاعمفا  اةةررالإلةففوىل التمثنىلالدة  وىلالدلةررتىل

لدة ا ارفالد  ف اةلد  ة اةاف ا ث ىلالدفا(دالت نفسالدلثر وىلاد2004لت لتت  ا م راأسفافرةما)ا-13
انيلسا ثسالدواسالدرت  اف جل    ااة دىل الدض ط  اح  ز اع تظىلاج شاة فني ،  اا  الدرتا ري   وىل اج فةىلاثوىل

الد فرك.
اأفا-14 ا) ر  رمي  اممي ن اةمه فم  الدلورل2017ووىل اأ ا ع ادف  الدلثر وىل الت نفس ال  فلمما(د الاةع س

الت اف  احجمر ىل الة فني ،  التفاةىل ا  افوفل وىل ا)رالةىل الدفميرغ لتوىل ا  ال     لس ا فلموىل اتت ر ال   رالتىلاا 
اج  اةلالج م  وىل  الإل ل  وىل الدةثرف ا ثوىل الالج م  م  الدواس ا ثس انيلس اني تىل(  اا8فةىل ني تىل اا1945ف ي

ال م،راتىلال زلم تىلالدفميد ل وىلالد ة وىل.ا
اة ةاا-15 اةن ا  انفح ان   امساةل   اةجرب  ا)ف،في اةل  ااا ء اة ر ز  اةل  (دا2017 ح

الت ا ظ  اةج،ىل اف  الال  فلموىل الت ةثىل افففوا ادف  الد  مةىل الدوالوىل الةثم لت نفس انيلس الدوالم  اإلاا ر
اةلد رجوهالدرت ري ا ثوىلالدرت وىلادث و س اج فةىلالدد رةوىل.

زت ا الدة ل امو(دالخلف مصالالج م  وىلادطث ىلاففلا الت 2015 ريا)ة،ماتهرلناها  فالحلل  ا-16
اادد رةوىل.ةىلال)رالةىلافوفل وىلا اففتوىلالدفترل وىل( انيلسا ثسالالج م ع ا ثوىلالآلرلب اج ف

اا-17 ا)ة  فلدفةي  الد2012ةفتىل الدلورلس اأ ا ع ادف  اةلدلثر وىل الدوالوىل الت نفس الاةعا(د  ف ىل
  وزياا فلم ةاةلضوىلالد تاوىلاموىل  فلل  فلمماة فني ، ا  د حفولالدفالةم ارالةىلافوفل وىلا ا ةضالتفلا الال

ا اةلالج م  وىل  الإل ل  وىل الدةثرف ا ثوىل ا ثسالدواس  انيلس اا فةىلجةتة ااة دىلاف جل    افوزيففردرر اةم ي 
 ةتة.

 ثالثاً: المجالت العلمية:
اف اةج،ىلاا اففتوىلالد  ةىل(داف نفسالدطث ىلالترهر  اةلت ارني 2012أ رهرلش االضماعمفاجربا)ا-18

ا(.1( الدةفرا)1هس الجملثىلالدرت رتىلالدفةدوىلالت لففىل الجملثفا) ظ ا
ا
ا
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ا
ا)ما-19 الدلوف افر ل افىن ا ف2013  لهوس  اف  اةلترهر   الت ارني  اف نفس اف لوص الت ةث  ا(د ب

( ا152 وىل الدةفرا)ثوىلالدرتا ثىلااللت رةطىلاةلد   رتىلاحفلا الد ةثوسالدة فاحح تظىلالدزداما)رالةىلافلحوىل( ا
افةىلالاته .ج 

ترهر رناةلت ارنيرنا(دالت نفسالديتاتة ينافو، الدطفبال2013 فاأسفاعمفافرتو ا)لاارع اأدطا-20
ا(.6( الدةفرا)4 اففاةىلالتو    الجملثىلالدة  وىلاد طرت الد ار  الجملثفا)

