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 :ملخص البحث

لدى الطلبة الموهوبين من  هدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى الرهاب االجتماعي
في المرحلة المتوسطة بدولة الكويت، واستخالص عدة طرق من وجهة نظر المعلمين تساهم في 

، طالبًا وطالبة من الموهوبين (67)التغلب على الرهاب االجتماعي لديهم وتكونت عينة الدراسة من 
معلمًا ومعلمة من مدارس المرحلة المتوسطة بمحافظة مبارك الكبير التعليمية بدولة الكويت،  (63) و

تم تطبيق مقياس تقييم الصفات السلوكية للطلبة المتميزين لرينزولي ورفاقه ومقياس الرهاب 
 لديهم درجة مرتفعةالطلبة الموهوبين من   (26.9%)االجتماعي على الطلبة، وأظهرت النتائج أن 

لديهم درجة متوسطة من الطلبة الموهوبين من   (50.7%)أن من الرهاب االجتماعي، في حين كان 
الطلبة الموهوبين لديهم مستوى منخفض من الرهاب من  (22.4%)الرهاب االجتماعي، و

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرهاب االجتماعي لدى اإلناث الموهوبات أعلى . االجتماعي
كما بينت النتائج أن مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة غير . الذكور الموهوبين منه لدى

الموهوبين أعلى منه لدى الطلبة الموهوبين، بينما تحددت محاور اإلجابة على السؤال المفتوح الموجه 
 للمعلمين المتعلق بطرق التغلب على الرهاب االجتماعي فكان لكل من األسرة  والمدرسة والنظام
: التعليمي دور في ذلك، وفي ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة تم صياغة عدد من التوصيات

، تعزيز موهبة لبحوث العلمية في مجال المهارات االجتماعية والنفسية للطلبة الموهوبينتوسيع نطاق ا
األنشطة االجتماعية الطلبة من خالل األندية المسائية التي تجمع الطلبة الموهوبين وتوسيع نطاق 

لهم والتي توفر لهم مساحة أكبر للتواصل والتفاعل االجتماعي، تفعيل دور اآلباء في المشاركة 
 .الجادة في عالج الرهاب االجتماعي ألبنائهم الموهوبين

 .الرهاب االجتماعي، الموهوبين:  الكلمات الدالة
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The level of Social phobia of Gifted Students in the intermediate 

Education and Teachers’ways to overcome it 
 

Summary 
 

The goal of current research is to identify the level of social phobia among 
talented students from the middle stage in Kuwait and to extract a number 
of methods from teacher’s point of that contribute to overcoming their 
social phobia. The study sample consisted of (67) gifted students and (63) 
teacher from the middle schools in the Mubarak Al Kabir Educational 
Governorate in Kuwait. 
The results showed that 26.9% of gifted students had a high degree of 
social phobia, while 50.7% of gifted students had a moderate degree of 
social phobia. , And (22.4%) of gifted students have a low level of social 
phobia. 
The results of the study indicated that the level of social phobia of gifted 
females is higher than that of gifted males. The results showed that the 
level of social phobia among gifted students is higher than that of gifted 
students. The main questions of the answer to the open question for 
teachers regarding the ways to overcome social phobia were determined. 
The familyand school played a part in educational system, 
The results revealed a number of recommendations: expanding the scope 
of scientific research in the field of social and psychological skills for 
talented students, enhancing the talent students through evening clubs that 
gather talented students and expand their social activities, which provide 
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them with more space for social interaction and interaction. Parents must 
seriously involve in the treatment of social phobia for their gifted children. 

Keywords: Social phobia, Gifted. 

 
 
 

 مقدمة
الذين جعلوا من  ، فهم معيارًا لرقي األمة وتطورهاوالموهوبين أصبح االهتمام بالموهبة 

 .مجتمعاتهم عنوانًا حضاريا بارزًا يميز اإلبداعية إنتاجياتهم
األطفال الموهوبون فإن ة في الواليات المتحدة األمريكية تعريف مكتب التربيوبموجب 

بداعية والفنية والقيادية على األداء الرفيع في المجاالت العقلية واإل القادرونوالمتفوقون هم أولئك 
من أجل التطوير الكامل  غير عاديةواألكاديمية الخاصة، ويحتاجون إلى خدمات وأنشطة 

 .(4002جروان،) همستعداداتال
وتجدر اإلشارة إلى أن رعاية الطلبة الموهوبين ال تقتصر على مجرد إعداد البرامج التربوية أو 
التعليمية التي تعنى بتنمية استعداداتهم الخاصة ومواهبهم التعليمية فحسب، إنما يتطلب أيضًا أن 

ما يحقق لشخصيتهم تكون هذه الرعاية شاملة من النواحي العقلية والجسمية واالنفعالية واالجتماعية، ب
النمو المتكامل والمتوازن ومساعدتهم على مواصلة التفوق واالستفادة منهم بصورة مثلى في كافة 

 (.2010بدر، )المجاالت من علوم وفنون وثقافة 
 التكوين االنفعالياهتمامًا ب توجه ال التي المدرسة أن هو التربية في الحديث االتجاه وفي سياق

 ،في هذا المجال الدراسات نشطت لذلك( 3991الهاشمي،)تربوية  كمؤسسة تهامقوما تفقد طالبلل
 على تركز أخرى ، ودراساتلالتحصي في العقلية الجوانب على تؤكد دراسات جانبين، إلى اتجهتو 

 على يعتمد ال الدراسي التحصيل أن وتؤكد على الشخصية، سماتب وتهتم ،العقلية غير الجوانب
نما فقط، العقلية الفرد قدرات  والظروف الشخصية بناء بين التفاعل تمثل كثيرة عوامل بفعل يتحدد وا 

من يطلع على خصائص وسمات الموهوبين  ، إن(4033أنو وشنان،)بالفرد  المحيطة االجتماعية
وتحقيق التكيف مع والتغلب عليها  للتعرف على مشكالتهمجميعهم لديهم القدرة والمهارة  أنيعتقد 

امة وذلك لما يتميزون من ال يشكل ضرورة ه همتوجيهو  همإرشاد، وقد يعتبر البعض أن محيطهم
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أنهم يعانون صراعات نفسية ( 4034)، في حين يرى قاسم (Silverman, 1993) قدرات عالية
أن الموهوبين ( 4004) بينت البحيريكما ، ماعي يظهر من خالل أساليب سلوكهموقلق وخوف اجت
يمرون ثر حساسية للصراعات االجتماعية وأنهم أكت االنفعالية واالجتماعية و للمشكالأكثر عرضة 

وذلك نتيجة لقدراتهم المعرفية والعقلية المرتفعة،  ،(الرهاب)بدرجات من القلق والخوف االجتماعي 
وتان  جغيمانال فجوة عميقة مع غيرهم من العاديين، وهذا ما أشارت إليه دراسةالتي تصنع و 
(Aljughaiman and Tan, 2008 ) من وجود الرهاب  يعانينالتي بينت أن الطالبات الموهوبات

 .االجتماعي في مراحل حياتهن
يتعذر معها  إال زيادة الخوف لدرجةُيعّد الخوف حالة انفعالية طبيعية يشعر بها اإلنسان، و 

شراته فإن الموقف يكون حالة مرضية تدل على اضطراب نفسي يكون من مؤ  ،السيطرة والتعقل
شاذ بهدف البعد عن مصدر الخوف، وهو ما يسمى بالرهاب االجتماعي  إصدار سلوك

 (.4030ني،الشربي)
هو أحد أنواع الخوف المرضي غير المنطقي حيث ( Social Phobia)الرهاب االجتماعي و 

 ،(4034قاسم، ) ةعزلويحاول جاهدًا البقاء في  يرفض الفرد المصاب التواجد في أماكن التجمعات
والمنعزلين، والكتومين، والمبعدين  الخجولين،: منها على المصابين بالرهاب عدة أسماءأحيانًا يطلق و 

اضطراب الرهاب االجتماعي على األداء ويؤثر ، (4000الفخراني، )الجتماعية عن المواقف ا
متعددة، فضاًل دفعه إلى تجنب المشاركة الفعالة في المجاالت الظيفي والمهني واالجتماعي للفرد ويالو 

يشتت انتباهه ويمنعه من و  عن أن القلق في المواقف االجتماعية يمثل ضغطًا شديدًا على أداء الفرد
 (.4002، ومرادوعبد الخالق  البناء) .التفاعل االجتماعي الناجح
من الناس %( 31-1)نتائج البحوث المسحية في هذا المجال أن  أسفرتوفي هذا الصدد، 

حدة يتعرضون مرة وا( 4.2-3)يعانوا من الرهاب االجتماعي في إحدى مراحل حياتهم، وهناك نسبة 
 ,Klinger)، وينتشر بين المراهقين من العاديين وغير العاديين في حياتهم للرهاب االجتماعي

Legaron, Roy,  Chemin, Louer and Nugues ,2006)  حيث أوضحت دراسة فايد
بين اإلناث ، كما ينتشر %( 30 – 8) أن نسبة انتشاره بين الشباب العربي تتراوح ما بين ( 4002)

 (.4002، شمسان)و ( 4009معمرية، ) أكثر منه عند الذكور 
وبالتالي يجُب علينا ، وبين ليسوا بنمى عن هذا االضطرابالموهالطلبة  فإن وء ما تقدمي ضوف

حتى نحميهم مْن ذلك وُنسهم في صقل مواهبهم أْن نعمَل على التعرُّف عليهم وفق أدوات مقننة 
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ليتجاوزوا المصاعب  المساعدة لهم ، ثم على مؤسسات المجتمع كافة لتقديمصادقةومتعددة و 
 .والعقبات

مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين إلى معرفة  يسعى البحث الحاليفي ضوء ما سبق 
 .التغلب عليه من وجهة نظر معلميهموطرق  بمرحلة التعليم المتوسطة

 
 مشكلة البحث: 
أقصى  تحتاج لرعاية خاصة تمكنهم من تنمية طاقاتهم ومواهبهم إلى ثروة بشرية الطلبة الموهوبينإن 

 التكيف االجتماعي، وعلى مواجهة الضغوط المختلفة لتعينهم على مدى ممكن وفقًا لخصائصهم
 .والتمتع بمستوى عال من الصحة النفسية السليمة

تمت بلورة إشكالية الدراسة الحالية إنطالقًا من عدة معطيات نظرية وميدانية وأسباب ذاتية 
ناولت الرهاب االجتماعي التي ت وعلى رأسها المعطى األساس الذي يرجع إلى ندرة الدراسات العربية

في حدود علم  –والتي اهتمت بفئة الطلبة الموهوبين بصفة خاصة وفي مراحل التعليم األساسي 
نبعت مشكلة لذلك ، وهو الشيء الذي أتضح في الدراسات السابقة المتعلقة بهذا المجال -الباحثتان

ى الطلبة الموهوبين بمرحلة الدراسة الحالية التي تأتي للكشف عن مستوى الرهاب االجتماعي لد
 .وطرق التغلب عليه من وجهة نظر المعلمينالمتوسطة  التعليم
 تتحدد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  أسئلة البحث : 
 بمرحلة التعليم المتوسطة بدولة الكويت؟لدى الطلبة الموهوبين  ما مستوى الرهاب االجتماعي .3
في مستوى الرهاب ( α = 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة يوجد فروق ذات هل  .4

في دولة الكويت باختالف متغير  بمرحلة التعليم المتوسطةبين الطلبة الموهوبين  االجتماعي
 ؟(ذكر، أنثى)الجنس 

في مستوى الرهاب ( α = 0.05)هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .1
 الطلبة الموهوبين والغير موهوبين في دولة الكويت؟بين  االجتماعي

 ؟ما طرق التغلب على الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين من وجهة نظر المعلمين .2
 في العديد من االعتبارات،  للبحث الحاليتتضح األهمية النظرية والتطبيقية  :أهمية البحث

 :منها
 .-نيعلم الباحثتفي حدود -أهمية البحث في كونه عمل جديد يجري إنجازه في دولة الكويت  -
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يؤثر على توافق  كأحد أهم االضطرابات النفسية الذي (الرهاب االجتماعي)أهمية متغير الدراسة  -
 .الفرد في مجتمعه

 .الموهوبينالطلبة أهمية وخصوصية العينة التي تتناولها الدراسة وهم  -
أهمية الفئة العمرية والمراحل التعليمية التي اهتمت بها الدراسة فهي تمتد لفترة المراهقة والتي لها  -

