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 الملخـص

هددت ه هددددر سةتإسسددع فةدددت اتددرا ساسدددةرساتيتاس سةمااددع سةةددد  ي ددةمت  ا سة  ه بددد    دد   ر  دددع 
ع ة ةتا دددع  دددر سالجددداإ سالة اتتدددع سةةددد  ارس دددا اوددديت. ا تددد ه   دددع سة  هددد بته. سسدددةيتس هددددر سة رسهقددد

سةدددق مت ددو  ددروم و  ة ددا   (The stigma of Giftedness Paradigm)سةتإسسددع فةددت ج دد صم سة ادد ع 
(Cross and Coleman, 1993) وألغدددرسل سةتإسسدددع سسدددةمت ه اددد إل  تربدددع و تتةدددع تددده سسدددة اجع .

وسسددةمرله  تايترهددا ودااس  (Swiatek, 2001)  سةةدد  دتددتا ا سدد يااك (SCQ)ة ددات  سةةتا ددع سال
 اتم ا وج اا ا  ه خالل اط تق ا ت ت تتياس  ه سة  ه بته. 

( تا ددداط   ددده 41و 41( طاة ددداط وطاة دددع ارسو ددده دت ددداإها بدددته  222اشددد  ه تتيدددع سةتإسسدددع  ددده  
ه ت ت ا ا إل  تربددع و تتةددع  دده سسددة اجع سةةتا ددع سخةتروس ة تإسسع     تإسع سةت بتع ة   ه بته. ط ق

سالة دددددات   ددددد    سمدددددي اددددد.تع ل تتدددددع. بتيددددده سةيةدددددام  ولددددد د  تدددددع ةدددددت  د دددددرسد سةتتيدددددع اسدددددةمتسم 
سسةرساتيتاس سةةتا ع سالة ات  سةة  اض ية ا سسة اجع سةةتا ع سالة ات ، فص ارسو دده سةي دد ع سة   يددع 

رساتيتاس سةةتا دددددع   دددددا ت  دددددة ا دبتددددداد ساسدددددة اجع بدددددته ة ط  دددددع سةدددددديه سمدددددروس بددددد ج ا ي دددددةمت    سسدددددة
 ( ت ت سسةرساتيتع   اتتل سالخريه. %24.8( ت ت سسةرساتيتع فج اإ سة  ه ع فةت  31.45% 

فّ  سة  هدددد بته ي سل دددد   »ف  سةيةددددام  سةةدددد  ا ادددد ه فةت ددددا سةتإسسددددع اددددتتا ول ددددع سةي ددددر سةقام ددددع   
 دده  (Cross and Coleman 1993) دده  ددروم و  ة ددا       اؤيت  ا اقتم بو  ع«. تغ طاط  سلة اتتع

د  اودديتي سةطاةددن تدد ه   ددع سة  هدد بته ييت ددو يةتددرل فةددت سةشددت إ ب جددو  مة ددي تدده سالخددريه   ددا 
يددؤدق فةددت سا اتددو سسددةرساتيتاس  تتيددع ة ةم.تددي  دده هدددس س   ددام. واقددتم هدددر سةيةددام   ؤ ددرسط ت ددت 

بتإلددع ج ددداس  ياسددد ع ب تددب ي  ددده ستة اإهدددا  الم دددع  اددتا سسدددة اجع سةةتا دددع سالة ددات  وت دددت ا ةت دددا
ة ةط تددددا سةي تدددد  وألغددددرسل سة  دددددب، فص ارسو ددددده متدددددا  تا دددددالس سة  ددددداس سة   دددد بع بطريقددددع فتددددادل 
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( ت دددت بتدددت فج ددداإ 4.22( ت دددت بتدددت اق دددع سةر ددداا و 4.31بدددته    (Test-retest method)ساخة دددداإ
 سة  ه ع. 

جددددر  دددع  دددده سةيددديت وسةت ددددر  ددد  سسددددةرساتيتاس سةةتا ددددع   دددا هددددت ه سةتإسسدددع فةددددت سة شدددي تدددده د
سة  ةمت ع،  تب ا ددته د  س جدداث د  ددر  ددتالط  ج دداإ سة  ه ددع  دده سةددد  إ، ود  سةط  ددع سأل  ددر    دداس 

(  د  ددددر  دددتالط اسددددةمتسم سسددددةرساتيتة  فج ددداإ سة  ه ددددع و  ددداتتل سالخددددريه  دددده 41و 48و 43سةت دددر 
ا شددي سةيةددام  تدده  ددروا صسس داةددع ف وددامتع يمودد    تا دداط(. وةددا41سةط  ددع سألاددغر    ددع ت ددر 

 ا.اتع  ع  ه سةييت وسةت ر.
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 ةـمقدم -4
 Terman and Oden, 1925; Burks, Jensen and)تريمللان ورقاقلل   إليلل اليهغم مما توصلل   على الر

Terman, 1930)  مللن نتللادل تللدأ علللى أن اتوهللوبا نتوللجلون بللالدمو االسللما اتت للدم واالسللت رار
هلل    عدندة حللوأ مللا تتولل  بلل جتماعا م ارنة بزمالدهم العادنا، وما توصلت إلي  دراسات اال

 Coleman and)إال أن عدداً من الدراسات احلدنثللة  (Silverman, 1993a)الجلئة من تكي  نجلسا 

cross, 1988; Buescher and Higham, 1989; Coleman and Sanders, 1993; Cross and Coleman, 

1993; Manor- Bullock et al., 1995)   خلولللت إن أن اتوهلللوبا وخووصلللاً اتتميلللزنن ملللدهم
نواجهللون علللى األغلللا صللعوبات اجتماعيللة اوللرية لللدن عللاولتهم تكللونن عالقللات اجتماعيللة أو 
أاادمييللة مللر أقللراقم. قت لللدم اتوهللوبا علللى تمالدهللم   األلللاالت اتعرقيللة واألاادمييللة، وتجللللوقهم 

وتدوع اهتماماهتم، واختالف اجتاهاهتم وقيمهم حللت ترورهلللم ا،ل للا، والررن للة اللل     ال راءة،
ندراون هبللا العللاع  معلهللم عتلجلللا عللن أقللراقم مللن ذوع اإلمكانلللات العادنللة ممللا ن للل  مللن ت ولل  

 .(Tannenbaum, 1962; Brown & Steinberg, 1990)تمالدهم هلم 
ستدد   تكوندها إن وجود عوام  مشللةاة بللا األقللراد   وباعتوار أن العالقات اإلنسانية ت 

، ملللن الرويعلللا أن نترلللور للللدن اتوهلللوبا (Gross, 1993)االهتماملللات واتعت لللدات واإلمكانيلللات 
. وإن ع (Coleman & Sanders, 1993; Janos et. al, 1985)شللعور بللخمقم عتلجلللون عللن أقللراقم 

سللللليعت دون بلللللخمن اوخلللللرنن نلللللدراوقم اللللل ل   نتشلللللك  للللللدنهم هللللل ا اإلحسلللللا  قلللللإقم ملللللر ذلللللل 
(Coleman & Cross, 1988)  ومللن وجهللة ندللر عللدد مللن الوللاحثا .(Delisle, 1984; Buescher, 

1985; Coleman, 1985; Janos, et al., 1985; Guskin, et al., 1986; Coleman and Cross, 1988)  
 هم عللن إقامللة عالقللات اجتماعيللة قد نكون تشك  ه ا الشعور مودر إشكاأ هلم، ألن  سلليعي

 مداسوة مر أقراقم من غري اتوهوبا.
مواجهللة هلل ا الشللعور قللإن اتوهللوبا قللد نلىلللخون عمللداً إن إخجلللاء مللوهوتهم أو عاولللة الت جليلل  و  

مللن إاهارهللا   عاولللة مللدهم لكسللا ال وللوأ االجتمللاعا مللن تمالدهللم أو إن اتوللاع أسللاليا خاصللة   
لللدنهم  مللر الوللعوبات االجتماعيللة اللل  تدشللخم نتيىلللة لوجللود اتوهوللة (discrete coping strategies)التعاملل  

(Tidwell, 1980; Delisle, 1984, Buescher, 1985; Coleman, 1985; Zigler & Farber, 1985; 

Coleman and cross, 1988; Buescher and Higham, 1989; Tannenbaum, 1991). 
سعون جاهدنن ليكونللوا أعءللاء م وللولا مللمن االماعللة اللل  ندتمللون وألن أغلا األطجلاأ ن 
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إليها سيكونون على اسللتعداد لت للدك الكثللري لتل يلله ذللل . وهدللان عللدد واقللر مللن الولللو  اللل  
اتتللواترة احلللدو  بللا اتوهللوبا بوصللجلها  (Underachievement)تجلسر حاالت التجلرنط التلويلا 
  (Tannenbaum, 1983). ئة العمرنة نجلسها عاولة لكسا قووأ الزمالء من الجل

مشكلة العزلة االجتماعيللة ورقللز الللزمالء، والوحللدة، ومشللاعر االغللةاا اللل  نواجههللا اتوهوبللون إن 
 ,Janos 1983; Gross)هبللا اوخللرون  ندراهمليست بالءرورة بسوا متيزهم ولكدها تدشخم عن الررن ة ال  

 معانللاهتم مللن الءللفط الدجلسللاتكون سللوواً    واتدرسون والزمالء. قالتوقعات ال  تءعها األسرة (1993
(Tomchin and Callahan, 1996)  أو الشلل  أو ااجلللاد ت للدنر اللل ات الداشللم عللن ا،للوف مللن

.  وامللللا ن للللة  (Powell and Haden, 1984)عللللدم إمكانيللللة ي يلللله مللللا نتجللللله ومللللوهوتهم العاليللللة 
تزنللللد    (perfectionism)الكملللاأ  ونللللزعتهم  لللوقلللإن حساسللليتهم العاليلللة  (Sisk, 1982)سيسللل  

ذاللاًء مللن تمالدهللم اللل نن ميتلكللون  االعت للاد بللخمقم أقلل إحساسهم بعللدم الكجلانللة، ممللا نللدقعهم إن 
م درة عادنة. وقد نعت للد بعللز اتوهللوبا بللخمقم ال نتمتعللون بلل ل  اتسللتون مللن ات للدرة واللل ااء  

اً بلللللا،وف ملللللن أن نكتشلللللجلوا  ونددلللللر إلللللليهم املللللا نلللللدراهم اوخلللللرون، مملللللا  لللللله للللللدنهم إحساسللللل
اللل  أشللارت  (The Imposter Phenomenon)بوصللجلهم عللادعا. وهللو مللا نعللرف بدللاهرة االدعللاء 

 .(e.g. Clance, 1985; Harvey and Katz, 1985)إليها عدة دراسات 
  (Goffman Stigma, 1963 in Cross and Coleman, 1993)وانرالقاً من ندرنللة الوصللم الوقمللان 

 (Becker, 1963)لويكللر،  (Social deviance theory)اللل  ترللورت عللن ندرنللة اال للراف االجتمللاعا 
هلللم ندللللرف علللن أداء ألن (Labeled)أن اتوهلللوبا نتعرملللون للوصلللم  (Kwan, 1992)اعتلللو الللوان 

. وانسلللللىلاماً ملللللر وجهلللللة الددلللللر هللللل   مملللللا معلهلللللم عتلجللللللا علللللن اوخلللللرنن ملللللن تمالدهلللللم اتتوسلللللط
 Coleman and Cross, 1988; Coleman and Sanders, 1993; Cross)م عللدد مللن الوللاحثا اسللت د

and Coleman, 1993)  تعوللري الوصللمة(Stigma) العالمللة اتميللزة  أو(label)   لإلشللارة إن احلالللة اللل
 تدشللللخم عللللن ا،للللوة اللللل  ميللللر هبللللا اتوهوبللللون   اتدرسللللة. واعتللللووا أن هلللل   العالمللللة اتميللللزة سللللتكون
مسللخولة عللن تشللونق العالقللات االجتماعيللة الرويعيللة اللل  ميكللن أن تدشللخم بللا اتوهللوا وتمالدلل  

 ;Janos et al., 1985) -الوللاحثا وامللا اقللة  عللدد مللن - ألرد أنلل  اعت للد بوجودهللا. ومللن سللوء احللل 

Coleman and Cross, 1988; Kwan, 1992; Coleman and Sanders, 1993; Cross and Coleman, 

1993; Manor-Bullock et al., 1995)   أّن العالمة اتميزة اللل  تللرتوط بتميللز اتوهللوبا وبومللعهم ،
مكانللة مرموقلللة ال تكجلللل  هللللم بالءللرورة احلولللوأ عللللى ال ولللوأ والت للدنر ملللن اوخلللرنن. قهلللا عللللى 
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نولللللد اوبلللاء والرقللللاس واتدرسلللا ممللللا  بالتوقعللللات العاليللللة ملللن قولللل  -امللللا أسللللجلدا-ن للليز ذللللل  تلللرتوط 
. مثلل  هلل   التوقعللات اتتزانللدة قللد تولللد لللدن اتوهللوبا (Freeman, 1979)لللدنهم مللفراً إمللاقياً 

توقعلللات ذاتيلللة غلللري واقعيلللة مملللا نزنلللد   مسلللتون الءلللفط عدلللدهم. املللا أن إدران اتوهلللوبا أقلللم 
عتلجللللون علللن تمالدهلللم معللل  انجلولللاهلم علللن األسلللرة والتوحلللد ملللر رقلللاس السلللن أملللراً أاثلللر صلللعوبة 

(Tomchin and Callahan, 1996). 
 -Self)إن الولللو  اللل  أجرنللت لدراسللة تللخمأري الوصللمة أو العالمللة اتميللزة علللى مجلهللوم اللل ات

Concept)   لللدن اتوهللوبا(Colangelo and Brower, 1987a, 1987b; Coleman and Cross, 1988; 

Kerr et al., 1988; Jenkins and Murphy, 1988)  لش ولللاوعلللى تكلليجلهم ا    (Cornell , 1989; 

Cornell and Grossberg, 1989)  عدنللدة. إذ توصلللت هلل   الدراسللات إن دالالت توللا إمكانيللة
تخمأر مجلهوم ال ات والتكي  الش وا للموهوا بوصجلهما نتيىلة لتوديجل  مر قئة اتوهللوبا أو 

 اتتميزنن.
إذا ملللا متلللت الللادميا أقءللل  متتلللر اتوهلللوبا ذجلهلللوم ذات أ تلللدأ عللللىوملللر أن هدلللان مخشلللرات 
، إال أن (Van Boxtel and Monks, 1992; Brounstein, et al., 1991)م للارنتهم بللزمالدهم العللادنا 

نتللللادل الوللللله حللللوأ مجلهللللوم اللللل ات االجتمللللاعا غللللري متسلللل ة. قللللوعز الدراسللللات اللللل  تداولللللت 
هللوم ذات أقءلل  م ارنة مجلهوم ال ات االجتماعا با اتوهوبا والعادنا اشجلت عن وجللود مجل

. وهدللان دراسللات ع تكشلل  عللن (Van Boxtel & Monks, 1992; Ablard, 1997)لللدن اتوهللوبا 
،   حلللا توصللللت دراسلللات أخلللرن إن وجلللود مجلهلللوم (Hoge & Renzulli, 1993)قلللروس تللل ار 

 ;e.g. Coleman and Fults, 1982)ذات أقءلللل  لللللدن العللللادنا م ارنللللة بللللزمالدهم اتوهللللوبا 

Brounstein,et al., 1991; Lea- wood and Clunies-Ross, 1995)بوشللر . ورأن (Buescher, 1985) 
أن مجلهللوم الللل ات الللان أدو للللدن اتوهللوبا الللل نن نشلللعرون بلللخمقم عتلجلللون علللن تمالدهلللم م ارنلللة 

 بال نن ال نشعرون ذل .
امللللللللللا نللللللللللرن بعلللللللللللز   -إن عللللللللللدم االتسللللللللللاس   نتللللللللللادل هللللللللللل   الدراسللللللللللات ميكللللللللللن أن نعلللللللللللزن 

إن الددللرة ات تلرللة اللل  املهللا اتوهوبللون جتللا  مللوهوتهم.  - (Swiatek and Dorr, 1998)الواحثا
إذ أشارت بعز الدراسات إن أن اتوهوبا ن يمون الوامل األاادميية ا،اصة هبم واالجللراءات 

 (Guskin, et al., 1986; Hershery and Oliver, 1988)اللل  تتوللر   التعللرف إللليهم ت ييمللاً امابيللاً 
نددللرون ندللرة عتلجلللة إن مللا ميكللن  (Guskin, et al., 1986)امللا نللرن جوسللكن ورقاقلل  -ولكللدهم 
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أن نراقلللللله تولللللللديجلهم. قويدملللللللا نللللللدراون أنجلسلللللللهم بوصلللللللجلهم أش اصللللللاً نتمتعلللللللون بات لللللللدرة العاليلللللللة 
واالاذبيللللللة، إال أقللللللم ال نرغوللللللون بللللللخمن نللللللدراهم اوخللللللرون بوصللللللجلهم أش اصللللللاً متميللللللزنن جللللللداً أو 

ندراون امكانية تعرمهم إن الرقز إذا مللا ع عللزهلم  -واما نءي  جوسكن  -ألقم عتلجلا.
 على اعتوار أقم الوجلوة.

