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 مستخمص الرسالة
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى درجة ممارسة األنشطة المدرسية ودرجة التوافق 

لمتغير الصف الدراسي لدى الطالب  المدرسي والعالقة بينيما والكشف عن الفروق تبعاً 
الموىوبين بالمرحمة الثانوية في محافظة بيشة ولتحقيق أىداف الدراسة الحالية تم اتباع المنيج 

 (501الوصفي االرتباطي لتناسبو مع طبيعة الدراسة وأىدافيا. وقد تكون مجتمع الدراسة من )
ًا موىوبًا وقد تم اختيارىم بالطريقة ( طالب77طالبًا موىوبين فيما تكونت عينة الدراسة من )

العشوائية الطبقية وتم استخدام مقياسين من اعداد الباحث وىما: مقياس األنشطة المدرسية، 
ومقياس التوافق المدرسي وذلك بعد التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة. وأشارت النتائج إلى 

بشكل عام مرتفعة بمتوسط حسابي ين أن درجة ممارسة األنشطة المدرسية لدى الطالب الموىوب
( وجاءت األبعاد كميا بدرجة مرتفعة ومرتبة عمى التوالي مجال النشاط الرياضي 8.33مقداره )

( وبدرجة مرتفعة، ثم مجال النشاط العممي 8.53في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ومقداره )
سة النشاط الديني بمتوسط ( وبدرجة مرتفعة ، ثم مجال ممار 8.04بمتوسط حسابي ومقداره )

( وبدرجة مرتفعة ، ثم مجال النشاط االجتماعي بمتوسط حسابي ومقداره 8.05حسابي ومقداره )
( وبدرجة 3..8( وبدرجة مرتفعة ، ثم مجال النشاط الكشفي بمتوسط حسابي ومقداره )1..8)

مرتفعة ، وقد ( وبدرجة 8.34مرتفعة ، ثم ممارسة النشاط الثقافي بمتوسط حسابي ومقداره )
( 8.54جاءت درجة ممارسة الطالب لمنشاط الفني الترتيب األخير بمتوسط حسابي مقداره )

أن درجة التوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين كذلك أشارت النتائج إلى  وبدرجة مرتفعة.
(، وقد جاء مجال التوافق النفسي في 8.304بشكل عام مرتفعة جدا بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة مرتفعة جدا، ثم مجال التوافق 8.38لمرتبة األولى بمتوسط حسابي ومقداره )ا
(، ثم مجال التوافق المدرسي 8.38االجتماعي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ومقداره)

كذلك أشارت النتائج إلى وجود عالقة  ( وبدرجة مرتفعة جدًا.8.51بمتوسط حسابي مقداره )
األنشطة المدرسية والتوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين في المرحمة طردية بين ممارسة 

 الثانوية بمحافظة بيشة.
 الكممات المفتاحية: األنشطة المدرسية،التوافق المدرسي، الطالب الموهوبين.
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Abstract of the Thesis 
The current study aimed to identify the degree of school activity 

and the degree of school compatibility and the relationship between 
them and the detection of differences according to the variable grade in 
the gifted students in the secondary stage in the province of Bisha and 
to achieve the objectives of the current study was followed the 
descriptive descriptive approach to suit the nature of the study and its 
objectives.The study population consisted of (105) talented students 
while the study sample consisted of (77) talentedstudents.Two 
measures were used by the researcher, namely:the school activity scale 
and the school compatibility scale after verifying the validity and stability 
of the study tools. 

The results indicated that the degree of practicing school activities 
among gifted students in general is high with an average of (3.88) and 
all dimensions are high and rank respectively the field of sports activity 
in the first place with an average of (4.18) and a high degree, then the 
field of scientific activity with an average of ( (4.06) with a high degree, 
then the field of practicing religious activity with an arithmetic average of 
(4.01) and a high degree, then the field of social activity with an 
arithmetic average of (3.95) and a high degree, then the field of scout 
activity with an arithmetic average of (3.92) and a high degree, then the 
practice of cultural activity With an arithmetic average Wara (3.86) and 
a high degree, and the degree of students' artistic activity came in the 
final standings with a mean of (3.16) and high degree.The results also 
showed that the degree of school compatibility among gifted students in 
general is very high with an average of (4.206), the field of 
psychological compatibility came in first place with an average of (4.24) 
and a very high degree, and then the field of social harmony in the 
second place with an average of arithmetic and the amount of (4.23), 
and then the area of school compatibility with an arithmetic mean of 
(4.15) and a very high degree. The results also indicated a positive 
correlation between the practice of school activities and school 
compatibility among gifted students in secondary school in Bisha 
governorate. 
Keywords: school activities, school compatibility, talented students. 
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 مقدمة:
يشيد العالم في السنوات األخيرة تنافسًا قويًا بين األمم المتطورة في شتى المجاالت سواء     

ألمم السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو التقنية أو غير ذلك من المجاالت، وتسعى ىذه ا
لمجاراة ىذا التنافس من خالل التركيز عمى جوانب القوة لدييا ومعالجة جوانب الضعف وكل ىذا 
ال يأتي اال من خالل االىتمام بالخصائص العقمية والشخصية المتميزة لدى أبنائيا خصوصًا 
الموىوبين منيم، ويكمن جوىر االىتمام بدراسة الموىوبين والمبدعين في معرفة خصائصيم 

شخيصيم منذ الطفولة المبكرة، وذلك بيدف توفير الخدمات التعميمية المناسبة، والتي تتناسب وت
ثرائيا، وتصميم البرامج التعميمية  مع امكانياتيم وميوليم وتمكنيم من صقل مواىبيم واستثمارىا وا 

في الميارات الخاصة بالموىوبين لتنمية قدراتيم العقمية واالبداعية واالبتكارية والقدرات الخاصة 
 والمجاالت المختمفة، واستحداث مقاييس واختبارات لمكشف والتعرف المبكر عن الموىبة لدييم .

( أن الطالب الموىوبين والمتفوقين بحاجة إلى رعاية 534:  3051وقد ذكر جروان ):      
ية، حيث ان تربوية وخدمات متميزة عن البرامج والخدمات التقميدية المتواجدة في المدارس العاد

 الخدمات التقميدية ال توفر ليم الرعاية الالزمة.
وان العالم المتقدم اليوم ييتم باألنشطة الطالبية، وذلك إدراكًا لما لمنشاط الطالبي من       

أىمية كبيرة في االعداد، والمساندة لعممية التعمم والتعميم، ويتجو العمم اليوم نحو التجرد من 
ما يقمل من أىمية كل ما ىو غير عممي، أو تكنولوجي، وعميو فال مناص الطابع اإلنساني، م

من أن نعطي لمدارسنا أبعادًا متعددة ونجعميا ساحات واسعة لمتنوع واالبداع، وتعمم القيم العامة 
 (.3005والوطنية )الذيب،

( أن التوافق المدرسي: "ىو االندماج اإليجابي مع الزمالء، 88:5.48ويرى الزيادي )
، الشعور نحو األساتذة بالمودة واإلخاء واالحترام، واالشتراك في أوجو النشاط االجتماعيو 

 واالتجاه الموجب نحو مواد الدراسة وحسن استخدام الوقت واإلقبال عمى المحاضرات".
فالتوافق المدرسي ىو "عممية ديناميكية مستمرة ييدف بيا الفرد إلى تغير سموكو ليحدث 

قًا بينو وبين نفسو من جية وبينو وبين البيئة المحيطة بو من جية أخرى، والبيئة عالقة أكثر َتواف
 (..38:5.7كل ما يحيط بالفرد وتؤثر فيو ويتأثر بيا" )فيمي، 

من خالل ما سبق إن المدرسة ليست مكاًنا يتجمع فيو الطالب الموىوبين لمتحصيل فقط 
ؤثرون ببعضيم البعض، لذلك أخذت بل ىي مجتمع صغير يتفاعل أعضاؤه فيو، يتأثرون وي

التربية الحديثة عن طريق المدرسة إلى مساعدة الطالب الموىوبين عمى النمو السوي جسمًيا 
 واجتماعًيا وعاطفًيا وروحًيا حتى يصبحوا قادرين عمى تنمية مياراتيم وتحقيق ذواتيم، 
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 مشكمة الدراسة:
ع من أن الفرد ىو ذلك الكائن تعتبر فكرة رعاية الطالب الموىوبين واحتضانيم تنب

االجتماعي المفكر القادر بإمكانياتو عمى تسيير العالم من حولو، فالطالب الموىوب القادر عمى 
أن يصنع النجاح ألمتو وأن يعبر بيا إلى بر األمان في الفترات المصيرية التي تمر عمييا، وىو 