 .وصيتها في بناء ونضج شخصية الفردخص
لمعالجين مساعدة ا الموهوبين وبالتاليالطلبة قيام الدراسة بالكشف عن الرهاب االجتماعي لدى  -

 .في تقديم الدعم والعالج
تلمس  علىالموهوبين مما يساعد  الطلبة الدراسة تحديد مستوى الرهاب االجتماعي لدىمحاولة  -

  . بالتالي تعزيز مصادر الدعم التي يحتاجون إليهاو  المشكلة
جتماعي والموهبة والتفوق إثراء حصيلة المكتبة العربية بالبحوث التي تتناول موضوع الرهاب اال -

 .العقلي
 .االجتماعي الذي يتمتع بدالالت سيكومترية تناسب البيئة الكويتيةتوفير مقياس الرهاب  -
أهمية ما تسفر عنه من نتائج تأمل الباحثتان في ضوئها إفادة األخصائيين النفسيين والتربويين  -

 .عند التخطيط لبناء البرامج العالجية واإلرشادية 
ا االضطراب في تصميم البرامج اإلفادة من مقترحات المعلمين المطروحة حول التغلب على هذ -

 .والجماعيةوالخطط العالجية الفردية 
 يهدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث:  

المتوسطة في  لدى الطلبة الموهوبين بمرحلة التعليم االجتماعي التعرف على مستوى الرهاب -
 .الكويت

بمرحلة التعليم لدى الطلبة الموهوبين  مستوى الرهاب االجتماعي الكشف عن وجود فروق في -
 .في دولة الكويت( ذكر، أنثى)باختالف متغير الجنس  المتوسطة

لدى الطلبة الموهوبين والغير موهوبين  الكشف عن وجود فروق في مستوى الرهاب االجتماعي -
 .بمرحلة التعليم المتوسطة في دولة الكويت

من وجهة نظر المعلمين تساهم في التغلب على الرهاب االجتماعي لدى  استخالص عدة طرق -
 .في دولة الكويت المتوسطةالتعليم  الطلبة الموهوبين بمرحلة

 .استخالص دالالت الصدق والثبات لمقياس الرهاب االجتماعي بما يناسب بيئة الكويت -
 مصطلحات الدراسة: 
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الخوف المبالغ فيه أو غير المبرر من المواقف  هو :Social Phobiaالرهاب االجتماعي 
االجتماعية والتفاعل مع األشخاص اآلخرين خوفًا من االنتقاد أو الحكم أو التدخل في الشؤون 

 (.Klinger, et al, 2006, 6)الشخصية 
بأنه هو الدرجة التي يحصل عليها الطالب نتيجة استجاباته على مقياس رولين و  :إجرائيا   ويعرف
للرهاب االجتماعي المترجم والمعدل للبيئية الكويتية من قبل ( Raulin& Wee, 1994)ووي 

 .، والذي يقيس المشاعر والتصرفات أثناء المواقف االجتماعية المختلفةالباحثتان
هم الذين يحصلون على معدالت مرتفعة وفقا للمعايير : Gifted Students الطلبة الموهوبين

 (.2012أبوهواش، )المعمول بها في مراكز القياس التابعة لمؤسسات رعاية الموهوبين المعتمدة دوليا 
والتحصيل  ترشيحات المعلمين،الموهوبين الذين تم تشخيصهم ب هم الطلبة: يتم تعريفهم إجرائيا  و 

 .لرنزولي واستخدام قائمة تقدير السمات السلوكية المميزةالدراسي المرتفع، 
 عليه الدولة، تشرف الذي العام التعليم مراحل من الثانية المرحلة هي: مرحلة التعليم المتوسطة-1

 المبكرة المراهقة سن تمثل بداية والتي عشر الخامسة إلى عشر الثانية من فيها الطالب عمر ويمتد
 (.4009العيسي،) المتوسطوالرابع والثالث  والثاني األول صفوف أربع من وتتكون
هي المرحلة الثانية من مراحل التعليم العام في دولة الكويت وتمتد من الصفوف :  إجرائيا   وتعرف

 .4032/4032من العام الدراسي  الثانيفي الفصل الدراسي  ،(السابع، الثامن، التاسعالسادس ، )
 

  الحالي بما يلي الدراسةحدود  تحددت :الدراسةحدود: 
 .في مرحلة التعليم المتوسطةالطلبة الموهوبين عينة من  :البشرية ودالحد -
بدولة الكويت في الفصل  محافظة مبارك الكبير التعليميةمدارس  :الحدود المكانية والزمانية -

 .م4032/4032من العام الدراسي  الثانيالدراسي 
، طلبة موهوبين الجنس)على المتغيرات المستقلة  تقتصر الدراسة :متغيرات الدراسةخاصة ب حدود -

   .(الرهاب االجتماعي)والمتغير التابع ، (وغير موهوبين
 

 اإلطار النظري
عرضًا للنظريات التي تتعلق بمتغيرات الدراسة الحالية، وقد تم تناولها اإلطار النظري يتناول 

 :المكونة لهذا الفصلفي قسم مستقل، وفيما يلي عرض لألقسام 
 Giftednessالموهبة : أوال  
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أصبحت الدول التي تنشد التقدم، والتي تريد أن تتبوأ لنفسها مكانًا مرموقًا وسط هذا العالم المتطور 
تنظر إلى الثروة البشرية بعين ملؤها األمل، وخاصة أولئك الذين تتوافر لديهم القدرات والمهارات 

 .وتنفيذ وتطوير خطط مشرقة للمستقبل والموهوبون هم على رأس هؤالء والسمات التي تمكن من رسم
وتعتبر مؤشرات التفوق العقلي والموهبة أمورًا قديمة الحظها المفكرون منذ أقدم العصور، ورغم أنها 
بدأت بداية فلسفية وقبلها نسبت ألمور خرافية إال أنها يمكن أن تؤخذ كقرينة على أهمية هذه الجوانب 

نسان منذ طفولته، وحاجة البشرية للكشف عن هؤالء الذين يمتازون عن غيرهم بصفات لدى اإل
تمكنهم من تقديم حلول أصيلة فيها المرونة، وقيادة مجتمعات في عصور شاعت فيها األزمات 

 (.4004الشربيني و صادق،)
ير عن للتعب  Giftedأو الموهوب  Giftednessوفي القرن العشرين استخدم مصطلح الموهبة 

سليمان وأحمد، ) التفوق والمتفوقين حيث انتشر استخدام الموهبة في أمريكا وأوروبا بمعان مختلفة 
4003.) 

قصد بها استعداد طبيعي أو يوفي تناولنا لتحديد مفهوم الموهبة هو حيازة المرء أو امتالكه لميزة ما، و 
ستعداد اإلنساني التي تحظى طاقة فطرية كامنة غير عادية في مجال أو أكثر من مجاالت اال

بالتقدير االجتماعي في مكان وزمان معينين، والتي يمكن أن تؤهله مستقباًل لتحقيق مستويات أدائية 
متميزة في أحد ميادين النشاط اإلنساني المرتبطة بهذا االستعداد، إذا ما توفرت لديه العوامل 

ة المواتية، وفرص التعلم والتدريب المناسبة، الشخصية والدافعية الالزمة، وتهيأت له الظروف البيئي
ذلك أن الموهبة في شتى صورها ومظاهرها عبارة عن استعداد كامن، يمكن له أن ينشط ويزدهر، أو 

 (.4002القريطي، )يضمحل ويندثر
وفي إطار البحث عن تعريفات أكثر شمولية للموهبة برزت محاوالت جادة، من بينها تعريف مكتب 

لواليات المتحدة األمريكية ، وبموجب هذا التعريف فإن األطفال الموهوبون والمتفوقون هم التربية في ا
أولئك الذين يعطون دلياًل على اقتدارهم على األداء الرفيع في المجاالت العقلية واإلبداعية والفنية 

وذلك من  والقيادية واألكاديمية الخاصة، ويحتاجون إلى خدمات وأنشطة ال تقدمها المدرسة عادة
 .أجل التطوير الكامل لمثل هذه االستعدادات أو القابليات

واحدًا من أكثر التعريفات انسجامًا مع التوجه الذي ( Renzulli,1979)ويعتبر تعريف رينزولي 
ينادي بتطبيق تعريف يقوم على أساس عدة معايير مستندًا إلى مراجعة لنتائج البحوث والدراسات 

: الموهبة تتكون من تفاعل ثالث مجموعات من السمات اإلنسانية، وهي السابقة ويشير إلى أن
ومستويات مرتفعة من ( الدافعية)قدرات عامة فوق المتوسط، مستويات مرتفعة من االلتزام بالمهمات 
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القدرات اإلبداعية ، والموهوبون والمتفوقون هم أولئك الذين لديهم القدرة على تطوير هذه التركيبة من 
 (.4002جروان،)واستخدامها في أي مجال قيم لألداء اإلنسانيالسمات 

مما سبق يتضح تعدد وجهات النظر حول مصطلح الموهبة والطلبة الموهوبين إال أن هناك 
ذلك الفرد الذي يصب في أن الموهوب هو   ، وهو أن معظمهامع أكثر التعريفاتقاسم مشترك 

: مرية التي ينتمي إليها واحدة أو أكثر من األبعاد التالية متميزًا مقارنة مع المجموعة الع أداءاً يظهر 
القدرة العقلية العالية ، القدرة اإلبداعية العالية، القدرة على التحصيل األكاديمي المرتفع، القدرة على 

 كالمهارات الفنية أو الرياضية أو اللغوية، القدرة على المثابرة( مواهب متميزة ) القيام بمهارات متميزة 
عقلية تميز  –، كسمات شخصية مرونة، واالستقاللية في التفكير، واللتزام ، والدافعية العاليةواال

 (.4008مجيد ،)الموهوب عن غيره 
 :Gifted Students الطلبة الموهوبين: ثانيا  

الشك أن تعريف الفئة المستهدفة يعتبر في غاية األهمية ألي برنامج يخطط له من أجل 
الموهوبين، وفي نفس السياق حددت األمانة العامة للتربية الخاصة في دولة الكويت رعاية وتعليم 

هم الذين لديهم من االستعدادات العقلية ما يمكنهم في مستقبل : التعريف اآلتي للطلبة الموهوبين
 .حياتهم من الوصول إلى مستويات أداء مرتفعة في مجال معين من المجاالت التي يقدرها المجتمع

دت األمانة على ضرورة أخذ تلك المجاالت بنظر االعتبار عند التخطيط للخدمات وأك
وتبنت األمانة العامة للتربية الخاصة خمسة محكات الكتشاف الطلبة . التربوية التي تقدم للموهوبين

مستوى مرتفع في كل من التحصيل الدراسي، الذكاء، التفكير : الموهوبين وحصرهم في اآلتي
 (.2001المشعان، )لتفكير الناقد، القيادة االجتماعية اإلبداعي، ا

هم الذين يحصلون على معدالت مرتفعة وفقا للمعايير : ويمكن تعريف الطلبة الموهوبين
 (.2012أبوهواش، )المعمول بها في مراكز القياس التابعة لمؤسسات رعاية الموهوبين المعتمدة دوليا 

الموهوبين الذين تم تشخيصهم بترشيحات المعلمين، هم الطلبة : ويتم تعريفهم إجرائياً 
 .والتحصيل الدراسي المرتفع، واستخدام قائمة تقدير السمات السلوكية المميزة لرنزولي

 : طرق الكشف عن الموهوبين
الشك أن الكشف عن الموهوبين والمتفوقين، تحديد صفاتهم وخصائصهم يعد األساس المبدئي 

لذلك البرامج التربوية المناسبة لهم، ومن ثم وضع اتهم التعليمية والنفسية، احتياجلتحديد متطلباتهم، و 
تستخدم أغلب الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا  عدة طرق للكشف عن المتفوقين تختلف من حيث 

 ،ترشيحات األقران مالحظات الوالدين ،: )ومن أهم الطرق واألدوات طبيعتها ومحتوى كل منها،



11 

 

اختبارات التفكير اإلبداعي ، اختبارات التحصيل ،مقاييس الذكاء ترشيحات المعلمين، ،يةالتقارير الذات
 (.4001عبدالغفار، )، ترشيحات الخبراء 

 :خصائص الطلبة الموهوبين وطبيعة تعلمهم
وتشمل مجموعة من الخصائص والسمات المتنوعة مثل حصيلة معلوماتية : المعرفية الخصائص -3

