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  : المستخلص
، بهــدف معرفــة مــدى تــوافر الــصفات 2019-2018ذا البحــث فــي العــام الجــامعي تــم هــ

ــسلوكیة  ــة(ال ــة، والتعلمی ــة، والقیادیــة، والدافعی ــوقین دراســیا، )اإلبداعی ــة المتف َ، لــدى الطلب
ــرانهم العــادیین بكلیــة العلــوم واآلداب فــي شــروره، لتحقیــق ذلــك، تــم تطبیــق مقیــاس " واق

 2004- 1990خــالل الفتــرة مــن " كلنــتن" وتقنیــین ، ترجمــة1976"   رینزولــي واخــرون
مـن ) 98(َفـردا، بواقـع ) 310(وبلغ حجم العینة . المقنن على البیئة البحرینیة والسعودیة

مـن أقـرانهم ) 212(ًاناثـا، فـي مقابـل ) 37(ًذكـورا، ) 61(َالطلبة المتفوقین دراسیا، مـنهم 
ت النتـائج عـن أن الـصفات الـسلوكیة واسـفر. ًاناثـا) 103(ًذكورا، ) 109(العادیین، منهم 

بـصفة "ًشـائعة لـدى الطلبـة المتفـوقین دراسـیا ) االبداعیة، والقیادیة، والدافعیـة، والتعلمیـة(
، وكانـت الفــروق دالــة "اغلـب االحیــان"شــائعة لـدى اقــرانهم العـادیین فــي فیمــا هـي " دائمـة

مقاسـة، ولـصالح الطلبـة ًاحصائیا بین المتفوقین والعادیین في جمیـع الـصفات الـسلوكیة ال
  . المتفوقین

ًالصفات السلوكیة، الطلبة المتفوقین دراسیا، الطلبة العادیین دراسیا: الكلمات المفتاحیة ً.  
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Behavioral characteristics among the outstanding students and 
their ordinary students at the Faculty of Science and Arts in 
Sharura 
Abdo Farhan Mohammed Alhemyari 
Department of Education and Kindergarten, College of Science 
and Arts, Sharurah, University of Najran, Kingdom of Saudi 
Arabia 
Email: dr.abdualhemyari1963@gmail.com 
Abstract: 
 This research was conducted in the academic year 2018-2019, in 
order to determine the availability of behavioral characteristics  
(creativity, leadership, motivation, and learning) among the 
outstanding students and their ordinary students at the Faculty of 
Science and Arts in Sharura , Translation and technicians 
"Clinton" during the period 1990-2004 on the environment of 
Bahrain and Saudi Arabia. The total sample size (310) persons, by 
(98) of the outstanding students of study, including (61) male, (37) 
female, (212) from their normal peers, of whom (109) male, (103) 
female. The results revealed that the behavioral qualities 
(creative, leadership, motivation, and learning) are common 
among students who are academically outstanding. They are 
usually common among their ordinary peers. Outstanding 
students. 
Keywords: Behavioral characteristics   -outstanding students-
ordinary students.   
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:مقدمة  
عما عداه من الكائنـات رض تمیز و الكائن الوحید على ظهر كوكب األاالنسان ه

نتـاج سـالیبه فـي اإلأق التي مكنته من الـسیطرة وتطـویر متالك امكانیات التفوإاالخرى في 
سان ترجـع بحـسب نـرة علـى التفـوق لـدى اإلن القدأویمكن القول . اء حضارات متعاقبةوبن

  .عوامل وراثیة وبیئیة تتفاعل مع بعضها بنسب مختلفة إلى النظریات النفسیة
لیة التفاعل آخر عبر آ  إلى نسان هذه تنقل من جیلوق لدى اإلوالقدرة على التف

والتـأثر  نسان نسق مفتوح لدیه القدرة على التأثیرحددات الوراثیة والبیئیة لكون اإلبین الم
نتقال للخبـرة ن عملیة اإلأكما . كومة بمحددات غریزیة مغلقةخرى المحبخالف الكائنات األ

