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 مقدمة 

 

لساالهع للااةال للاي يالتاق  ا    د حباناا للهاع  ا  ل بال دالقادى   هاي للالتاق لللاا إهس نلال طنعاان يعااعت   ن ي اع  لق

للظرلف، لللن هذل ال يع ي  ددلً د ن للفرد يقدم ت ازالت  هي حعاب ذلتع ل كبرياؤه ل   تع للشا تل، طن لالنعان للذى يشعر 

ودلء، ل يبد  ني تفعتر للظولهر لنق كآداع للشا تل ل يبالغ ني لأل اوى للااي تعاار  داإلكائاب نإنع ي ظر طلي للحتا  د ظر  س

 حتاتع. 

لذلك الدد  هي لالنعان  ن يبد  ني تدىيب نفعع  هي للاولنق    للبتئل للمحتعال داع  اماا كاناظ للظارلف للااىبتال إاساتع، 

 ً  . ألن للالتق هو للوستهل نحو  ن يلون لنعان سهتس نفعتا

حل للفرد لل فعتل دلى كبتر ني حادل  هاذل للالتاق لللاا إس  ا   ااهاق للظارلف. نااي تعارف  هاي  نااا  حالال لتهعب ة

 قهتل طنفعالتل  ركبل دللمل نعبتا،  ن للشعوى د ن كل شئ  هي  ا يرلم، لللشعوى دالععاد     للاذلت ل ا  لريارين، لللشاعوى 

 هي للحتا     شعوى دال شاط لللقو  لللعانتل لياحقق ني هذه للحالل دىبال دالرضا لللعم نت ل للأل ن لسال ل للعقل، للالإبال 

 . رتفعل نعبتا  ن للاولنق لل فعي للالباما ي     الإات لباما تل ىلضتل ل رضتل

لياضح  ما سبق للدلى للفعال للذى تهعبع للفارد لل فعاتل ناي حتاا  لالنعاان، نااي تعاد  حركااً ل  ادىلً يوباع للفارد حعاب 

لللاركت  ني هذه للدىلسل  هي ت ثتر للبتئل لل احل لل فعاتل لفطفاال للموهاودتن ددللال لللوياظ، نمان للم كاد  ن  لل فعتل . حالاع

 للبتئل لاا ت ثتر كبتر  هي لل حل لل فعتل لالطفال د فل  ا ل لللموهودتن   اس د فل ياةل .نالموهودون هس للثرل  للحقتقتال

للفلار لللعهاس لللفان للاذين يفتادلناا ناي  ، طذ  ن طريقاس ياولنر لهدللل  اا تحاااإ طلتاع  ان ىللدني  ي  جام ، دل ك وزه للفعهتل

كثتارلً  ان لل اعودات لللمشالالت للااي إاد تحاول حتاتاع   ارلً  طن للعفال للموهاوب إاد يولباع . شااي  جااالت للاعاوى لللحتاا 

 للقهق لللاوتر للشديد  حتانا  يرى. سوء للاولنق لالباما ي، لإد ي اادع  عترلً، لتدنعع  حتاناً طلي

للمحتعل دالعفل للاي ت  ن ةحاع لل فعاتل، هاو  ماا  لهعفل للموهوب للمامثل ني  دم تاتئل للبتئل طن غتاب للر ايل لل فعتل

 عاىلً آير لع  ضاىه  هاي  طلي ضموى  وهباع لطمس  عالماا، دل ىدما ي دي طلي لنحرلناا  ن للعريق للم شود لا يذ ي دي

لللاعرف  هتاس لى ايااس ني لل ارر، لللحفاا   للعفل لللمجام   هي حد سولء. نلهما كانظ للبتئل ترل ي لالهامام دالموهودتن

للمامت   لاس ني لللبر، ضرلى  حامتل ألي  جام  يريد  ن يلون لع دلى ل عااهمل ناي   هتاس لتونتر للبتئل للحر  للإل لانتات

ل  د  .للإلددلع للالدالاى ني للفلر لللمعرنل لإلنعانتل ني   ر ال يعرف طال للافوق ني للعقلللاقدم لحضاى  لنمو للعهس  ة  