. إذ طلوللوا (Manaster, et al., 1994)وتخنللد وجهللة الددللر السللاب ة دراسللة أجراهللا مداسللة ورقاقلل  
ة لللدنهم. قخمشللار إن عيدللة مللن اتوهللوبا أن نلل اروا أقءلل  الدتللادل اللل  ترتوللت علللى وجللود اتوهولل

من أقراد العيدة إن أن وجود اتوهوة ارتوط ذردود إمايب جتسد   حووهلم على الت للدنر  35%
مللللدهم أن ات للللدرة العاليللللة راق تهللللا مدللللاهر  %76العللللاال واالحللللةام مللللن اوخللللرنن.   حللللا ذاللللر 

جهللون ملللن اجتماعيللة سلللوية اتءلللت ذلللا نرل لل  أقللراد األتملللر مللن صللجلات  ريللة علللليهم ومللا نوا
أ لللللاري الفلللللرية واللللللرقز والعزللللللة ملللللن اللللللزمالء، قءلللللاًل علللللن التوقعلللللات الللللل  نءلللللعها اوخلللللرون حلللللوأ 
سللللللواهم، وملللللرورة متيلللللزهم بالكملللللاأ   عتلللللل  مدلللللاهر احليلللللاة. ونلللللدعم هللللل ا التجلسلللللري جلللللرو  

(Gross,1989)  الللللللل ع أومللللللللي أن الوللللللللراع اللللللللل ع نواجهلللللللل  اتوهوبللللللللون  بللللللللا رغوللللللللتهم    ي يلللللللله
ا وبلللللا رغولللللتهم   إقاملللللة عالقلللللات اجتماعيلللللة، ميكلللللن أن نكلللللون شلللللدنداً للفانلللللة اإلجناتاألالللللادمي

وخووصللللاً لللللدن الجلئللللات اتتميللللزة مللللدهم ذوهوللللة عاليللللة. ذللللل  ألن الجلللللرد ال نسللللترير مللللن إشللللواع 
ملللا ميكلللن  اهتماماتللل  اتتعل لللة ذيلللادنن أخلللرن. وهلللواحلاجلللات اتتعل لللة ذيلللدان ملللا دون ان نءللللا   

 ,Gross).  و  هلل ا األللاأ ن للوأ جللرو  (Ryckman, 1989)تكللاقخ ليونلل  تجلسللري    مللوء موللدأ ال

" إذا أراد الرجلللل  اتوهلللوا أن نشلللور حاجتللل  إن التميلللز قلللإن عليللل  أن نءللللا بإمكانيلللة   (1989
إقاملللة عالقللللات  يمللللة مللللر رقللللاس سللللد .   حللللا إذا احتلللللت احلاجللللة إن العالقللللات االجتماعيللللة 

عليلل  أن نعللدأ مللن مسللتون يولليل  أو  جلللا اهتماماتلل  الع ليللة  مرازا رديسيا عدد ،  نووي لزاما
إن حٍد ما، وأن نسانر ندام ال يم السادد ال ع ميكن أن نتوانن بدرجة اورية مر الددام ال يمللا 

 ا،اص ب ".
 
 مشكلة الدراسة -2

صلللعوبات تكيجليلللة  اتوهوبلللون أن نواجللل  الللل  ذالللرت، ملللن اتتوقلللر  ملللوء اتراللللا اتتداقءلللة 
وللللللللل  هبللللللللل   التللللللللللدنات. املللللللللا ميكلللللللللن أن نواجهلللللللللوا صلللللللللعوبات   ي يللللللللله التكيللللللللل  الدجلسلللللللللا تت

واالجتمللللللللاعا. و  مواجهللللللللة حالللللللللة الوللللللللراع هلللللللل  ، نتوقللللللللر  أن نلىلللللللللخم اتوهوبللللللللون إن اسللللللللت دام 
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اسلللةاتيىليات خاصلللة للتعامللل  ملللر اوألللار االجتماعيلللة الدارلللة علللن الوصلللمة الللل  ارتورلللت بوجلللود 
ا دعلللا اثلللرياً ملللن الولللاحثا إن التوصلللية بءلللرورة إجلللراء الدراسلللات ات لللدرة العاليلللة للللدنهم. وهللل ا مللل

 Pringle, 1970; Tannenbaum, 1983; Coleman and)تعرقللة هلل   األسللاليا ا،اصللة   التعاملل 

Cross, 1988; Swiatek, 1995). 
ف  ساهة ددام بدداةةترا فةددت سسددةرساتيتاس سةةتا ددع سةمااددع سةةدد  ي ددةمت  ا سة  ه بدد   

هدد   ددا جدداإ سالة اتتددع سة دد  تع سةيال ددع تدده اودديت. ا تدد ه   ددع سة  هدد بته ة  سل ددع سال
ا ادد ه فةتددو ا ددتت سةتإسسددع سة اةتددع ة  ادد ل فةتددو    ددا ا ددتت هدددر سةتإسسددع ة ة  ددت   ددا 

 ;e.g.Coleman, 1985; Zigler and Farber, 1985 )دلريدده  دد   ية تدداس دخددر   دإسسدداس

Buescher, 1985; Buescher and Higham, 1989; Gross, 1989, Tannenbaum, 1991) Brown and 

Steinberg, 1990;)   ددددد ل ولددددد د هددددددر سةودددددت باس و دددددا يةرادددددن ت دددددت ول دهدددددا  ددددده سا دددددا 
سسدددةرسساتيتاس اتا دددع خاادددع  ددد    اوةدددع  دددي ا ة  سل دددع هددددر سةودددت باس بغدددرل ا قتدددا 

  سةة تي سالة ات . 
 Coleman, 1985; Cross)اوتللان   مللن التوللورات اللل  ومللعها اللرو  وهلل   الدراسللة تدرللله و 

and Coleman, 1993)    الدمللوذا الللل ع اقةحللا  حللوأ الوصللمة اترتورلللة باتوهوللة(Stigma of 

Giftedness Paradigm- SGP) ومن أهم بدود ه ا الدموذا ما نلا: 
 واتتميزنن نرغوون بالتجلاع  االجتماعا الرويعا مر اوخرنن. اتوهوباإن الرلوة  -8-8
 عت د اتوهوبون بخمن اوخرنن نعاملوقم بررن ة عتلجلة عددما ندراون وجود اتوهوة لدنهم.ن -8-2

نعت لللد اتوهوبلللون أن بإمكلللاقم التلللخمأري بالررن لللة الللل  نلللدراهم هبلللا اوخلللرون وبررن لللة تعلللاملهم 
معهم عن طرنه التلكم باتعلومات ال  نعرقها اوخللرون عللدهم وذللل  مللن خللالأ معللاالتهم هلللا 

 .(Coleman, 1985; Cross, et al., 1991)دام اسةاتيىليات تعام  متدوعة باست 
 
 أهمية الدراسة -5

تدوثه أمهية ه   الدراسة من أقللا أوأ دراسللة ميدانيللة تعللّد   اتدر للة العربيللة هبللدف الكشلل  
عن إمكانية وجود صللعوبات اجتماعيللة معيدللة لللدن اتوهللوبا نتيىلللة توللديجلهم، ومللا نةتللا علللى 

التعلللللرف إن لتولللللدي  ملللللن ردود قعللللل  وتوقعلللللات ملللللن األقلللللران واوبلللللاء واتعلملللللا. املللللا أن هللللل ا ا
اسلللللةاتيىليات التعامللللل  الللللل  نسلللللت دمها اتوهوبلللللون   التعامللللل  ملللللر اوألللللار االجتماعيلللللة اترتورلللللة 

Formatted: Bullets and Numbering



 وسام بريك  ……………………………في مرحلة المراهقة استراتيجيات التعامل التي يستخدمها الموهوبون
 

 
 
 

72 

نسلللاعد اتللللربا واترشللللدنن  -وهلللو مللللا تسلللعى الدراسللللة احلاليلللة إن ي ي لللل  –بتولللديجلهم موهللللوبا 
أقءلل  هللل   الجلئللة، ليتمكدللوا مللن تللوجيههم لت ولل  ذواهتللم، وترللونر مجلهللوم ذات  علللى ي يلله قهللم

امايب، وي يه مستون مداسللا مللن التكيلل  الدجلسللا واالجتمللاعا ميكللدهم مللن ترللونر مللواهوهم 
 إخجلادها. أوبداًل من اللىلوء إن إنكارها 

جمتمعللللات  امللللا أن اتراجعللللة الشللللاملة اللللل  تءللللمدتها هلللل   الدراسللللة للىلهللللود اللللل  بلللل لت  
   ذللل  مللن إألللراءأخللرن للكشلل  علللن هلل   اتسللخملة تءلللجلا أمهيللة خاصللة عللللى هلل   ا اولللة، تلللا 

للمكتولللة العربيلللة حللللوأ قءلللية تعلللّد   غانللللة األمهيلللة للولللاحثا واتهتمللللا ملللن الةبلللونا واترشللللدنن 
 ذسخملة التميز واتوهوة.

 
 أهداف الدراسة -1
  التعامللللللل  ا،اصلللللللة الللللللل  نسلللللللت دمها اتوهوبلللللللون هلللللللدف هللللللل   الدراسلللللللة إن تعلللللللرف اسلللللللةاتيىلياتت

 االجتماعية السلوية ال  تللرتوط بتوللديجلهم مللمن قئللة اتوهللوبا  وصللمتهم(   مواجهة اوأارواتتجلوقون  
ولللللتلكم باتعلوملللات الللل  نكوقلللا  نلللدماا ملللر أقلللراقم،إلحلللاجتهم إن ا للللة ملللدهم إلشلللواععاو وذلللل    

راوقم هبلللللا. وهتلللللدف الدراسلللللة أنءلللللاً إن الكشللللل  علللللن الجللللللروس   وبالكيجليلللللة الللللل  نلللللد اوخلللللرون علللللدهم
علللن اسلللتوانة  االلللدا والعملللر. وسلللوف نلللتم اسلللت دام صلللورة معدللللةوقللله متفلللريع اسلللةاتيىليات التعامللل  
ل يللا  اسللةاتيىليات التعاملل   (Swiatek, 2001)اللل  طورهتللا سللونات   (SCQ)التعام  االجتمللاعا 

مللن  (Plucker,1997)اتتجلوقللون. وهلل   األداة امللا نشللري بلللوار ا،اصة ال  نست دمها اتوهوبون و 
األدوات ال ليلللللة اللللل  اسللللت رجت معانريهللللا ودالالت صللللدقها وأواهتللللا مللللن خللللالأ تروي هللللا علللللى 

 عيدات من الرلوة اتوهوبا. 
 
 أسئلة الدراسة -3

 على وج  التلدند اإلجابة عن السخالا اوتيا: ستلاوأ الدراسة احلالية
  األردن إن اسللللت دام اسللللةاتيىليات  واتتجلوقللللون أع مللللدن مييلللل  الرلوللللة اتوهوبللللون إن -8-8

 ؟ (SCQ)التعام  االجتماعا ال  تءمدتها استوانة التعام  االجتماعا 

الللللللل  نسلللللللت دمها   اسلللللللةاتيىليات التعامللللللل   ذات دالللللللللة إحولللللللادية هللللللل  هدلللللللان قلللللللروس -2-2
 لعمر وإن التجلاع  بيدهما؟تعزن إن متفريع االدا واواتتجلوقون اتوهوبون 

 فرضية الدراسة  -8
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للليا هدللان قللروس ذات داللللة إحوللادية   اسللةاتيىليات التعاملل  اللل  نسللت دمها اتوهوبللون 
 واتتجلوقون تعزن إن متفريع االدا والعمر والتجلاع  بيدهما.

 
 مصطلحات الدراسة -1
ة تعرنلللل  قولكمللللان ألغللللراد هلللل   الدراسللللة تودللللت الواحثللللسسددددةرساتيتاس سةةتا ددددع   -1-4

السلللةاتيىليات التعامللل  ملللن حيللله أقللللا  (Folkman, Lazarus, et al., 1986, p.572)والتارا  
"االهود اتعرقية والسلواية اللل  نولل هلا الجلللرد للت جليلل  والسلليررة والتكيلل  مللر اترالللا الداخليللة 

ة أو تجلللللوس مللللا لدنلللل  مللللن وا،ارجيلللة اللللل  تدشللللخم   أأدللللاء تجلاعللللل  مللللر الويئللللة والللل  ت لللليم بخمقللللا مره لللل
 إمكانيات".

 ): انسللللللللىلاما مللللللللر التوللللللللور اللللللللل ع أورد  تانيدوللللللللاوم سةوددددددددت باس سالة اتتدددددددددع -1-2

Tannenbaum, 1983)  ع تعرن  الوللعوبات االجتماعيللة اللل  نواجههللا اتوهوبللون    مللوء اوأللار
الللل  ميتلكهلللا  الللل  تةتلللا عللللى ملللا املللل  الرقلللاس واوبلللاء واتعلملللون ملللن مشلللاعر إتاء االمكانلللات

األطللللوار اتوهوبللللون إذا مللللا اعت للللدوا بللللخمن لللللدنهم ع للللوال غرنوللللة وش ولللليات غللللري طويعيللللة أو غرنوللللة 
بسلللوا ملللا نتميلللزون بللل  ملللن ذالللاء مرتجللللر وموهولللة، مملللا نلللدقعهم إن اتولللاع اسلللةاتيىليات خاصلللة سلللعياً   

 دو .الوصوأ إن الشعوية والتميز وي يه اتكانة االجتماعية بدالً من التعرد لل
: بعللللد اسللللتعراد عللللدد مللللن التعرنجلللللات ات دمللللة للوصللللمة  مللللن عللللدد مللللن سة ادددد ع  -1-5

واتعاجم توا أن أنسا ه   التعرنجلات ألغللراد  (Goffman, 1963; Jones et al., 1984)الواحثا 
اعتواهللا  " مللا . إذ (Stafford and Scott, 1986, p.505)الدراسللة مللا ت للدم بلل   سللتاقورد وسللكوت  

ن نتسلللللم بللللل  األشللللل اص وندلللللاقز اتعيلللللار السلللللادد   ندلللللام اجتملللللاعا معلللللا" واتعيلللللار   هللللل ا ميكلللللن أ
 السياس هو " اعت اد سادد بخمن على الجلرد أن نسل  بررن ة معيدة   وقت معا".