نـسان مـن تقـدیم الحلـول بر تطـور مـستمر مـن خاللـه یـتمكن اإلخر تمر عآمن جیل  إلى 
مرحلة الرعي ان من مرحلة االعتماد على الصید  إلى ولعلى انتقال االنس. لمشكالت حیاته

  .التجارة والصناعة قد تم وفق هذا المساروالزراعة و
ذلــك فــان بنــاء المجتمعــات والــشعوب یــرتبط بــشكل قــوي ببنــاء   إلــى ًواســتنادا

االنسان، من خالل تنمیة امكانیاتـه العقلیـة والجـسمیة والحركیـة واالجتماعیـة والوجدانیـة، 
  .القابلة للنمو ان توفرت الظروف التربویة المناسبة لذلك

ي فیه ان التطور الحضاري هو نتاج عملیة التطور المادي والثقافن مما ال شك إ
سي، ن یحدث دون عملیة التربیة التي تشكل عماده االساأن ذلك ال یمكنه أواالجتماعي، و

المتمیـزة لالسـتفادة منهـا فـي التحـول الحـضاري مكانیة األفرادإفمن خالل التربیة یتم تنمیة 
  .بجوانبه المختلفة

وي الحـــدیث الـــذي ظهـــر فـــي بدایـــة الثـــورة الـــصناعیة الحدیثـــة ن النظـــام التربـــإ
الــذین لــدیهم امكانــات فطریــة متمیــزة، وذلــك  األفرادوالمعاصــرة قــد انطلــق مــن خــالل رعایــة

حیث اهتمـت الـدول والمؤسـسات . بتوفیر الفرص التربویة المختلفة التي مكنتهم من النمو
هج تربویـة تناسـب الفئـات المختلفـة مـن التربویة بتفرید التعلـیم وتعزیـز فـرص الـتعلم بمنـا

الطلبــة، وأثمــر ذلــك عــن ظهــور مــدارس المتمیــزین فــي فرنــسا وامریكــا وروســیا والیابــان 
  .صبحت الیوم بمقاییس التطور دول العالم االولأالصین وغیر ذلك من البلدان التي و

ن المجتمعــات البــشریة المعاصــرة علــى اخــتالف درجــات تطورهــا اصــبحت الیــوم إ
ساسـیة بتـوفیر الفـرص التربویـة المناسـبة للطلبـة أمن أي وقت مضى مهتمة بدرجـة ر أكث

الذین لدیهم امكانات متمیزة، مـن خـالل تـوفیر المـدارس والمنـاهج والكفـاءات المتخصـصة 
عداد العلمـاء والمفكـرین المبـدعین أخلق ظروف تربویة تشجع على زیادة التي من شأنها 

  .والنهوض به، عتمالقادرین على حل مشكالت المج
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 بـأن المجتمعـات المتقدمـة قـد شـهدت فـي  مطلـع القـرن )2005عامر، ( ویشیر
ًالعشرین اهتماما ملحوظا بـاألفراد ذوي القـدرات الخاصـة، والـذین یطلـق علـیهم العدیـد مـن  َ
المفاهیم، ولعل من ابرزها الموهوبون والمتفوقون والمبتكرون والمبدعون والمتمیـزون فـي 

یـــة ألي مجتمـــع مـــن حیاتیـــة المتنوعـــة، ویمثلـــون الثـــروة الحقیقیـــة الجوهرالمجـــاالت ال
قمة التقدم والتطور نتیجة االكتشاف   إلى ن الدول المتقدمة قد وصلتإالمجتمعات، حیث 

المبكر للمتفوقین ومحاولة التفكیر العلمـي فـي وضـع الخطـط واالسـتراتیجیات االستكـشافیة 
  .)21ص . (واالنمائیة لهؤالء االفراد

ُ بعد التفوق الدراسي أحد االهداف االساسیة التـي یـسعى )2018عید، (وبحسب 
الیه الطالب الصغار منهم والكبار بالمـدارس والمعاهـد والجامعـات، ویتطلـب ذلـك مجموعـة 