للمشالالت للااي  للموهوب، ال دد  ن ي يذ ني لال اباى  ن كثترلً  ان  عوإاات نماو هاذل للعفال ت شا   ان للااعتط لر ايل للعفل

للمشلالت تا ليد ناتجل نقدلنع للالا ل للالتعاق نتما دتن  ل ن تهك يالإتاا دليل  سرتع ليالل تعهتمع لتفا هع     نرلد  جامعع،

 ني ت شئاع لالباما تل لني تعهتمع. للعرللق للألسباب للمابعل
 

 أهمية البحث 

ل دى لياالناا   همتااا  ن يالل  حاللااا للاعرف  هي  هس للمشلالت للاي تولبع لالطفال للموهودتن تعامد هذه للدىلسل

طلي للاد ات لإلىشاديل، كاد ات  ساستل ضمن  اباين دعض للمارترلت، ل ا يعاوببع ذلك  ن توبتع لالهاماملتباي اا د

ني دللل لللويظ، للاي يععي للمعئولتن نتاا طلي  حاللل طكاشاف لل ولدغ لللموهودتن   للموهودتن للبرل ج للمقد ل لفطفال

 كاشاف  نرلد هذه للفئل لللااعتط لر ايااس دما يمثل   دى نف  لهمجام .لللعمل  هي تاتئل  رلف للبتئل للمحتعل داس دادف ل

 مشكلة البحث 

تاحدد  شلهل للبحث للحالي ني دتان  همتل ت ثتر للبتئل  هي لل حل لل فعتل لهعفل للموهوب، لدلى للبتئل للعهتمل ني ت متل 

ياع ي للافلتر ني  ي يعط  ل باود يملن  ن  ودتن، حايلى ايل للموهبل، لللاعرف  هي للمشلالت للبتئتل لدى لالطفال للموه

للعالبتل  ل للوإالتل لاذه للفئل لللشريحل للاا ل  ن  نرلد للمجام  حاي ياع ي  توض  سولء  هي للمعاويات لإلىشاديل  ل

 للشاىع للبتئي. للبتئل لألسريل، للافلتر ني لض  طسارلتجتل يملن  ن توض   هي  عاوى

 :لهلذل نععي طلي 

 يعاني   اا للعالب للموهودتن  ن  نرلد  ت ل للبحث؟  ا  كثر للمشلالت للاي -1

 هل ه اك ت ثتر لهبتئل  هي للعفل للموهوب؟ -2
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 أهداف البحث

 يعاني   اا للعالب للموهودتن  ن  نرلد  ت ل للبحث. للاعرف  هي للمشلالت للاي -1

 دتن  ن  ت ل للبحث. ثر للبتئل  هي لل حل لل فعتل لفطفال للموهو -2

 واإلجراءات منهج البحث: الطريقة

للدىلسل للحالتل، حتث  ن هذل للم اج هو للم اسب لهاعارف  هاي للمشالالت    اج للبحث : لتب  للباحث للم اج للوةفي ني

 .طبتعل للعالإل دتن  ارترلتاا   اا لالطفال للموهودتن، للإلبادل  ن  سئهل للدىلسل للاي توضح للاي يعاني

 مجتمع البحث

، دعادد ثالثال  ان 2812لعاام  لالطفال للموهودتن للذين للاحقول دالبرل ج لإلثرللتال لل اتفتل يالون  جام  للدىلسل  ن بمت 

 للمدلىس لالدادللتل ددللل لللويظ. 

 البحث األساليب اإلحصائية التي استخدمت في

  .حعاب للماوسعات للحعادتل للالنحرلنات للمعتاىيل -1

  .)ت( لهعت ات للمعاقهللياباى  -2

  عينة البحث

 (  ن لالطفال للموهودتن )ذكوى، طنا ( للذين للاحقول دالبرل ج لإلثرللتل لل تفتل188 ن ) تلونظ  ت ل للدىلسل لألساستل

للدىلسي تعهتمتل ددللل لللويظ لهعام  ، لكذلك للعالب للموهودتن للمعجهتن دمرلك  ى ايل للموهودتن دثال    اطق2812لعام 

 .للدىلسل حعب  ارترلت: للج س لللعمر لل   ي لللم عقل للاعهتمتل ( توزي   نرلد  ت ل1ليبتن للجدلل ىإس ) 2812