           لتقدم والتطور اإلنساني المنشودقادر بفكرة وعممو وثقافتو وأخالقو وموىبتو عمى تحقيق ا
 (.43م:3007)عماد الدين، 

وقد أوصت العديد من الدراسات بضرورة االىتمام باألنشطة الطالبية كدراسة 
( التي أوصت في دراستيا بضرورة االىتمام باألنشطة الطالبية في مختمف 3058)الحقباني،

وصت بتخصيص الوقت الكافي لممارسة الطالب ( التي أ3053مراحل التعميم، ودراسة )مدبولي،
لألنشطة الطالبية، وتوفير المواد والتجييزات الالزمة والمعينة لممارسة األنشطة الطالبية داخل 

( التي أوصت بضرورة العمل باألنشطة الطالبية 3054أو خارج المدرسة، ودراسة )عبدالسيد،
 في بث االمن والطمأنينة النفسية واالجتماعية. وتطويرىا بعدما أثبتت النتائج أىمية ىذه األنشطة

 أهداف الدراسة:
 .الكشف عن درجة تطبيق األنشطة المدرسية لدى الطالب الموىوبين عينة الدراسة -5
الكشف عن درجة التوافق المدرسي بمحاوره الثالثة )النفسي، والدراسي، واالجتماعي( لدى  -3

 الطالب الموىوبين عينة الدراسة.
قة األنشطة المدرسية وتأثيرىا عمىالتوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين الكشف عن عال -8

 عينة الدراسة.
 أسئمة الدراسة:

 ويمكن تحديد مشكمة البحث في األسئمة التالية:
ما درجة ممارسة األنشطة المدرسية لدى الطالب الموىوبين في المرحمة الثانوية في محافظة  .5

 بيشة؟
 دى الطالب الموىوبين في المرحمة الثانوية في محافظة بيشة؟ما درجة التوافق المدرسي ل .3
 عينة الدراسة؟ المدرسي لدى الطالب الموىوبين بين األنشطة المدرسية والتوافق عالقة ىل توجد .8

 أهمية الدراسة:
تبرز أىمية الدراسة الحالية في محاولتيا لمتعرف عمى درجة ممارسة األنشطة المدرسية       

وافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين من خالل استخدام مقياسين من تصميم وعالقتيا بالت
الباحث األول يختص باألنشطة المدرسية والثاني يختص بالتوافق المدرسي، وتستمد الدراسة 
الحالية أىميتيا أيضا من موضوعيا وىو العالقة بين األنشطة المدرسية والتوافق المدرسي لدى 

 تتمثل أىمية الدراسة الحالية فيما يمي: الطالب الموىوبين، كما
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يأمل الباحث أن تسيم ىذه الدراسة في المجال التعميمي، والتربوي من أواًل: األهمية النظرية: 
خالل األداة المستخدمة والتوصيات وأىم النتائج التي تم التوصل إلييا، تفيد الباحثين في دراستيم 

الدراسة، وأيضًا من خالل إثراء األدب السابق، إثراء المستقبمية والتي تعتمد عمى نتائج ىذه 
 المكتبة العربية والسعودية بإضافة جيد متواضع وبسيط في مجال رعاية الموىوبين والمتفوقين.

في ضوء تنفيذ ىذه النتائج يمكن إعداد برامج التدريب لممسؤولين عمى ثانيًا: األهمية التطبيقية: 
مج األنشطة المدرسية لمطالب الموىوبين في المرحمة الثانوية والتي كيفية إعداد وتنفيذ وتطوير برا

تكسبيم استقرار نفسي واجتماعي، إثارة اىتمام المسؤولين العاممين في الحقل التربوي لالستفادة 
من النتائج التي ستتوصل إلييا ىذه الدراسة بما يحقق التوسع في األنشطة وتنوعيا لتحقيق 

لموىوبين، قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في توجيو الميتمين في مجال رعاية التوافق المنشود لدى ا
 الموىوبين باالىتمام ومعرفة مدى أىمية التوافق المدرسي لدى الموىوبين.

 مصطمحات الدراسة:
التعريف االصطالحي: "ىي تمك االبرامج التي تنظميا المؤسسات التعميمة األنشطة المدرسية: 
        التعميمي والذي يقبل عميو الطالب برغبة ويزاولو بشوق بحيث يحدث متكامال مع البرنامج

         أىداًفا تربوية معينة، سواء ارتبطت ىذه األىداف بتعميم المواد الدراسية أم باكتساب خبره
           جديدة أو ميارة معينة أو تكوين اتجاه عممي داخل الفصل أو خارجو أثناء اليوم الدراسي

 (.1: 5.31ليل النشاط المدرسي، ")د
وتعرف إجرائيا في الدراسة الحالي ة بأنيا مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب      

         الموىوب في مقياس األنشطة المدرسية بأبعادىا السبعة وىذه األبعاد ىي: المجال 
ال الفني والمجال العممي االجتماعي والمجال الثقافي والمجال الديني والمجال الكشفي والمج

 والمجال الرياضي.
التعريف االصطالحي: يعرف التوافق أو التكيف المدرسي عمى أنو مدى قدرة  التوافق المدرسي:

الطالب عمى تحقيق حاجاتو التعميمية في ضوء متطمبات الجو المدرسي أكاديميًا واجتماعيًا 
 (.337: 3053)يحي، 

ية بأنيا مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب وتعرف إجرائيا في الدراسة الحال
الموىوب في مقياس التوافق المدرسي بأبعاده الثالثة وىذه األبعاد ىي: التوافق الدراسي والتوافق 

 االجتماعي والتوافق النفسي.
 االطار النظري:

 الموهبة:
ود البحثية بيدف يعد موضوع الموىبة من المواضيع التي شغمت العمماء، حيث برزت الجي      

تعريف وفيم الموىبة لدى اإلنسان، بعدما شاع استخدام األساليب التقميدية في التعرف عمى 
 الموىبة والتي غالبًا ما تقيس القدرات المعرفية كاختبارات الذكاء.
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( بأن ىولينغورث كانت من أول الباحثين 538:3053ويمكن اإلشارة إلى ما ذكره )القريطي،     
اولوا دراسة المكون الوجداني لمموىبة وأكدوا عمى أىميتو، وفي القرن الرابع قبل الميالد الذين تن

 ركز الفيمسوف أفالطون عمى أىمية التعرف عمى األطفال الموىوبين ورعايتيم.
وفي التاريخ الحديث يعد فرانسيس جالتون أول من أجرى دراسة عممية عمى الموىبة،      

ائية في تحديدىا في كتابة" العبقرية الموروثة" والذي ذكر فيو أن واستخدام الوسائل اإلحص
 (30:3050العبقرية صفة موروثة، وان البيئة ليس ليا أثر يذكر في تشكميا )الجيني، 

 خصائص وسمات الموهوبين:
( عدد من الخصائص السموكية المعرفية التي تميز الموىوبين .13:300ذكر عبد الكافي )    

لعاديين في مرحمة مبكرة من نموىم، وتتمثل ىذه الخصائص في: القدرة عمى التعمم عن اقرأنيم ا
مبكًرا وحب االستطالع، سرعة التعمم والحفظ وقوة الذاكرة، ودقة المالحظة، القدرة عمى التفكير 

 بطرق جديدة وزيادة الثروة المغوية.
تتمثل في:  ( أورد عدد من الخصائص االنفعالية والتي13:3055وفي أبو أسعد )

شباع الحاجات، شدة الوعي  اإلدراك القوي لمفيوم العدالة، القدرة عمى الضبط والتحكم الذاتي وا 
الذاتي والشعور باالختالف عن اآلخرين، عمق العواطف واالنفعاالت وقوتيا، دافعية قوية نحو 

 تحقيق الذات.
 األنشطة المدرسية:

لمدرسة، وفييا يزود بالخبرات والميارات التي تمكنو يقضي الفرد فترة طويمة من حياتو في ا      
من مواجية مطالب الحياة العممية، وتؤثر المدرسة تأثيًرا واضًحا عمى سموك الفرد وعمى صحتو 
مكاناتيم ألقصى الحدود  النفسية، ومن الميم أن تمكن المدرسة الطالب من استغالل قدراتيم وا 

 (. 3003اتو:الممكنة، وتساعدىم عمى فيم أنفسيم )شح
إن ىذه النظرة الحديثة التي جعمت من الطالب محور العممية التعميمية كان البد أن 
تحظى شخصيتو بجوانبيا المختمفة باالىتمام والعناية وتييئة الظروف المناسبة لمتعرف عمى كنو 

بيئة تمك الشخصية، وجوانبيا المختمفة وتكامل تمك الجوانب، وتييئة البيئة المدرسية لتكون 
 (.34م:  3005مناسبة لنمو تمك الشخصية )الطويرقي، 