وقدرات عالية في التفكير المجرد، وحب التعامل مع التحديات المعقدة،  شديدة الثراء والتنوع،
، وقدرات غير عادية في روذاكرة قوية جدًا، ومستويات متقدمة ومرتفعة في االبتكار والتفكي

 .اكتساب وتجهيز ومعالجة المعلومات
وعة وتشمل مجموعة من الخصائص والسمات المتن: الخصائص المرتبطة بالتحصيل الدراسي  -4

والمرتبطة بالحياة الدراسية مثل السهولة في التعلم، واألداء والتحصيل الدراسي المرتفع، والقدرات 
 .العالية والمرتفعة في فهم المشكالت وحلها

 .وتظهر من خالل التباعد بين القدرات العقلية والقدرات البدنية: الخصائص البدنية  -1
نفعالي السلوكي للطالب الموهوب مثل المرح وهي مرتبطة بالجانب اال: الخصائص السلوكية  -2

وروح الدعابة والنكتة ، والحساسية المرتفعة وغير العادية نحو مطالب واحتياجات اآلخرين، 
 .وكثافة وشدة التركيز، واإلصرار على تحقيق األهداف المرسومة رغم كثرة العقبات

متاز بها الموهوبون في مجموعة من الخصائص والسمات التي ي: خصائص االتصال والتواصل -2
عمليات اتصالهم مع المحيط الخارجي، وكذلك االتصال الداخلي مع الذات، مثل مستويات 
مرتفعة من النمو اللغوي والمعرفي، ومهارات اتصال بشكل فعال، ورصيد مرتفع من المفردات 

 (.4034عياصرة و إسماعيل، )اللغوية 

 :مشكالت الطلبة الموهوبين
نفس المشكالت التي يواجهها غيرهم من الطلبة الذين ينتمون إلى نفس  موهوبينيواجه الطلبة ال
 .ئص الشخصية التي تميزهم عن غيرهمإال أنهم يتميزون ببعض الخصا مراحلهم العمرية،

موهم مع محيطهم من جراء التفاوت في مستويات ن تكيفيهويتعرض األطفال الموهوبين لمشكالت 
التي يعاني منها  ، وبصورة عامة تندرج المشكالت(4004جروان، )الحركي والعقلي واالنفعالي 

النمو العقلي والجسمي، وكذلك في النمو  عدم التوازن في: )إلى مشكالت داخلية تتمثل فيالموهوبين 
هتمامات، والميل ومحاسبة النفس، وفلسفة الوجود، وتعدد اال العقلي واالنفعالي، والحساسية العالية

، (والقوانين في سن مبكر، واإلصابة ببعض اإلعاقات، ونشدان الكمال والمثالية إلى تشكيل األنظمة
وضغط اإلخوة، والتوقعات العالية من اآلخرين،  ضغط الزمالء،: )وتتمثل في ومشكالت خارجية
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م على أساس الدرجات المحبطة واالكتئاب، والمحاسبة والتقيي وطموحات األهل العالية، والبيئة
القيمة الشخصية للموهوب، وحشرية األهل وتدخلهم الزائد في شئون  المدرسية وليس على أساس

 (.4002األحمدي،( )وانجازاته المدرسية واألكاديمية الطفل الموهوب
 (Silverman, 1993؛ 4002؛ جروان،  4004البحيري، ) وقد صنف العديد من الباحثين

  :حاجات الموهوبين ومشكالتهم إلى مجموعتين لتالكتابات التي تناو 
 عرضة للمشكالت خاصة عندما تكون الموهبة من مستوى مرتفع،  ترى األولى أن الموهوبين

أن األطفال  تزيد من تعرضهم للمصاعب التكيفية، ويعتقد أصحاب هذا التوجه حيث أنها 
للصراعات االجتماعية،  ثر حساسيةالموهوبين عرضة للمشكالت االنفعالية واالجتماعية، وأنهم أك

ويعانون من االغتراب والضغوط أكثر من أقرانهم، وبالتالي هم بحاجة إلى التدخل واالهتمام 
 .بشكل خاص للتغلب على صعوباتهم ومشكالتهم

  من التكيف العاطفي ، وتؤكد هذه  األطفال الموهوبين يظهرون مستوى جيد أما الثانية فترى أن
تحمي األطفال من سوء التكيف، وأنه لدى الموهوبين قدرة أكبر على فهم  الموهبةالنظرة على أن 
 نتيجة لقدراتهم المعرفية الكبيرة، ولذا تكون قدرتهم على التعامل مع الضغوط الذات واآلخرين

 والصراعات أكثر من أقرانهم، وتدعم بعض الدراسات البحثية هذه النظرة حيث تؤكد أن األطفال
 ; Baker,1995; Hawkins, 1993 ظهرون تكيفًا أفضل من أقارنهم العاديينالموهوبين ي

Garland & Zigler, 1999) ،4001؛ منسي). 
على وجود تناقض في نتائج األبحاث، فحين  (Silverman, 1993) سيلفرمان ومن هنا يؤكد      

تائج األبحاث األبحاث التكيف االجتماعي والعاطفي للموهوبين، تعارضت ن أبدت العديد من
، حيث أثبتت أن األفراد الموهوبين يتعرضون لصراعات داخلية باإلضافة إلى ذلك مع اإلكلينيكية
 .تكيفًا من الناحية االجتماعية أنهم أقل

وفي هذا الصدد، بينت دراسات حديثة في هذا المجال أن الطلبة الموهوبين يعانون من أشكال 
، ومنها "الرهاب االجتماعي"الخوف االجتماعي أو ما يسمى مختلفة من االضطرابات منها القلق، و 

التي بينت أن الطالبات الموهوبات ( Aljughaiman and Tan, 2008)دراسة الجغيمان وتان 
أن الموهوبين ( 4034)يعانين من وجود الرهاب االجتماعي في مراحل حياتهن ، كذلك يرى قاسم 

الت والصعوبات التي يرجع أسباب بعضها إلى التفكير يمرون خالل دراستهم بعدد كبيرًا من المشك
في مستقبلهم، لذلك هم يعانون صراعات نفسية وقلقًا وخوفًا اجتماعيًا، يظهر من خالل أساليب 

 .والوسائل الدفاعية التي يتبعونهاسلوكهم وكالمهم 
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وبدرجات تتفاوت وُيعّد الخوف حالة انفعالية طبيعية يشعر بها اإلنسان، ويظهر في أشكال متعددة 
ن بين الحذر والحيطة إلى الهلع والفزع والرعب ، وكلما كانت درجة الخوف في الحدود المعقولة كا

، أما إذا كانت درجة الخوف كبيرة بحيث يتعذر معها السيطرة والتعقل اإلنسان سويًا في هذا االنفعال
دار سلوك شاذ بهدف البعد يكون من مؤشراته إص( اضطراب نفسي)فإن الموقف يكون حالة مرضية 

 (.4030الشربيني، )عن مصدر الخوف، وهو ما يسمى بالرهاب االجتماعي 
 

 Social Phobia الرهاب االجتماعي :ثالثا    
إن مصطلح الرهاب االجتماعي مكون من كلمتين رئيسيتين األولى الرهاب وتعني الخوف الشديد وهو 

ه خوف ينال من قيمة الذات التي تصبح عاجزة عن تحمله بذلك ليس خوفًا عاديًا أو عقالنيًا،  ولكن
في الموقف، والكلمة الثانية وهي االجتماعي، والتي تعني كون هذا الخوف يحدث في وجود آخرين 
ن لم يكن  مع الفرد أثناء موقف اجتماعي محدد، ويكون هذا الفرد جزءًا من هذا الموقف التفاعلي وا 

 (.4030عطية، )متفاعاًل فيه 
 وم الرهاب االجتماعيمفه

أحد أنواع الخوف من المواقف "بأن الرهاب االجتماعي ( Roche 67 ,1998 ,)يرى روش 
االجتماعية المختلفة والتي يبدو فيها خوف الفرد في أن يكون محط انتباه اآلخرين وتركيزهم، وبالتالي 

 ".قد يترتب عليه التعرض للحكم واالنتقاد من اآلخرين
خوف الفرد من وقوعه محط مالحظة "فيرى أن الرهاب االجتماعي هو ( 4001)أما عكاشه 

 ".اآلخرين، مما يؤدي إلى تجنب المواقف االجتماعية
تجنب وتهيب اجتماعي مفرط وشديد من االختالط " بأنه ( 4030)المعطي  في حين عرفه عبد

عالقة الفرد برفاقه لخشيته حتى بالغرباء بدرجة تكفي للتأثير على الوظيفة االجتماعية، وتتداخل في 
 ".من نظرة اآلخرين له

وترى الباحثتان أن الرهاب االجتماعي هو شعور مفرط بالخوف من المواقف االجتماعية، أو 
التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، نتيجة االنتقاد أو األحكام الصادرة من اآلخرين، مما يسبب أشكااًل 

المرغوبة كالخجل المفرط، والقلق المرتفع، ونقص الشعور بالثقة مختلفة من العادات السلوكية غير 
 .بالنفس، والضغط النفسي المرتفع

 أسباب الرهاب االجتماعي 
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أن للرهاب االجتماعي أسبابًا متعددة منها ما يعود إلى أساليب التنشئة ( 4002)يذكر عبد الحميد 
ظية، كما يمكن أن ترجع بعض أسباب الرهاب األسرية كالقهر والتسلط والعنف واإلساءة البدنية واللف

بناء نسحابية والسلبية من اآلباء إلى األإلى نقص المهارات االجتماعية للفرد كانتقال السلوكيات اال
 .عن طريق المالحظة والمحاكاة

أسبابًا أخرى تجعل الفرد يصاب بهذا االضطراب مثل الخبرات الصادمة في ( 4000)ويضيف عقل 
، أو األمراض العضوية التي المتكررةتماعية كاستهزاء المعلم المتكرر له، أو السخرية المواقف االج

تجعل من الفرد عرضة للسخرية أو الشعور بالنقص، أو اإلعاقات المختلفة التي  تجعل منه هدفًا 
ستوى للنقد، أو بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية مثل الطبقة االجتماعية، والعرق، والمهنة، والم

 .االقتصادي لألسرة
 :مظاهر الرهاب االجتماعي وأعراضه

مجموعة من المظاهر واألعراض التي تصاحب الرهاب االجتماعي ( 4003)يحدد عبد المعطي 
وتؤثر سلبًا على الفرد جسميًا وعقليًا واجتماعيًا وانفعاليًا وسلوكيًا، ومن هذه المظاهر واألعراض ما 

 : يلي
وتشمل مالمح الوجه، وألوان البشرة بسبب تدفق الدم ثم  :مية والفسيولوجيةالتغيرات الجس: أوال  

فراز العرق واصفرار الوجه وشحوبه، وصعوبة الحركة وعدم االستقرار في مكان،  انخفاض الحرارة،  وا 
 .وحبسة الصوت وتغير نبرته، وجفاف الحلق وسرعة النبض وزيادة ضغط الدم

والتفكير وعدم القدرة على  اكرةوتشمل سوء أو تشوه اإلدراك والذ :والمعرفيةالتغيرات العقلية : ثانيا  
 .اتخاذ قرارات صحيحة ، ونسيان أو اختالط المعلومات واألفكار وتداخلها

 .وتشمل فقدان الثبات االنفعالي والتناقض الوجداني: التغيرات االنفعالية: ثالثا  
ادة والتهور أو الجبن والتردد والعجز عن العمل، وتشمل ضعف اإلر : التغيرات السلوكية: رابعا  

 .وضعف القدرة على االنجاز، وانخفاض األداء وسرعة اإلجهاد والحذر في التعامالت
من العرض السابق يتبين أن الرهاب االجتماعي إذا ما تم التغلب عليه، فإنه من االضطرابات 

النواحي الجسمية، والعقلية والمعرفية، من مختلف الطلبة الموهوبين  النفسية التي تؤثر في نمو
واالنفعالية، والسلوكية وهذا ما أشارت إلية عديد من الدراسات السابقة التي اهتمت بمعرفة مستوى 
الرهاب االجتماعي لدى الطلبة ومعالجته، وهذا ما سيتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ذات 

 .العالقة
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التربويين في وضع  المسئولينا االضطراب وأن يتكاتف ومن هنا فإنه من الواجب التصدي لهذ 
االستراتيجيات التي تحد من هذا االضطراب، وأن ال نغفل عن دور المعلم في العالج فهو القادر 