المـــستوى األكـــادیمي  إلـــى مـــن الـــسمات والـــصفات التـــي تؤهـــل هـــؤالء الطـــالب للوصـــول
وب ولـذا تتعـدد وتـزداد الدراسـات واالبحـاث التـي المطلوب، ویمثل طالب الجامعة امـل الـشع
  .تهتم بتلك الفئة المحوریة داخل المجتمع

ًلذلك فان معظم المجتمعات الحدیثـة قـد اهتمـت بـالتفوق الدراسـي باعتبـاره محكـا 
ـــرین فـــي  ـــاء والبـــاحثین والمفك ـــاین بـــین العلم ـــق ذلـــك تب ـــة، وقـــد راف ـــد هـــذه للموهب تحدی

التفـوق والموهبـة علـى انهمـا  إلـى البـاحثین ینظـرونن بعـض أالمصطلحات، حیث نالحظ 
القریطـي، (مفهومین مترادفین، فیما البعض االقل یمیز بینهمـا فـي جوانـب معینـة، ویـشیر 

  :نه یمكن حصر هذا التباین في اتجاهینأ  إلى )2004
 الـذي ال یـرى 1985Feldhusenهـاوزن   یمثلـه نمـوذج فیلـد:االتجـاه االول

موهبـة فائقـة أو  :ن، حدد أربعة مكونات نفسیة للتفوق والموهبـة هـيالتمیز بین المفهومی
مقدرة، مستوى عـال مـن الدافعیـة، مفهـوم ممیـز عـن الـذات وخصائـصه المدركـة، مـستوى 

  .اعلى من الطاقات االبداعیة
أن التفوق أو  إلى  أشار فیه1986دخل تعدیل على هذه المكونات في عام أ ثم 

  :الموهبة یتكون من
كالقـــدرة علــــى اكتـــساب ومعالجـــة المعلومـــات، وحــــل :  العقلیـــة العامـــةالمقـــدرة -

 . المشكالت
تمكن الشخص من االداء الممیز العالي في مجال أو أكثر من : المواهب الخاصة -

 .مجاالت النشاط االنساني
ویعكــس ثقــة الفــرد بنفــسه، ویــسهم فــي احــراز الفــرد : المفهــوم الموجــب للــذات -

 .لمستویات أعلى من االنجاز
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ــة لإلنجــاز - ــالي مــن الطاقــة والدافعیــة، اللــذان : الدافعی وتتمثــل فــي المــستوى الع
 .العدید من الفرص واألنشطة لغرض توظیفهما واستثمارهما إلى یحتاجان

ً تطــویرا جدیــدا علــى هــذا Feldhusen ادخــل فیلــد هــاوزن 1992   وفــي عــام  ً
خص في وقت مبكر، وتتطور ًالنموذج؛ افترض أن االمكانات المحددة وراثیا تظهر لدى الش

بفعــل التــأثیرات االجتماعیــة المحیطــة فــي االســرة والمدرســة، وكــذلك عــن طریــق الدافعیــة، 
وأسـالیب الـتعلم، كمـا تتبلـور هـذه االمكانیـات فـي االسـاس القـوي مـن المعـارف الوظیفیـة، 

ــرة هــي التــي  ــة، وهــذه العناصــر الثالثــة االخی ــتج والمهــارات مــا وراء المعرفیــة واالبداعی تن
  .المواهب المتنوعة

، أو التفوق Talent الموهبة Feldhusen وعلى أساس ذلك حدد فیلد هاوزن 
ـــة، والمعـــارف، والـــدوافع،  ـــه مركـــب مـــن االســـتعدادات والـــذكاءات، والمهـــارات المتعلم بأن
واالتجاهات، والمیول، واالستعداد الطبیعیة التي تؤهل الفرد للنجاح في مجـال مـن مجـاالت 

  . الحیاة
الـذي یمیـز بـین مفهــومي : 1993" فرانـسوا جانیـة"فیمثلـه نمـوذج : مـا االتجـاه الثـانيأ