فمن الوظائف الرئيسة لممدرسة اليوم إعداد الفرد لمحياة في المجتمع بحيث يساىم فيو 
مساىمة إيجابية فعالة، وال تتيسر عممية اإلعداد ىذه إن لم تتضمن برامج المدرسة ألواًنا من 

الفرص لمطالب كي يمارسوا ممارسة فعمية لمحياة النشاط المختمف بحيث تييئ ىذه البرامج 
االجتماعية في صورتيا المصغرة التي تنطبق فيما بعد عمى الحياة االجتماعية بشكميا األوسع 

 (.581م:  5.74)حمزة، 
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 أهمية األنشطة المدرسية:
يو لشغل إن النظرة إلى األنشطة المدرسية قديًما كانت تقتصر عمى أنو نوع من التسمية والم      

أوقات فراغ الطالب وليس ليا أىداف أو وظيفة في المواقف التعميمية، بل يعتبر نشاًطا خارج 
عن المنيج ومنفصاًل عنو، أما اآلن فقد تطور ىذا المفيوم ليشمل مجموع الخبرات التربوية التي 

 (..58م: 3..5تعطييا المدرسة لطالبيا )العصيمي، 
 في أمور عدة ومنها: وتتمثل أهمية األنشطة المدرسية

  تسيم األنشطة المدرسية في تنمية الخمق الحسن والمعاممة الطيبة ولسموك المستقيم طبًقا
 (.51م:  1..5لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف)الدايل، 

  تسيم األنشطة المدرسية في توفير بيئة تشبو الحياة الواقعية، ولكن تحت إشراف المدرسة
 (.51م:  1..5)الدايل، 

  األنشطة المدرسية وسيمة من الوسائل الفعالة لتحقيق أىداف التربية والتعميم، ومجال خصب
شباع حاجاتيم، األمر الذي يؤدي إلى تعزيز محبتيم لمدرستيم  يعبر الطالب عن ميوليم وا 

 (.5.8م: 5.73ويمنعيم من الجنوح والتمرد )أبو الفتوح وآخرون، 
 الب عمى مستوى األداء األمثل لموظائف الجسمية تسيم األنشطة المدرسية في تدريب الط

والعقمية واالجتماعية التي سيحتاج إلييا في مختمف أطوار حياتو، ىو بذلك يمثل عاماًل 
رئيسًيا من عوامل النمو، كما أنو يساعد عمى تنمية الميارات االجتماعية والميول المينية 

 (.5م:  5.37)سميمان، 
 ستثمار وقت الفراغ لدي الطالب بحيث يكون ىذا الوقت مميًئا تسيم األنشطة المدرسية في ا

 (..5م: 5.37باألنشطة المختمفة مما يدعم جوانب الصحة النفسية لدى الطالب )سميمان، 
 مزايا النشاط الطالبي:

وذكر )الدخيل( بأن النشاط الطالبي يحقق العديد من المزايا والفوائد تشمل الطالب 
دارة المدرسة  والمعممين والبيئة. والمنيج وا 

تشجيع النمو  ييدف النشاط الطالبي بالنسبة لمطالب إلى تحقيق ما يمي: أواًل: مزايا لمطالب:
الخمقي والروحي، تقوية الصحة العقمية والبدنية، إيجاد الفرص أمام الطالب كي يطوروا قدراتيم 

جديدة في مجاالت مختمفة  االبتكارية ويشبعوا رغباتيم وميوليم، إكساب الطالب ميارات ومعارف
 (.80م:  3008)الدخيل، 
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           ييدف النشاط الطالبي بالنسبة إلى إدارة المدرسة كما ذكر ثانًيا: مزايا إلدارة المدرسة: 
)عبدا لحميد( إلى تحقيق ما يمي: يقوي خبرات العاممين بالمدرسة، يوجد تعاون قوي بين الطالب 

ن في المدرسة، التقريب بين الجماعات المختمفة بالمدرسة، يعد وأعضاء ىيئة التدريس وإلداريي
 (38ه:  3003النشاط الطالبي وسيمة ميمة في تحقيق النظام المدرسي. )عبد الحميد، 

ييدف النشاط المدرسي بالنسبة لممنيج كما ذكر )لزيني( إلى تحقيق ما يمي: ثالثًا: مزايا لممنهج: 
         ب في الفصل، يكشف عن خبرات تعميمية جديدة قد يقوي الخبرات التي يكتسبيا الطال

يحتوييا المنيج، يييئ فرص جديدة لمتوجيو النفسي، واالجتماعي، ينشط التعميم داخل الفصل 
 (13م:  5.37)الزيني، 

تيدف األنشطة المدرسية بالنسبة لمبيئة والمجتمع المحمي رابعًا: مزايا لمبيئة والمجتمع المحمي: 
ما يمي: العمل عمى توفير عالقات أفضل بين المدرسة والبيئة، العمل عمى زيادة  إلى تحقيق

االىتمام بين المدرسة والبيئة، يستطيع النشاط المدرسي أن يفعل دور بعض المؤسسات الموجودة 
 (5830)عبد الرحيم،المدرسة في خدمة البيئة المحمية عن طريق النشاط يزاد دورخل المجتمع،دا

 فق المدرسي:مفهوم التوا
اىتم الباحثون في التربية وعمم النفس بمفيوم التوافق المدرسي، وذلك الرتباطو بالكثير من      

العوامل المؤثرة في حياة الفرد خاصة فيما يتعمق بالصحة النفسية والنجاح المدرسي، سواء كان 
الذاتية يعمل عمى ذلك المستوى االجتماعي ام االسري ام األكاديمي، ولعل الشعور بالكفاءة 

تنمية وتطوير السمات الشخصية اإليجابية لدى الطمبة وبالتالي فيو يحسن األداء األكاديمي 
 (.3050:.ويزيد من الثقة بالنفس واحترام الذات )بني خالد، 

 أبعاد التوافق المدرسي:
التوافق يفرق عمماء النفس بين مجاالت التوافق كالتوافق النفسي والتوافق االجتماعي و     

الدراسي، وغيرىا من أنواع التوافق، ولغايات الدراسة الحالية تم تقسيم التوافق المدرسي الى ثالثة 
 ابعاد وىي:

التوافق الدراسي: أن التوافق الدراسي ما ىو اال المحصمة النيائية لمعالقة الديناميكية البناءة  -5
خرىبما يسيم في تقدم بين الطالب الموىوب من جية وبين محيطو المدرسي من جية أ

 الطالب ونمائو العممي والنفسي.
التوافق النفسي: يشير التوافق النفسي الى إحساس الطالب الموىوب بالرضاء عن ذاتو وخموه  -3

من الصراعات الداخمية والتوترات الناجمة عن اشباع الدوافع المختمفة، حتى يصبح الموىوب 
 وقدراتو التي وىبو اهلل إياىا.سعيدًا مستمتعًا بحياتو، راضيا بإمكاناتو 

التوافق االجتماعي: وىو إحساس الطالب الموىوب من جراء عقد عالقات اجتماعية حميمة  -8
 مع االخرين، مبتعدا بيا عن السيطرة والتممك والعدوانية.
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 الدراسات السابقة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور األنشطة المدرسية (: 9111دراسة البدوي )

 83سياماتيا في مجال تدريس المغة العربية وقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة تتكون من وا  
معمًما من مدارس التعميم العام حيث استخدم المنيج الوصفي التحميمي في ىذه  330مديًرا و

الدراسة، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد خرجت ىذه الدراسة بعدة نتائج منيا، 
تصميم برامج متكاممة لألنشطة المغوية الغير صفية تتزامن وتتوافق مع منيج المغة ضرورة 

العربية، وضرورة تأىيل المعممين لممارسة األنشطة الغير صفية بشكل صحيح وباستراتيجيات 
حديثة تخدم الجانب التحصيمي لمطالب وتطور من إمكانياتو وقدراتو، كما أوصت الدراسة 

 ة لألنشطة غير الصفية.بضرورة تخصيص ميزاني
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة مساىمة األنشطة الطالبية (: 9114دراسة العمري )

في تنمية الميارات القيادية لدى طالب جامعة الباحة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
ينة بمغ عددىا بصورتو المسحية، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيقيا عمى ع

طالبًا من طالب خمس كميات بجامعة الباحة، وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية: أن  .88
درجة مساىمة األنشطة الطالبية في تنمية الميارات القيادية لدى طالب الجامعة كانت بدرجة 

ع الرؤى، كبيرة، وتوصمت الدراسة إلى امتالك الطالب السمات القيادية كميارة التخطيط، ووض
وميارة إدارة الفريق والعمل الجماعي، وميارة اتخاذ القرار، باإلضافة الى عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في استجابات افراد العينة عمى مقياس الميارات القيادية وفقًا لمتغير المستوى 