 
 حدود الدراسة -2

امللا هللا احلللاأ   أغلللا الدراسللات اللل  جتللرن علللى اتوهللوبا قللإن عيدللة الدراسللة اقتوللرت 
درسلللللة اليوبيللللل  مملللللا نلللللخأر   إمكانيلللللة تعمللللليم الدتلللللادل. ملللللر العللللللم أن الرلولللللة الللللل نن عللللللى طلولللللة م

نلتل للون هبللل   اتدرسلللة نلللتم اختيلللارهم  ملللن عتللل  مدلللاطه اتملكلللة بدلللاء عللللى جمموعلللة ا كلللات 
 ال  تعتمدها اتدرسة   اختيار الرلوة ال نن نتم قووهلم لاللتلاس هبا.     
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 أدبيات البحث  -9

الت الللل  قلللام هبلللا الولللاحثون بفلللرد التعلللرف إن اسلللةاتيىليات التعامللل  ا،اصلللة الللل  إن ا لللاو 
  سلللن اتراه لللة اانلللت وال تلللزاأ علللدودة، واملللا تولللا سلللونات   واتتجلوقلللون نسلللت دمها اتوهوبلللون

(Swiatek, 1995, 2001)   قإن أبرت ما قدم   ه ا اتوموع اان على ند اوتللان ورقاقلل(Coleman 

and Cross, 1988;    Coleman and Sanders, 1993; Cross and Coleman, 1993)   إذ وصلل .
 .(Stigma)هخالء الواحثون ا،وة ال  مير هبا اتوهوبون   اتدرسة بالوصمة أو العالمة اتميزة 

ت للة  الوللللو  الللل  أجرنلللت   هللل ا اتيلللدان أن نسلللت دم اتوهوبلللون طرادللله متدوعلللة لللللتلكم 
 نكوقللا اوخللرون عللدهم، وللتعاملل  مللر اوأللار االجتماعيللة اترتورللة بوجللود ات للدرة باتعلومللات اللل 

 العالية لدنهم وعن توديجلهم موهوبا.
ومللللللللن الوللللللللاحثا اللللللللل نن اهتمللللللللوا بدراسللللللللة هلللللللل   االسللللللللةاتيىليات الللللللل  مللللللللن بوشللللللللر وهيىلهللللللللام  

(Buescher and Higham, 1987)،  مسللاعدة أن اتوهللوبا نسللت دمون إمكانيللاهتم    أوملللاإذ
اوخللللرنن، واللللاولون احلوللللوأ علللللى توللللديجلات أخللللرن إن جانللللا توللللديجلهم موهللللوبا، ونسللللعون 
إلقامللللللة العالقللللللات مللللللر الراشللللللدنن، ولللوللللللوأ علللللللى قللللللرص خللللللارا اتدرسللللللة لترللللللونر مللللللوهوتهم، 

ذوع  مولللللادقة اللللللزمالء ملللللنونتىلدولللللون االلتللللللاس بلللللالوامل ات وولللللة للموهلللللوبا، املللللا نتىلدولللللون 
 . (underachieving)وقد نلىلخون إن التجلرنط التلويلا اإلمكانيات العادنة، 

، قتوصللال   دراسللتهما الروليللة اللل  أجرناهللا (Gross and Start, 1989)أمللا جللرو  وسللتارت 
( إال أن األطجلللاأ اللل نن اسللتمروا 878على أربعا طجلاًل اسةالياً ممن تزند نسللوة ذاللادهم علللى  

العللادنا أاهللروا مسللتون متللدنياً مللن ت للدنر اللل ات   الدراسة   الوللجلوف ات ووللة للطجلللاأ 
االجتملللللاعا،  ون ولللللاً   الداقعيلللللة،  وتلللللدنياً متعملللللداً   التلولللللي  األالللللادميا   عاوللللللة ملللللدهم 
لللوللوأ علللى ال وللوأ االجتمللاعا مللن تمالدهللم مللن الجلئللة العمرنللة نجلسللها.    حللا أن أولئلل  

أاثر، أاهللروا ت للدنراً إمابيللاً لللل ات، وداقعيللة ال نن ع إحلاقهم بونامل تسرنعا ذعدأ صجلا أو 
مرتجلعة، وع نشعروا بءرورة تعمد لتدين مستون األداء ليلولوا على قووأ الللزمالء، بلل  بيدللوا أن 

 ومعهم   صجلوف مت دمة اان ل  مردود إمايب عليهم من الداحية األاادميية واالجتماعية. 
إن وجللللود ميلللل  لللللدن اتوهللللوبا  (Gross and Start, 1989)امللللا توصلللل  جللللرو  وسللللتارت 

الست دام عوارات أق  تع يداً عددما نتعاملون مر أقراقم من الجلئة العمرنة نجلسللها م ارنللة بتللل  
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 ال  نست دموقا مر أقراد أسرهم أو من نث ون هبم .
مللر مللا توصلل  إليلل  مللن سللو هما مللن  (Brown and Steinberg, 1990)ونتجللله بللراون وشللتيدو  

بلللخمن إنكلللار اتوهولللة، واالالللراري الشلللدند بخمنشلللرة خارجلللة علللن اتدهلللاا اتدرسلللا هبلللدف  الولللاحثا
، والتجلللللرنط التلولللليلا، هللللا مللللن اسللللةاتيىليات -غللللري موهللللوا-احلوللللوأ علللللى توللللدي   خللللر 

 االجتماعيللللة السللللللوية اترتورلللللةالتعاملللل  ا،اصلللللة اللللل  نسلللللت دمها اتوهوبلللللون للتكيلللل  ملللللر الدلللللروف 
 بتوديجلهم موهوبا.

، ق للللد بيدللللا أن اثللللرياً مللللن األطجلللللاأ (Bireley and Genshaft, 1991)وجيدشللللاقت  أمللللا بللللريال
اتوهلللوبا الللل نن قوللللوا تولللديجلهم ملللر قئلللة اتوهلللوبا رقءلللوا أن نولللدجلوا اللل ل  عدلللدما أصلللولوا   

 مرحلة اتراه ة. 
ومللللن الوللللاحثا الللللل نن راللللزوا عللللللى الررن للللة اللللل  نتوعهلللللا اتوهوبللللون   تددللللليم اتعلومللللات الللللل  

أن  هللخالء الوللاحثون، إذ رأن (Cross et al., 1991)وقللا اوخللرون عللدهم الل  مللن اللرو  ورقاقلل  نك
أع اتعرقللللللللللة بكيجليللللللللللات التوللللللللللرف   اتواقلللللللللل   -  (social cognition)اإلدران االجتمللللللللللاعا 

نللخدع دوراً مهمللاً    -االجتماعية، والوعا بالكيجلية ال  نجلكللر هبللا الدللا  بخمنجلسللهم وبللاوخرنن 
 (Cross et al., 1991)رة الجلللرد علللى الللتلكم هبلل   اتعلومللات. وبلل ل  قللإن اللرو  ورقاقلل  ت رنر قللد

نرون أن اتوهوبا نلىلخون إن است دام  را عتلجلا مللن اسللةاتيىليات تددلليم اتعلومللات مهللا: 
إذ  ،وهلللو أسللللوا   التعامللل  نتميلللز بالسللللوية نسلللوياً  ،(camouflaging behavior)سللللون التمونللل  

اتوهوا إن االندماا مر الرلوة من ذوع اإلمكانيات العادنة. ومن األمثلة علللى أسلللوا نلىلخم 
بسللهولة األسللئلة   االمتلللان، أو توجيلل  أسللئلة نعللرف اإلجابللة  اتوهللوا التمونلل : عللدم اعللةاف

 عدها مسو اً، أو االمتداع عن اتشاراة الوجلية أو اإلجابة عن األسئلة ال  ترر    الو .
ومتثللللللللللل  هللللللللللل    ،(disidentifier)سلللللللللللةاتيىلية األخلللللللللللرن قهلللللللللللا اسلللللللللللةاتيىلية الالتوحلللللللللللد أملللللللللللا اال 

  تددلللللللليم اتعلومللللللللات أاثللللللللر إمابيللللللللة. ومللللللللن األمثلللللللللة اللللللللل  تومللللللللي هلللللللل    االسللللللللةاتيىلية توجهللللللللاً 
بتوجيلللل  أسللللئلة سلللل يجلة أو يملللل  أقكللللاراً مشوشللللة، أو االدعللللاء أن  اتوهللللوا االسللللةاتيىلية: قيللللام

 وبة، أو الس رنة من الرلوة اتوهوبا. االمتلان اان   غانة الوع
إن است دام ه   االسةاتيىليات تساعد اتوهوبا على االعت للاد بللخمقم ذدللخمن عللن الوللجلات 

 ال  نرل ها اوخرون عليهم. (stereotypes)الدمرية 
وملللللن الولللللاحثا الللللل نن اهتملللللوا بدراسلللللة اسلللللةاتيىليات اتوهلللللوبا   تعلللللاملهم ملللللر الولللللعوبات 
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 Swiatek, 1995; Swiatek)ال  ترتوط ذا لدنهم من موهوة، الل  مللن سللونات  و دور االجتماعية 

and Dorr, 1998; Swiatek, 2001)  إذ اشللجلت نتللادل دراسللات التلليلل  العللاملا اللل  أجرهتللا .
 Social Coping)لللللللدن ترويلللللله اسللللللتوانة التعاملللللل  االجتمللللللاعا  (Swiatek, 1995)سللللللونات  

Questionnaire- SCQ)  888طالوللللة و  856( طالوللللاً مللللن اتوهللللوبا  257يدللللة مللللن  علللللى ع 
  الولللجلوف السلللابر إن العاشلللر علللن األبعلللاد ا،مسلللة اوتيلللة: إنكلللار اتوهولللة، والشلللعوية  طاللللا(

 واتسانرة، وت و  الرقاس، وا،وف من الجلش ، ومستون الدشاري.
اسلللللتوانة  بترويللللله صلللللورة معدللللللة ملللللن (Swiatek, 2001)و  مرحللللللة الح لللللة قاملللللت سلللللونات   

( موهوبللللاً مللللن طللللالا وطالوللللات اترحلللللة الثانونللللة ع 282التعاملللل  االجتمللللاعا علللللى عيدللللة مللللن  
علللى  إجللراء التلليلل  العللاملااختيارهم من أربعة مدار    والنلل  نيوجريسللا وبدسلليلجلانيا. ولللدن 

ومسللتون اسللتىلاباهتم توصلللت إن األبعللاد السللوعة اوتيللة: إنكللار اتوهوللة، واللىلللوء إن الجلكاهللة، 
 الدشاري، وت و  الرقاس، واتسانرة، ومساعدة اوخرنن، والةايز على الشعوية. 

 
 العوامل المرتبطة باختيار استراتيجيات التعامل -44

تللللخدع اتتفللللريات الش وللللية واالجتماعيللللة دوراً رديسللللياً   اختيللللار الجلللللرد السللللةاتيىلية تعاملللل  
  الولللاحثون إن أمهيتهللا اللل  ملللن علللاملا االلللدا معيدللة دون غريهلللا. وملللن بلللا اتتفللريات الللل  توصللل

(Frydenberg and Lewis, 1997; Patterson and McCubbin, 1987; Strop and Hultgren, 1985,) ،
 :Frydenberg & Lewis 1997) والعمر
 
 (Gender) الجنس  -44-4

 مكانيلللاتالللل نن نتمتعلللون بإتولللا الدراسلللات الللل  أجرنلللت عللللى عيدلللات ملللن الرلولللة اتلللراه ا  
 Bird and Harris, 1990; Frydenberg and Lewis, 1991; 1997; Patterson and)ع ليللة عادنللة 

MacCubbin, 1987; Tomchin and Callahan, 1996; Plunkett et al., 2000; Chapman and Mullis, 

2000; Piko, 2001) وتللل  اللل  تداولللت عيدللات مللن الرلوللة اتوهللوبا ،(Buescher and Higham, 

1987; Langram, 1997; Strop and Hultgren, 1985; Swiatek and Dorr, 1998; Tomchin et al., 

، وجود مي  أاو لدن اإلنا  الست دام اسةاتيىليات ذات توج  اجتمللاعا االتلللد  (1996
 مر األصدقاء.
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ات للكشلللل  عللللن اسللللةاتيىلي (Swiatek, 1995)ومللللر أن الدراسللللة اللللل  قامللللت هبللللا سللللونات  
التعام  ا،اصة ال  نست دمها اتوهوبون للتكيلل  مللر التلللدنات والوللعوبات االجتماعيللة اللل  
تراقللللله تولللللديجلهم ملللللمن قئلللللة اتوهلللللوبا ع تكشللللل  علللللن قلللللروس تللللل ار بلللللا اإلنلللللا  والللللل اور   

 (Swiatek and Dorr, 1998)اسللةاتيىليات التعاملل ، إال أن الدراسللة اللل  أجرهتللا سللونات  ودور 
يدللت أن لللدن اإلنللا  مللياًل أاللو إلنكللار وجللود اتوهوللة لللدنهم. واتجل للت هلل   الدتيىلللة الح للاً، ب

 أن اإلنللا  أاثللرإذ أوملللا  (Buescher and Higham, 1987)مللر مللا توصلل  إليلل  بوشللر وهيىلهللام 
 ميال للتءلية ذوهوتهن وإخجلادها هبدف احلووأ على ال ووأ من اوخرنن.