وفي على تهيئة الفرص التي تدعم ثقة المتعلم بنفسه وتنعش روح اإلبداع وتثير أنواع التفكير، 
هاب االجتماعي والتصدي له من وجهة نظر معلمي الفصل الخامس يتم عرض طرق عالج الر 

  .في دولة الكويت بمرحلة التعليم المتوسطة الطلبة الموهوبين
 
 

  الدراسات السابقة
تم القيام بعملية المسح المرجعي لعديد من الدوريات والمجالت العلمية المختصة في مجال  

المرتبطة بمستوى الرهاب االجتماعي لدى  البحوث التربوية، أال إن الباحثتين وجدتا قلة الدراسات
لذا سيتم التركيز على الدراسات التي تناولت الرهاب االجتماعي وطرق التغلب . الطلبة الموهوبين

 :عليه والمتصلة بموضوع الدراسة، حسب المحاور التالية
 .دراسات خاصة تناولت الرهاب االجتماعي -0
 . دراسات خاصة تناولت طرق التغلب على الرهاب االجتماعي -7

 
 :جتماعيدراسات تناولت الرهاب اال: المحور األول 

 
الرهاب االجتماعي "دراسة بعنوان Gunnar & Marco  (7117 )" جانار وماركو"قام 

بين القلق وقد هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة " واآلثار التالية لألحداث االجتماعية المزعجة
االجتماعي واألحداث االجتماعية المزعجة وما يتبعها من عمليات أو آثار سلبية على الفرد، وقد 

سنة وقد سجل ( 42،98)طالبًا من طلبة الجامعة بمتوسط عمري قدره ( 24)شملت عينة الدراسة 
د سجل من المشاركين خبرات اجتماعية مزعجة في الماضي أما في نفس الفترة فق( 22)حوالي 

مشارك وجود تقييم سلبي لما بعد األحداث المزعجة خالل أسبوع البحث، وأشارت نتائج ( 42)
الدراسة إلى أنه بالرغم من عدم وجود عالقة بين الرهاب االجتماعي وآثار ما بعد الحوادث المزعجة، 

عند تطبيق فقد أكدت النتائج على أن التقييم السلبي لما بعد األحداث المزعجة ظاهرة حقيقية 
المواقف الضاغطة اجتماعيًا، الرهاب االجتماعي بالدرجات العالية لكل من اآلثار والتكوينات السلبية 

 .فيما بعد الحدث والتقييم السلبي لألحداث
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الرهاب االجتماعي وعالقته بكل من صورة الجسم " بدراسته  (7112" )فايد"بينما أشار 
إلى بناء مقياس للرهاب االجتماعي مع بيان أهم خصائصه " ومفهوم الذات لدى طالبات الجامعة 

السيكومترية لدى طالبات الجامعة في البيئة المحلية، وبالنسبة إلجراءات الدراسة فقد اشتملت عينة 
طالبة من المقيدات بالفرقتين األولى والثانية بأقسام علم النفس واالجتماع  134الدراسة األساسية من 

ا بآداب حلوان، ولتحقيق أهداف الدراسة وضع الباحث مقياس خاص لقياس الرهاب والتاريخ والجغرافي
عبارة تعبر عن الخوف ( 40)االجتماعي وخصائصه السيكومترية في المجتمع المصري مكون من 

والقلق من التفاعل االجتماعي، األعراض النفسية والفسيولوجية للرهاب االجتماعي والخوف من 
، وقد أسفرت نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة جوهرية بين الرهاب االجتماعي األداء أمام اآلخرين

، وأن عزل (جسمية-اجتماعية-شخصية)وكل من صورة الجسم اإليجابية والمفهوم اإليجابي للذات 
خاصة الذات الشخصية والذات )تأثير صورة الجسم يضعف العالقة بين الرهاب ومفهوم الذات 

، وأن التفاعل المشترك لكل من الرهاب االجتماعي المرتفع وصورة (جتماعيةالجسمية دون الذات اال
، األمر (زيادة المفهوم السلبي للذات)الجسم السلبية من شأنه أن يخفض درجة مفهوم الذات اإليجابي 

الذي يدعو إلى ضرورة إجراء دراسات مماثلة على عينات إكلينيكية من ذوي اضطراب الرهاب 
 (.كالحروق أو الصداف)وي التشوه الفعلي للجسم االجتماعي أو ذ

الكشف عن التشاؤم والقلق واالكتئاب لمستقبل " Tata(2004 ) " تاتا"وخلصت دراسة 
التي أجريت في المملكة المتحدة إلى الكشف عن التشاؤم والقلق " األحداث اإليجابية والسلبية 

ولتحقيق أهداف الدراسة تكونت عينة الدراسة  واالكتئاب لدى عينة من الطالب الموهوبين والمتميزين،
( 32)فردًا يعانون من سمة القلق بشكل كبير، و( 32)فردًا مكتئبًا، و( 32)فردًا عاديًا، و ( 40)من 

فردًا يعانون من سمة القلق بشكل منخفض وجميعهم من الطالب المتميزين والموهوبين بحسب 
، حداث مستقبلية إيجابية، أو سلبيةدير مدى توقعهم ألتقديرات معلميهم، وطلب من أفراد العينة تق

وأسفرت نتائج الدراسة أن القلق يرتبط باألحكام السلبية على األحداث خصوصًا المستقبلية منها، 
وقدم أفراد عينة الدراسة أسبابًا ترتبط بهم شخصيًا حول مدى توقعهم لألحداث السلبية أكثر من 

  .جالي التحصيل و المهنة المستقبليةاألحداث اإليجابية، وخاصة في م
معرفة نسبة انتشار الرهاب االجتماعي لدى طلبة "إلى ( 2007" )ملص" بينما هدفت دراسة

طالبًا وطالبة ( 944)، وتكونت عينة الدراسة من "الجامعة وارتباط الرهاب االجتماعي بتقدير الذات
مقياس الرهاب : واستخدمت مقياسين همااختيروا بطريقة عشوائية من طلبة الجامعة األردنية، 

، وأظهرت نتائج الدراسة (Hudson)ودليل تقدير الذات لهدسون ( Liebowitz)االجتماعي للبيوتز 
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وكانت نسبة انتشارها ( %9.3)أن نسبة انتشار الرهاب االجتماعي بين طلبة الجامعة األردنية هي 
رها عند الذكور، كما بينت نتائج الدراسة أن عند اإلناث أعلى بشكل دال إحصائيًا من نسبة انتشا

 .هنالك ارتباطا ذات داللة إحصائية بين الرهاب االجتماعي وتقدير الذات
 Aljughaiman& Tan (7112)"الجغيمان وتان " كل من وفي هذا الصدد أجرى 

مستويات القلق الكشف عن " القلق عند الطالبات الموهوبات في المملكة العربية السعودية "دراسة 
االجتماعي لدى الطالبات الموهوبات في المملكة العربية السعودية في ضوء المستوى الصفي، 

( 22)، وتكونت عينة الدراسة مناستخدام مقياس الرهاب االجتماعي ولتحقيق أهداف الدراسة تم
تائج أن مستوى ، وأشارت النالسابع تم اختيارهن عشوائياً طالبة موهوبة من طالبات الصف السادس و 

القلق االجتماعي  لدى الطالبات الموهوبات في الصف السادس كان أعلى منه لدى الطالبات في 
الصف السابع وأشارت النتائج أن الطالبات الموهوبات في الصفوف الدنيا سجلن مستويات قلق 

 . اجتماعي  أكبر مقارنه مع الطالبات في الصفوف األعلى
المواقف المثيرة، : القلق االجتماعي" بدراسة  (7112" )معمرية" وفي االتجاه نفسه قام 

، واستهدف تصميم استبيان لقياس القلق "نسب االنتشار، الفروق بين الجنسين وبين مراحل عمرية
لدى  االجتماعي وتقنينه على عينات من الشرق الجزائري، ومعرفة نسب انتشار القلق االجتماعي

ومعرفة الفروق بين الجنسين في المراحل العمرية في القلق  ،المراحل العمرية من الجنسين
االجتماعي، ومعرفة الفروق بين المراحل العمرية من الجنسين في القلق االجتماعي، استخدم الباحث 

، تضمنت طلبة الثانوي وطلبة الجامعة وطلبة فرداً  894كونت العينة الكلية من المنهج الوصفي، وت
التكوين المهني والتكوين شبه الطبي وموظفين في اإلدارة والبنوك والبريد وأئمة الدراسات العليا وطلبة 

بندًا يجاب ( 40)إناث، وصمم الباحث استبيان يتكون من ( 202)ذكور و ( 182)وتجار، منهم 
وجود فروق بين الجنسين في القلق االجتماعي : عنها بأسلوب التقرير الذاتي، وأسفرت النتائج عن 

اث لدى كل المراحل العمرية، وجود فروق بين المراحل العمرية األربعة في القلق لصالح اإلن
سنة لصالح المرحلة العمرية األولى،  10-43سنة و  40-32االجتماعي بين المرحلتين العمريتين 

أما الفروق بين المراحل العمرية األخرى فليست دالة إحصائيًا بينما ال توجد فروق ذات داللة 
ين المراحل العمرية األربعة من عينة الذكور في القلق االجتماعي، وتوجد فروق ذات إحصائية ب

داللة إحصائية بين المراحل العمرية األربعة من عينة اإلناث  لصالح المراهقات في القلق 
 .االجتماعي
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، إلى بناء "قلق الذكاء لدى طلبة مدرسة الموهوبين" بدراسته  (7101" )محمد"أشار كما 
قلق الذكاء، والتعرف على مستوى قلق الذكاء لدى طلبة مدرسة الموهوبين في مركز محافظة  مقياس

نينوى، كذلك التعرف على معنوية الفرق في المتوسط الحسابي على مقياس قلق الذكاء بين طلبة 
، ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث بتطبيق مقياس قلق الذكاء على عينة (األول و الثاني)الصفين 
مدرسة متوسطة وثانوية، وقد تضمنت اجراءات ( 42)طالبًا وطالبة تم انتقاءهم من ( 324)بلغت 

لذكاء البالغين لالستفادة منه في عملية انتقاء عينة الطلبة الذين التقل ( Ravenرافن)الدراسة اختبار 
وأسفرت  فقرة،( 28)و أداة قلق الذكاء من إعداد الباحث المكون من ( 310)درجة ذكاءهم عن 

النتائج إلى أن المتوسط الحسابي في قلق الذكاء أقل من المتوسط االفتراضي للمقياس وبفارق غير 
على مقياس قلق ( األول والثاني)ذي داللة معنوية فضاًل عن عدم معنوية الفرق بين طلبة الصفين 

 .الذكاء
االجتماعي لدى عينة التعرف على مستوى الرهاب "سعت إلى ( 2013)وفي دراسة حمادنة 

، "من الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز والفروق فيه وفقا لمتغير الجنس
طالبًا وطالبة من الطلبة الموهوبين، وتم اختيارهم بالطريقة ( 500)وتكونت عينة الدراسة من 

 ,Raulin and wee)ووى العشوائية البسيطة، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مقياس رولين 
، وأظهرت نتاج الدراسة أن المتوسط الحسابي للرهاب (2003)المعرب من قبل الدسوقي ( 1994

االجتماعي لدى عينة الدراسة جاء بدرجة تقدير مرتفعه، كما بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات 
لجنس لصالح اإلناث، وفي داللة إحصائية في مستوى الرهاب االجتماعي لدى عينة تعزى لمتغير ا

ضوء النتائح يوصي الباحث بضرورة وضع استراتيجيات وبرامج من قبل المسؤولين التربويين والتي 
 .من شأنها تسهم في خفض مستوى الرهاب االجتماعي

 
 :دراسات تناولت طرق التغلب على الرهاب االجتماعي: المحور الثاني 

 
واالنفعالي والتدريب  العقالنيمدى فاعلية العالج " حول (7112" )خليل" خلصت دراسة 

، لدى عينة من الطلبة "آسيوطخفض الفوبيا االجتماعية لدى الطلبة المعلمين بجامعة  في يالتوكيد
المعلمين بكلية التربية، استخدم الباحث مقياس الفوبيا االجتماعية ومقياس األفكار الالعقالنية لذوي 

والتدريب على  االنفعالي العقالنيومقياس المهارات التوكيدية، وبرنامجًا للعالج الفوبيا االجتماعية 
طالبًا وطالبة وتم تقسيمهم إلى  12على  اإلكلينيكية، وقد اشتملت العينة المهارات التوكيدية
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موجبة دالة إحصائيًا  ارتباطيهمجموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة 
 االجتماعيةواألفكار الالعقالنية، كما أظهرت ارتباطا سالبًا بين الفوبيا  االجتماعيةن الفوبيا بي