كة الطالب في الدراسي، واوصت الدراسة بتوجيو اإلدارات بجامعة الباحة نحو رفع مستوى مشار 
تاحة الفرصة لمطالب في المشاركة في التخطيط لألنشطة الطالبية  جميع األنشطة الطالبية، وا 

 ووضع التصورات الخاصة بيا.
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى العزو لدى الطالب الموىوبين (: 9115دراسة العتيبي )

 580حيث تكونت عينة الدراسة من  وعالقتو بدرجة التكيف األكاديمي في مدينة مكة المكرمة،
طالبًا من الطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية، وتم تطبيق االستبانة في جمع البيانات، وقد 
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو المسحية، وأشارت نتائج ىذه الدراسة الى وجود درجة 

مكة المكرمة، كما لم تتبين فروق متوسطة من التكيف األكاديمي لمطالب الموىوبين في مدينة 
ذات داللة إحصائية في التكيف االكاديمي وعزو النجاح والفشل الدراسي وأبعادىا تعزى 
لمتخصص والصف، بينما تبين وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين أنماط العزو لمنجاح 

 والفشل الدراسي والتكيف االكاديمي وابعاده.
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 عمى الدراسات السابقة: المحور الثالث: التعقيب
 من حيث األهداف:

(، والعمري 3055والبدوي ) ،(3008اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كاًل من السدحان )   
براىيم )3058) ( من حيث دراسة األنشطة المدرسية، ودرجة المشاركة فييا، 3007(، وعمي وا 

 وأىميتيا، وعالقتيا بالتوافق المدرسي، أو بمتغيرات أخرى.
 من حيث عينات الدراسة:

تنوعت العينات التي استيدفتيا الدراسات السابقة، فمن الدراسات السابقة التي اتفقت مع     
 (.3051الدراسة الحالية في تناول عينات من الطالب الموىوبين، دراسة العتيبي )

(، 3008فيما تناولت بعض الدراسات عينات من الطمبة العاديين، كدراسة السدحان )      
 (،3058(، وحمادنة )3004وجينيفر ميكرالرين )

(، 3058وىناك من الدراسات التي استيدفت عينات من طالب الجامعة، كدراسة العمري )     
براىيم )  .3007وعمي وا 

 من حيث المنهج واألداة:
حقيق اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة من حيث اتباع المنيج الوصفي؛ لت     

أىداف الدراسة، وتتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في توظيف االستبانة أو 
(، والعمري 3055والبدوي ) ،(3008المقاييس كأداة لجمع البيانات، كدراسة السدحان )

براىيم )3058) (، بينما اختمفت من 3058(، وحمادنة )3051(،  والعتيبي )3007(، وعمي وا 
 ( .3004ت المستخدمة في جمع المعمومات، كدراسة جينيفر ميكرالرين )حيث األدوا

 منهجية الدراسة:
تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي لمناسبتو لغرض الدراسة الحالية، منهج الدراسة: 

ويقصد بالمنيج الوصفي االرتباطي "ىو ذلك النوع من أساليب البحث الذي يمكن بواسطتو 
ناك ثمة عالقة بين متغيرين أو أكثر، ومن ثم معرفة درجة تمك العالقة" معرفة ما إذا كان ى

(، والمنيج الوصفي االرتباطي تم فيو حساب درجة ممارسة األنشطة 345:3004)العساف، 
 المدرسية وعالقتيا بالتوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين في محافظة بيشة.

الب الموىوبين في المرحمة الثانوية بمحافظة تكون مجتمع الدراسة من الط: مجتمع الدراسة 
( طالبا،)المصدر: سجالت اإلدارة العامة لمتعميم بمحافظة بيشة، قسم 501بيشة، والبالغ عددىم )

 رعاية الموىوبين( 
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 تكونت عينة الدراسة الحالية مما يمي: عينة الدراسة: 

م عشوائيا من مجتمع الدراسة، ومن ( طالبا تم اختيارى51: والتي بمغ عددىا )العينة االستطالعية
خارج عينة الدراسة االصمية وتم تطبيق أداة الدراسة عمييم بيدف التحقق من صدق وثبات 

 أدوات الدراسة.

( طالبا موىوبا من طالب المرحمة الثانوية بمحافظة بيشة، وقد 77تكونت من )العينة األساسية: 
وتم توزيع مقياس الدراسة عمييم ولم يتم استبعاد أي تم اختيارىم بالطريقة العشوائية )الطبقية(، 

 .طالبا الستكمال بيانات الجميع 

 بناء أداة الدراسة )االستبانة( في صورتها األولية:
 مقياس: األنشطة المدرسية:

وضعت ىذه األداة من أجل التعرف عمى درجة ممارسة األنشطة المدرسية المرافقة       
وية من وجية نظر الطالب الموىوبين، قام الباحث بإعداد استبانة أولية لممنياج في المرحمة الثان

لجمع البيانات من خالل إتباع عدة خطوات : مقابمة مشرف النشاط في إدارة التعميم بمحافظة 
بيشة لمتعرف عمى األنشطة المدرسية التي تقدميا المدارس لمطالب الموىوبين، مقابمة مدير 

حافظة بيشة لمتعرف عمى البرامج التي تقدم لمطالب الموىوبين، تم مركز رعاية الموىوبين بم
( فقرة موزعة عمى سبعة محاور من محاور 83تصميم األداة بصورتيا األولية حيث تكونت من )

 األنشطة المدرسية.

 الخصائص السيكو مترية لمقياس األنشطة المدرسية:

إلى أراء ومالحظات المحكمين، من تم عرض األداة عمى لجنة من المحكمين وبعد الرجوع  -
حيث المالئمة، وعدم المالئمة، ومدى مناسبة العبارات وانتمائيا لألبعاد، وأيضًا وضوح 

٪ تم تعديل بعض الفقرات في االداة وشطب الفقرات 30صياغتيا المغوية بما نسبتو أكثر من 
ة ودمجيا مع الفقرة من محور االنشطة االجتماعي 1من محور االنشطة الدينية ورقم  8رقم 

من محور االنشطة  4و8من محور االنشطة الثقافية ورقم  4و1الرابعة في نفس المحور ورقم 
من محور االنشطة الرياضية، حيث  8من محور االنشطة العممية رقم  8و3الكشفية ورقم 

( فقرة موزعة عمى سبعة محاور من .3أصبحت األداة في صورتيا النيائية مكونة من )
 ر االنشطة المدرسية.محاو 
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 مقياس التوافق المدرسي:
وضعت ىذه األداة من أجل التعرف عمى درجة التوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين      

في المرحمة الثانوية من وجية نظر الطالب الموىوبين، قام الباحث بإعداد استبانة أولية لجمع 
فظة بيشة لمتعرف عمى بعض الخدمات والبرامج البيانات: مقابمة بعض مشرفي إدارة التعميم بمحا

التي تقدميا المدارس لمطالب الموىوبين، مقابمة مدير مركز رعاية الموىوبين بمحافظة بيشة 
لمتعرف عمى البرامج التي تقدم لمطالب الموىوبين، تم تصميم األداة بصورتيا األولية حيث 

 ر التوافق المدرسي.( فقرة موزعة عمى ثالثة محاور من محاو 85تكونت من )
 الخصائص السيكو مترية لمقياس التوافق المدرسي:

تم عرض األداة عمى لجنة من المحكمين وبعد الرجوع إلى أراء ومالحظات المحكمين، من  -
حيث المالئمة، وعدم المالئمة، ومدى مناسبة العبارات وانتمائيا لألبعاد، وأيضًا وضوح 

٪ تم تعديل بعض الفقرات في االداة وتحويميا الى 30من صياغتيا المغوية بما نسبتو أكثر 
من محور  .و7و1و8و3فقرات خبرية بداًل من كونيا فقرات استفيامية وشطب الفقرات رقم 

من محور التوافق االجتماعي وتم إضافة  3و7و1و8التوافق الدراسي، وشطب الفقرات رقم 
الطيبة بين افراد المجتمع، وأشارك أنا  الفقرات التالية في نفس المحور: اسعى إلى نشر القيم

وزمالئي في أنشطة خدمة المجتمع، وفي محور التوافق النفسي تم شطب الفقرات التالية 
( فقرة موزعة عمى .5، حيث أصبحت األداة في صورتيا النيائية مكونة من ).و7و4و8و8

 ثالثة محاور من محاور التوافق المدرسي.
 صدق أداة الدراسة:

لتأكد من صدق المقياس وثبات المقياس عن طريق: صدق المحتوى )الصدق الظاىري( تم ا    
بعرضو عمى مجموعة من المحكمين، صدق االتساق الداخمي لممقياس )صدق االتساق لمفقرات 

 وصدق البناء أو التكوين الفرضي(. 
 صدق المحتوى )الصدق الظاهري( 

نة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى لج     
( محكمين من تخصصات التربية الخاصة وتعميم الموىوبين وعمم 50بجامعة الباحة وعددىم )

النفس واإلرشاد النفسي حيث تصدرت استبانة التحكيم خطابا وضح فيو أسباب الدراسة وأىدافيا 
وفقراتو من حيث مناسبتو وأىميتو لتوضيح أراء أصحاب السعادة من المحكمين في بنود المقياس 

ووضوح وشمول الفقرات ومدى انتماء كل فقرة من الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليو والحكم عمى 
 سالمة صياغتيا المغوية ومدى مالئمتيا وأىميتيا لتحقيق اليدف الذي وضعت من أجمو.
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 صدق وثبات االتساق الداخمي )الصدق العاممي(
ق االتساق الداخمي لفقرات المقياس بعد مراجعتو وتطويره وتحسينو تم التأكد من صد      

والتأكد من مناسبة كل فقرة لممجال التي تنتمي إليو قبل تطبيقو عمى العينة، وتم ذلك بعد تطبيق 
طالبًا موىوبًا من طالب المرحمة الثانوية بمحافظ  51المقياس عمى العينة العشوائية المكونة من 

قياس ثبات المقياس وصدق االتساق الداخمي معامل ألفا كرونباخ وطريقة  بيشة واستخدم في
(، وتم التأكد من أن المقياس يتصف بدرجة عالية من الثبات والصدق، أما Guttmannمعادلة )

خاصية الثبات فتكمن أىميتو في الحصول عمى نتائج صحيحة كمما تم استخدامو، أي أن االداة 
إذا أعيد تطبيقيا عمى نفس العينة، وقد تم ايجاد معادلة الفا كرونباخ  تعطي نفس النتائج تقريباً 

( قريبة جدًا من الواحد الصحيح مما يعني أن ىناك ثبات عالي 3..0( فبمغت )SPSSبواسطة )
 يجعل الباحث مطمئن لسالمة أداة الدراسة في جمع البيانات.

 إجراءات الدراسة: 
تم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتيا وتحديد العينة المطموبة لغايات تطبيق أداة الدراسة،      

والحصول عمى الموافقات الرسمية لتطبيق الدراسة، ثم قام الباحث بتوزيع االستبانة عمى أفراد 
 عينة الدراسة من الطالب الموىوبين من مختمف المدارس الثانوية ببيشة كما ذكرنا تم جمع

دخاليا إلى الحاسوب لمحصول عمى النتائج.  االستبانات وتفريغيا وا 
 المعالجة اإلحصائية:

اإلحصائية  لإلجابة عن أسئمة الدراسة تم استخدام بعض الطرق اإلحصائية من الرزمة     
(SPSS) :اختبار -المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى،-كما يمي                                                     

(t test) ،معامل ارتباط بيرسون(Person Correlation ،معادلة ألفا كرونباخ،) النسب المئوية
 والتكرارات.

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
 األساليب االحصائية المستخدم:

 وتم عرض النتائج كاآلتي:
ا ونصه: ما درجة ممارسة األنشطة المدرسية لدى الطالب نتائج السؤال األول وتفسيره     

 الموهوبين في المرحمة الثانوية في محافظة بيشة؟
والمنوال  لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    

دارس الثانوية واتضح أن درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة المدرسية داخل الموالوسيط، 
(، 5.30وبانحراف معياري قدره)(8.33ا ىي مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره)بمحافظة بيشة عموم

(،وقد جاء مجال النشاط الرياضي في 8.53( و )8.54وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )
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( وبدرجة مرتفعة، ثم مجال النشاط العممي 8.53المرتبة األولى بمتوسط حسابي ومقداره )
نشاط الديني بمتوسط حسابي ( وبدرجة مرتفعة، ثم مجال ممارسة ال8.03توسط حسابي وقدره )بم

( 1..8( وبدرجة مرتفعة، ثم مجال النشاط االجتماعي بمتوسط حسابي مقداره )8.05)مقداره
( وبدرجة مرتفعة ، ثم 3..8وبدرجة مرتفعة، ثم مجال النشاط الكشفي بمتوسط حسابي مقداره) 

( وبدرجة مرتفعة، وقد جاءت درجة ممارسة 8.34)ط الثقافي بمتوسط حسابي مقدارهشاممارسة الن
 ( وبدرجة متوسطة .8.54)رتيب األخير بمتوسط حسابي مقدارهالطالب لمنشاط الفني في الت

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال النشاط االجتماعي 9جدول رقم )
 ودرجة كال منها

 المجموع الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ةالفقر 
 880 مرتفع 8 5.333 8.73 أشترك في الرحالت المدرسية
 880 مرتفع 8 5.303 8.70 ألتحق بالمراكز الصيفية

 .83 مرتفع جدا 5 5.007 8.38 أشارك في احتفاالت مناسبات الوطن
 874 مرتفع 3 5.081 .8.0 أشارك في مشروعات خدمة المجتمع

 مرتفعة 5.53 1..8 المجموع

( أن درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة االجتماعية مرتفعة 3يتضح من الجدول )    
( وجاءت فقرة مشاركة الطالب 5.53( وانحراف معياري مقداره )1..8بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة 8.38سط حسابي مقداره )في االحتفاالت بالمناسبات الوطنية في الرتبة األولى بمتو 
مرتفعة جدا وجاءت فقرة االلتحاق بالمراكز الصيفية في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره 

( وبدرجة مرتفعة، وىذا يدل عمى ارتفاع درجة ممارسة الطالب لألنشطة االجتماعية بما 8.70)
 يحقق ليم التواؤم والتوافق داخل مجتمعيم.

ائج إلى درجة مشاركة الطالب الموىوبين في األنشطة االجتماعية والتي تحقق وتشير النت     
التوافق االجتماعي مع األقران والمعممين وجميع فئات المجتمع وتدل عمى انخراط الطالب 

 الموىوبين في مجتمعاتيم والعمل عمى المشاركة المجتمعية الفعالة.
 (3جدول رقم )

 المعيارية والرتب لمجال النشاط الثقافي ودرجة كال منها المتوسطات الحسابية واالنحرافات
 المجموع الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

 884 مرتفع 8 .5.37 8.41 اقوم بعمل لوحات ومطويات ثقافية خاصة بالمدرسة
 844 مرتفع 5 5.385 3..8 أشارك في اإلذاعة المدرسية

 813 مرتفع 8 .5.35 8.38 المدرسية أقوم بزيارة المكتبة
 841 مرتفع 3 5.518 7..8 أحرص عمى حضور الندوات الثقافية

 مرتفع 5.83 8.34 المجموع
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( أن درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة الثقافية مرتفعة 8يتضح من الجدول )     
فقرة مشاركة الطالب ( وجاءت 5.33( وانحراف معياري مقداره )8.34بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة مرتفعة جدا 3..8في اإلذاعة المدرسية في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
وجاءت فقرة أقوم بعمل لوحات ومطويات ثقافية خاصة بالمدرسة في المرتبة األخيرة بمتوسط 

 ( وبدرجة مرتفعة.8.41حسابي مقداره )
ب الموىوبين في األنشطة الثقافية والتي تحقق التوافق تشير النتائج إلى درجة مشاركة الطال     

االجتماعي والنفسي مع األقران والمعممين وجميع فئات المجتمع وتدل عمى انخراط الطالب 
الموىوبين في مجتمعاتيم والعمل عمى المشاركة المجتمعية الفعالة وتنمية ثقافاتيم وقدرتيم عمى 

 االطالع ونشر الثقافة بين زمالئيم. 
 (4جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال النشاط الديني ودرجة كال منها

 المجموع الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

احضر المحاضرات والندوات الدينية 
 بالمدرسة

 878 مرتفع 3 800..0 8.01

 817 مرتفع 8 5.503 8.33 الشريفة أشارك في مسابقات حفظ األحاديث
 813 مرتفع 8 5.588 .8.3 أشارك في مسابقات حفظ القرآن 

أشارك في المسابقات التي تحث عمى القيم 
 الدينية

 00..83 مرتفع جدا 5 370..0 8.3338

 مرتفع 5.30 8.05 المجموع

الدينية مرتفعة ( أن درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة 8يتضح من الجدول )      
( وجاءت فقرة مشاركة الطالب 5.30( وانحراف معياري مقداره )8.05بمتوسط حسابي مقداره )