ــث ربــط  ــین مفهــوم الموهبــة واالســتعداد الطبیعــي الفطــري " جانیــه"الموهبــة والتفــوق، حی ب
الكـامن، كمـا ربـط بـین التفـوق واالسـتعدادات المتعلمـة، معـدل االداء واالتقـان والكفــاءة أو 

 أن المواهــب تعــد بمثابــة المقومــات االساســیة أىمارســة، كمــا رلماإلنجــاز القــائم علــى ا
للتفوق، حیث یتضمن التفوق بالضرورة وجـود موهبـة أو عـدة مواهـب، بنمـا العكـس غیـر 

  ).69 -68ص ص . ( صحیح
بـین الموهبـة والتفـوق " جانیـه"الفـروق التـي تعـرض لهـا )2008المعمري،  (       ویذكر

  :فیما یلي
 .موهبة وراثي بینما المكون الرئیسي للتفوق بیئيالمكون الرئیسي لل -
ــشاط أو  - ــاج لهــذا الن ــوق نت ــا التف ــة بینم ــشاط أو عملی ــة أو ن ــة كامن الموهبــة طاق

 .تحقیق لتلك الطاقة
 .الموهبة تقاس باختبارات مقننة، بینما یشاهد التفوق على ارض الواقع -
 یكــون التفــوق ینطــوي علــى وجــود موهبــة، ولــیس العكــس، فــالمتفوق البــد ان -

 ).19ص . (ًموهوبا، ولیس كل موهوب متفوق
 Centre for) وقد اشار تقریر مركـز االحـصاء والتقـویم التربـوي فـي اسـترالیا  -

Education Statistics and Evaluation, 2019),  بـأن التقـدیرات 
  ٪10النموذجیة للنسبة المئویـة للطـالب الموهـوبین قلیلـي التحـصیل تتـراوح مـن 

 .٪40إلى 
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ان هناك عوامل مختلفة تتفاعـل مـع الموهبـة الفطریـة فـي تحقیـق  إلى  یشیرمما
الى امكانیة تسهیل تنمیة أو أعاقة التفوق )2011جونسن، (التفوق الدراسي، حیت یشیر 

وتتكون المحفزات . ؛ شخصیة وبیئیةcatalystsأو الموهبة بواسطة نوعین من المحفزات 
ومحفـزات ) الـصحة والمظهـر الجـسدي(نیـة   مـن محفـزات بد interpersonalالشخـصیة

وتنقسم . ، والتي تتأثر جمیعها بالخلفیة الوراثیة)الدافعیة، الشخصیة، حریة االرادة(نفسیة 
یة، اجتماعیــة، وافــراد، جغرافیــة، ســكان(ظــروف خارجیــة : المحفــزات البیئیــة المحیطــة الــى

وفـاة (وأحـداث ) ب الموهـوبینبـرامج الطـال(، ومبـادرات )مـور، واالشـقاء، واالقـرانأولیـاء األ
  )16ص . (أحد االبوین مرض عضال، فوز بجائزة

 التـي تفتـرض Renzuli 1986وهذا المفهوم للتفوق یتفق مع نظریة رینزولـي 
ن السلوك الذي یتسم بالتفوق هو نتیجـة لتـوفر ثالثـة صـفات لـدى الفـرد، وهـذه الـصفات أ

بـداع، ومـستوى عـال مـن  اإل منهي؛ قدرات فوق المتوسط في مجال محدد، ومستوى عال
فراد المتفوقین عادة یكون لدیهم القدرة على الجمع ر وااللتزام بأداء عمل محدد، واألاالصرا

. بین هذه الصفات الثالث وتفعیلها للخروج بنتیجة مبهرة في أحد المجاالت النافعة للبشریة
  .)2015زید و حمزة، (

 النفس، والتربیة بدراسة الخـصائص والـصفات  واهتمت الدراسات السابقة في علم        
ًالــسلوكیة المختلفـــة للمتفـــوقین دراســـیا، وذلـــك بهــدف اعـــداد البـــرامج التربویـــة المناســـبة 