والمهارات التوكيدية كما أظهر اإلناث فوبيا اجتماعية أعلى، وأثبتت الدراسة فعالية البرنامج ولم 
ق دالة إحصائيًا بين تظهر الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبيتين، وجود فرو 

على مقياس الفوبيا االجتماعية بعد العالج ودرجاتهم  العقالنيمتوسطي درجات أفراد مجموعة العالج 
   .بعد مرور شهر على العالج

لمرضى الرهاب ( سلوكي -معرفي)برنامج عالجي"بتطبيق  (7112" )شمسان"وقامت 
تماعي لدى أفراد العينة وفقًا لمتغيري االجتماعي، وهدفت الدراسة إلى الكشف عن الرهاب االج

الجنس والعمر، ومعرفة داللة الفرق بين الجنسين، فضاًل عن تحديد مستويات الرهاب االجتماعي 
، هألفراد العينة، وبناء برنامج عالجي يستند إلى النظرية المعرفية السلوكية والكشف عن أثر 

طالب وطالبة، أما ( 230)البحث النهائية من واستخدمت مقياس الرهاب االجتماعي، تكونت عينة 
طالبة تم توزيعهن على مجموعتين، المجموعة التجريبية ( 40)عينة البرنامج العالجي فقد تكونت من 

، وأسفرت النتائج أن متوسطات كل طالبات( 30)مجموعة الضابطة وتضم طالبات وال( 30)وتضم 
الجتماعي وتزيد قليال لدى اإلناث، أن متوسط من الذكور واإلناث متقاربة في درجات الرهاب ا

، وبعد تطبيق البرنامج العالجي اد العينة أقل من المتوسط الفرضيالرهاب االجتماعي بين أفر 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة في متوسط : أظهرت النتائج ما يأتي

ده، توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطي درجات الرهاب االجتماعي قبل تطبيق البرنامج وبع
درجات الرهاب االجتماعي بين المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج، توجد فروق ذات 
داللة إحصائية في متوسطي درجات الرهاب االجتماعي بين المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج 

ة في متوسطي درجات الرهاب االجتماعي بين المجموعة وبعده، ال توجد فروق ذات داللة إحصائي
 .التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعي

خصائص رسوم عينة من مرضى الرهاب " بدراسته  (7112" )الغامدي "بينما استهدف 
االجتماعي ودالالتها الرمزية، اشتملت العينة ثالثة أفراد ممن يعانون من اضطراب الرهاب 

واألخرى  (40)وطالبة بكلية التربية تبلغ من العمر  (38)سن ، أحد أفراد العينة شاب في االجتماعي
، واستعان الباحث بمقياس الخوف االجتماعي الذي (43)توقفت عن إكمال دراستها وتبلغ من العمر 

، (3994)قام بإعداده محمد سالم القرني ، واختبار سلسلة الرسم التشخيصية ترجمة عوض اليامي 
التعبير الفني عكس مشكالت األفراد وكشف عن جوانب شخصيتهم من خالل : كانت أهم النتائجو 
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رموزهم الخاصة، يساعد العمل الفني الجماعي مرض الرهاب االجتماعي على التفاعل والمبادرة مع 
  .اآلخرين مما يعزز الثقة بالنفس لديهم ويدفعهم لمواجهة المواقف االجتماعية المختلفة

تطوير وتقييم حالة فردية للعالج " بدراسة  قامStoddard (7112 )" تودارد س"أما 
، وهدفت الدراسة إلى كشف مدى فاعلية العالج ، "السلوكي المعرفي المكثف للرهاب االجتماعي

مرضى في إحدى مراكز عالج القلق، تم تشخيصهم بأنهم يعانون من ( 2)وشملت عينة الدراسة 
قيق أهداف الدراسة قامت على أسلوب الحالة الفردية ضمن سلسلة من الرهاب االجتماعي، ولتح

المراحل المتعددة، وتم تقييم المخرجات باستخدام التقارير الذاتية المتعددة ومقاييس العالج السلوكي 
من أصل ( 2)المعرفي والجانب النفسي للرهاب االجتماعي والقلق واالكتئاب، وقد أظهرت النتائج أن 

منهم أظهروا مستوى التحسن نفسه بعد ثالثة شهور من ( 1)تحسنًا بشكل متوسط، وأن  أظهروا( 2)
 .المتابعة، ووصل اثنان من المرضى إلى درجة مرتفعة من الشفاء في نهاية العالج

أثر استخدام االنترنت والسعي للعالج "  Rosenthal (7112)" روسنتال "وفي دراسة 
، والتي هدفت إلى الكشف عن حجم استخدام "هاب االجتماعيعلى األفراد الذين يعانون من الر 

مشاركًا، أظهرت النتائج تحليل ( 342)االنترنت وارتباطه بالرهاب االجتماعي، وكانت العينة 
االرتباط وجود عالقة إيجابية دالة بين حجم استخدام االنترنت والدرجات على مقياس ليبوتيز، وتؤكد 

انون من الرهاب االجتماعي يستخدمون االنترنت كوسيلة لزيادة التفاعل النتائج أن األفراد الذين يع
 .االجتماعي بعيدًا عن أي جهد للحصول على العالج

فعالية استخدام العالج بالتعرض للواقع االفتراضي في "بدراسته  (7101" )عطية"كما أشار 
، إلى تبين فعالية استخدام برنامج العالج بالتعرض للواقع "التخفيف من الرهاب االجتماعي

االفتراضي في التخفيف من الرهاب االجتماعي لدى عينة من طلبة الجامعة، ولتحقيق أهداف 
طالبًا بالفرقة الثانية  40التجريبي، وأجريت على عينة قوامها الدراسة اعتمد الباحث على المنهج 

بكلية اآلداب في جامعة الزقازيق ممن يعانون الرهاب االجتماعي، وقسمت العينة إلى مجموعتين 
، تم تطبيق مقياس الفوبيا االجتماعية (إناث  2ذكور ،  2)، وضابطة (إناث  2ذكور ،  2)تجريبية 

لمجموعة التجريبية لبرنامج الدراسة القائم على العالج بالتعرض للواقع على العينة وتم تعريض ا
االفتراضي، وأظهرت النتائج عن فعالية برنامج العالج بالتعرض للواقع االفتراضي في تخفيف الفوبيا 

، والمجموعة (ذكور)االجتماعية، كما ال توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية 
 .في مقياس الرهاب االجتماعي البعدي والتتبعي( إناث)التجريبية 
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مقارنة العالج العقالني االنفعالي " بـ (7107" )شاهين و جرادات"وفي االتجاه نفسه قام 
السلوكي بالتدريب على المهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي لدى عينة من الطلبة 

طالبًا وطالبة في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر ( 140)المراهقين، وتكون مجتمع الدراسة من 
األردن، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق / رك وهم من المدرسة البطريركية الالتينية في الك

مقياسين للرهاب االجتماعي وقلق التفاعل االجتماعي وبناء على درجات الطلبة تم اختيار عينة 
طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم عشوائيًا إلى ثالث مجموعات، مجموعتين تجريبيتين ( 22)تكونت من 

وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن كاًل من  طالباً ( 32)ومجموعة ضابطة، وكل مجموعة من 
العالج العقالني االنفعالي السلوكي والتدريب على المهارات االجتماعية كان أكثر فاعلية من عدم 
المعالجة في تخفيف الرهاب االجتماعي وقلق التفاعل االجتماعي وكانت الفروق دالة إحصائيا 

أي األسلوبين العالجيين باختالف الجنس ولم يوجد  ، ولم تختلف فاعلية(0،02)بمستوى داللة 
 (.0،02)بينهما فروق ذات داللة إحصائية بمستوى داللة 

 التعقيب على الدراسات السابقة
هناك ندرة في التي تناولت موضوع الرهاب االجتماعي، يتضح من العرض السابق للدراسات 

في حدود علم  –عي عند الطلبة الموهوبين الدراسات التي تطرقت إلى معرفة مستوى الرهاب االجتما
ن كانت ال تمثل مسحًا شاماًل للدراسات في هذا المجال، ولكن في حدود ما تم   -الباحثتان  وا 

التمكن من الوصول إليه  يتبين أن معظم هذه الدراسات اقتصرت على إظهار طرق الكشف عن 
تناولت الرهاب االجتماعي عند الموهوبين  والدراسات التيالرهاب االجتماعي لدى الطلبة بشكل عام 

الجغيمان وتان ); 4002 ،ملص) ;(4030محمد، )  ;(2013حمادنة، ) هما دراسة
(4008Aljughaiman& Tan, );  تاتا(Tata, 2004)  ويمكن التعقيب على الدراسات المتوفرة ،

  :السابقة على النحو التالي
  قلق االجتماعي مثل دراسة العمرية في البحثت بعض الدراسات عن الفروق بين المراحل

وتوصلت إلى (  ,4008Aljughaiman& Tan)الجغيمان وتان ودراسة ( 4009، معمرية)
 .قلأن مستوى القلق االجتماعي مرتفع لدى المراحل العمرية األ

  يظهر الرهاب االجتماعي عادة في مرحلة المراهقة. 
 ين في القلق االجتماعي فقد أشارت معظمها أما الدراسات التي بحثت في الفروق بين الجنس

حمادنة، )دراسة إلى أن مستوى الرهاب والقلق االجتماعي مرتفع عند اإلناث كما في 
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ت فقد أشار ( 4030، عطية)، أما دراسة (4002شمسان، )و( 4009معمرية، ) ;(2013
 .إلى عدم وجود فروق بين الجنسين

  االجتماعي باألحكام السلبية على األحداث خصوصًا ارتباط الرهاب أشارت بعض الدراسات
 & Gunnar)و   (Tata, 2004)المستقبلية والتقييم السلبي لما بعد الحدث كما في دراسة

Marco, 2002 ) إلى وجود عالقة سالبة جوهرية بين ( 4002فايد، ) دراسة أشارتبينما
-شخصية)إليجابي للذات الرهاب االجتماعي وكل من صورة الجسم اإليجابية والمفهوم ا

 .(جسمية-اجتماعية
  أما الدراسات التي تناولت طرق العالج فقد أثبتت فاعلية كثير من البرامج العالجية مثل

تراضي،  العالج االنفعالي السلوكي، والتدريب على المهارات االجتماعية، والتعرض للواقع االف
 .والعالج المعرفي السلوكي

  وللحصول على عالج بدون جهد يستخدم األفراد الذين يعانون من رهاب اجتماعي االنترنت
 .(Stoddard, 2007)كوسيلة لزيادة التفاعل االجتماعي 

 الغامدي)رة والتفاعل مع اآلخرين يساعد العمل الفني الجماعي مرضى الرهاب على المباد ،
4002. ) 

 سابقة في جوانب عدة منها تحديد منهج الدراسة استفادت الدراسة الحالية من الدراسات ال
جراءاتها، وتقنين أدوات الدراسة على بيئتها، و اختيار أسلوب المعالجة اإلحصائي   وا 
المناسب لتحليل بيانات الدراسة الحالية، وأخيرًا االستفادة من النتائج التي توصلت إليها 

 .ومناقشة نتائج الدراسة الحالية سيرالدراسات السابقة وكذلك التوصيات التي عرضتها في تف
 إجراءات البحث الميدانية

 مرحلة التعليم الطلبة الموهوبين في  جميعالمستهدف هو  إن مجتمع البحث :البحث مجتمع
الطلبة الموهوبين في مدارس المرحلة ، أما مجتمع البحث المتاح فهو المتوسطة في دولة الكويت

 .التعليمية ومعلميهمالمتوسطة بمحافظة مبارك الكبير 
 طالبًا  (43)تم اختيار عينة استطالعية من مجتمع البحث الكلي قوامها  :الستطالعيةا البحث عينة

 .مرحلة التعليم المتوسطوطالبة من 
  اشتمل البحث على عينتين أساسيتين: عينة البحث األساسية : 
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تم اختيارهم (إناث 104ذكور،  89) طالبًا وطالبة( 391)اشتملت العينة األولية على : عينة الطلبة - أ
مدارس المرحلة المتوسطة بمحافظة مبارك الكبير التعليمية، وبعد تطبيق مقياس تقييم الصفات  من