اخرا-21 ا)لحلرلففة  اعمرر اة،وثىل اة و س  اأسف الدط2012دىل اترلج،،  الديت الت نفس ةلةرتلفوجو سااث ىل(د
ا(.3( الدةفرا)13لد ة فلافة،  الثىلالدةثرفالدرت رتىلاةلدوالوىل الجملثفا)

ارالا-22 ا)لد ر  ن  الهل ري ا  ف اف2017ع ادف  ا ا الدلثر وىل الت نفس ال    ا افل ر  الت ةثىلا(د ففوا
الدرت  الدةثرف الثىل افةثمو،س  ا ظ  اةج،ىل الدنرت اف  ارةدىل اففلا  ا  الال  فلموىل ا)الدوالوىل ةارتىل ا( 18لجملثف

ا(.3لدةفرا)
الت ارني ا الت ا2011لاعمررا)لدز يب اة،وا-23 الدطث ىل الت نفسالديتافرلجه اارن الل زالد ت رتىلا ا(د

ال زءالد  ين( اج فةىلالاته .ا145لثىلا ثوىلالدرت وىل الدةفرا)
اعا-24 ا)لدلا ةاىل  ام  لهوس ال2011مف ا ث ىل ادف  الدلثر وىل الت نفس ال    ا افف  الد  دثادف(د ل

ا(.2دةفرا)ل( ا26فا)جملثللاة ةماف اخفعافدفت لسافةثم هتس اةثلثىلالدةثرفالإل ل  وىلاةلالج م  وىل ا
ني احح تظىلاغزةاةة لا(داةلني الدطث ىلالترهر  اةلت ارا2012را ثماةف جتم ات ماافزيا)لدة جز اتؤلا-25

ا(.1( الدةفرا)20لوىل الجملثفا)حتلوو،  الثىلال  فةىلالإلةففوىلادثفالة سالدرت رتىلاةلدوا
اة ا-26 ا)لدة ة ن  اف جف االت  الت ا2014ف  ا ث ىل ادف  الد  مةىل الدلثر وىل الت نفس ا ا(د الال  فلموىل ةثىل

ا(.7لدةفرا)ا( 2لجملثفا)الوىل فوطدىلاة مل الثىلاج فةىلالددف التا رةىلادألحب باةلدفالة سالدرت رتىلاةلدوا
الا-27 ا فةا اة رةجم  اعمف ا ف  ن ا)دد ضم  ا2017عمف اف  الترهر   الدطث ىل اف نفس ا ظ اةا(د ج،ىل

ال الجملثىل الد ح ت   احمثنىل اد طرتدفةدلخ ف نمالإلاا رالالج م  ما التفلا الحلنرفوىل الجملوىل الد ار   ثفا 
ا(.14( الدةفرا)8)
رالةىلاف نفهتسا)اا-ة ج هتسا–(دالت ارنيرنارالةو  ا اج فةىلارف  اةلنية،سا2001)تةثر  اف، اا-28
ا(.1( الدةفرا)17وفل وىل( الثىلاج فةىلارف   الجملثفا)ف
ةنااتل لفف، الت اف(داف نفسالد ففواالدلثر وىلاة  لم الإلاا رالديت2011مفاني ةسا)  فالهلل اعا-29

الدطاردىل الثىل الاة ةم(  الد ةثوس اف ةثىل ا  افوفل وىل ا)رالةىل افة،  الد ة فل الجمللدةا  ا)  وىل  الد12ثف ةفرا( 
ا(.46)
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ا
ا) ا-30 ال 2012ط ا اةةوفة الت ارني ا التفاةىل افوفل(داف نفسالدطث ىل ارالةىل   رت سا وىلا ا زلم تىل 

ا(.8ففتوىلافثمل ن الثىلالدةثرفالإل ل  وىلاةلالج م  وىل الدةفرا)
 رابعاً: المؤتمرات العلمية:

اةا-31 ا)لدزه لين  اعمرر اتتو  اةاد   ا ثم ات نفس2015ةوف افد ا ىل اف لوص ارالةىل  ارني سالتا(د
دثمرهر  اايلالد  ينةالتؤمت الدفافد ا ىل ا–رالةو  افد ا ىلا  ت ارني سارالةو  اف التة ني ساة  و   ارالةىلاةناوىلا

 وىل. ثوىلالدرت اا–ةلت ارني  انيلسالدرت وىلالخل نىل اج فةىلالإلف السالدة  وىلالت حفةا
 اةفراف الت   لسرتىلاة فني ، ا (داف نفسالدطفبالترهر  ا  دلةرا2005اسفي اعمفا ثو ىلا)لا-32

ا التثر افؤةلىل اةلت ارني   الترهر   اد   تىل الد ل   الدة يب الدةثمم ال لتؤمت  اةاا ف الدةزتز اد   تىل ترهر  اج ده
اوىلالتوراة. ىلا  تفتلاارن ا ثوىلالدرت وىل اج فةىلا وا–ةلجملثسالدة يبادثمرهر  اةلت ارني  ا م ن



  
 

 

 بن زيد د. جمال منصور ،   دالسالم سويسيأ. عائشة عب             المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال المتفوقين              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

 
344 

 

Psychological and behavioral problems among excelling and 
excelling children. 

A comparative study 
Aisha Abdel Salam Souissi 
Jamal Mansour bin Zayd* 
  
Abstract 
The aim of this study is to compare the psychological and behavioral problems 
of the students who excel and study To excel in the basic education stage, in 
order to know the most psychological and behavioral problems of children 
They have a common knowledge of the differences in psychological and 
behavioral problems between outstanding and non-outstanding students Study 
the differences in the psychological and behavioral problems of the students who 
excelled according to the sex variable and to know the differences in the 
psychological and behavioral problems of students who do not excel class 
according to sex. 
     The study aimed to answer the main question: What are the psychological 
and behavioral problems experienced by pupils outstanding and not excelling in 
the basic education stage in Misurata? 
The problem of the study is determined by answering the following sub-
questions: 
1. What are the common psychological and behavioral problems experienced by 
students who excel in the basic education stage in Misurata from their point of 
view? 
2 - What are the common psychological and behavioral problems experienced 
by students wh3 - Are there differences in psychological and behavioral 
problems between students who excel and not excellently study? 
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4 - Are there differences in the psychological and behavioral problems 
of students who excel class according to sex? 
5 - Are there differences in the psychological and behavioral problems of 
students who do not excel class according to sex? 
   The researcher relied on the use of comparative descriptive method in 
preparing this study 
The study consisted of (277) male and female students. (164) of them are 
outstanding students. (113) pupils who do not excel from the sixth grade of basic 
education in the city of Misurata, and the application of the list of diagnostic 
interview for the problems of children (prepared by: Mohammed Sayyed Abdul 
Rahman); The results indicated that: 
The field of neurological necessities, anger revolutions, which are self-related 
problems related to the nature of the gifted (emotional problems) are within the 
order of psychological and behavioral problems most common among students 
excellently studied. Also, the field of neurological necessities, problems of 
relationship with comrades, which are self-related problems related to the 
nature of the gifted (emotional problems), and problems originating from the 
school are among the most common problems among students who do not 
excel class. 
The results also indicated that there were no statistically significant differences 
between the sample of the academic excellence and non-excellence on all 
psychological and behavioral problems. In the behavioral problems and in favor 
of males, there are also differences statistically significant do not excel at the 
basic education stage in the city of Misurata from their point of view? 
For the sample of the outstanding students at the level (0.05) between the 
average degrees of psychological and behavioral problems for males, and 
between the average degrees of psychological and behavioral problems for 
females in the after school problems were in favor of males.  
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