ميللللل  أالللللو للللللدن الللللل اور السلللللت دام الجلكاهلللللة و  ات ابللللل  اشلللللجلت الدراسلللللات علللللن وجلللللود 
(Pattersin and McCubbin, 1987) والتدجللللليا عللللن اتشللللاعر مللللن خللللالأ اللىلللللوء إن التهدنللللد ،

، واالنشللفاأ (Bird and Harris, 1990)والوعيد والشكون وصا الفءا والعدوان على اوخللرنن 
 . (Frydenberg and Lewis, 1997)، أو جتاه  اتشكلة (Copeland and Hess, 1995)ذهام أخرن 

 
 ((Ageالعمـــر  -44-2

أن للعمللر دوراً   يدنللد اسللةاتيىليات التعاملل   -قءللاًل عللن متفللري االللدا  -رأن الوللاحثون 
. قهدللللان دالالت تشللللري إن ميلللل  (Feldman et al., 1995)اللللل  مييلللل  األقللللراد إن اسللللت دامها 

تعاملل  مللر الوللعوبات اللل  نواجهوقللا  تللل  عللن  اتراه ا األاو سداً الست دام اسللةاتيىليات
. قللاتراه ون األاللو (Frydenberg and Lewis, 1993)تل  ال  نسللت دمها اتراه للون األصللفر سللداً 

 .(Stark et al., 1989)سداً أاهروا مياًل أاو لالعتماد على أنجلسهم م ارنة باتراه ا الوفار
ى عيدلللللللات مللللللن اتلللللللراه ا األملللللللرنكيا امللللللا اشلللللللجلت إحللللللدن الدراسلللللللات الللللللل  أجرنللللللت علللللللل

واألوروبيا اهلاربا من أسرهم، ومن ال مخمون هلللم، عللن وجللود ميلل  أاللو لللدن اتللراه ا األاللو 
م ارنللة بللاتراه ا  (problem focused coping)سللداً  السللت دام اسللةاتيىلية الةاللز حللوأ اتشللكلة 

 .(Vercruysse, 1992)األصفر سداً 
  حبللله أجلللرع عللللى عيدلللة ملللن  (Tomchin and Callahan, 1996)ن ورأن تومشلللا واالهلللا

( سللدة، أن هدللان عالقللة إرتواطيللة بسلليرة بللا اتيللل  87-88اتوهللوبا تراوحللت أعمللارهم بللا  
أن هدللان  –أنءللاً  –إن االحتجلللاب باتشللكلة وعللدم اإلقوللا  عدهللا مللر اتدنللاد العمللر. امللا رأنللا 

إن است دام اسةاتيىلية الةاز حوأ اتشللكلة والوللله  عالقة إرتواطية عكسية بسيرة با اتي 
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 عن الدعم االجتماعا مر الزنادة   العمر. 
قرأنلللللا   دراسلللللة أجرناهلللللا عللللللى  (Frydenberg and Lewis, 1997)أملللللا قرنلللللدنو  وللللللونا 

عيدللللللة مللللللن اتللللللراه ا   الوللللللجلوف مللللللن السللللللابر إن احلللللللادع عشللللللر، أن اتللللللراه ا األاللللللو سللللللداً 
لتوجيللللللللللل  الللللللللللللوم إن الللللللللللل ات، وأقللللللللللل  مللللللللللليال لالنفملللللللللللا  بالعمللللللللللل  والولللللللللللله علللللللللللن أاثلللللللللللر ملللللللللللياًل 

اتسلللللللللاعدة اتهديلللللللللة اتت وولللللللللة أو االسلللللللللتجلادة ملللللللللن اللللللللللدعم الروحلللللللللا ااسلللللللللةاتيىليات للتعامللللللللل  
 مر ما نواجهون من مشكالت.

اتجل لللللللللت مللللللللر الدتيىللللللللللة الللللللللل   (Piko, 2001)امللللللللا أن الدتيىللللللللللة اللللللللل  توصللللللللل  اليهللللللللا بيكلللللللللو 
إذ توصللللل  إن ميللللل  أالللللو  (Frydenberg and Lewis, 1997)ا توصللللل  إليهلللللا قرنلللللدنو  وللللللون

لللللللللدن اتلللللللللراه ا مللللللللن الللللللللال االدسللللللللا للت ليللللللللل  مللللللللن االعتملللللللللاد علللللللللى اللللللللللدعم االجتمللللللللاعا ملللللللللر 
، إذ توصلللللال (Farrell, 1993; piko, 2001)اتدنلللللاد العملللللر. وأنلللللد هللللل   الدتيىللللللة قارنللللل  وبيكلللللو 

( سلللللللللللدة، مييللللللللللللون 85-82ا  إن أن اتلللللللللللراه ا األصلللللللللللفر سلللللللللللداً الللللللللللل نن تلللللللللللةاو  أعملللللللللللارهم بللللللللللل
بدرجللللللللللة أاللللللللللو إن اسللللللللللت دام اسللللللللللةاتيىلية الللللللللللدعم االجتمللللللللللاعا، والتعوللللللللللري عللللللللللن اتشللللللللللااالت، 
واالاللللللللللراري   الدشللللللللللاطات االجتماعيللللللللللة، وجتاهلللللللللل  مللللللللللا نواجهللللللللللون مللللللللللن مشللللللللللكالت، والسللللللللللعا 

   احلووأ على مساعدة مهدية مت ووة. 
ا مللللللللياًل أاللللللللو لللللللللدن قرأنلللللللل (Frydenberg and Lewis, 1993)أمللللللللا قرنللللللللدنوري  ولللللللللونا 

مثلللللللللل  اللىلللللللللللوء إن التللللللللللدخا  -اتراه لللللللللللا الكولللللللللللار السللللللللللت دام اسللللللللللةاتيىليات  جليلللللللللل  التللللللللللوتر
ومللللللللللللللياًل أقلللللللللللللل  السللللللللللللللت دام االسللللللللللللللةاتيىليات  -وتدللللللللللللللاوأ الرعلللللللللللللللام واتشللللللللللللللروبات، وات للللللللللللللدرات

 الجلعالة.
نولللللللدو ملللللللن نتللللللللادل بعلللللللز الدراسلللللللات أن هدللللللللان تجللللللللاعالً بلللللللا عللللللللاملا العملللللللر واالللللللللدا.  إذ 

اترحللللللللة  طوليلللللللة أجروهلللللللا عللللللللى طلولللللللة  دراسلللللللة  (Groer,et al., 1992)ورقاقللللللل   توصللللللل  جرونلللللللر
 active)الثانونلللللللللللة إن أن ميللللللللللل  اإلنلللللللللللا  السلللللللللللت دام اسلللللللللللةاتيىليات االنشلللللللللللفاأ االمابيلللللللللللة 

distractive)-ن لللللللللللللل  مللللللللللللللر الت للللللللللللللدم   العمللللللللللللللر ليللللللللللللللل  مكانلللللللللللللل  اتيلللللللللللللل   -اممارسللللللللللللللة الرنامللللللللللللللة
أ. وبات ابللللللللل  توصللللللللللوا إن أن ميلللللللللل  السلللللللللت دام أشلللللللللكاأ سللللللللللوية ملللللللللن اسلللللللللةاتيىليات االنشلللللللللفا

 -مثلللللللللل  التللللللللللدخا والكلللللللللللوأ-اللللللللللل اور السللللللللللت دام اسللللللللللةاتيىليات التعاملللللللللل  اتللللللللللدمرة لللللللللللل ات 
 واسةاتيىلية العدوان نزداد مر الزنادة   العمر.
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 مجتمع الدراسة والعينة -44
تخملجلللللت عيدللللة الدراسللللة مللللن ريللللر طلوللللة مدرسللللة اليوبيلللل  للموهللللوبا ندللللرا ألقللللم  تللللارون مللللن 

 تل  مدار  اتملكة استداداً إن عدة عكات أمهها:ع
إذ نشلللللةري قلللليمن ن وللللللون هبلللل   اتدرسلللللة أن نكونلللللوا  سةدددددتإلاس سة تإسدددددتع  -44-4

  مسللللللتون التلوللللللي  األاللللللادميا مللللللن الرلوللللللة   %2مللللللمن الجلئللللللة اللللللل  متثلللللل  أعلللللللى مللللللن 
 اترشلا من عتل  اتدار . 

وتتكللون هلل   ال ادمللة  بتستتددع سةتإلددع ت ددت مام ددع سة دد اس سة دد   تع س  -44-2
مللن عشللرنن ق للرة مدرجللة علللى م يللا  ت للدنر نتللخمل  مللن ئللا ن للاري.  ونللتم تعوئللة ال ادمللة 
من قو  معلما الو  باالشةان مر اترشد الةبوع ومدنر اتدرسة. وتللةاو  الدرجللة علللى 

 .  888 – 28ه   ال ادمة با 
األاللادميا عللن طرنلله جمموعللة نتم قيا  االستعداد  ساسةتتسد سأل ادي    -44-5

اختولللارات طللللورت ألغلللراد اختيللللار الرلوللللة   مدرسلللة اليوبيلللل  وع ت دلللا هلللل   االختوللللارات 
على عيدات اختريت من مدرسة اليوبي  وها تشو  إن حد ما اختوار االستعداد اتدرسللا 

. قهللللا تءللللم أالأللللة أنللللواع مللللن ات للللانيا هللللا: التجلكللللري اللجلدللللا والتجلكللللري (SAT)األمرنكللللا 
 الرناما والتجلكري اتدر ا.

و  ا  األحواأ قإن اتدرسة  تار الرلوة ال نن اولون علللى أعلللى الللدرجات   ا كللات 
لل ولللوأ   اتدرسلللة  (Cut-off point)( قلللإن احللللد الجلاصللل  8777اتللل اورة. واملللا نشلللري جلللروان  

 أو أاثر   اختوار ذااء قردع أو رعا.   858نعادأ درجة ذااء 
 أصللل  جمملللوع طلولللةطالولللة( ملللن  888طالولللاً و 826طالولللاً وطالولللة   227الدراسلللة  شللارن  

( عامللاً 86-88( طالوللاً وطالوللة، تللةاو  أعمللارهم بللا  276مدرسللة اليوبيلل  والوللال  عللددهم  
( توتنللر 8موتعا على الوجلوف التاسر والعاشر واحلادع عشر والثاين عشر. ونومي االدوأ  

 تفريع العمر واالدا .أقراد عيدة الدراسة وقه م
 

 (4سةيتول إما  
 ا زير د رسد سةتتيع و ا  ةغترق سةت ر وسةييت

 األموع إنا  ذاور االدا
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 العمر
 86 86 58 وأق  88
83 57 57 66 
87 88 85 26 
 66 55 88 أاثرو  86

 227 888 826 األموع
 

 أداة الدراسة -42
 

 Social Coping)نة التعاملللل  االجتمللللاعا لإلجابللللة عللللن أسللللئلة الدراسللللة ع اسللللت دام اسللللتوا

Questionnaire)    الللللل  أعلللللدهتا سلللللونات(Swiatek, 2001)    ل يلللللا  اسلللللةاتيىليات التعامللللل  الللللل
قئللة  بتوللديجلهم مللمنتللرتوط اللل   جتماعيةالوعوبات االنست دمها الرلوة اتوهوبون للتكي  مر 

  .(e.g. Coleman and Cross, 1988) عدد من الواحثا بالوصمةاتوهوبا أو ذا أطله علي  
 ، أعللدهتا سللونات ق للرة موتعللة علللى ئسللة أبعللاد( 53 تكونللت الوللورة األصلللية للللداة مللن 

(Swiatek, 1995)   بالتعللاون مللر ات توللا   مكتللا برنللامل اتوهللوبا واتتميللزنن ترحلللة مللا قولل
مسللتددنن  (The Office of Precollegiate Programs for Talented and Gifted.- OPPTAG)االامعللة 

خوهتم   التعام  مر اتوهللوبا وان مللا ورد ذاللر    أدبيللات اتومللوع بشللخمن الررادلله إن 
االجتماعيللة الللل  تللرتوط بتوللديجلهم مللر قئلللة  اللل  نسللت دمها اتوهوبللون للتعامللل  مللر اوأللار

 .اتوهوا
تكونللت الوللورة األصلللية  .بترللونر األداة عللو أللال  مراحلل  (Swiatek, 1995)قامت سللونات  

نلللا الل  ق للرة م يللا  تللدرما مكللون مللن سللوعة . ق للرة موتعللة علللى ئسللة أبعللاد 53مللن  للللداة
مسلللتونات تولللدأ ملللن واحلللد  خرلللخم بدرجلللة اولللرية جلللداً( إن سلللوعة  صلللليي بدرجلللة اولللرية جلللداً(. 
وبدلللللاًء عللللللى ملللللا توصللللللت إليللللل  ملللللن نتلللللادل للللللدن ترويللللله الولللللورة األصللللللية قاملللللت سلللللونات  ودور 

(Swiatek and Dorr, 1998)  الوللورة األصلللية. حب ف بعز الجل رات وإماقة ق للرات جدنللدة إن
بتعللللللدن  األداة بدللللللاًء علللللللى نتللللللادل  (Swiatek, 2001)و  مرحلللللللة أالثللللللة قامللللللت سللللللونات  

الولللورة التلليلل  العللاملا الللل ع أجللرع عللللى الويانللات اللل  حوللللت عليهللا بدتيىللللة ترويلله 
 الثانية من األداة.
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 عاد المقياسأب -42-4
ق للللرة، نلللللا اللللالً مدهللللا م يللللا  تللللدرما مخللللل  مللللن سللللوعة  )53(ونتكللللون ات يللللا  بوللللورت  الدهاديللللة مللللن  

مستونات اما   الوورة األصلية.  وب ل  قإن الدرجة العالية على ات يا  تشري إن اسللت دام االسللةاتيىلية 
م االسللةاتيىلية.  وتتللوتع ق للرات ات يللا  بدرجة اورية   حا تشللري الدرجللة اتد جلءللة إن ميلل  اقلل  السللت دا

 على األبعاد السوعة اوتية: 
 

 Denying giftedness إنكار الموهبة -42-4-4
نشلللللتم  هلللللل ا الوعللللللد علللللللى سللللللور ق لللللرات تتءللللللمن اإلشللللللارة إن ميلللللل  اتوهللللللوا إلنكللللللار 

ن الدللا  بخمن اثللرياً مللو   احل  وأبخمن ما ا    من جنا  نرجر إن اتوادقة  موهوت  وإن اعت اد 
 أاثر مد  موهوة.

 

 Using humor استخدام الفكاهة -42-4-2
نشتم  هلل ا الوعللد علللى أربللر ق للرات تتءللمن اإلشللارة إن ميلل  اتوهللوا السللت دام الجلكاهللة 

 وإن وجهة ندر  حوأ ايجلية إدران اوخرنن ل . 
 

 Activity level  مستوى النشاط -42-4-5
اإلشلللللارة إن ميللللل  اتوهلللللوا إن االهتملللللام  نشلللللتم  هللللل ا الوعلللللد عللللللى ئلللللا ق لللللرات تتءلللللمن

 االهتمامللللات مللللن إمكانيللللة االلت للللاءباألنشللللرة ا،ارجللللة عللللن اتدهللللاا اتدرسللللا وإن مللللا تتيللللل  هلللل   
 بخمصدقاء نشةاون مع    االهتمامات واتيوأ.

 

        Peer acceptanceتقبل الرفاق -42-4-1
ن ن لللوم بللل  اتوهلللوا ملللن سللللون نشلللتم  هللل ا الوعلللد عللللى سلللور ق لللرات تشلللري إن ملللا ميكلللن أ

هبللللدف إخجلللللاء موهوتلللل    عاولللللة مدلللل  لللوللللوأ علللللى قوللللوأ الللللزمالء. امللللا نشللللري إن ردود قعلللل  
 اتوهوا جتا  الدتادل اتةتوة على وجود اتوهوة لدن  وخووصًا قيما نتعله بشعويت .

  Conformity المسايرة -42-4-3
كللن أن ن للوم بلل  اتوهللوا لكللا ال ندهللر نشتم  ه ا الوعد على ست ق رات تشللري إن مللا مي

 عتلجلاً عن ب ية تمالد    عاولة مد  لتل يه االندماا معهم.
 

 Helping others مساعدة اآلخرين -42-4-8
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تسلللاعدة ملللا ن لللوم بللل  اتوهلللوا إن  اإلشلللارة نشلللتم  هللل ا الوعلللد عللللى ألللال  ق لللرات تتءلللمن
 قهم  من اتواد الدراسية.تمالد    إعداد واجواهتم و  شر  ما نوعا عليهم 

 

  Focus on Popularity التركيز على الشعبية -42-4-1
نشتم  ه ا الوعد على أربر ق رات تومي مدن است دام اتوهوا  لية اإلنكار لويللان عللدم 
اهتمام  ذا ميكن أن نتعرد للل  مللن رقللز وتللدن   مسللتون الشللعوية بسللوا متيللز  واختالقلل  عللن 

 تمالد .
 