 (. إناث 35ذكور،  32)طالبًا وطالبة ( 67)السلوكية للطلبة المتميزين بلغ عدد الطلبة الموهوبين 
( 21(في مدارس المرحلة المتوسطة بمحافظة مبارك الكبير التعليمية وبلغ عددهم  المعلمين عينة من - ب

 .معلمًا ومعلمة
 المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي، وقد تم اختياره لمالئمة المنهج : منهج البحث

لوصف مع البحث الحالي وأهدافه، فالمنهج الوصفي أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم 
ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو 

خضاعها للدراسة الدقيقة   (.4002ملحم ، )المشكلة وتصنيفها وتحليلها وا 
 :اقتصر البحث الحالي على األداتين التاليتين: أدوات البحث

لرينزولي ورفاقه المعرب والمقنن والمطور  متميزينمقياس تقييم الصفات السلوكية للطلبة ال: أوال  
 (.4002 ،4004، 3994، 3990)للبيئة العربية المترجم من قبل عبد الرحمن نور الدين كلنتن 

  رينزولي ورفاقه أعد هذا المقياس : وصف الصورة األصلية للمقياس(Renzulli/ Smith/ 
White/ Callahan/ Hartman ) والمقياس أداة صادقة لتقييم الصفات السلوكية للطلبة

أبعاد هي الصفات اإلبداعية والقيادية والدافعية والتعليمية، ( 2)المتميزين، ويتكون المقياس من 
عبارات، أما البعد الثالث ( 30)من )عبارات، ويتكون البعد الثاني ( 9)يتكون البعد األول من 

عبارات، وتتضمن كل عبارة أربع تقديرات، ( 8)ون البعد الرابع من عبارات، ويتك( 9)فيتكون من 
يطلب من المعلمين أن يختاروا أحد هذه التقديرات بما يتناسب مع الطالب المفحوص، وقد قام 

بتعريب المقياس وتقنينه على البيئة  ( 4002، 4004، 3990،3994)عبد الرحمن نور كلنتن 
 .العربية

 تم عرض المقياس في صورته األولية على أربع محكمين من : ينعرض المقياس على المحكم
أصحاب التخصص والخبرة في مجال علم النفس واختصاصيات نفسيات ذوات خبرة في مجال 
العمل مع الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم المتوسط وذلك بهدف التحقق من مالئمة عبارات 

وح اللغة المستخدمة في صياغة العبارة، إمكانية وض: المقياس من حيث تحقيقها للشروط التالية
مالحظة السلوك الذي تصفه العبارة، مناسبة العبارة للبعد الذي تنتمي إليه، مناسبة العبارة للفئة 
العمرية المستهدفة التي تطبق عليها المقياس، ومناسبة العبارة للبيئة الكويتية، وتم القيام بإجراء 

م االتفاق عليها ووجد أنها مناسبة، كذلك أشار بعض المحكمين إلى التعديالت المطلوبة التي ت
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ضرورة إشراك أكثر من معلم في تقييم الصفات السلوكية للطالب المفحوص لتكون االستجابة أكثر 
 .مصداقية

  ثبات وصدق المقياس: 
تم إيجاد مؤشر االتساق الداخلي للمقياس بحساب :صدق االتساق الداخلي:صدق المقياس - أ

 :معامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد كما هو موضح بالجدول التالي
 
 
 

 (0)جدول 
 رنزولي والبعد الذي تنتمي إليهمعامالت االرتباط بين عبارات مقياس 

 الصفات التعليمية الصفات الدافعية الصفات القيادية الصفات اإلبداعية
 االرتباط بالبعد العبارة االرتباط بالبعد العبارة االرتباط بالبعد العبارة االرتباط بالبعد العبارة

1 .708** 1 .764** 1 .804** 1 .912** 
2 .716** 2 .775** 2 .621** 2 .909** 
3 .735** 3 .521* 3 .605** 3 .795** 
4 .744** 4 .393 4 .741** 4 .912** 
5 .837** 5 .887** 5 .592** 5 .837** 
6 .501* 6 .624** 6 .543* 6 .865** 
7 .324 7 .645** 7 .705** 7 .863** 
8 .643** 8 .661** 8 .545* 8 .907** 
9 .435 9 .823** 9 .503*   
  10 .627**     

 0.05دال إحصائيا  عند مستوى داللة *   0.01دال إحصائيا  عند مستوى داللة ** 
 

المقياس، تمتعت بدرجة مرتفعة في ارتباطها يتضح من الجدول السابق أن غالبية عبارات 
معامالت غالبية ، وكانت (912. – 324.)بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وتراوحت مابين 
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مما يعد مؤشرًا قويًا التساق الفقرات فيما  ،(0.01)االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 
 .بينها وبين الدرجة الكلية للبعد

لكل بعد ( معامل كرونباخ ألفا، التجزئة النصفية)تم حساب  الثبات بطريقتين :ثبات المقياس -ب 
، وقد كانت معظم معامالت الثبات مرتفعةمما يدل على (4)من أبعاد المقياس كما يوضح الجدول 

 .أن المقياس يتمتع بثبات جيد
 (7)جدول 

 رنزوليمعامالت ثبات مقياس 

 التجزئة النصفية كرونباخ  ألفا األسلوب

 627. 795. الصفات اإلبداعية
 816. 863. الصفات القيادية
 774. 812. الصفات الدافعية

 960. 956. الصفات التعليمية
من خالل النتائج الموضحة بالجدول السابق تبين أن المقياس يتمتع بثبات مرتفع حيث  

في حين كانت قيم  (0.795 – 0.956)تراوحت قيم معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا بين 
 .(0.627 – 0.960)معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية تتراوح بين 

المترجم والمعدل ( Raulin and Wee, 1994)ولينووى لر مقياس الرهاب االجتماعي : ثانيا  
 .لقياس الرهاب االجتماعي( 4001)إلى البيئة العربية من قبل الدسوقي 

  رولين ووى أعد هذا المقياس :األصلية للمقياسوصف الصورة(Raulin and Wee, 1994 )
وذلك لقياس الرهاب االجتماعي ، والمقياس أداة صادقة للتعرف على األفراد الذين تنطبق عليهم 

المتعلقة بالرهاب االجتماعي، ( DSM-IV)محكات الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 
( 12)عامًا فأكثر، ويتكون المقياس المقياس من  34دءًا من عمر ويستخدم المقياس مع األفراد ب

، ويطلب من المفحوصين أن يختاروا (ال)أو ( نعم)عبارة أو فقرة، ويوجد أمام كل منها اختياران 
واحدة منهما والتي تتفق مع مشاعره وتصرفاته مع مواقف الحياة المختلفة، وقد قام الدسوقي 

 .نينه على البيئة العربيةبتعريب المقياس وتق( 4001)
 تم عرض المقياس في صورته األولية على عشر محكمين من  :عرض المقياس على المحكمين

أصحاب التخصص والخبرة في مجال علم النفس والتربية الخاصة، وذلك بهدف مراجعة المقياس من 
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بالرهاب  حيث دقة الصياغة اللغوية والعلمية ومدى مالئمة العبارة لمحك التشخيص الخاص
االجتماعي، و إبداء آرائهم في تعديل بعض العبارات أو استبدال كلمة في المقياس إلى كلمة أخرى، 

%  80وبناء على آراء السادة المحكمين وتوجيهاتهم تم القيام بإجراء التعديالت التي أجمع عليها 
 .من السادة المحكمين فأكثر سواًء بحذف جزء منها أو تعديلها

  تم التحقق من صـدق التكوينللمقيـاس بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين كـل عبـارة مـع :المقياسصدق
 يوضح هذه النتائج 1الدرجة الكلية للمقياس إليه والجدول 

 1جدول
 .معامالت االرتباط بين عبارات المقياس مع الدرجة الكلية

رقم 
 العبارة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

رقم 
 العبارة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1 .331* 8 .638** 15 .410** 22 .396** 29 .373* 
2 .456** 9 .423** 16 .587** 23 .400** 30 .468** 
3 .535** 10 .510** 17 .578** 24 .546** 31 .491** 
4 .321* 11 .349* 18 .561** 25 .593** 32 .414** 
5 .518** 12 .494** 19 .452** 26 .477** 33 .415** 
6 .361* 13 .354* 20 .673** 27 .429** 34 .311* 
7 .466** 14 .430** 21 .512** 28 .483** 35 .611** 
  * 0.05دال إحصائيًا عند مستوى 
   ** 0.01دال إحصائيًا عند مستوى 
  أن غالبيــة عبــارات المقيــاس، تمتعــت بدرجــة مرتفعــة فــي ارتباطهــا بالدرجــة  1يتضــح مــن الجــدول

ـــاس الكليـــة  ـــين للمقي ـــراوح ب وكانـــت ( 0.673 -  0.311)فقـــد جـــاءت معـــامالت االرتبـــاط فـــي تت
، ويتضح من مجمـل (0.01)غالبية معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من 

 .النتائج السابقة تمتع المقياس بصدق جيد
 تــم اســتخراج ثبــات المقيــاس باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ والتــي بلغــت قيمتهــا  :ثبااات المقياااس

كمـا تـم اسـتخراجه بطريقـة  وتعد هذه الدرجة قيمة مرتفعة لثبات المقياس، (0.895)للدرجة الكلية 
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، حيــــث بلــــغ معامــــل الثبــــات للدرجــــة الكليــــة وفــــق هــــذه الطريقــــة التطبيــــقثبــــات االســــتقرار بإعــــادة 
(0.831). 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
استخدمت الدراسة مقياس الرهاب االجتماعي، وقد طبق المقياس على عينة الدراسة النهائية التي 

مية في دولة طالبًا وطالبة في المرحلة المتوسطة في محافظة مبارك الكبير التعلي( 22)تكونت من 
 .الكويت

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: 

ما مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة : " لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري "الموهوبين بمرحلة التعليم المتوسطة بدولة الكويت؟

( 18.36)على مقياس الرهاب االجتماعي، حيث بلغ المتوسط الكلي لدرجات الطلبة الموهوبين 
مما يشير إلى وجود مستوى متوسط من الرهاب االجتماعي لدى الطلبة  ،(8.42)وبانحراف معياري 

على مقياس الرهاب االجتماعي الموهوبين توزيع مستويات أداء الطلبة استخراج كما تم الموهوبين،
 2مقياس كما هو موضح بالجدول حسب قيمة الدرجة الكلية لل

 2جدول 
 توزيع مستويات أداء الطلبة الموهوبين على مقياس الرهاب االجتماعي حسب الدرجة الكلية للمقياس

 النسبة العدد مستوى الرهاب
 22.4% 15 منخفض
 50.7% 34 متوسط
 26.9% 18 مرتفع
 100% 22 المجموع

 

، توزيع مستويات الطلبة الموهوبين على مقياس الرهاب االجتماعي حسب الدرجة 2يبين الجدول 
الطلبة الموهوبين كان مستوى أداؤهم على من   (50.7%)الكلية للمقياس، ويتضح من الجدول أن 

مما يشير إلى وجود مستوى متوسط من الرهاب االجتماعي  متوسطاً مقياس الرهاب االجتماعي 
الطلبة الموهوبين كان لديهم مستوى مرتفع من الرهاب االجتماعي، في من   (26.9%)لديهم، وأن
 . الطلبة الموهوبين لديهم مستوى منخفض من الرهاب االجتماعيمن   (22.4%)حين كان
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رهاب اجتماعي أقل من الطلبة الذين يعانون منه  وعلى الرغم من أن عدد الطلبة الذين يوجد لديهم
إال أن وجوده يمثل إحدى المشكالت التي قد تعوق عملية التعرف على مواهبهم وتنميتها وهذا ما 

، وترجع (4002)والقريطيJohnson (1991)  Karnes &أشار إليه كل من كارنس وجوهانسون 
إلى الحساسية المفرطة والشديدة لما ؤالء الطلبة الباحثتان نسبة الرهاب االجتماعي المتوسطة لدى ه

يدور في محيطهم المدرسي واالجتماعي بشكل عام والذي قد يقودهم إلى االنسحاب من المواقف، 
إضافة إلى حرصهم البالغ على تحقيق درجة عالية من االمتياز قدر اإلمكان والتفوق مما يدعوهم 

 ما يؤكد أهمية وجود البرامج العالجية واإلرشادية المناسبةذلك التقليل من أنشطتهم االجتماعية وهذا 
حيث أن رعاية الموهوبين التقتصر على مجرد إعداد البرامج التربوية التي تعنى بتنمية استعداداتهم 
العقلية ومواهبهم الخاصة فحسب إنما يتطلب أيضًا أن تكون هذه الرعاية شاملة من النواحي العقلية 