  

 .الدراسة حسب متغيرات: الجنس والعمر الزمني والمنطقة التعليمية توزيع أفراد عينة: (1) جدول رقم

  للمجموع   جمو ل  دد  نرلد للعت ل للل  للمارترللمارتر  مم

  لج ـــــــــــــــسلج ـــــــــــــــسلل  11
  7777ذكوى ذكوى 

188188  
  2222آنا  آنا  

  للاعهتمتل للم عقل  22

  4444للم عقل للاعهتمتل لألللي  للم عقل للاعهتمتل لألللي  

  2727للم عقل للاعهتمتل للثانتل  للم عقل للاعهتمتل للثانتل    188188

  2222للم عقل للاعهتمتل للثالثل  للم عقل للاعهتمتل للثالثل  

  لل   ـي للعمــر  22

  1717 ام            ام             1818--  22 ن  ن 

  2121 ام         ام          1111--  1818 ن  ن   188188

  2222 ام      ام       1212--  1111 ن  ن 

 
 نتائج البحث

 

شيوعاً لدى جميع أفراد عينة البحث من االطفاال الموهاوبين والمتصالة بفاروف البيئاة  يوضح المشكالت األكثر :(2جدول )

 .فى ذات الوقت المحيطة
  لل عبل للمئويللل عبل للمئويل  للالرلىللالرلى  ترتتبااترتتباا  للمشلـــهـــل

  22972297  4242  11 للمدىسل  دم كفايل لالنشعل للم اسبل ني

  22922292  4242  22  بود لسالل ترنتع ني للمدىسلبود لسالل ترنتع ني للمدىسلإهل لإهل ل

  24922492  4141  22  للقهق  ن لال احاناتللقهق  ن لال احانات

  22912291  2020  44  للاوف  ن إول للحقتقل طذل  يع ت للاوف  ن إول للحقتقل طذل  يع ت 

  21902190  2727  22  كثر  للمولد للدىلستلكثر  للمولد للدىلستل

  28922892  2424  22  إهل لبود  دىستن ني للاوليات كالرسس لللموستقيإهل لبود  دىستن ني للاوليات كالرسس لللموستقي

  10971097  2828  77   دم لبود تجديد لفنشعل للارنتاتل دم لبود تجديد لفنشعل للارنتاتل

  10921092  2222  00  ل ني  حتان  اعدد ل ني  حتان  اعدد للشعوى دالاجللشعوى دالاج

  17921792  2222  22  للشعوى دالمهل للعري  للشعوى دالمهل للعري  

  14921492  2222  1818  للاودتخ لللهوم دلثر للاودتخ لللهوم دلثر 

 

للبحث إد توز ظ  هي   كثر للمشلالت للاي يعاني   اا لالطفال للموهودتن  ن  نرلد  ت ل ياضح  ن للجدلل للعادق  ن

 .شتو اً لدى لالطفال للموهودتن  ن  نرلد  ت ل للبحث كثربمت   دعاد للمقتاس للحاهظ نعب  افالتل ضمن للمشلالت لأل
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ً لدى لالطفال للموهودتن  ا دتن ) لترللحظ نعبل تلرلى للمشلالت ، لإد باءت ( %1492) ( طلي%2297لألكثر شتو ا

س  شلهل   إهل ، ث2297للمدىسل  نعبل   هي للارتتب للمشلالت للاالتل ، حتث  حاهظ  شلهل    دم كفايل لالنشعل للم اسبل ني

، ل شلهل  للاوف  ن إول 2492، لكذلك   شلهل للقهق  ن لال احانات  نعبل 2292لبود لسالل ترنتع ني للمدىسل  نعبل 

، دت ما  شلهل   إهل لبود  دىستن ني للاوليات 2190، ل شلهل   كثر  للمولد للدىلستل  نعبل 2291للحقتقل طذل  يع ت  

، ل شلهل   للشعوى دالاجل ني  1097، ل شلهل   دم لبود تجديد لفنشعل للارنتاتل   نعبل 2892كالرسس لللموستقي  نعبل 