 داة صدق األ -24-2
نتيىلللللة اجللللراء عمليللللات التلليلللل   (Swiatek, 2001)إن األبعللللاد اللللل  توصلللللت إليهللللا سللللونات  

 تتجللله مللرالعللاملا علللى الويانللات اللل  رعتهللا مللن جللراء ترويلله األداة علللى عيدللات مللن اتوهللوبا 
 ,e.g.. Coleman and Cross)االسللةاتيىليات اللل  أشللارت إليهللا دراسللات ندرنللة وميدانيللة عدنللدة 

1988; Tannenbaum; 1991) .مما ن دم دالالت على صدس اتجلهوم ال ع تتمتر ب  ه   األداة ، 
 

 ثبات األداة  -42-5
بترويه األداة على عيدة مخلجلللة  (Swiatek, 2001)حلساا معام  أوات األداة قامت سونات  

ملللللن  قرةملللللن الويانلللللات اتتلللللوا( طالولللللا وطالولللللة ملللللن اتوهلللللوبا. وحسلللللوت معامللللل  الثولللللات 282ملللللن  
اسلللتىلابات هللل   العيدلللة باسلللت دام معادللللة ارونولللاا الجللللا. قكشلللجلت الدتلللادل علللن معامللل  اتسلللاس 

( عللللللللى بعلللللللد اسلللللللت دام =8567( عللللللللى بعلللللللد اتسلللللللانرة إن  =8537داخللللللللا تلللللللراو  بلللللللا  
الجلكاهللللة. ا أعللللادت ترويلللله األداة علللللى أقللللراد األموعللللة وحسللللوت معاملللل  الثوللللات مللللن الويانللللات 

بللا  معاملل  اتسللاس داخلللا تللراو ( مجللوصاً قكشجلت الدتادل عللن 887بات  اتتواقرة من استىلا
 =8578  على بعد اتسانرة إن )=8567.على بعد إنكار اتوهوة ) 

 Test-retestبررن لللللة إعلللللادة االختوللللار -امللللا حسلللللوت معلللللامالت الثولللللات ت تللللل  األبعلللللاد 

method))-    مللوقجلا إجللراء االختوللار قلولللت من الويانات اتتواقرة من إجابات عيدللة الثوللات
( علللى 8575( علللى بعللد مسللاعدة اوخللرنن و 8576على قيم معامالت أوللات تراوحللت بللا  

 بعد است دام الجلكاهة.
( قلليم معللامالت الثوللات اللل  ع احلوللوأ عليهللا مللن ترويلله معادلللة ارونوللاا 2ونوا االللدوأ  

اإلجللراء األوأ والثللاين وقلليم معللامالت  ألجلللا علللى الويانللات اتتللواقرة مللن إجابللات الرلوللة   مللوقجلا
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 الثوات ا سوبة بررن ة إعادة االختوار ت تل  أبعاد ات يا .

 

 (2سةيتول إما  
 (SCQ) تا الس سة  اس سة    بع ب تادةع  روج اخ سة.ا وبطريقع فتادل ساخة اإ ألبتاد سسة اجع سةةتا ع سالة ات  

 
دبتاد سسة اجع سةةتا ع 

 سالة ات 

 تا الس سة  اس   روج اخ دة.امتا  
سة    بع بطريقع فتادل 

 ساخة اإ
 الترويه األوأ

 282=  ن
 الترويه الثاين

 887=  ن
 8578 8567 8562 سة  ه عفج اإ 

 8575 8566 8567 سسةمتسم سة. اهع
 8568 8577 8573   ة   سةيشاط

 8568 8568 8575 اق ع سةر اا
 8562 8578 8537 سة  ايرل
 8576 8572 8568 تل سالخريه  ات

 8577 8565 8577 سةةر تز ت ت سةشت تع

 
 االستبانة في صورتها المعربة -42-1

بعللللللللللللد احلوللللللللللللوأ علللللللللللللى مواق للللللللللللة خريللللللللللللة مللللللللللللن معللللللللللللدة االسللللللللللللتوانة السللللللللللللت دامها   قيللللللللللللا  
اسللللللللةاتيىليات التعاملللللللل  اللللللللل  نسللللللللت دمها اتوهوبللللللللون واتتجلوقللللللللون   األردن مللللللللر مللللللللا نواجهللللللللون 

الواحثلللللللللة بةرلللللللللة ق لللللللللرات ات يلللللللللا  إن اللفلللللللللة العربيلللللللللة متوعلللللللللة أسللللللللللوا  ملللللللللن صلللللللللعوبات، قاملللللللللت
 Translation-back-Translation method (Hwang et al., 1996)الةرللللللة والةرللللللة العكسللللللية

وذلللللللللل  بالتعلللللللللاون ملللللللللر اأدلللللللللا ملللللللللن ات تولللللللللا   عللللللللللم اللللللللللدجلا مملللللللللن نت دلللللللللون اللفتلللللللللا العربيلللللللللة 
ا كملللللللا حلللللللوأ وملللللللو  التعولللللللري ودقلللللللة الةرلللللللة.  واإلجنليزنلللللللة. ا قاملللللللت  ملللللللر  راء  انيلللللللة ملللللللن

( مللللللللن طلوللللللللة مدرسللللللللة اليوبيلللللللل  للموهللللللللوبا 88و  خرللللللللوة الح للللللللة ع توتنللللللللر االسللللللللتوانة علللللللللى  
للتخمالللللللللللللد ملللللللللللللن وملللللللللللللو  الولللللللللللللياغة.  وبدلللللللللللللاًء عللللللللللللللى نتلللللللللللللادل الترويللللللللللللله األوال أجرنلللللللللللللت بعلللللللللللللز 

 (، إذ إقلللللللللللا وردت   االسلللللللللللتوانة األصللللللللللللية عللللللللللللى الدللللللللللللو7التعلللللللللللدنالت عللللللللللللى الجل لللللللللللرة رقلللللللللللم  
.  (geek)اويت: أحللللللللاوأ االهتملللللللللام بالرناملللللللللة حلللللللللت ال نعت للللللللد اوخلللللللللرون بلللللللللخمن  مدرلللللللللٍو ومع لللللللللد 
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وبعلللللللللللد التعلللللللللللدن  أصلللللللللللولت عللللللللللللى الدللللللللللللو اويت: أحلللللللللللاوأ االهتملللللللللللام بالرناملللللللللللة أو بدشلللللللللللاطات 
. إذ أمللللللللللللليجلت عولللللللللللللارة أو (nerd)أخلللللللللللللرن حلللللللللللللت ال نعت لللللللللللللد اوخلللللللللللللرون بلللللللللللللخمن  مدرلللللللللللللٍو ومع لللللللللللللد 

شلللللللار الرناملللللللة   األتملللللللر األردين بلللللللا الشلللللللواا ندلللللللراً لعلللللللدم انت نشلللللللاطات أخلللللللرن للجل لللللللرة، 
إن  (geek)بالوللللللللورة نجلسلللللللللها اللللللللل  تدتشلللللللللر هبللللللللا   األتملللللللللر األمرنكللللللللا. املللللللللا تررللللللللت الكلملللللللللة 

باللفللللللللة اإلجنليزنللللللللة لتشللللللللري إن اتعلللللللل  اترللللللللللوا  (nerd)مدرللللللللٍو ومع للللللللد واتوعللللللللت الجل للللللللرة بكلملللللللللة 
اد الولللللللللللللورة الدهاديلللللللللللللة ندللللللللللللرا ألن نتلللللللللللللادل الدراسلللللللللللللة االسللللللللللللترالعية الللللللللللللل  أجرنلللللللللللللت قولللللللللللل  اعتمللللللللللللل

للم يللللللللا  بيدللللللللت أن الرلوللللللللة نسللللللللت دمون هلللللللل   الكلمللللللللة امللللللللا هللللللللا دون تعرنللللللللا وع تكشلللللللل  
 الدراسة عن وجود المة شادعة مرادقة هلا باللفة العربية.

 

 ثبات الصورة المعربة لالستبانة  -42-3
ريت بعلللد التخمالللد ملللن سلللالمة الولللياغة وبعلللد إجلللراء التعلللدنالت اتالدملللة عللللى االسلللتوانة، اختللل

( طالوللللاً وطالوللللة مللللن الوللللجلوف التاسللللر والعاشللللر واحلللللادع عشللللر وطو للللت عللللليهم 76عيدللللة مللللن  
األداة ملللرتا   ملللوقجلا نجلوللل  بيدهملللا  انيلللة أسلللابير، ا اسلللت را معامللل  الثولللات ملللن الويانلللات 

قةاوحللت قلليم الثوللات ا سللوبة  (Test- retest method)اتتللواقرة باسللت دام طرن للة إعللادة االختوللار 
عللللى بعلللد إنكلللار اتوهولللة.   8572عللللى بعلللد مسلللتون الدشلللاري إن  8573لبعلللاد ات تلجللللة بلللا ل

 227امللا حسللا معاملل  الثوللات مللن الويانللات اتتللواقرة مللن إجابللات ريللر أقللراد العيدللة الوالفللة  
مجللوصلللا( باسلللت دام معادللللة ارونولللاا الجللللا قكشلللجلت الدتلللادل علللن معامللل  اتسلللاس داخللللا تلللراو  

 على بعد إنكار اتوهوة. 8572مستون الدشاري إن  على بعد 8578با 
( قللللليم معللللللامالت الثولللللات ا سللللللوبة بررن لللللة اإلعللللللادة وباسلللللت دام معادلللللللة  5ونولللللا االللللللدوأ  
 ارونواا الجلا ريعها.

 (5سةيتول إما  
 سة    بع (SCQ) تا الس سة  اس ألبتاد سسة اجع سسةرساتيتاس سةةتا ع سالة ات 

  تادةع  روج اخ سة.ابطريقع فتادل ساخة اإ و 

دبتاد سسة اجع سةةتا ع 
 سالة ات 

 تا الس سة  اس سة    بع 
 بطريقع فتادل ساخة اإ

  روج اخ سة.ا

 8572 8572 فج اإ سة  ه ع
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 8566 8577 سسةمتسم سة. اهع
 8578 8573   ة   سةيشاط

 8565 8536 اق ع سةر اا
 8562 8566 سة  ايرل

 8568 8577   اتتل سالخريه
 8567 8567 سةةر تز ت ت سةشت تع

 
 اإلجراءات  -45

قاملللت الواحثلللة بعلللد احلولللوأ عللللى إذن ملللن إدارة مدرسلللة اليوبيللل ، باالجتملللاع بالرلولللة لشلللر  
أهداف الدراسة. وإبالغهم بخمن هلم احلرنة   اتشاراة أو عدمها. وجللرن إعللداد برنللامل الترويلله 

ا لل ت التللدابري لترويلله األداة أواًل علللى عيدللة  بالتدسلليه مللر مسللخوال قسللم اإلرشللاد   اتدرسللة،
الثوللللات. وبعللللد احلوللللوأ علللللى بيانللللات حللللوأ أوللللات األداة باشللللرت الواحثللللة بترويلللله األداة علللللى 
الرلولللة، وقللله الونلللامل اتعلللّد بإشلللراف مرالللز اإلرشلللاد   اتدرسلللة. وع الترويللله   مواقللل  رعيلللة 

اشلللرة عللللى شلللر  التعليملللات مخالللدة ملللمن األوقلللات ات وولللة لللولللل إذ أشلللرقت الواحثلللة مو
أمهيللة التلللزام الرلولللة ذدتهلللى الولللراحة   اإلجابلللة عللن ق لللرات االسلللتوانة مشلللرية إن السلللرنة اترل لللة 

واختيللار الت للدنر اللل ع  قللراءة الجل للرات بإمعللاناللل  سللتعام  هبللا اتعلومللات. وطلوللت إن اتشللاراا 
لويانلللات وعواللللت باسلللت دام برنلللامل نتجلللله ملللر سللللواهم وتولللوراهتم. ا رعلللت األداة وقرغلللت ا

(SPSS)  السلللت راا متوسلللرات اسلللتىلابات األقلللراد والدسلللوة اتئونلللة للرلولللة الللل نن أجلللابوا باتواق لللة
عللن الجل للرة وعلللى أبعللاد االسللتوانة السلللوعة، وروعللا   التوللليي أن الجل للرات اللل  يملل  األرقلللام 

سللللتوانة إذ إّقلللا ق للللرات ( صلللللت بررن للللة معااسلللة لو يللللة ق لللرات اال27، 27، و87، و88 
علللى ات يللا   cut- off pointالت للاطر  ( هللا ن رللة5اعتللوت الدرجللة  صلليفت بررن للة سلللوية. امللا 

التلللدرما التلللابر للجل لللرة واتكلللون ملللن سلللوعة مسلللتونات تولللدأ ملللن واحلللد  خرلللا بدرجلللة اولللرية( إن 
 سوعة  صليي بدرجة اورية(.

لتلدنللد الجلللروس   اتتوسللرات علللى  (Two-way ANOVA)وأجرع يلي  توانن أدادا االجتا  
 اسةاتيىليات التعام  وقه متفريع العمر واالدا ووقه التجلاع  با ه نن اتتفرينن.

 
 النتائج  -41
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هدقت ه   الدراسة إن قلللل اسللةاتيىليات التعاملل  اللل  نسللت دمها اتوهوبللون واتتجلوقللون 
د أقللللا تللللرتوط بوجللللود ات للللدرة العاليللللة   األردن للتعاملللل  مللللر الوللللعوبات االجتماعيللللة اللللل  نجلللللة 

بالوصللمة.   (e.g. Coleman and Sanders, 1993)لللدنهم أو تواجهللة مللا أطللله عليلل  اوتللان و خللرون 
امللللللا هللللللدقت الدراسللللللة إن معرقللللللة الجلللللللروس   اسللللللت دام هلللللل   االسللللللةاتيىليات اللللللل  تعللللللزن إن 

 االختالف   االدا والعمر وإن التجلاع  با ه نن اتتفرينن.
"إن أع ملللللللدن مييللللللل  الرلولللللللة اتوهوبلللللللون  لإلجابلللللللة علللللللن السلللللللخاأ األوأ ملللللللن أسلللللللئلة الدراسلللللللة

واتتجلوقلللللللللللللون   األردن إن اسلللللللللللللت دام اسلللللللللللللةاتيىليات التعامللللللللللللل  االجتملللللللللللللاعا الللللللللللللل  تءلللللللللللللمدتها 
؟" حسلللللللللللوت الدسلللللللللللا اتئونلللللللللللة للرلولللللللللللة الللللللللللل نن أجلللللللللللابوا (SCQ)اسلللللللللللتوانة التعامللللللللللل  االجتملللللللللللاعا 

ولللللللل  علللللللللى أاثللللللللر مللللللللن أربللللللللر ن للللللللاري ذ يللللللللا  الت للللللللدنر باتواق للللللللة عللللللللن الجل للللللللرة  أع الللللللل  مللللللللن ح
التللللللابر للجل للللللرة(. املللللللا حسللللللوت الدسلللللللا اتئونللللللة للرلولللللللة اللللللل نن اقلللللللروا باسللللللت دام اسلللللللةاتيىليات 
التعاملللللللل  االجتمللللللللاعا امللللللللا عكسللللللللتها األبعللللللللاد ات تلجلللللللللة لالسللللللللتوانة باسللللللللت دام طرن للللللللة تللللللللدرا 