  .بعض من هذه الدراسات  إلى لرعایتهم، وتنمیة امكانیاتهم، ویمكن االشارة هنا
روق فــي التعــرف علــى الفــ) 1995 معــاجیني وهویــدي،( فقــد اســتهدفت دراســة         

، عدادیـة بـالبحرینمتفـوقین والعـادیین فـي المرحلـة اإلالخصائص الـسلوكیة  بـین الطلبـة ال
ــة و ــي عــدد ) 383(بلــغ حجــم العین ــة ف ــصفوف الدراســیة الثالث ــي ال ــة  ف ــب وطالب مــن طال

ســـنة، وبعـــد مرحلـــة ) 16 -12(عمـــارهم بـــین أالمـــدارس االعدادیـــة الحكومیـــة، تراوحـــت 
) 39 (،ًطالبــا) 43(حكــات مختلفــة اصــبحت عینــة المتفــوقین التــصفیة للعینــة باســتخدام م

 تــم تطبیــق مقیــاس تقیــیم الخــصائص الــسلوكیة للطلبــة المتفــوقین علــى عینــة مــن ،طالبــة
فـراد ألخـصائص المـشمولة فـي المقیـاس علـى  طلب منهم تحدیـد مـدى انطبـاق ا،المعلمین

فـي .) 01( عنـد مـستوى ًوجـود فـروق دالـة إحـصائیا:  إلـىشارت نتـائج الدراسـةأ، والعینة
جمیع الخصائص السلوكیة التي یشملها المقیاس بین الطلبة المتفوقین واقـرانهم العـادیین 

علـى أبعـاد االبتكاریـة، .) 01(ًولصالح المتفوقین، وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى 
  .  والقیادة، والدافعیة، ولصالح الذكور المتفوقین

 تحدیـد أبـرز الخـصائص الـسلوكیة )1997معاجیني،  (دفخرى استهأ وفي دراسة        
التي یظهرها التالمیـذ المتفوقـون فـي أدائهـم الیـومي، وتفـاعلهم فـي الـصفوف العادیـة فـي 
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المدارس الحكومیة، وذلك كما یدركها بعض المعلمین والمعلمات في مدارس كـل مـن دولـة 
وتكونـت عینـة الدراسـة . سعودیةالكویت، ودولة قطر، ودولة البحرین، والمملكـة العربیـة الـ

فـي الـدول الخلیجیـة ) المتوسطة(ًمعلما ومعلمة من بعض المدارس اإلعدادیة ) 426(من 
إعــداد  -المعنیــة بالدراســة، وتــم تطبیــق اســتبانة الخــصائص الــسلوكیة للطلبــة المتفــوقین

مظهر إن الجانب المعرفي، و: مجموعة من النتائج، أهمها إلى ، وتوصلت الدراسة-الباحث
التحصیل الدراسي، وما یرتبط بهمـا مـن قـدرات عامـة وخاصـة همـا المـسیطران علـى وعـي 
التربویین في منطقة الخلیج، بینما ال زالت مظاهر التفوق األخرى غیر معروفة أو ال تلقى 

كما لوحظ تقارب الجنسین في تقدیرات متوسطات مظـاهر . االهتمام ذاته من قبل التربویین
  . لبة في دول الخلیجالتفوق لدى الط

 البنـاء العـاملي لمقیـاس الخـصائص )1999السرور، حداد و(  واستهدفت دراسة         
السلوكیة للطلبة المتمیزین المطور للبیئة االردنیة من وجهة نظر معلمي الصفین الخامس 

معلم، المطلوب من كـل ) 500( وتم اختیار عینة عشوائیة تكونت من ،والثامن االساسیین
علم ان یملئ استمارة تخص طالب متمیز في الصف الخامس، واستمارة اخرى لطالب فـي م