  .1092 حتان  اعدد   نعبل 

 .1492، ل يترل  شلهل للاودتخ لللهوم دلثر  لإد باءت نعبااا 1792ل شلهل   للشعوى دالمهل للعري   نعبل 

 المناقشة

لبتئل ت ثر  هي لألحولل لل فعاتل للل احتل لللعاهوكتل لهعفال ناإذل  ااي ناي دتئال  ن يالل لل االج للعادقل يجدى للقول د ن ل

سهتمل حتث للاولء لل قي لللمتاه للعذدل للألى  للعبتعتل نش  يال  ن لأل رل ،   اا طذل كاناظ للبتئال ناساد  ل هوثال نإناع ي شا  

 لذه تا.  ريضا ةحتا لنفعتا

ي ذكاء لألطفال إد يلون  كثر ت ثترل  ن  ا ال للوىلثال، لىحاس لألم هاو للبتئال ه اك دىلسات  ديد   كدت  ن ت ثتر للبتئل  ه

لألللي لهعفل ناإذل هتائ دعريقال ةاحتل لنفعاتل بتاد  يا دي طلاي تعاوى لنماو للعول ال للل افات للوىلثتال، نالاذكاء لللموهبال 

ه اا لااا دلى كبتار ألنااا تافا ال  ا  تعامدلن  هي  د   سس   اا نت يولوبتل ل يارى   ابتل ل يارى نفعاتل للىلثتال نالبتئال 

بمت  هذه للعول ل لللع اةر لدماا  ن للعا ولت للاماس لألللاي  ان  مار لألطفاال هاي لألسااس للمااتن ناي تلاوين نماو للعفال 

للجعمي للل فعي لللعقهي للل حي، ال داد  ان تاتئال دتئال ساهتمل  ي للبتئال لألللاي لهعفال )للبتاظ(  ماا يعااهس ناي تلاوين ساهتس 

 .اع لد اء  اتن لفلره لبعدهلشا ت

طن للاوبع للجديد يرى  ن بمت  لألطفال  بد تن ل وهاودتن، للان للمدىسال لرن لللبتئال لالباما تال  ا ال هاي للااي تاد ر 

هااذه للقاادى  للعبتعتاال، ل هتااع الدااد  اان لبااود  هماااء ل فلاارين لطنشاااء  رلكاا  دحااث  همااي لتااونتر للظاارلف للالز اال لحماياال 

 .لبتئي للذي ي متع، كما الدد  ن سن إولنتن لحمايل للبتئلللموهوب لللوسط ل

 .لىن   عاوى للو ي للبتئي لدى لل اس لطديال للبعد للبتئي ضمن   اهج للاعهتس ني ىيا  لألطفال لللمدلىس لللجا عات

سااا دتاس نااي تقوياال لللا كتااد  هااي  همتاال للبتئاال نااي تشاالتل لهاما ااات للموهااوب ن غهااب لألدداااء لللعهماااء نمااو نااي دتئاال سااهتمل 

 لهاما اتاس ني لالسامرلىيل لللادىيب لا متل إدىلتاس.

لنظرل ألن دللل لللويظ داا  دد إهتل  ن للعلان ، نلان  ان للمااس لالساافاد  للمالا هال  ان للماوىد للبشارى للموباود دااا  

نحو للا متل لللاعاوى، نااي تاااس دمحاوى  لياةل    تولنر ط لانتات  ااهفل تونرها للدللل للاي تحالل  ن تبهغ  عدالت  اقد ل

 ياجعد ني لال اماد  هي  د الاا لللاركت   هي للموهودتن   اس لاحقتق للا متل للشا هل. 

 

 المراجع 

 

ل،  ااح  هي ، شبلل للمعهو ات للدللت للا متل للبشريل لللععاد للعريق طلي لل حل لل فعتل،  (1)
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280  . 

  .72-22،  ص 2881(، 22 ل )(، للع282للرلضل لللع ايل داس، للفت ل، للعدد )  اا زحهوق، لألطفال للموهودون ني (2)

 . 12 ، ص2888، . جدي  بدلللريس حبتب، ت متل لإلددلع ني  رلحل للعفولل للمااهفل،للقاهر :  لابل لألنجهو للم ريل (4)

  

http://way2yoursuccess.blogspot.com/
http://way2yoursuccess.blogspot.com/