 .عية بما يحقق لشخصياتهم النمو المتكامل والمتوازنوالجسمية واالجتما
؛ ( 4034شاهين و جرادات،) ويمكن االستفادة إلى ما أشارت إليه الدراسات السابقة مثل دراسة  

الغامدي، )؛ (Stoddard,2007)؛ ستودارد((Rosenthal, 2009؛ روسنتال(4030عطية، )
يات عالجية أثبتت فعاليتها في تخفيف من استراتيج( 4002خليل، ) ؛ (4002شمسان،)؛ (4002

 .الشعور بالرهاب ، واضعين في االعتبار النواحي االجتماعية، النفسية ألفراد العينة
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: 

هـل يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد : " لإلجابة عن سؤال الدراسـة الثـاني الـذي يـنص علـى
فــي مســتوى الرهــاب االجتمــاعي بــين الطلبــة الموهــوبين بمرحلــة ( α = 0.05)مســتوى الداللــة 

 (t)تم استخدام اختبـار " ؟(ذكر، أنثى)التعليم المتوسطة في دولة الكويت باختالف متغير الجنس 
 . النتائجهذه  2ويوضح الجدول  (Independent Samples t_Test)للعينات المستقلة 

 2جدول
لدى طلبة المرحلة المتوسطة الرهاب االجتماعيللعينات المستقلة للفروق في متوسط ( t)نتائج اختبار 

 الموهوبين تبعًا للنوع االجتماعي

الداللة  tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطلبة الجنس
 المشاهدة

 0.018 2.42 7.96 15.84 32 ذكر
 8.27 20.66 35 أنثى
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في الدرجة الكلية للرهاب  لإلناثمن خالل الجدول السابق تبين أن المتوسط الحسابي 
من متوسط درجات الذكور  علىوهو أ (8.27)بانحراف معياري  (20.66)االجتماعي يساوي 

للعينات المستقلة إلى  (t)، وأشارت نتائج اختبار  (17.96)بانحراف معياري  (15.84)الذي بلغ 
أن الفرق الحاصل بين المتوسطين دال إحصائيًا إذ كان مستوى الداللة المشاهد أقل من مستوى 

أعلى منه ، مما يشير إلى أن مستوى الرهاب االجتماعي لدى اإلناث الموهوبات (0.05)الداللة 
 .الذكور الموهوبين لدى

)  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجاتتبين من خالل التحليل اإلحصائي السابق وجود 
، كما أشار التحليل اإلحصائي إلى أن الموهوبين على مقياس الرهاب االجتماعي( اإلناث  –الذكور 

مع دراسة  نتائج الدراسة الجاليةمستوى الرهاب االجتماعي لدى اإلناث أعلى من الذكور،  وتتفق 
حيث أكدت نتائج هذه الدراسات على أن مستوى  ،(4002شمسان، )ودراسة ( 4009معمرية ، )

العايد )الرهاب االجتماعي لدى اإلناث أعلى من الذكور،كما تتعارض الدراسة الحالية مع دراسة 
أن المعاقين الذكور يواجهون المشاكل في حياتهم اليومية  الدراسةحيث أثبتت ( 2010وآخرون، 

 .أكثر من اإلناث 
النفعال واإلحباط من أهم المشاكل النفسية التي تعاني منها اإلناث وذلك وترى الباحثتان االضطراب ا

بسبب تدني النظرة لهن في محيطهن االجتماعي والذي يعتبر محدود جدا مقارنة بالذكور ، كذلك قلة 
األنشطة الثقافية والترويحية وقلة الفرص المهنية لهن، وهي أسباب منطقية لحالة الرهاب االجتماعي 

هي المشكالت والصراعات الداخلية التي قد يعاني منها الموهوبين والتي أشار إليها جروان و  لديهن
(2002.)  

وتعزو الدراسة الحالية هذه النتيجة إلى أن الذكور أكثر مشاركة في الفعاليات واألنشطة المدرسية ، 
إلى سجل نشاط  وبالرجوع ،الخارجية كالمسابقات واالحتفاالتكما وأنهم األكثر في المشاركات 

الجماعات المدرسية، واألكثر تنوعا  الجماعات تبين أن مدارس الذكور هي األكثر عددا في أنشطة
؛ أضف إلى ذلك تفعيل هذه األنشطة خارج نطاق المدرسة، أي أن الذكور هم األكثر مشاركة أيضا

 .مجتمعية
  الثالثالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: 

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند : " الدراسة الثالث الذي ينص علىلإلجابة عن سؤال 
في مستوى الرهاب االجتماعي بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين ( α = 0.05)مستوى الداللة 
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  (Independent Samples t_Test)للعينات المستقلة  (t)تم استخدام اختبار " في دولة الكويت؟
 . النتائجهذه  2ويوضح الجدول 

 2جدول
للعينات المستقلة للفروق في مستوى الرهاب االجتماعي بين الطلبة الموهوبين وغير ( t)نتائج اختبار 

 الموهوبين

 tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطلبة الطلبة
الداللة 
 المشاهدة

 8.42 18.36 67 الموهوبين
2.74 0.007 

 6.74 21.75 84 الموهوبين غير
 

في الدرجة  للطلبة غير الموهوبينمن خالل الجدول السابق تبين أن المتوسط الحسابي 
من متوسط  علىوهو أ (16.74)بانحراف معياري  (21.75)الكلية للرهاب االجتماعي يساوي 

، وأشارت نتائج اختبار  (8.42)بانحراف معياري  (18.36)الذي بلغ  لطلبة الموهوبيندرجات ا
(t)  للعينات المستقلة إلى أن الفرق الحاصل بين المتوسطين دال إحصائيًا إذ كان مستوى الداللة

، مما يشير إلى أن مستوى الرهاب االجتماعي لدى (0.05)المشاهد أقل من مستوى الداللة 
 .لطلبة الموهوبينأعلى منه لدى الطلبة غير الموهوبينا

لما ن أن من أهم أسباب تدني الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين هو وترى الباحثتا
الشخصية التي غالبًا ما يتحلون بها كاإلقدام وعدم التردد  يتمتعون بهم من خصائص سمات

والتحلي بقدر عالي من الثقة بالنفس والنظر بشكل إيجابي للذات والقدرة العالية على ضبط النفس، 
تهم االجتماعية واالنفعالية فهم أكثر مياًل إلى الصداقة وصحبة اآلخرين إضافة إلى ذلك سما

ولديهم قدرة عالية في التأثير على اآلخرين كما وأنهم يتمتعون بإتزان انفعالي عالي كل هذه 
األسباب تعتبر مقومات لبناء الشخصية والسلوك االجتماعي السوي البعيد عن االضطراب 

 .والمشكالت النفسية
حيث كشفت هذه Tata(2004 ) " تاتا"مع نتائج دراسة  تسقةاءت نتائج الدراسة الحالية موقد ج

أسبابًا ترتبط بهم شخصيًا حول مدى توقعهم لألحداث السلبية أكثر من  أن القلق يعود إلىالدراسة 
الي التحصيل و المهنة المستقبلية وهذا ما أكد عليه قاسم األحداث اإليجابية، وخاصة في مج

واتفق مع الدراسة الحالية حيث يرى أن الموهوبين يمرون خالل دراستهم بعدد كبيرًا من ( 4034)
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المشكالت والصعوبات التي يرجع أسباب بعضها إلى التفكير في مستقبلهم، لذلك هم يعانون 
ًا، يظهر من خالل أساليب سلوكهم وكالمهم والوسائل الدفاعية صراعات نفسية وقلقًا وخوفًا اجتماعي

 .التي يتبعونها
 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع: 
ما طرق التغلب على الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين : " لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث 

 ؟في الكويت من وجهة نظر المعلمين
تم توجيه سؤال مفتوح للمعلمين لمعرفة طرق التغلب على الرهاب االجتماعي لدى الموهوبين من 

 : وجهة نظرهم كونهم األقرب لطالبهم، وتم تلخيص وتحليل اإلجابات على النحو التالي
 

 دور األسرة في التغلب على الرهاب االجتماعي : المحور األول 
لدى أبنائهم وكذلك االهتمام بالحاجات النفسية االهتمام بمشكلة الرهاب االجتماعي  .3

 .واالجتماعية والتربوية والثقافية ألبنائهم والبحث عن الحلول لمشاكلهم وحاجاتهم
الكف عن انتقاد ابنهم المصاب بالرهاب االجتماعي أو السخرية منه ألن ذلك يعمل على  .4

 .تعزيز الرهاب
 .تصرف في المواقف االجتماعيةتشجيع أبنائهم والثناء عليهم عندما يحسنون ال .1
 .إعطائهم الثقة بأنفسهم واحترام رغباتهم وآرائهم الشخصية .2
 .توفير الفرص االجتماعية المناسبة ألبنائهم حتى يتفاعلوا مع اآلخرين .2
الحرص على اصطحاب أبنائهم في األماكن المزدحمة باآلخرين كالحدائق واألسواق  .2

 .وتشجيعهم على مخالطتهم
 .ل مع اآلخرين مثل المشاركة بالرحالت واألندية المختلفةتوفير التواص .2
 .تشجيع أبنائهم المصابين بالرهاب االجتماعي على توسيع دائرة األصدقاء والزمالء .8

 .حضور المحاضرات والندوات التي تناقش موضوع الرهاب. 30
 . اإلطالع على المقاالت والدوريات المهتمة بمشكلة الرهاب االجتماعي.33    

 .إشراك أبنائهم الموهوبين في المسابقات المحلية. 34    
 . اصطحاب أبنائهم المصابين بالرهاب إلى استشاري أو اختصاصي نفسي لمتابعة الحالة.31    
 البحث عن العالج االجتماعي لتخفيف الضغوط على أبنائهم الموهوبين الذين يعانون من . 32    
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 .الذين يزيدون الرهاب لدى الحالة رهاب اجتماعي وتصحيح ممارسة كثير من الطلبة         
 . العمل على تقوية الوازع الديني والتشجيع على الزواج المبكر. 32   

 دور المدرسة في التغلب على الرهاب االجتماعي : المحور الثاني 
 .إقامة المحاضرات والندوات التي تسهم حل مشكلة الرهاب االجتماعي لدى الموهوبين  .3
 .تفعيل دور األخصائي النفسي في متابعة وعالج الطلبة الذين يعانون رهاب اجتماعي  .4
 .تقديم برامج عالجية معرفية وسلوكية لتخفيف االضطراب السلوكي .1
 .رهاب االجتماعيتقديم جلسات عالجية وتدريبات استرخاء لخفض ال .2
 فتح باب التواصل والتعاون مع األسرة لمساعدة الطلبة الذين يعانون من الرهاب االجتماعي .2
الحرص على التواصل مع األسرة منذ بداية العام الدراسي من أجل متابعة الحالة التي تعاني  .2

 .من الرهاب االجتماعي
 .في فعاليات وأنشطة المدرسة فتح مجال للحوار والمناقشة مع الطلبة ومشاركتهم دائماً  .2
 .تشجيع الطلبة على المشاركة بنشاط الجماعات .8
 .تشجيع الطلبة على المشاركة في أنشطة المدرسة الخارجية كالمعسكرات والرحالت .9

إشراك الطلبة في دورات تدريبية وحضور ندوات وورش عمل تساعد في تخفيف  .30
 .الرهاب لديهم

طالب الموهوب والعمل على تنمية موهبته وتشجيعه كي اهتمام معلم التربية الخاصة بال.33
 .يثق بنفسه أواًل بالفصل ثم مشاركته في األعمال الجماعية مع زمالئه خارج الفصل

مهارات اجتماعية  الموهوبيندمج الطلبة الذين يعانون من رهاب اجتماعي مع طلبة .34
 .عالية

 دور النظام التعليمي في التغلب على الرهاب االجتماعي : المحور الثالث 
 .االستشارية النفسية واالجتماعية استحداث إدارة تعنى بالموهوبين تقدم الخدمات .3
 .المشاركة بالمؤتمرات التي تعنى بالمشاكل النفسية للموهوبين .4
 .التعاون مع المراكز والجهات المتخصصة ذات العالقة .1
 .الكوادر المتخصصة في االستشارات النفسية واالجتماعية والتربوية للموهوبينإعداد  .2
تدريب االختصاصيين في المدارس على تقنيات اإلرشاد الجمعي لما له من فاعلية في تنمية  .2