جراء إ، وتم )809(عة للتحلیل االحصائي  بحیث بلغ عدد االستمارات الخاض،الصف الثامن
فــرز ســتة عوامــل توزعــت علیهــا الفقــرات أاملي بطریقــة التــدویر المتعامــد، والتحلیــل العــ

اتفاق بعض الخصائص االبداعیـة،   إلى قد اشارت النتائجو)..0.40(  بتشعبات تزید عن
 واخـتالف الكثیـر مـن الخـصائص التـي تمیـز الطلبـة ،وخصائص القیادة مع االدب التربـوي

عما ورد في الدراسات التربویة، مما یدل على عدم وعـي المعلمـین بالخـصائص الـسلوكیة 
  .الشائعة  لدى االطفال المتمیزین

ــصل ) 2001،حلــوقز(مــا دراســة أ         ــائع علمیــة وبیانــات تت ــیم وق ــد اســتهدفت تقی فق
ًبــالمتفوقیین دراســیا فــي جامعــة دمــشق تــشمل واقعهــم وعــددا مــن المتغیــرات ذات العالقــة  ً

 ومستلزماتهم الدراسیة، وكان المعیار المعتمد في ،بتفوقهم الدراسي، وحاجاتهم ومشكالتهم
 ونتیجـة حـساب ،امتحانـاتهم الجامعیـةفمـا فـوق بنتیجـة %) 70(اختیارهم حصولهم علـى 

ــثالث األمعــدالتهم  وعلــى وفــق ،ولــى مــن دراســتهم فــي الجامعــة التراكمیــة فــي الــسنوات ال
 الحـصول علیهـا مـن المنهج التحلیلي الوصفي في تحلیل بیاناته وتفسیر نتائجـه التـي تـم

فـوقین فـي ن عـدد الطلبـة المتأ إلـى عدتـه الباحثـة، وقـد توصـلت الدراسـةأتطبیق اسـتبیان 
من ) 140(من الذكور و) 130(ًطالبا وطالبة بواقع ) 275(  إلى جامعة دمشق قد وصل

ـــث فـــي التخصـــصات ) 71(فـــي التخصـــصات العلمیـــة التطبیقیـــة و) 204( مـــنهم ،االنات
  .النظریة، وان هناك فروق جوهریة بین الذكور في نسب التفوق ولصالح االناث

 معرفــة الخــصائص المعرفیــة، والشخــصیة )2001الــصبحي، ( واســتهدفت دراســة         
فـي المرحلـة المتوسـطة بالعاصـمة المقدسـة مقارنـة ) ذو الذكاء المرتفـع(للطالب الموهوب 
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ًبالعادیین، والفروق بین الطالب الموهوبین تبعا للـصف الدراسـي فـي الخـصائص المعرفیـة 
وســطة بالعاصــمة ًطالبــا فــي المرحلــة المت) 425(تكونــت عینــة الدراســة مــن . والشخــصیة

ًالمقدسة، واظهرت النتائج وجـود فـروق دالـة إحـصائیا بـین الطـالب الموهـوبین، والعـادیین 
ــة، والخــصائص الشخــصی ــي الخــصائص المعرفی ــة المتوســطة ف ة، لــصالح الطــالب بالمرحل

فراد العینة في الخصائص الشخصیة، أظهرت عدم وجود  فروق دالة بین أكما . الموهوبین
  .ًخصائص الشخصیة والمعرفیة للطالب الموهوبین تبعا للصف الدراسيوكذلك مجموع ال

 )2003حـــسن، (  اســـتهدفت دراســة2002  إلــى 1990 الفتــرة مـــن عــام   وفــي       
درجـة اخـتالف  و،ًمعرفة أكثر المحكـات اسـتخداما فـي التعـرف علـى الموهـوبین والمتفـوقین

 ، ثـانوي، إعـدادي، ابتـدائي،مدرسـةمـا قبـل ال(المرحلـة التعلیمیـة : هذه المحكـات بـاختالف
ــوع )جــامعي  ــر (، والن ــى-ذك ــام الباحــث بمــسح للبحــوث ) أنث ــك ق ــق ذل ــى ســبیل تحقی ، وف