( 8.3338في المسابقات التي تحث عمى القيم الدينية في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
في المرتبة  وبدرجة مرتفعة جدا وجاءت فقرة أشارك في مسابقات حفظ األحاديث النبوية الشريفة

( وبدرجة مرتفعة، تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة 8.33األخيرة بمتوسط حسابي مقداره )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والذي يشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة 

ابقات الطالب الموىوبين في ممارسة األنشطة المدرسية الدينية من الندوات والمحاضرات والمس
 الدينية التي تحث عمى نشر الفضيمة والقيم.
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(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال النشاط الرياضي 5جدول رقم )
 ودرجة كال منها

 المجموع الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

أشارك في البطوالت الرياضية التي تنظميا المدرسة 
 إدارة التعميم أو

 873.00 مرتفع 3 5.53878 8.5037

 801.00 مرتفع جداً  5 0.37735 8.8033 أمارس االنشطة الرياضية التي تتناسب مع قدراتي
 870.00 مرتفع 8 38..5.0 8.0357 أحرص عمى تأدية التمارين الصباحية في المدرسة

 مرتفع 5.08 8.53 المجموع

درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة الرياضية مرتفعة ( أن 1يتضح من الجدول )       
( وجاءت فقرة أمارس األنشطة 5.08( وانحراف معياري مقداره )8.53بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة 8.8033الرياضية التي تتناسب مع قدراتي في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
لتمارين الصباحية في المدرسة في المرتبة األخيرة مرتفعة جدا وجاءت فقرة أحرص عمى تأدية ا

( وبدرجة مرتفعة، تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة المتوسطات 8.0357بمتوسط حسابي مقداره )
واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والذي يشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الطالب 

ية وحرصيم عمييا ويمزم توفيرىا بالمدارس الموىوبين في ممارسة األنشطة المدرسية الرياض
 بأشكاليا المختمفة.

 (6جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال النشاط العممي ودرجة كال منها

 المجموع الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

 831 مرتفع 5 5.04383 8.5383 أشارك في أنشطة مركز الموىوبين
 878 مرتفع 8 5.50784 8.0413 أشارك في الدورات العممية التدريبية

 838 مرتفع 3 5.05.88 8.5480 أشارك في المسابقات العممية
أشارك في مسابقات أولمبياد 

 الرياضيات
 813 مرتفع 8 5.353.3 8.3345

 مرتفع 5.50 8.04 المجموع

رجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة العممية مرتفعة ( أن د4يتضح من الجدول )      
( وجاءت فقرة مشاركة الطالب 5.50( وانحراف معياري مقداره )8.04بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة مرتفعة 8.5383في أنشطة مركز الموىوبين في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
ياضيات في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره وجاءت فقرة أشارك في مسابقات أولمبياد الر 

 ( وبدرجة مرتفعة.8.3345)
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وتشير النتائج إلى ارتفاع نسبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية        
والذي يشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الطالب الموىوبين في ممارسة األنشطة المدرسية العممية 

المشاركة في بعض المجاالت العممية مما يمزم لممدرسة تنويع النشاطات العممية  عموما ونقصو
والعمل عمى التدريب عمييا ونشرىا بين الطالب الموىوبين وتبني نوادي العموم واألولمبياد العممي 

 تمبية لرغبة الطالب. 

 (7جدول رقم )

 شاط الفني ودرجة كال منهاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال الن

( أن درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة الفنية مرتفعة 7يتضح من الجدول )
( وجاءت فقرة مشاركة الطالب .5.3حراف معياري مقداره )( وان8.740بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة مرتفعة 8.0413في مسابقات الخط العربي في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
( 8.7757وجاءت فقرة أشارك بإلقاء األناشيد في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره )

 وبدرجة مرتفعة.

سبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات وتشير النتائج إلى ارتفاع ن
الحسابية والذي يشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الطالب الموىوبين في ممارسة األنشطة المدرسية 
الفنية من المسابقات والعروض الفنية وأنيم يممكون من القدرات والميارات الفنية ما تحتاج إلى 

 درجة مشاركة الطالب في النشاط الكشفي:( يوضح تفسير و 3والجدول ) تنميتيا.

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المجموع الدرجة الرتبة

 885 مرتفع 8 04..5.8 8.1.73 أشارك في مسابقات الرسم الحر

أقدم اعمال في المعارض الفنية التي تقيميا 

 المدرسة

 840 مرتفع 3 5.55138 580..8

 853 مرتفع 1 5.83404 8.8141 أشارك بإلقاء األناشيد

 887 مرتفع 8 5.33877 8.7757 أشارك في المسرح المدرسي

 878 مرتفع 5 5.348.1 8.0413 أشارك في مسابقات الخط العربي

 مرتفعة .5.3 8.740 المجموع
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 (8جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال النشاط الكشفي ودرجة كال منها

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المجموع الدرجة الرتبة

أشارك زمالئي في الكشافة باالحتفال 

 بالمناسبات الوطنية

 848 مرتفع 3 5.38817 817..8

أشارك في األعمال التطوعية المرتبطة 

 بالكشافة المدرسية

 .88 مرتفع 1 5.38.73 8.4383

 8.1 مرتفع جدا 5 44.0..0 8.3.81 أحرص عمى نظافة البيئة والمدرسة

 840 مرتفع 8 5.51814 580..8 أىتم باألعمال المرتبطة باإلسعافات األولية

 881 مرتفع 8 5.33350 8.7100 يميا الكشافة المدرسيةأحضر الدورات التي تق

 مرتفع 5.57 3..8 المجموع

( أن درجة ممارسة الطالب الموىوبين لألنشطة الكشفية مرتفعة 3يتضح من الجدول )     
( وجاءت فقرة أحرص عمى 5.57( وانحراف معياري مقداره )3..8بمتوسط حسابي مقداره )

( وبدرجة مرتفعة 8.3.81لرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )نظافة البيئة والمدرسة في ا
وجاءت فقرة أشارك في األعمال التطوعية المرتبطة بالكشافة المدرسية في المرتبة األخيرة 

 ( وبدرجة مرتفعة.8.4383بمتوسط حسابي مقداره )

ب الموهوبين نتائج السؤال الثاني وتفسيرها ونصه: ما درجة التوافق المدرسي لدى الطال     
 في المرحمة الثانوية في محافظة بيشة؟

والمنوال  لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     
والوسيط والتي تشير إلى ارتفاع نسبة توافق الطالب المدرسي والنفسي واالجتماعي، تشير النتائج 

ن نتائج السؤال الثاني التي ظيرت من المقياس أن درجة التي ظيرت من المقياس المستخدم أ
التوافق المدرس لدى الطالب الموىوبين في المدارس الثانوية ببيشة مرتفعة وىذا يدل عمى أن 
المدارس تمبي حاجيات الطالب الموىوبين النفسية االجتماعية والمينية وغيرىا بما يتالءم مع 

 (:.ياراتيم ويشبع رغباتيم وىي كما يشير الجدول رقم )الطالب ومرحمتيم العمرية وما ينمي م
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 (9جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجاالت التوافق المدرسي ودرجة كال منها

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجاالت التوافق
 مرتفع 8 5.53 8.51 التوافق المدرسي

 مرتفع جداً  3 5.07 8.38 ق االجتماعيالتواف
 مرتفعة جداً  5 5.03 8.38 التوافق النفسي
 مرتفع جداً  5.07 8.304 المجموع

( أن درجة التوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين داخل المدارس .يتضح من الجدول )     
( وبانحراف 8.304الثانوية بمحافظة بيشة عموما ىي مرتفعة جدا بمتوسط حسابي مقداره )

(، وقد جاء مجال 8.38( و )8.51(، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )5.07معياري قدره)
( وبدرجة مرتفعة جدا،ثم مجال 8.38التوافق النفسي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ومقداره )

لتوافق ( وبدرجة مرتفعة جدا، وأخيرًا مجال ا8.38التوافق االجتماعي بمتوسط حسابي وقدره )
 ( وبدرجة مرتفعة.8.51المدرسي بمتوسط حسابي مقداره )

 وفيما يمي تفصيل النتائج لكل مجال من مجاالت التوافق المدرسي:
 (11جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال التوافق االجتماعي ودرجة كال منها

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المجموع الدرجة لرتبةا

 أعمل جاىدا في تحقيق مستقبل باىر
 يتوافق مع قدراتي

 8.4 مرتفع جدا 5 830...0 8.8154

 878 مرتفع  7 5.54835 .8.0.3 اشارك أسرتي باستمرار في واجباتيا االجتماعية
 848 مرتفع 3 5.58088 3.0..8 أشاكر أنا وزمالئي في أنشطة خدمة المجتمع