 . المهارات االجتماعية وبالتالي التخفيف من ضغط الرهاب االجتماعي
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لدى الطلبة  من وجهة نظر المعلمين االجتماعيوترى الباحثتان أن طرق التغلب على الرهاب 
عطية  ;Rosenthal (4009)روسنتال  ;(4034" )شاهين و جراداتالموهوبين تتفق مع دراسة 

في وسائل العالج والتغلب من الرهاب االجتماعي من خالل تعريض الطلبة للواقع ( 2010)
والتعبير بالرموز والرسومات الداللية والتخفيف االفتراضي واستخدام وسائل مساندة للعالج كاالنترنت 

 .من حدة األعراض المصاحبة التي تمت اإلشارة إليها في اإلطار النظري
  توصيات الدراسة في ضوء ما توصلت إليه من نتائج وما قدمته من تفسيرات: 
اهتمام النظام التعليمي برعاية الموهبة من خالل وضع االستراتيجيات المتصلة بتحديد  .3

 .وتعمل على تنمية مواهبهم التي تتناسب مع خصائصهمالموهوبين 
 .توسيع نطاق البحوث العلمية في مجال المهارات االجتماعية والنفسية للطلبة الموهوبين .4
المسائية التي تجمع الطلبة الموهوبين والتي يأمل أن تعزيز موهبة الطلبة من خالل األندية  .1

 .توفر لهم مواقف اجتماعية فعالة ومريحة
اهتمام المدرسة بتوسيع نطاق األنشطة الجماعية للموهوبين منهم بشكل خاص والتي توفر  .2

 .لهم مساحة أكبر للتواصل والتفاعل االجتماعي
ين فرص متكافئة للمشاركة في األنشطة أن تتيح اإلدارات المدرسية لجميع الطلبة الموهوب .2

 .المتنوعة التي تقيمها المدرسة
اهتمام األسرة بمشكلة الرهاب االجتماعي لدى أبنائهم وكذلك االهتمام بالحاجات النفسية  .2

 .واالجتماعية والتربوية والثقافية ألبنائهم والبحث عن الحلول لمشاكلهم وحاجاتهم
هات في المشاركة الجادة في عالج الرهاب االجتماعي تفعيل دور المعلمين واآلباء واألم .2

ألبنائهم الموهوبين، وذلك من خالل عقد دورات توعية بصورة دورية لآلباء يقيمها مكتب 
 .الخدمة النفسية بالمدرسة

  :قائمة المراجع
 المراجع العربية: أوال  

  والمتفوقين في مدينة مشكالت الطلبة الموهوبين (. 2012)أبوهواش، راضي محمد جبر

 . 11-16، (1)1المجلة التربوية الدولية المتخصصة،  .الباحة من وجهة نظرهم

 مصر. اإلرشاد النفسي ألسر األطفال غير العاديين(. 3992. )أحمد، مصطفى حسن :
 .جامعة عين شمس
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 مشكالت الطالب الموهوبين بالسعودية وعالقتها بعدد(. 4002. )األحمدي، محمد بن عليثة 
المؤتمر العلمي العربي الرابع لرعاية الموهوبين والمتفوقين تنظمه مؤسسة .من المتغيرات

-3)الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين و المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين
 .، عمان، األردن(29

 ات الفروق في مركز التحكم ومفهوم الذ(. 2011.)أنو، فاطمة أحمد و شنان، أحمد محمد
المجلة العربية لتطوير التفوق بجامعة . بين الموهوبين والعاديين من تالميذ مرحلة األساس

 .334-99، (1) 7العلوم والتكنولوجيا اليمنية، 
 ،الصحة منظور من دراسة مشكلة؟ أهي الموهبة( 4004) أحمد عبدالرقيب البحيري 

 الموهوبين تربية" عنوان تحت الخامس العلمي للمؤتمر مقدمة عمل ورقة النفسية،
  .أسيوط جامعة_ التربية كلية ،"واإلبداع التميز عصر إلى المدخل: والمتفوقين

 دار الزهراء: الرياض. الموهبة والتفوق العقلي(. 2010. )بدر، اسماعيل. 

 القلق االجتماعي وعالقته (. 4002. )البناء، حياة و عبد الخالق، احمد و مراد، صالح
 493، (32)،المجلددراسات نفسيةبالتفكير السلبي والتلقائي لدى طالب في جامعة الكويت، 

-134. 
 لفئات الخاصة خصائصها وأساليب رعايتها اجتماعيا  ا(. 4003. )التراميسي، سعيد محمد

 .مطبوعات كلية التربية، جامعة األزهر: القاهرة. (4ط)وتربويا  
 أساليب الكشف عن الموهوبين والمتفوقين (. 4004. )جروان، فتحي عبد الرحمن

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. ورعايتهم
 دار الفكر : عمان(. 4ط) الموهبة والتفوق واإلبداع(. 4002. )جروان، فتحي عبد الرحمن

 .وزيعللنشر والت
 مستوى الرهاب االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين في (. 2013. )حمادنة، برهان محمود

 2المجلة الدولية التربوية المتخصصة، . مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز في األردن
(7) ،402-443. 

 مدى فاعلية العالج العقالني واالنفعالي (. 4002. )خليل، عبد اهلل محمد عبد الظاهر
. والتدريب التوكيدي في خفض الفوبيا االجتماعية لدى الطالب المعلمين بجامعة آسيوط

 .، كلية التربية بآسيوطرسالة دكتوراة
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 خصائصهم، : ا  المتفوقون عقلي(. 4003. )سليمان، عبد الرحمن سيد و أحمد، صفاء غازي
 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. اكتشافهم، تربيتهم، مشكالتهم

 مقارنة العالج العقالني االنفعالي (. 4034. )شاهين، فرنسيس و جرادات، عبد الكريم
مجلة جامعة . السلوكي بالتدريب على المهارات االجتماعية في معالجة الرهاب االجتماعي

 .3494 -3420، (2) 42، (نيةالعلوم اإلنسا)النجاح لألبحاث 
 الموهبة والتفوق العقلي : أطفال عند القمة(. 4004. )الشربيني، زكريا و صادق، يسرية

 .دار الفكر العربي: القاهرة. واإلبداعي
 دار الفكر العربي: القاهرة. المشكالت النفسية عند األطفال(. 4030. )الشربيني، زكريا. 
 في مرضى ( سلوكي-معرفي)برنامج عالجي (. 4002. )شمسان، رضية علي محمد

، المركز الوطني للمعلومات، رسالة دكتوراة. دراسة نفسية تجريبية: الرهاب االجتماعي
 .الجمهورية اليمنية

 متحدو اإلعاقة من منظور الخدمة االجتماعية(. 3999. )صالح، عبد الحي محمود .
 .فة الجامعيةدار المعر : االسكندرية

 عمان. الموهبة واإلبداع، طرائق التشخيص وأدواته المحوسبة(. 3994. )صبحي، تيسير :
 .دار التنوير والنشر العلمي

      العايد، واصف محمد و عبداهلل، جابر محمد و عصفور، قيس نعيم والثبيتي، عوض
جامعة  المشكالت التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في(. 4030.)عواض
ديسمبر  1دراسة تم الحصول عليها من موقع هيئة أعضاء التدريس بتاريخ  .الطايف
 . www.faculty.mu.edu.sa:  ، عبر الموقع اإللكتروني7107

 فاعلية برنامج عالجي في خفض حدة الرهاب االجتماعي (. 4002. )سهام، عبد الحميد
مركز اإلرشاد ، السنوي الثاني عشرالمؤتمر ، لدى مرضى السرطان في مرحلة المراهقة

 .مصر، جامعة حلوان، النفسي
 االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة األسباب (. 4003. )عبد المعطي، حسن

 .دار القاهرة للكتاب: القاهرة. واألعراض والتشخيص والعالج
 القاهرة. الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة (.4001. )عبدالغفار، أحالم رجب :

 .دار الفجر للنشر والتوزيع
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 فعالية استخدام العالج بالتعرض للواقع االفتراضي (. 4030.)عطية، أشرف محمد محمد
وقائع المؤتمر اإلقليمي . للتخفيف من الرهاب االجتماعي لدى عينة من طالب الجامعة

 .، رابطة األخصائيين النفسيين المصرية(3022-3041) الثاني لعلم النفس
 دار الخريجين للنشر : الرياض(. 4ط) اإلرشاد النفسي والتربوي(. 4000. )محمود، عقل

 .والتوزيع
 مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. الطب النفسي المعاصر(. 4001. )عكاشة، أحمد. 
 سمات وخصائص الطلبة (. 4034. )عياصرة، سامر مطلق و إسماعيل، نور عزيزي

المجلة العربية لتطوير التفوق . الموهوبين والمتفوقين كأساس لتطوير مقاييس الكشف عنهم
 .332-92، (4) 3بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية، 

 قية لدى طالب المرحلة تنمية القيم األخال (.4009. )العيسى، علي بن مسعود بن أحمد
رسالة ماجستير، . المتوسطة من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية بمحافظة القنفذة

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية
 خصائص رسوم عينة من مرضى الرهاب (. 4002.)الغامدي، طالل عبد اهلل حسن

رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، . "الةدراسة ح"االجتماعي ودالالتها الرمزية 
 .المملكة العربية السعودية

 الرهاب االجتماعي وعالقته بكل من صورة الجسم ومفهوم (. 4002. )فايد، حسين علي
 .29-3، (02)مجلة اإلرشاد النفسي في مصر، . الذات لدى طالبات الجامعة

 في ( اآللي)جتماعي وعالقته بالتفكير الذاتي أفكار القلق اال(. 4000. )الفخراني، خالد
، المؤتمر الدولي السابع عشر، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين ضوء الضغط واالستثارة

 .133 -421شمس، ص ص  
 دار الفكر ناشرون وموزعون: عمان. مدخل إلى الصحة النفسية(. 4034. )قاسم، محمد. 
 خصائصهم واكتشافهم : هوبون والمتفوقونالمو (. 4002. )القريطي، عبد المطلب أمين

 .دار الفكر العربي: القاهرة. ورعايتهم
  اتجاهات معاصرة في رعاية وتنمية مهارات ذوي (. 4008)مجيد ، سوسن شاكر

 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. االحتياجات الخاصة
 مجلة التربية . قلق الذكاء لدى طلبة مدرسة الموهوبين(. 4030. )محمد، أسامة حامد

 .423-442، (2) 32،والعلم
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 المؤتمر . اكتشافه وأساليب رعايته: الطفل الموهوب (.4004. )محمد، عادل عبداهلل
 .العلمي الخامس لكلية التربية بجامعة أسيوط

 الكويت. تقرير عن مسيرة رعاية الطلبة الفائقين بدولة الكويت(. 2001. )المشعان، دالل :

 .نة العامة للتربية الخاصةوزارة التربية، األما

 معاجيني، أسامة والثبيتي، عوض والخريجي، فاطمة والقدومي، محمد وهويدي، محمد .
واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي (. 4009)

 .األمانة العامة: الرياض. بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 المواقف المثيرة، نسب االنتشار،الفروق بين : القلق االجتماعي (. 4009. )معمرية، بشير

-312، (77-70)مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، . الجنسين وبين مراحل عمرية
329. 

 ترجمة تطوير وتقنين عبد الرحمن نور . )مقياس تقييم الصفات السلوكية للطلبة المتميزين
 1الحصول عليه من موقع الدكتور عبد الرحمن نور الدين كلنتن بتاريخ تم ( الدين كلنتن

 :  ، عبر الموقع اإللكتروني7107نوفمبر 
http://faculty.ksu.edu.sa/cluntun1/arabic2/default.aspx?PageVie

w=Shared 
 دار السيره: عمان. مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 4002. )ملحم، سامي محمد. 
 ،العالقة بين الرهاب االجتماعي وتقدير الذات لدى عينة من طالب (. 2007. )زينب ملص

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن (.رسالة ماجستير غير منشورة)الجامعة األردنية 
 مشكالت الصحة النفسية للمبدعين من تالميذ (. 4001. )منسي، محمود عبد الحليم

دار المعرفة : اإلسكندرية.والموهبة في التعليم العاماإلبداع : المرحلة اإلعدادية، في 
 .الجامعية

 في الموهوبين لرعاية العلمية األساليب (.3991. )فيصل بن محمد الهاشمي، الشريف 
 .النصر دار: بيروت. العربي الوطن
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