اللللللللللل  تليهللللللللللا علللللللللللى ،  وذللللللللللل  ذكاقللللللللللخمة اتسللللللللللاقة بللللللللللا الللللللللل  ن رللللللللللة والد رللللللللللة (Scaling)ات يللللللللللا  
ات يلللللللا  التلللللللدرما التلللللللابر للوعللللللللد ذلللللللا ن ابلهلللللللا عللللللللى ات يللللللللا  التلللللللدرما التلللللللابر لكللللللل  ق للللللللرة. ا 
حسللللللوت الدرجلللللللة اللللللللدنيا والعليلللللللا إلجابلللللللات الرلولللللللة علللللللن اللللللل  بعلللللللد  خللللللل نن   احلسلللللللوان علللللللدد 

لللللللل ل  الوعلللللللد.  (Cut-of point)اللللللل  بعلللللللد عدلللللللد يدنلللللللد ن رلللللللة ال رلللللللر الجل لللللللرات الللللللل  نتلللللللخمل   
الدسلللللوة اتئونللللللة للرلولللللة اللللللل نن حوللللللوا علللللللى درجلللللة تجلللللللوس ال يملللللة اللللللل  تشلللللك  احلللللللد وحسلللللوت 

( قلللللللللليم الدسللللللللللا اتئونللللللللللة 3و 8الجلاصلللللللللل  أو ن رللللللللللة ال رللللللللللر لكلللللللللل  بعللللللللللد. ونومللللللللللي االللللللللللدوالن  
واتتوسللللللللرات احلسللللللللابية واال راقللللللللات اتعيارنللللللللة إلجابللللللللات الرلوللللللللة عللللللللن الللللللل  ق للللللللرة مللللللللن ق للللللللرات 

 االستوانة وعلى األبعاد ات تلجلة. 
 (1ل إما  سةيتو 

سةي ن سة   يع ة ط  ع سةديه دلاب س باة  س قع ته سة.قرل وسة ة سطاس سة  ابتع وساج رس اس سة تتاإيع ةتإلاس د رسد 
 سةتتيع ته  قرسس سسة اجع سةةتا ع سالة ات 

 4سةتإلع سةتجتا =  1سةتإلع سةت تا = 222  = 

 سة.قدددرل سألبتاد سةرما

سة ة س
ط 
سة  ا
 ب 

سساج ر 
ا 

 سة تتاإق

 سةي  ع
 سة   يع
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6 

إنكلللللللللللللللللللللللللللللللار 
 اتوهوة

 8756 855 357 إن معدم الدىلا  ال ع أح    نرجر إن اتوادقة
 7857 857 358 نعت د الدا  بخمن  موهوا، ولكدهم عرئون 88
 2657 855 356 أنا لست موهوبا ولكد  عدوب   اتدرسة 25
 7857 857 853 ال أخو اوخرنن بخمن  موهوا 28

الملللا أصلللولت أالللو سلللداً وأصلللولت اتلللواد الدراسلللية أاثلللر  26
 3857 857 857 صعوبة توق  اوخرون عن رؤن  بوجل  موهوباً 

 7857 258 852 هدان الكثري من الدا  أاثر م  موهوة 52
 7857 856 358 ال أعت د بخمن  موهوا 53
8 

اسلللللللللللت دام 
 الجلكاهة

 2852 857 7  نددر إال الدا  واخمن  مهرا الو
 7557 856 857 أجيد إملان اوخرنن 88
 6657 857 358 أاثر من الجلكاهة وقوأ الدكت   اتدرسة 28
 3757 857 855 أتورف بررن ة جتع  أغلا الدا  نعتوون  جاداً  27

7 

مسلللللللللللللللللللتون 
 الدشاري

أجلللد أصللللدقاء لللللدنهم اهتمامللللايت نجلسلللها وذللللل  مللللن خللللالأ 
 7757 857 358 عن اتدهاا اتدرسااالاراري   نشاطات خارجة 

 7755 853 358 أقءا وقتًا طوناًل   نشاطات خارا اتدهاا اتدرسا 85
 3758 857 858 أقءا جزءاً من وقت الدراسة   جلسات راعية 58
 7257 853 352 أشف  نجلسا متاما   معدم األوقات 55
 6652 2 357   أؤدنهاأحاوأ أن ال أاون ناجلًا جداً   األعماأ ال 58
8 

ت ولللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
 الرقاس

 3755 853 3587 أحاوأ أن أخجلا موهو  عن الرلوة اوخرنن
 7258 855 758 سيكون ومعا أقء    اتدرسة لو ع أان موهوباً  5

 7253 853 7 اوين موهوباً ال نخأر على عوة الرلوة اوخرنن ال 88

د ذل  أو قل  مللن عوللة لو ع تكن اتوهوة متواقرة لدع تا تا 87
 7557 857 353 اوخرنن ال

أقءللل  ال يلللام باألشلللياء لوحلللدع عللللى ال يلللام هبلللا ملللر الرلولللة  23
 3252 2 855 اوخرنن
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 سة.قدددرل سألبتاد سةرما

سة ة س
ط 
سة  ا
 ب 

ساج رس
ا 

 سة تتاإق

 سةي  ع
 سة   يع

 6257 857 553 ال نخأر اوين موهوبًا   شعوي   27
 3855 857 857 أحيانا بتوجي  أسئلة أعرف اإلجابة عدها مسو اً أقوم  58

7 

 اتسانرة

أحلللللللاوأ االهتملللللللام بالرناملللللللة وأملللللللور أخلللللللرن حلللللللت النعت لللللللد 
 358 857 3653 (nerd)اوخرون بخمن  مدرو على نجلسا ومع د 

 3857 853 3 أحاوأ التورف إن حد اوري اما نتورف الرلوة اوخرون 83
 3257 857 3 و اوخرنن عن عالمايت اتدرسيةأحاوأ أن ال أخ 87
 7557 855 357 أحاوأ أن أبدو اثري الشو  بالرلوة اوخرنن 22
 7757 853 358 ال أحا أن أعرا االنرواع بخمن  مولر بالدراسة  درنا( 27
مسلللللللللللللللاعدة  3

 اوخرنن

 7752 856 3 أشر  اتواد الدراسية للرلوة عددما ال نجلهموقا
 6652 857 853 ال الرلوة ألساعدهم   إمتام واجواهتم اتدرسيةنخميت إ 82
 6753 857 353 أحاوأ استعماأ معرق  تساعدة الرلوة اوخرنن 28
الةايللللللللللللللللللللللللللللز  2

عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى 
 الشعوية

 6258 856 3582 ال نهم  أن تكون ال شعوية أم ال
 6358 857 353 ليا مهما أن نكون ال شعوية على اتدن الوعيد 7

 3356 857 352  نهم  ما نعت د اوخرون ع ال 87
 3257 853 857 بسوا اثرة اهتمامايت ليا لدع الوقت لكا أقله حوأ شعوي  86

 (3سةيتول إما  
سةي ن سة   يع ة ط  ع سةديه سمروس باسةمتسم سسةرساتيتاس سةةتا ع سالة ات    ا ت  ة ا دبتاد ساسة اجع، 

 222رس اس سة تتاإيع ة تإلاس ت ت دبتاد ساسة اجع  = وسة ة سطاس سة  ابتع وساج 

دبتاد سسة اجع سةةتا ع  م
 سالة ات 

سة ة سط 
 سة  اب 

ساج رس
ا 

 سة تتاإق

سةتإلع 
 سةت تا

سةتإلع 
 سةتجتا

سةي  ع  جقطع سةقطر
 سة   يع

 38585 وأاثر 53 6 87 658 5357 إنكار اتوهوة 4
 37588 أاثرو  28 8 27 552 2858 است دام الجلكاهة 2
 68587 وأاثر 23 3 53 858 23538 مستون الدشاري 5
 77588 وأاثر 53 6 87 858 5853 ت و  الرقاس 1
 75588 وأاثر 23 3 53 857 58588 اتسانرة 3
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 78578 وأاثر 83 5 28 555 8857 مساعدة اوخرنن 8
 75578 وأاثر 28 8 27 858 28588 الةايز على الشعوية 1
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( أن هدلللللللللان ملللللللللياًل اولللللللللرياً للللللللللدن الرلولللللللللة اتوهلللللللللوبا السلللللللللت دام 3و  8دولا  نتءلللللللللي ملللللللللن االللللللللل
اسللةاتيىليات التعاملل  االجتمللاعا للتكيلل  مللر الوللعوبات االجتماعيللة اللل  تةتللا علللى وجللود 

( علللى الجل للرة 553إذ تراوحت قيم اتتوسرات احلسابية على ق رات االستوانة مللا بللا  اتوهوة لدنهم، 
(. اما تراوحت قيم الدسا اتئونللة للرلوللة اللل نن أجللابوا باتواق للة عللن 5الجل رة  ( على 758( إن  27 

( عللن الجل للرة %8756ق رات االستوانة أع ال نن تراوحت درجاهتم با اتواق ة واتواق ة الشللدندة بللا  
  أشر   3( عن الجل رة رقم % 7752 إن معدم الدىلا  ال ع أح    نرجر إن اتوادقة( إن   6رقم 

عللللى  تلللواد الدراسلللية للرلولللة عدلللدما ال نجلهموقلللا(. ونالحللل  أن ريلللر قللليم الدسلللا اتئونلللة الللل  سلللىللتا
(. اما تراوحت قيم اتتوسللرات 25، و6، و8عتل  الجل رات اانت عالية باستثداء الجل رات  

( علللللللى بعللللللد مسللللللاعدة اوخللللللرنن إن 8857/28علللللللى األبعللللللاد ات تلجلللللللة مللللللا بللللللا  احلسللللللابية ا سللللللوبة 
( علللى بعلللد إنكللار اتوهولللة. وتراوحلللت قلليم الدسلللا اتئونللة للرلولللة الللل نن أجللابوا باتواق لللة عللللى 5357/87 

( علللى %7857( على بعد إنكار اتوهوة إن  %38585االسةاتيىليات ال  تتءمدها األبعاد ما با  
 .بعد مساعدة اوخرنن

داللللة إحوللادية   اسللةاتيىليات وللتل ه من قرمية الدراسة ال  تدل على "عدم وجللود قللروس ذات 
التعامللل  االجتمللللاعا الللل  نسللللت دمها اتوهوبللللون تعلللزن إن متفللللريع االللللدا والعملللر وإن التجلاعلللل  بيدهمللللا"، 
است رجت متوسرات درجات ال اور واإلنا  اما است رجت اتتوسرات احلسابية لدرجات األقراد   

اد االسلللتوانة، واسلللت دم يليللل  التولللانن الثدلللادا ( عاملللاً عللللى أبعللل86و  87و  83و  88الجلئلللات العمرنلللة  
(Two-way ANOVA)    هللللللل    ( تومللللللي قلللللليم7و  6و 7للكشلللللل  عللللللن داللللللللة الجلللللللروس. واالللللللداوأ

( نتيىللللللة يليللللل  التولللللانن الثدلللللادا للللللدرجات اتوهلللللوبا علللللن 7اتتوسلللللرات. املللللا نوملللللي االلللللدوأ  
 االستوانة.

 (8سةيتول إما  
 ه دبتاد سسة اجع سةةتا ع سالة ات  و ا  ةغتر سةييتسة ة سط سة  اب  ةتإلاس سة  ه بته ت

 سةييت
 فجاث ص  إ سألبتاد

 575882 585877 فج داإ سة  ه ددع
 875776 285867 سسةمددتسم سة. اهدع
 285726 235777   ة   سةيشداط

 585857 585588 اق دع سةر داا
 585878 55758 سة  دايرل

 835827 885777   اتتل سالخريدده
 285776 285882 سةةر تز ت ت سةشت تددع

 (1سةيتول إما  
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 سة ة سطاس سة  ابتع ةتإلاس سة  ه بته ته سسة اجع سةةتا ع سالة ات  و ا  ةغتر سةت ر
   اس سةت ر

 41 48 43 41 سألبتاد

 5758 56587 57552 58575 فج اإ سة  ه ع
 8757 28587 28567 87537 سسةمتسم سة. اهع
 23522 23587 27588 28576   ة   سةيشاط

 58583 58572 58582 27577 اق ع سةر اا
 58568 58587 58572 5853 سة  ايرل

 88567 83573 83587 85567   اتتل سالخريه
 28586 28576 28587 87578 سةةر تز ت ت سةشت تع

 
 (2سةيتول إما  

 لة ات  و ا  ةغترق سةت ر وسةييتسة ة سطاس سة  ابتع ةتإلاس سة  ه بته ت ت سسة اجع سةةتا ع س 
   اس سةت ر
 سألبتاد

41 43 48 41 
 فجاث ص  إ فجاث ص  إ فجاث ص  إ فجاث ص  إ

5858 فج اإ سة  ه ع

8 57587 55576 5757

7 53557 57575 5755

7 57566 

 سسةمتسم
 سة. اهع

8757

7 87586 28583 2858

6 87577 28562 2852

7 87572 

2358   ة   سةيشاط

8 28587 23576 2755

8 27587 28588 2755

7 28587 

2752 اق ع سةر اا

8 
58582

3 58583 5858 58567 58588 5852

8 58577 

5855 سة  ايرل

5 58577 58572 5857

5 58532 58575 5857

7 58572 

   اتتل
 سالخريه

8558

8 88587 83576 8358

7 83553 87537 8857

7 88577 
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 سةةر تز ت ت
 سةشت تع

8756

7 87538 28537 2855

6 25575 28588 2853

6 28538 

 
 (9سةيتول إما  

ا  تع سةة ايه سة يام  ةتإلاس سة  ه بته ت ت سسة اجع سةةتا ع سالة ات  و ا  ةغترق سةييت و سةت ر وسةة.اتع 
 بتي  ا

  ي     وتإ سةة ايه سة تت
 سة ربتاس

دإلاس 
 سة ريع

 ة سط 
   ة   سةتاةع ا سة ربتاس

سج دددددددددددددددددددددددددددددددددددددداإ 
 سة  ه ع

88265 الداا

7 8 882657 26572 85888* 

 *85858 5582 82558 5 56852 العمر
 85868 8578 5855 5 88257 العمر xاالدا

سسدددددددددددددددددددةمتسم 
 سة. اهع

 85387 8557 556 8 556 االدا
 85887 8577 2858 5 7852 العمر
 85827 8575 757 5 2756 العمر xاالدا

  ددددددددددددددددددددددددددة   
 سةيشاط

 85888 2536 8858 8 8858 االدا
 85867 8575 8852 5 8257 العمر
 85225 8586 2358 5 6358 العمر xاالدا

 اق ع سةر اا
 85268 8522 2256 8 2256 االدا
 85837 8567 5257 5 7758 العمر
 85875 2887 8855 5 82858 العمر xاالدا

 سة  ايرل
 85788 8526 357 8 357 االدا
 85873 8578 8652 5 3856 العمر
 85763 8525 857 5 8857 العمر xاالدا

  ددددددددددددددددددددددداتتل 
 سالخريه

 85375 8558 552 8 552 االدا
 *85888 3558 3358 5 87755 العمر

 85587 8528 8257 5 5656 العمر xاالدا

سةةر تدددز ت دددت 
 سةشت تع

 85255 8585 2753 8 2753 االدا
 *85883 5537 7357 5 87658 العمر

 85877 2557 8855 5 85257 العمر xاالدا
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    *   8583 
بلللللا  8583( أن هدلللللان قروقلللللاً ذات دالللللللة إحولللللادية عدلللللد مسلللللتون 7نتءلللللي ملللللن االلللللدوأ  

  ، 26572متوسللللرات درجللللات الللللل اور واإلنللللا  علللللى بعلللللد إنكللللار اتوهوللللة ق لللللط،   ف= 
( نتوللللا أن هلللل ا الجلللللرس اللللان لوللللا  اإلنللللا  إذ بلفللللت قيمللللة 7( وبللللالعودة إن االللللدوأ  8583