 وتجمـع ،والدراسات العربیة المنشورة في المجالت العلمیـة، ورسـائل الماجـستیر والـدكتوراه
ل دراســة فــي مجــا) 43(دراســة فــي مجــال الموهــوبین،  ) 18(  منهــا ،دراســة) 61(لدیــه 

ًأن أكثر المحكات استخداما في التعـرف علـى الموهـوبین  إلى المتفوقین، وتوصلت الدراسة
مقاییس الخصائص السلوكیة، ودرجـات التحـصیل الدراسـي، : والمتفوقین هي على الترتیب

ـــة ،ًومـــستوى الـــذكاء والتحـــصیل الدراســـي معـــا  وتختلـــف هـــذه المحكـــات بـــاختالف المرحل
ــان محــك الخــ ــث ك ــة، حی ــا قبــل التعلیمی ــة م ــي مرحل ــر اســتخداما ف ــسلوكیة األكث ًصائص ال

المدرســة، والمرحلــة االبتدائیــة، والمرحلــة اإلعدادیــة، بینمــا كــان محــك التحــصیل الدراســي 
كمـا تختلـف  بـاختالف جـنس المفحـوص . األكثر اسـتخداما فـي التعلـیم الثـانوي والجـامعي

األولـى بالنـسبة للدراسـات ، حیث جاء محك الخصائص السلوكیة في المرتبة )إناث-ذكور(
التــي اشــتملت عینــات ذكــور فقــط، أو الــذكور واإلنــاث معــا، فــي حــین كــان أكثــر المحكــات 

ًاستخداما لدى اإلناث هو مستوى الذكاء والتحصیل الدراسي معا ً.  
التعـرف علـى مـستوى دافعیـة الـتعلم  )2012یخلـف و خلیفـة، (  واسـتهدفت دراسـة      

 وتحدیـد مـدى ،  والتقـدیر، مثـل الجـنسعض المتغیـرات،قتها ببلدى طلبة جامعة قطر وعال
وتم استخدام مقیاس دافعیة التعلم الذي . ارتباط دافعیة التعلم باستراتیجیات التعلم المعرفیة

 الـذي یتكـون مـن، بعـد تعریبـه وتقنینـه،  وWheeling Jesuit  Regina M  ،اعـده
ــى ســبعة مجــاالت هــي) 60( ــارة  موزعــة عل ــةاالهــدا: عب ــة التحــصیل،ف االتقانی  ، ودافعی

 ، واسـتراتیجیات الـتعلم، والخوف مـن الفـشل، وتقبل االقران، ودوافع القوة،وتوقعات السلطة
 الجامعــة القطــریین وغیــر طالبـا، وطالبــة مــن مختلــف كلیـات) 870(وتكونـت  العینــة مــن 

قطر عالیة  طلبة جامعة أن مستوى دافعیة التحصیل لدىالقطریین، وتوصلت الدراسة إلى 
. قـل مـن دافعیـة التحـصیلأطـر لـدیهم دافعیـة لالتقـان بمـستوى ، وان طلبـة جامعـة قًنـسبیا

ــتعلم المناســبة وخاصــة مهــارات مــاوراء المعرفــة، وان  ــون الســتخدام اســترتیجیات ال ویمیل



  ًالصفات السلوكیة لدى الطلبة المتفوقین دراسیا واقرانهم العادیین في كلیة العلوم واآلداب شروره
  عبده فرحان محمد الحمیري/ د.أ

 

 -878-

ــأثرا بقــرارات االهــل واالســاتذة فــي الجامعــةأطلبــة مــن ذوي التقــدیرات المنخفــضة ال  ،كثــر ت
ــذین یتمتعــوم بأول علــى تقــدیرات مرتفعــة، وعي للحــصوالــس ــة ال مــستوى عــال مــن ن الطلب

هـدافهم أ االستراتیجیات المطلوبة لتحقیق یستخدمون) االتقانیة هدافاأل( الدافعیة الداخلیة
  .   اكادیمیة