 8.8 مرتفع جدا 8 5.08803 8.83.7 بنفسي وأنا بين أسرتي وأقاربيأشعر بالثقة 
 8.8 مرتفع جدا 8 5.01847 8.83.7 أسعى لنشر القيم الطيبة بين أفراد مجتمعي

 8.1 مرتفع جدا 3 5.00388 8.88.7 أشعر بتقدير والدي لي ولزمالئي 
 837 مرتفع جدا 1 .5.5850 8.3137 أتحدى المشاكل التي تقابمني في حياتي اليومية واحاول حميا

 830 مرتفع 4 5.00417 8.5713 أفكر جيدا وبشكل منظم فيما يسند إلى من أعمال
 مرتفع جدا 5.07 8.38 المجموع
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( أن درجة التوافق االجتماعي الطالب الموىوبين مرتفعة جدا 50يتضح من الجدول )      
أعمل جاىدا في ( وجاءت فقرة 5.07) ( وانحراف معياري مقداره8.38متوسط حسابي مقداره )

( 8.857في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ) تحقيق مستقبل باىرا يتوافق مع قدراتي
في المرتبة  أشارك أنا وزمالئي في أنشطة خدمة المجتمعوبدرجة مرتفعة جدا وجاءت فقرة 
 ( وبدرجة مرتفعة..3..8األخيرة بمتوسط حسابي مقداره )

ير النتائج إلى ارتفاع نسبة المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية وتش       
والذي يشير إلى ارتفاع نسبة التوافق االجتماعي لدى الطالب الموىوبين بممارستيم األنشطة 

( 55الجدول رقم ). والمختمفة وتنمية العالقات االجتماعية بينيم وبين أقرانيم وأسرىم ومجتمعيم
 نتائج تحميل التوافق المدرسي يوضح

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال التوافق المدرسي 11جدول )
 ودرجة كال منها

 المجموع الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

ن لم يطمبوا مني  834 تفعمر  8 5.08481 8.3853 أقدم المساعدة لزمالئي بالمدرسة وا 
 8.8 مرتفع جداً  8 5.03313 8.83.7 أشعر بأن زمالئي بالمدرسة يقدروني
 883 مرتفع 7 5.83350 8.4838 اشعر بالذنب إذا تأخرت عن الدوام 
 843 مرتفع 4 5.50844 8.0880 اذاكر دروسي انتظام أول بأول

 843 مرتفع 1 5.35031 8.0880 أجد أن معظم المواد الدراسية يسيل فيميا
 ..8 مرتفعةجدا 3 5.58330 8.8384 يتفق تخصصي مع ميولي واىتماماتي
 803 مرتفعة جداً  5 5.00078 8.8574 أشعر بالفخر لتقدير أستاذتي لي

 مرتفعة 5.53 8.51 المجموع

( أن درجة التوافق المدرسي الطالب الموىوبين مرتفعة متوسط 55يتضح من الجدول)     
( وجاءت فقرة أشعر بالفخر لتقدير 5.53نحراف معياري مقداره )( وا8.51حسابي مقداره )

( وبدرجة مرتفعة 8.8154أستاذتي المستمرة لي في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )
أشعر بالذنب إذا تأخرت عن الدوام المدرسي في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي فقرةجدا وجاءت
 ( وبدرجة مرتفعة.8.4838مقداره )

وتشير النتائج إلى ارتفاع نسبة التوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين بتوافر األنشطة      
المدرسية التي تستوعب قدراتيم ومياراتيم المختمفة وتمبي احتياجاتيم وتنمي روح االنتماء لدييم 

 (53بما يعود عمى حبيم لمدارسيم ومشاركتيم المدرسية بأشكاليا المتنوعة. والجدول رقم )
 يوضح نتائج تحميل التوافق النفسي
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 (19جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمجال التوافق النفسي ودرجة كال منها

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المجموع الدرجة الرتبة

 .84 مرتفعة 8 5.08781 .8.018 ال أشعر باالرتباك عندما يطمب مني تنفيذ ميمة تتسم بالصعوبة
 8.5 مرتفعة جدا 3 5.08371 8.3.47 أشعر أنني أكثر ثقة من السابق في تفاعمي مع اساتذتي

 833 مرتفعة 8 5.03710 8.5.73 أخطط الختياراتي االكاديمية عمى أساس أىدافي التي وضعتيا
 805 مرتفعة جدا 5 0.3.851 8.8044 أجد أنو من الضروري المحافظة عمى بيئتي المدرسية

 مرتفعة جدا 5.03 8.38 المجموع

( أن درجة التوافق النفسي الطالب الموىوبين مرتفعة جدا متوسط 53يتضح من الجدول )     
أجد أنو من الضروري وجاءت فقرة (5.03( وانحراف معياري مقداره)8.38ره)حسابي مقدا

وبدرجة  (8.8044ط حسابي مقداره)توسفي المرتبة األولى بم المحافظة عمى بيئتي المدرسية
تبة في المر  وضعتيا أىدافي التي أساس األكاديمية عمى فقرة أخطط الختباراتيت جدا وجاء مرتفعة

وبدرجة مرتفعة، وتشير النتائج إلى ارتفاع نسبة  (8.5.73األخيرة بمتوسط حسابي مقداره)
يشير إلى ارتفاع نسبة التوافق  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والذي

 .النفسي لدى الطالب الموىوبين بممارستيم األنشطة المدرسية المختمفة وتفريع طاقاتيم بما يفيد
نتائج السؤال الثالث وتفسيرها ونصه: عالقة بين األنشطة المدرسية والتوافق المدرسي      

 لدى الطالب الموهوبين عينة الدراسة؟
الثالث، قد تم استخدام معامل ارتبط، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة  لسؤالولإلجابة عن ا     

والتي تدل  0.005بين ممارسة األنشطة المدرسية والتوافق المدرسي وىي عالقة طردية بداللة 
(  a ≤ 0.05)فروق إحصائية عند مستوى الداللة % وال توجد500عمى صدق األداة بنسبة 
ن ىناك عالقة كبيرة بين المتغيرين أي أن ممارسة األنشطة المدرسية وتدلنا ىذه النتائج عمى أ

وتوفرىا في المدارس بمجاالتيا السبعة التي ذكرناىا من قبل والعمل عمى تدعيميا وتنوع أدواتيا 
سيؤدي إلى التوافق المدرسي والنفسي واالجتماعي لدى الطالب  عامة ولدى الطالب الموىوبين 

          درات وميارات ليست موجودة عند باقي الطالب تحتاج إلى تنميةخاصة بما يممكون من ق
لى استيعاب حتى ال تدمر وتنحصر مواىبيم والذي إن حدث يؤثر بالسمب عمييم نفسيا  وا 
 واجتماعيا ويؤثر عل المجتمع بفقده القدرات والكوادر من الطالب الموىوبين، إذا يجب عمى 

دارتيا ومدارس يا وضع ذلك األمر بعين االعتبار بما يعود عمينا جميعا بالنفع وزارة التعميم وا 
والفائدة، ولألنشطة الطالبية دور كبير في توافق الطالب المدرسي، ألن األنشطة وممارستيا 
تدعم مفردات المحتوى الدراسي، وتمثل الجانب التطبيقي العممي فيو، وكمما مارس الطالب 

ترسخ اكتسابو لمفردات المحتوى الدراسي، وزاد تحصيمو المعارف والمفاىيم والمبادئ كمما 
 بالمحصمة النيائية.
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 نتائج الدراسة:
  بشكل عام مرتفعة وقد جاء أن درجة ممارسة األنشطة المدرسية لدى الطالب الموىوبين

مجال النشاط الرياضي في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، ثم مجال النشاط العممي وبدرجة 
ال النشاط االجتماعي وبدرجة مرتفعة، ثم مجال النشاط الكشفي وبدرجة مرتفعة، ثم مج

مرتفعة ، ثم ممارسة النشاط الثقافي وبدرجة مرتفعة، وقد جاءت درجة ممارسة الطالب 
ارتفاع نسبة المتوسطات واالنحرافات لمنشاط الفني في الترتيب األخير وبدرجة متوسطة، 

يشير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الطالب الموىوبين في  المعيارية والمتوسطات الحسابية والذي
ممارسة األنشطة المدرسية الكشفية التي تنمي روح العمل الجماعي وخدمة اآلخرين والحفاظ 

 عمى الوطن.
  أن درجة التوافق المدرسي لدى الطالب الموىوبين بشكل عام مرتفعة جدا وقد جاء مجال

رجة مرتفعة جدا، ثم مجال التوافق االجتماعي وبدرجة التوافق النفسي في المرتبة األولى وبد
 مرتفعة جدا، وأخيرًا مجال التوافق المدرسي وبدرجة مرتفعة.

  كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائيا بين درجة ممارسة
ن األنشطة المدرسية من وجية نظر الطالب وتوافقيم المدرسي، وتدل ىذه النتيجة عمى أ

النشاط المدرسي لو دور رئيس في العممية التعميمية وفي توافق الطالب؛ ألنو يحقق األىداف 
 التربوية في النمو الطبيعي لمطالب من النواحي الجسمية والعقمية والنفسية.
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 التوصيات:
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يأتي:

لطالبية لما ظير من نتائج دراسة ارتفاع مستوى تعزيز وتحفيز القائمين عمى األنشطة ا -
 األنشطة الطالبية لدى الطمبة. 

ضرورة االىتمام باألنشطة الدينية، إذ كشفت النتائج عن حصوليا في المرتبة األخيرة، وعدم  -
 االقتصار عمى المؤسسات الدينية خارج نطاق المدرسة في ممارسة األنشطة الدينية.

المجتمع المحمية والجيات ذات العالقة باألنشطة الطالبية سواء ضرورة إشراك مؤسسات  -
 المؤسسات الدينية واألدبية والعممية والثقافية والفنية.

إجراء دراسات في مجال األنشطة الدراسية في مختمف المراحل الدراسية، ومختمف  -
 التخصصات األكاديمية في المدارس.

ب المواد الدراسية مثل األنشطة الدينية في مناىج إجراء دراسات في األنشطة التربوية حس -
التربية اإلسالمية، واألنشطة األدبية في مناىج المغة العربية، واألنشطة الفنية في مناىج 
التربية الفنية، واألنشطة العممية في مناىج العموم، واألنشطة الرياضية والكشفية في مناىج 

ات تحميمية المحتوى المناىج أو القيام بدراسات التربية الرياضية، من خالل القيام بدراس
 تجريبية وتطبيقيا في المناىج المذكورة ومعرفة أثرىا توافق الطالب المدرسي.
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

 )الطبعة األولى(. عمان: دار الميسرة. إرشاد الموهوبين والمتفوقين(. 3055أبو أسعد، أحمد )
 –(، التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتو بمركز الضبط )الداخمي .300بد اهلل )أبو السكران، ع

، قسم عمم رسالة ماجستيرالخارجي(، لممعاقين حركيًا في قطاع غزة، 
 النفس بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة.

ة األنجمو ، القاىرة، مكتبالمدرس في المدرسة والمجتمع(، 5.73أبو الفتوح، رضوان وآخرون )
 المصرية.
التكيف األكاديمي لدى طالب كمية اآلداب بجامعة (. 3053جاموس، عبداهلل عبدالرحمن )

، بحث تكميمي لنيل درجة البكالوريوس في عمم النفس، جامعة الخرطوم
 الخرطوم.

 )الطبعة األولى(. عمان: دار الفكر.    أساليب الكشف عن الموهوبين (.3053جروان، فتحي )
 )الطبعة الرابعة(. عمان: دار الفكر. الموهبة والتفوق (.3051، فتحي عبد الرحمن )جروان

)الطبعة األولى(. عمان: دار الحامد لمنشر  مناهج وبرامج الموهوبين(. 3050الجيني، فايز )
 والتوزيع

معوقات تفعيل األنشطة المدرسية غير الصفية بمدارس (. 3058الحقباني، فلاير عبداهلل )
، مجمة رسالة الخميج العربي، بحوث ومقاالت، بمدينة الرياض البنات
 ، المممكة العربية السعودية.585، العدد 81المجمد 

المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المممكة  (، اإلدارة5.31الحقيل، سميمان عبد الرحمن )
 ، الرياض، عالم الكتب لمنشر والتوزيع.العربية السعودية

(. دراسة عن التكيف األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية 3058د )حمادنة، شياب محم
المجمة الدولية التربوية بمنطقة بني كنانة في ضوء بعض المتغيرات، 

 .1، العدد 8، المجمد المتخصصة
 ، القاىرة، مكتبة الخازنجي.إرشاد اآلباء واألبناء(، 5.74حمزة، مختار )

(، دراسة تحميمية عن واقع النشاط المدرسي في 1..5من )الدايل، خالد بن سميمان بن عبد الرح
، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةالمرحمة الثانوية بمدينة الرياض، 
 الممك سعود، كمية التربية، الرياض.
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، النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمع(، 3003الدخيل، محمد بن عبد الرحمن فيد )
 لتوزيع.الرياض، دار الخريجي لمنشر وا

(. وزارة التعميم، اإلدارة العامة لمنشاط 3054) دليل النشاط الطالبي لممرحمة المتوسطة
 الطالبي، المممكة العربية السعودية: مكتبة الممك فيد الوطنية.

، الكويت، المنهج المدرسي، أسسه وتطبيقاته التربوية(، 3005الذيب فتحي عبد المقصود )
 دار القمم لمنشر والتوزيع.

التفكير اإلبداعي والمتغيرات النفسية واالجتماعية لدى الطمبة (. 3058الرابغي، خالد محمد )
 )الطبعة االولى(. عمان: مركز ديبونو لتعميم التفكير. الموهوبين

، بحوث واقع الموهبة في ظل التقويم المدرسي بين الصقل والقتل(. 3051رحماني، منصور )
، االمارات العربية 83، المجمد 537 ومقاالت، شؤون اجتماعية، العدد

 المتحدة.
، جامعة دمشق: الصحة النفسية: دراسات في سيكولوجيا التكيف(. 3005الرفاعي، نعيم )

 دمشق.
 . أكاديمية عمم النفس. الجزائر.اختبار التوافق المدرسي (.م5.48الزيادي، محمود)

ية ودورىا في وقاية الشباب من (، األنشطة المدرس3008السدحان، عبد اهلل ناصر عبد اهلل )
، كمية الممك فيد  دراسة مقدمة عمى ندوة المجتمع واألمن –االنحراف 

 األمنية ، الرياض.
 )الطبعة األولى(. القاىرة: عالم الكتب. أبناؤنا الموهوبين(. 3058سميمان، سناء محمد )

 بة األنجمو المصرية.، القاىرة، مكتدراسات في المناهج(، 5.33سمعان، وىيب ولبيب، رشدي )
، الطبعة التاسعة، الدار المصرية المبنانية، النشاط المدرسي(. 3004شحاتو، حسن سيد حسن )

 كمية التربية. جامعة عين شمس: مصر.
. )الطبعة األولى(، مفهوم التكيف والتوافق بحوث ودراسات (.3058شحادة،حازم ضاحي)

 اإلمارات العربية المتحدة: جامعة الشارقة.
، الرياض، النشاط المدرسي، ماهيته، مجاالته، وظائفه(، 3005لطويرقي، سالم بن عبد اهلل )ا

 الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية، المقاء السنوي.
)الطبعة األولى(.  تنمية الموهبة لدى األطفال(. .300عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح)

 القاىرة: الدار الثقافية لمنشر.
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األنشطة الالصفية وعالقتها بالسموك العدواني لدى طالب (. 3054السيد، عصمت )عبد
 ، رسالة ماجستير، جامعة جنوب الوادي. مصر.المرحمة الثانوية االزهرية

(، رؤية نحو تعزيز دور النشاط المدرسي في تطوير العممية 3..5العصيمي، محمد بن سعد )
 .5. -18. ص ص 53السنة ،80، العددمجمة رسالة الخميجالتربوية ، 

دور األنشطة الطالبية في (. 3007عمي، عماد أبو القاسم محمد؛ إبراىيم، ىاني الدسوقي )
، بحوث تنمية بعض السمات اإليجابية لدى طالب جامعة جنوب الوادي

، المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضيةومقاالت، جامعة جنوب الوادي، 
 ، مصر.15العدد 

دور األنشطة الطالبية في تنمية المهارات القيادية لدى (. 3058مشرف إبراىيم )العمري، 
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الباحة.طالب جامعة الباحة

 . دار مصر لمطباعة، مصر.التكيف النفسي(. 5.78فيمي، مصطفى )
)الطبعة  وتربيتهمسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة (. 3053القريطي، أمين عبد المطمب)

 الخامسة(. مصر: مكتبة االنجمو المصرية.
(. واقع األنشطة الطالبية في المدارس الثانوية لمبنات بمحافظة 3053مدبولي، حنان ثابت )

، 510، جامعة االزىر، العدد مجمة التربيةصامطة، بحوث ومقاالت، 
 مصر.

 مزم ناشرون ومفكرون.، الطبعة الثانية، عمان: ز عمم النفس(. 3053يحيى، أحمد )
 ثالثًا: المراجع األجنبية
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