( علللى بعلللد إنكللار اتوهولللة،   حللا بلفلللت قيملللة 57588توسللط احلسلللايب لللدرجات اإلنلللا   ات
( ق لللللط. واملللللا نتءلللللي ملللللن 58587اتتوسلللللط احلسلللللايب للللللدرجات الللللل اور عللللللى الوعلللللد نجلسللللل    

( أن الجلروس بللا متوسللرات درجللات اإلنللا  واللل اور علللى أبعللاد االسللتوانة األخللرن 7االدوأ  
 *** ع تكن ذات داللة إحوادية.
 إحوللللادية بللللا متوسللللرات درجللللات( أن هدللللان قروقللللاً ذات داللللللة 7امللللا نتوللللا مللللن االللللدوأ  

األقللللراد مللللن قئللللات العمللللر ات تلجلللللة علللللى أبعللللاد إنكللللار اتوهوللللة ومسللللاعدة اوخللللرنن والةايللللز علللللى 
الشللعوية.وع تكشلل  الدتللادل عللن قللروس ذات داللللة إحوللادية بللا متوسللرات درجللات اتوهللوبا 

حيلله عاملا العمللر واالللدا علللى أع مللن أبعللاد اسللتوانة التعاملل  االجتمللاعا،  تجلاع لإن تعزن 
 . 8583اانت رير قيم ف غري دالة عدد مستون داللة إذ  

اجتا  الجلروس با متوسللرات درجللات اتوهللوبا علللى بعللد إنكللار اتوهوللة واللل  على  ةعرقملتول
 قروقلللاً أن هدلللان وجلللود قتولللا وعدنلللة للم ارنلللات ال (LSD)متفلللري العملللر، اسلللت دم اختولللار ن إلتعلللزن 

( وبللا متوسللط 86و 87و 83ذات داللة إحوللادية بللا متوسللرات درجللات قئللات األعمللار  
( عاملللللاً إذ 86، و87، و83( عاملللللاً واانلللللت الجللللللروس لولللللا  قئلللللات األعملللللار  88قئلللللة عملللللر  

( علللى التللواال   5758( و  56587( و  57552بلفت متوسرات درجللات هلل   الجلئللات  
 (.58575( عاماً  88بل  متوسط إجابات قئة عمر  حا 

قروقللاً ذات داللللة إحوللادية بللا أن هدللان وجللود  (LSD)بيدللت نتللادل اسللت دام اختوللار و امللا 
( عاملللاً عللللى 88( عاملللاً ومتوسللط درجلللات قئلللة العملللر  87و 83متوسللط درجلللات قئللل  عمللللر  

بللللل  إذ حيلللله ( عامللللاً 87و 83بعللللد مسللللاعدة اوخللللرنن. واانللللت الجلللللروس لوللللا  قئلللل  العمللللر  
(   حللللا بللللل  متوسللللط درجللللات قئللللة 83573( و  83587متوسلللط درجللللات هللللاتا الجلئتللللا  

 (.85567( عاما  88عمر  
عللللللن قللللللروس ذات داللللللللة إحوللللللادية بللللللا متوسللللللط  (LSD)واشللللللجلت نتللللللادل اسللللللت دام اختوللللللار 

 83  عمللر لوا  قئلل (  على بعد الةايز على الشعوية. واانت الجلروس 88درجات قئة العمر  
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(   حللا 28576( و  28587بللل  متوسللط درجللات هللاتا الجلئتللا  إذ حيلله ( عاماً، 87و
 (.87578( عاماً  88بل  متوسط درجات قئة عمر  

 وب ل  ت ول  الجلرمية خبولوص متفلريع االدا والعمر، وترقز خبولوص متفري التجلاع .
 
 المناقشة -43

يىليات ا،اصلللة الللل  نسلللت دمها اتوهوبلللون   للللى االسلللةاتعإأجرنلللت هللل   الدراسلللة للتعلللرف 
مرحلللللة اتراه للللة للتعاملللل  مللللر اوأللللار االجتماعيللللة اللللل  نجلللللةد أقللللا تللللرتوط بتوللللديجلهم مللللمن قئللللة 

 (The stigma of giftedness paradigme)اتوهللوبا. اسللتددت هلل   الدراسللة إن  للوذا الوصللمة 
املللا اسلللت دمت اسلللتوانة التعامللل    ،(Cross and Coleman, 1993)الللل ع قدمللل  الللرو  واوتلللان 

ل يللا  اسللةاتيىليات التعاملل  ا،اصللة  (Swaitek, 2001)اللل  طورهتللا سللونات  (SCQ) االجتمللاعا 
 ال  نست دمها اتوهوبون للتعام  مر الوعوبات االجتماعية اتشار إليها.

ردن إن وحللوأ السللخاأ األوأ مللن أسللئلة الدراسللة "إن أع مللدن مييلل  الرلوللة اتوهوبللون   األ
اسللت دام اسللةاتيىليات التعاملل  االجتمللاعا اللل  تتءللمدها اسللتوانة التعاملل  االجتمللاعا؟ بيدللت 

مللياًل واملللاً لللدن أقللراد العيدللة السللت دام االسللةاتيىليات اللل  تتءللمدها هدللان  أنوجود  الدتادل
م االسللللللللتوانة. إذ تراوحللللللللت قلللللللليم الدسللللللللا اتئونللللللللة للقللللللللراد اللللللللل نن توللللللللا أقللللللللم مييلللللللللون السللللللللت دا

( علللى بعللد إنكللار اتوهوللة إن %38.،5االسةاتيىليات ال  تءمدتها األبعاد ات تلجلة ما بللا  
 ( على بعد مساعدة اوخرنن.7857% 

حللت لللو ومللع  -إن هلل   الدتيىلللة تللدعم وجهللة الددللر بللخمن التوللدي  اللل ع نتعللرد للل  الجلللرد 
الررن للة اللل  نددللر  نةاقلله مللر اهللور مشللكالت خاصللة موللدرها -مللمن قئللة الوللجلوة واتتميللزنن

هبا اوخرون إلي  وما نءعون  من توقعات حللوأ سلللوا  ومسللتون األداء اتتوقللر مدلل . قهدللان ميلل  
( من أقراد العيدة الست دام اسةاتيىلية إنكار اتوهوة، واخمقم ب ل  اللاولون %38585لدن  

وبللاء الرقللاس و  جليلل  حللدة الءللفوري اللل  توللاحا التوقعللات العاليللة اللل  نءللعها اوخللرون مللن ا
ملللن إمكانيلللة اللللوء  (Buescher, 1985)واتعلملللا. وتتجلللله هللل   الدتيىللللة ملللر ملللا ذهلللا إليللل  بوشلللر 

اتوهلللللوبا إن إنكلللللار ملللللوهوتهم   عاوللللللة ملللللدهم للتعامللللل  ملللللر الءلللللفوري االجتماعيلللللة الللللل  تراقللللله 
 ا تولللديجلهم. وملللن الواملللي للللدن تجلللللل قللليم الدسلللا اتئونلللة الللل  سلللىللتها الجل لللرات التابعلللة هلللل

ألبعللاد األخللرن بامللر االوعللد أن سللوا تللدين قيمللة الدسللوة اتئونللة اللل  سللىللت هللل ا الوعللد م ارنللة 
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 إن  6اللل  تءللمدتها األداة نعللود إن ااجلللاد نسللوة عللدد الرلوللة اللل نن واق للوا علللى الجل للرة رقللم 
 أنلللا لسلللت موهوبلللا ولكللل   25معدلللم الدىللللا  الللل ع أح  للل  نرجلللر إن اتولللادقة(. والجل لللرة رقلللم 

بلفللللت الدسللللوة اتئونللللة للرلوللللة اللللل نن أجللللابوا باتواق للللة علللللى هللللاتا  حيللللهإذدللللوب   اتدرسللللة( ع
( على التواال. ونودو أن احتواء الجل رتا على قكللرة تجلسللري %2657( و  % 8756الجل رتا  

الدىلا  بسوا اتوادقة أو احل  هو ما جع  نسوة اتواق ة عليهما معيجلة.   حا اانت قلليم 
نسوياً، مما نخند وجهة الددللر اللل   ه ا الوعد مرتجلعةئونة لو ية الجل رات ال  نتشك  مدها الدسا ات

 تجلةد وجود مي  لدن اتوهوبا الست دام اسةاتيىلية إنكار اتوهوة.
( مللن أقللراد العيدللة مييلللون السللت دام الجلكاهللة. إن هلل   الدتيىلللة %3758بيدللت الدتللادل أن  

. (e.g. Silverman, 1989)بيللات اللل  تداولللت خوللادل اتوهللوبا تتجللله مللر مللا ورد   معدللم األد
اتكونلللللة هلللللل ا الوعلللللد مرتجلعلللللة نسلللللوياً  ةواانلللللت قللللليم الدسلللللا اتئونلللللة الللللل  سلللللىللتها الجل لللللرات األربعللللل

اانللت الدسللوة اتئونللة إذ  حيلله  نددللر إال الدللا  واللخمن  مهللرا الولل (،  8باسللتثداء الجل للرة رقللم 
( وهلللل   ال يمللللة متدنيللللة نسللللوياً م ارنللللة ب لللليم % 2852جل للللرة  للرلوللللة اللللل نن واق للللوا علللللى هلللل   ال

 الدسا اتئونة ال  سىللت للجل رات األخرن ال  نتخمل  مدها بعد است دام الجلكاهة.
خمن الدسوة اتئونة للرلوة ال نن أجابوا باتواق ة على االسةاتيىليات ال  تءمدها بعد بوبيدت 

 تتجله مر ما توصلل  إليلل  عللدد مللن الوللاحثا ( وه   الدتيىلة%68587مستون الدشاري بلفت  

(Coleman, 1985; Buescher and Higham, 1989; Brown and Steinberg, 1990)   ميلل  عللن حللوأ
اتوهوبا إن االاراري   نشاطات عدندة خارا حللدود اتدهللاا، علللى اعتوللار أن هلل   الدشللاطات تتلليي 

ممللا ن للوع لللدنهم الشللعور باالنتمللاء الماعللة مللا ونتلليي نجلسللها اهتمامللاهتم نجلا هلم االلت اء  ماعات هلا 
من قو  من هلم الجلرصة ألداء نشاطات ذات طويعة اجتماعية، مما ن ل  من شعورهم بخمقم غري م وولا 

 .(Swiatek, 1995)وا ه هلم نوعاً من اإلشواع االجتماعا  اوخرنن
ت ال  نتءمدها بعد ت و  ( من أقراد العيدة نست دمون االسةاتيىليا%77اما بيدت أن  

 Coleman, 1985; Zigler and)الرقللاس. إن هلل   الدتيىلللة تتجللله مللر وجهللة ندللر عللدد مللن الوللاحثا 

Farber, 1985; Buescher and Higham, 1989; Gross, 1989; Tannenbaum, 1991) اللل نن نللرون ،
عاولللللة مللللدهم لتل يلللله  أن اتوهللللوبا قللللد نلىلللللخون إن إتوللللاع اسللللةاتيىليات مثلللل  إخجلللللاء اتوهوللللة  

باتواق للة علللى أجللابوا ( من أقللراد العيدللة %37أاثر من   نجابالت و  وجتدا رقز الزمالء. إذ أ
 الجل رة   أحاوأ أن أخجلا موهو  عن الرلوة اوخرنن(.
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( ملللللن أقللللللراد العيدللللللة نسلللللت دمون اسللللللةاتيىلية اتسللللللانرة %7558واللللل ل  بيدللللللت الدتللللللادل أن  
الدهم   عاولة لتل يه االندماا وجتدا الرقز. إن هلل   الدتيىلللة ررن ة مشاهبة لزمبونسلكون 

الللل ع نلللرن أن اتوهلللوبا نعملللدون إن جتدللللا  (Tannenbaum, 1983)تخنلللد وجهلللة ندلللر تانيدولللاوم 
 -اعتوهم اوخرون غرنيب األطللوار وعتلجلللا وأذايللاء وموتكللرنن اإذ -الوصمة ال  ترتوط باتوهوة 
رة أو التجلرنط التلويلا أو السعا لللووأ على الشللعوية بللداًل مللن عن طرنه اللىلوء إن اتسان

االهتمللللام باإلجنللللات. امللللا تخنللللد مللللا ذهللللا إليلللل  إرنكسللللون مللللن عللللدم قللللدرة اتللللراه ا علللللى يملللل  
 .(Erickson, 1959)االختالف ال ع ندهر   سلون اوخرنن 

رنن. وهلللل   ( مللللن أقللللراد العيدللللة نسللللت دمون اسللللةاتيىلية مسللللاعدة اوخلللل%7857وتوللللا أن  
 مللللن مشللللاعر العزلللللةالدتيىلللللة جللللاءت لتخاللللد اهتمللللام الرلوللللة اتوهللللوبا بإتوللللاع اسللللةاتيىليات  جللللل  

واللللللرقز. وهلللللا اتشلللللاعر الللللل  أوردهتلللللا دراسلللللات عدنلللللدة أجرنلللللت لت ولللللا خولللللادل اتوهلللللوبا 
 . (e.g. Janos, 1983 in Gross, 1993)االجتماعية واالنجلعالية 

نكار االهتمام بالشللعوية. إن إلإن أقراد العيدة مييلون  ( من%7557اما بيدت الدتادل أن  
مللن اتيلل  اللل ع ندهللر  اتوهوبللون  (Johnson, 1981)ه   الدتيىلة تتجله مر ما أشللار إليلل  جونسللون 

إن إلنكار اهتمامهم بإمكانية التعرد للرقز من الللزمالء بسللوا متيللزهم. وهللم بلل ل  نلىلللخون 
  عاوللللللة ملللللدهم العللللل  ردود  (Intellectualization)لع للللل ( سلللللت دام ميكلللللانيزم الع لدلللللة  حرالللللة ااال

 قعلهم ع النية إتاء ما ندراون من رقز اجتماعا من قو  تمالدهم.    
إن الدتيىلللللة اللللل  توصلللللت إليهللللا هلللل   الدراسللللة وخووصللللا قيمللللا نتعللللله بخمبعللللاد إنكللللار اتوهوللللة 

 ,.Webb, et al)د مللن الوللاحثا وت و  الرقاس والةايز على الشعوية،  تتجله مر ما توص  إلي  عدنلل

1982; Betts, 1986; Levin and Tucker, 1986; Mallis, 1986; Myers and Pace, 1986)  حللوأ مللا
ميكن أن نواحا تودي  الجلللرد مللمن قئللة اتوهللوبا مللن معانللاة اجتماعيللة وصللعوبات تكيجليللة. 

ش ولللية.  يلللة وملللفورياجتماعإذ نلللرن هلللخالء أن اتوهلللوبا نتلللخمأرون ذلللا نواجهلللون ملللن مشلللكالت 
إن إطللالس موللرلي الوصللمة  (e.g. Cross and Coleman, 1993) الوللاحثا وعزالللوهلل ا مللا دعللا 

(Stigma)  أن ا،للللللللوات  هموعءللللللللالعلللللللللى الومللللللللر اللللللللل ع نراقلللللللله عمليللللللللة التوللللللللدي . امللللللللا اعتللللللللو
.   Monks and Ferguson)(1983 ,مللاً   الدمللو الدجلسللا االجتمللاعا للموهللوا  اهمتشللك  عللاماًل 

امللللللا أن الدتللللللادل اللللللل  توصلللللللت إليهللللللا الدراسللللللة ميكللللللن تجلسللللللريها   مللللللوء التوللللللور اللللللل ع قدملللللل  
 (Identity Crisis)نللللرن أن حلللل  األتمللللة اتتعل للللة باهلونللللة إذ حيلللله ، (Erikson, 1959)إرنكسللللون 
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اه لللة. االجتملللاعا نشلللك  أملللراً حاقلللاً لتل يللله الدملللو الدجلسلللا االجتملللاعا السلللليم   مرحللللة اتر 
قيهلللا ليخلللرنن ندولللا عللللى الكيجليلللة الللل  نولللدو  -املللا نلللرن إرنكسلللون-وملللر أن اهتملللام اتراهللله 

بالجلردنللة والتميللز، إال أنلل  ال اتملل  أن  اوعلللى ايجليللة إدران اوخللرنن للل ، وعلللى اهتماملل  بترللونر إحساسلل
 كانيلللة إدرااللل ن إمأ إ :. وخالصللة ال لللوأ(Erikson, 1959)نكللون عتلجللللا علللن تمالدلل  أو أن نلللدرن اللل ل  

 .عدد بالدسوة هلهم   تع يد األمور امن موهوة قد تس لدن  ميتل  بسوا ما اةعتلجل
والتسلللاؤأ اللللل ع ميكلللن أن تثللللري  هللل   الدتللللادل هلللو: هلللل  سيسلللت دم اتوهوبللللون اسللللةاتيىليات 
تعامللللل  خاصلللللة اإخجللللللاء اتوهولللللة أو اتسلللللانرة واحللللللرص عللللللى الشلللللعوية ملللللثاًل وإن ع تشلللللك  ندلللللرة 

لللللليهم وتوقعلللللاهتم مولللللدر قلللللله وملللللفط وهتدنلللللد تجلهلللللومهم علللللن ذواهتلللللم؟ إن اسلللللت دام اوخلللللرنن إ
اتوهوا هل   االسةاتيىليات ال بد أن  نعكا حاجت  إن جتدللا الشللعور بللاالختالف مللن أجلل  
احلوللللوأ علللللى قرصللللة للتجلاعلللل  االجتمللللاعا الرويعللللا. وهلللل ا مللللا أادتلللل  نتللللادل دراسللللات اللللرو  

توقعللات اللتكيلل  مللر ن اإل. امللا تعكللا حاجللة اتوهللوبا (Cross and Coleman, 1993)واوتللان 
 .مه ة ال  نجلرمها ا يرون هبااتر 

الللل  حبيللله ، (Swiatek, 2001)جلللاءت نتلللادل هللل   الدراسلللة لتخنلللد ملللا توصللللت إليللل  سلللونات  
ميللر األبعللاد. امللا أن ال  بالدسوة ميكن اعتوارها دلياًل على صدس استوانة التعام  االجتماعا 

( عللللى بعلللد 8536ثولللات الللل  ع احلولللوأ عليهلللا ت تلللل  أبعلللاد االسلللتوانة تراوحلللت بلللا  قللليم ال
عللللللى بعلللللد إنكللللار اتوهولللللة. امللللا تلللللراو  معاملللل  االتسلللللاس اللللللداخلا  (8572ت ولللل  الرقلللللاس إن  

( علللى بعللد إنكللار اتوهوللة. 8572( علللى بعللد مسللتون الدشللاري إن  8578بللا    مللا لالسللتوانة
  خر ندعو للث ة هب   األداة وإن إمكانية است دامها   الدراسات.  وه   الدتيىلة ت دم مخشراً 

أاهلللللرت اشللللجلت وحللللوأ عالقللللة جلللللدا اتوهللللوا باسللللةاتيىليات التعامللللل  اتسللللت دمة،   
دالللللة إحولللادية بلللا الللل اور واإلنلللا  عللللى بعلللد إنكلللار اتوهولللة ق لللط. قروقلللاً ذات علللن وجلللود الدتلللادل 

 ,Swiatek and Dorr)  الدتيىلللة مللر مللا توصلللت إليلل  سللونات  واانت الجلروس لوا  اإلنا . واتجل ت ه 

أن أوملللا  نن اللإ (Buescher and Higham, 1987)بوشر وهيىلهام  ومر وجهة ندر ا  من (1998
 أاثر مياًل للتءلية ذا ميتلكن من موهوة هبدف احلووأ على ال ووأ االجتماعا. اإلنا 

 موء ال يم االجتماعية الساددة ال  متي  إن  ميكن تجلسريها ه   الدتيىلة إن ميكن تجلسري 
تشلللىلير قلللة اتولللادرة واإلمابيلللة والرملللو  عدلللد الللل اور   حلللا نكلللون الت وللل  االجتملللاعا أاثلللر 
للجلتللاة اللل  تللت ن األدوار الدمريللة األسللرنة والوجدانيللة، امللا أن نللزوع أقللراد األتمللر للتعاملل  حبلل ر 
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يز لدن األنثى قد نشك  سللوواً نللدقعها إن إخجلللاء متيزهللا مر اتستونات العالية من الرمو  والتم
االجتماعيلللة هبلللدف احلولللوأ عللللى  (Role expectations)تسلللانرة األ لللاري السلللاددة ملللن التوقعلللات 

                 ال ووأ والتعزنز.    
قروقللاً أن هدللان وجللود وحللوأ عالقللة العمللر باسللةاتيىليات التعاملل  اتسللت دمة، بيدللت الدتللادل 

متفري العمر علللى بعللدع إنكللار اتوهوللة ن إلداللة إحوادية   اسةاتيىليات التعام  تعزن  ذات
 83اانلللت قللليم اتتوسلللرات الللل  حوللللت عليهلللا قئلللات العملللر  إذ  حيللله ومسلللاعدة اوخلللرنن، 

( عامللللللاً. امللللللا  88( أعلللللللى مللللللن قيمللللللة اتتوسللللللط اللللللل ع حولللللللت عليلللللل  قئللللللة عمللللللر  86و 87و
( إن مسللللللاعدة 87و 83ياًل االلللللو لللللللدن قئلللللل  عمللللللر  مللللللأن هدللللللان وجللللللود ت الدتللللللادل ويدشللللللجلا

و  83اانت الجلروس با متوسط درجات قئلل  العمللر  إذ  حيه ( عاماً، 88م ارنة بجلئة عمر  
 ( دالة إحوادياً.88( وبا متوسط قئة عمر  87

اسلللللةاتيىليات التعامللللل  اتسلللللت دمة أملللللر أاهرتللللل  دراسلللللات عدنلللللدة   عللللللى إن تلللللخمأري العملللللر 
  جمتمعات عتلجلة هبدف دراسة االسةاتيىليات ال  نست دمها الرلوة   التعام  مللر أجرنت 

 ;e.g. Stark, et al., 1989; Frydenberg and Lewis, 1993)عمومللاً  تاالا الوللعوبات واتشلل

Feldman, et, al., 1995; Tomchin, et al., 1996) وميكللن تجلسللري نللزوع اتللراه ا األاللو سللداً إن .
ملللوهوتهم وإن اسلللت دام اسلللةاتيىلية مسلللاعدة اوخلللرنن م ارنلللة بلللزمالدهم األصلللفر سلللداً    إنكلللار

زمالدهم. وملللن اتعللروف أن هللل   بللملللر مللوء سللعيهم لتل يللله االسللت الأ علللن أسللرهم واالنللدماا 
احلاجلللات تولللوي أاثلللر إحلاحلللاً الملللا ابتعلللد اتراهللله علللن مرحللللة الرجلوللللة واجتللل   لللو الرشلللد. وهللل ا 

بيدللا إذ حيلله ، (Birely and Genshaft, 1991)مللا توصلل  إليلل  بللريال وجيدشللاقت  التجلسللري نتجللله مللر
أن اثللللرياً مللللن األطجلللللاأ اللللل نن قولللللوا توللللديجلهم مللللر اتوهللللوبا، رقءللللوا أن نوللللدجلوا الللل ل  عدللللدما 
أصولوا   مرحلة اتراه ة. واخمن اتراهلله نللرن   التوللدي  سللوواً لعزللل  عللن تمالدلل  وللل ل  جنللد  

موهوتلل    اتراه للة اتتوسللرة واتتللخمخرة وأاثللر ملليالً تسللاعدة الللزمالء تعوللرياً عللن  أاثر مياًل إلنكللار
 هم واحلووأ على ت ولهم.عومرغوت    االندماا 

اسللةاتيىليات التعاملل  اتسللت دمة،  جلللاعلىأما عن تجلاع  عاملا العمللر واالللدا وتللخمأري ذللل  
 العاملا.  من جلاع  االتلإن قلم تكش  الدتادل عن قروس ذات داللة إحوادية تعزن 

ندللا مرللالوون إأ: -(Cross and Coleman, 1993)وامللا نللرن اللرو  واوتللان -وخالصللة ال للوأ: 
بالكشلللللل  عللللللن  للللللط اإلدران االجتمللللللاعا للموهللللللوبا واتتجلللللللوقا  ألن ذللللللل  ميكللللللن أن ن ودنللللللا 
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دمات اللل  مرللالوون بتللوقري ا،لل والل ل اما أنداالعوام  ال  يد من ترورهم.   لمعرقةللتعرف على
 وتللا اانللتوندللرا ألنهم   يسللا  للوهم االنجلعللاال واحلللد مللا أمكللن مللن العواملل  اللل  تعي لل . اتسلل

بخمندللللا مرللللالوون شللللعرنا قا،للللوة اللللل  نواجههللللا الرلوللللة   اتللللدار  تللللخأر   عتللللل  مدللللاهر  للللوهم، 
 السليمة. بالكش  عن أدس التجلاصي  ال  ميكن أن تخأر   الدمو لدتمكن من ت دك الوداد 

قر قلللدر مالدلللم ملللن الت وللل  املللرورة تلللو  (Tannenbaum, 1983)و  هللل ا السلللياس نلللرن تانيدولللاوم 
االجتملللللاعا للموهلللللوا حلللللت نلللللتمكن ملللللن ي يللللله إمكانياتللللل  ا،اصلللللة بلللللداًل ملللللن اوتهلللللا. املللللا أن 

اجللللات اتوهللللوبا واتتجلللللوقا مثلللل  الوللللجلوف تيحااتمارسللللات الت ليدنللللة اتتوعللللة   اتللللدار  لتلويللللة 
للت جليلل   -ال تكون حلواًل ااقيللة رذاقد -رحلة واالماعات اتتىلانسة وال جلز عن الوجلوف، ات

من اإلحسا  بالعزلة والفربة ال  قللد تتشللك  لللدن اتوهللوا. علللى الللرغم مللن ا للددات اتتعل للة 
ن الدتللللادل اللللل  توصلللللت إليهللللا هلللل   الدراسللللة ت للللدم دعمللللاً إبللللا :باختيللللار العيدللللة قانلللل  ميكللللن ال للللوأ

نويًللللللا لوجهللللللات الددللللللر ال ادلللللللة بإمكانيللللللة الللللللوء اتوهللللللوبا إن اسللللللت دام اسللللللةاتيىليات خاصللللللة جتر 
للتعاملل  مللر مللا نواجهللون مللن صللعوبات تتعللله بالتوقعللات اللل  نءللعها اوخللرون. للل ا قللان إجللراء 

هم   مسللللاعدة ات تولللا لتوجيلللل  هلللل   امللللن األحبلللا  لتل يلللله هللل   االسللللةاتيىليات نسللل اً مزنلللد
 مواهوها وإمكانياهتا بداًل من هدرها وإخجلادها.  الجلئة  و ترونر

 

 مقترحات الدراسة -48
اسللت دمت الدراسللة احلاليللة االسللتوانة   رللر اتعلومللات للكشلل  عللن االسللةاتيىليات اللل  
نسللللت دمها اتوهوبللللون للتعاملللل  مللللر الوللللعوبات االجتماعيللللة اترتورللللة بتميللللزهم وقيمللللا نلللللا بعللللز 

 من اتداسا اإلشارة إليها:  ة أنت الواحثجدرأو ات ةحات ال  
اتوهلللللللوبا الرلللللللالا تشلللللللم  عيدلللللللات ملللللللن ل حبيللللللله إجلللللللراء مزنلللللللد ملللللللن الدراسلللللللات اتيدانيلللللللة -8

  اتلللدار  ات وولللة للرلولللة العلللادنا الللل نن ع تولللديجلهم ونتولللر   تدرنسلللهم اتتواجلللدنن 
عللن طلوللة  ءللالً جلاماقة إن الجلئللات ااتتواجللدة قيأساليا اإلأراء والتسرنر والوجلوف اترحلة 

اصللللة بللللاتوهوبا وذللللل  هبللللدف احلوللللوأ علللللى نتللللادل ميكللللن تعميمهللللا علللللى ا،مللللدار   اأ
 نراس أوسر.

هم   إل للاء مزنللد اإن است دام أسلوا  ات ابلة احلرة   حبه ه   اتسخملة  ميكللن أن نسلل -2
ملللن الءلللوء عللللى طويعلللة الولللعوبات االجتماعيلللة الللل  ميكلللن أن تواجههلللا هللل   الجلئلللات املللا 
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هم   إل لللللاء مزنلللللد ملللللن الءلللللوء عللللللى االسلللللةاتيىليات الللللل  قلللللد نتوعوقلللللا    اكلللللن أن تسلللللمي
 التعام  مر ما نواجهون من صعوبات ترتوط بتميزهم.

اللللللوامل  علللللن جلءلللللالً إملللللاقة إلىإن مرالولللللة اتوهلللللوبا بدراسلللللة اتدلللللاهل ات وولللللة للعلللللادنا  -5
وللة تللواهوهم، ألقللم سلليىلدون اتعللدة هلللم مللن شللخمن  أن نعيلله مللن إمكانيللة ترللونر هللخالء الرل

أنجلسلللللهم مءلللللررنن إن اسلللللتثمار معدلللللم طاقلللللاهتم   دراسلللللة اتلللللواد الت ليدنلللللة وبخمسللللللوا ال 
نسهم    و إمكانللاهتم، ندللراً ألقللم سي ءللعون ألسللاليا الت يلليم اللل  اثللرياً مللا تراللز علللى 

ة ونسلللوا لللل  مهلللارات احلجلللل  واالسلللتدهار مملللا  لللله للللدن اتوهلللوا أتملللة   الوقلللت والراقلللت يللليم 
 .    ال له وا،وف من الجلش    ي يه مستونات أداء تتجله مر التوقعات ال  نءعها اوخرون

هلل     ة وصللين ترللونر مللواهوهم، تعللملت جلي  الءفوطات ال  ميكن أن تعيلله اتوهللوبا  -8
ت يلللليم أدادهللللم علللللى أساسللللها، ألن لحبيلللله نللللتم الدراسللللة إعللللداد بللللرامل نوعيللللة خاصللللة هبللللم، 

توهوللللة   مللللوء األحكللللام االجتماعيللللة عوللللور بالللللدرجات اللللل  ميكللللن للرالللللا أن مجلهللللوم ا
إن وهللل ا بللللدور  نعلللرد اتوهللللوا  ،،اوللل  عليهللللا   امتللللان الثانونللللة العاملللة  التللللوجيها( 

خوقلل  مللن الشلل  اللل ع ميكللن أن امللل  ا يرللون بلل  إتاء موهوتلل  إذا ع  عللنمللن ال للله الدللاتل 
 تلان مدسىلما مر التوقعات.      نكن مستون أداد    ه ا االم
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