 التعــرف علــى الــسمات )2012الزبــون، طنــوس، ریحــاني، و(فیمــا هــدفت دراســة          
ًن عن الطلبة العـادیین تبعـا لمتغیـر الجـنس، تألفـت عینـة الدراسـة الممیزة للطلبة الموهوبی

ــاني عــشر، مــنهم ) 462(مــن  ًطالبــا وطالبــة مــن الــصفوف العاشــر، والحــادي عــشر، والث
نــاث؛ وبلــغ عــدد الطلبــة العــادیین إ) 145(ذكــور، ) 144(فــوقین، بواقــع مــن المت) 289(
ـــع ) 173( ـــة، بواق ـــا وطالب ـــورا) 89(ًطالب ـــإ) 84(، ًذك ـــائجناث ـــة : ًا، وأظهـــرت النت أن الطلب

الموهوبین یتمیزون بمستوى أعلى من الذكاء، والسیطرة، والمغامرة، والتجدید، والعـصبیة، 
ظهرت وجود فروق دالة أكما . ًكثر هدوء مقارنة بأقرانهموالمرونة العقلیة، وقلة التحفظ، وأ

ل لموهوبـات؛ فـي عوامـًحصائیا في عوامل الشخصیة بین الطالب الموهـوبین، والطالبـات اإ
؛ ولـصالح الطالبـات الموهوبـات، أمـا )مطمـئن -قلـق (، و)عنیـد-عقلیـة مرنـة (الشخصیة 

ًعوامل الشخصیة األخرى فیعتبر تمیزها قلیال نسبیا، الن الفروق لم تكن دالة إحصائیا ً.  
ــي  دراســة          ــسرور، ( وف ــد )2013ال ــوفرا عن ــر ت ــة األكث ــى الخــصائص االبداعی ً عل

ًطالبــا ) 176(ة المبــدعین وعالقتهــا بمتغیــري العمــر والجــنس لــدى عینــة حجمهــا الطلبــ
معلـم ) 67(سنة، وتم تقییم خصائصهم اإلبداعیة بواسطة ) 17-9(وطالبة، أعمارهم بین 

ُأن أكثـر الخـصائص االبداعیـة تـوفرا لـدى الطلبـة كمـا یراهـا  إلـى ومعلمة، واشـارت النتـائج
یها الطالقة، االستقاللیة، المغامرة، وجمیع هذه السمات المعلمون هي؛ حب االستطالع، یل

 ٍكل شائعة بمستوى مرتفع، وكان ظهور الخصائص االبداعیة بدرجة أكبر لدى الذكور في
 واالسـتقاللیة، للمـشكالت، والحـساسیة والخیـال، والتفاصـیل، والغمـوض، الطالقـة،: مـن

 فیمــا االنــاث تمیــزن بحــب الدعابــة، وحــس والمرونــة، والمغــامرة والحــدس، واألصـالة،
 .االستطالع

 فحـص (Griffin, MacKewn, Moser, & Vuren, 2013) استهدفت دراسة و     
العوامـل المختلفـة المـؤثرة فـي التحـصیل الدراســي وتـم تطبیـق قائمـة الـتعلم والدراسـة علــى 

 التـي وذلـك لقیـاس مـدى تقبـل الطـالب للمهـارات واالسـترتیجیات ،عینة من طلبـة الجامعـة
ظهـرت نتـائج أكادیمیـة، وداء بنجـاح فـي البیئـة األتعلم واألنهـا تعـزز قـدرتهم علـى الـإیقال 

یجابي كانت داء االكادیمي اإلكثر تأثیرا التي تعزز األراسة األن مهارات التعلم والدأالدراسة 
 والكتشاف الجوانـب الفردیـة للـدوافع تـم تطبیـق اسـتبیان التقیـیم ،مستوى الدافعیة الداخلیة

 والتي قد تزید مـن امكانیـات الطالـب ،لذاتي للعوامل التحفیزیة مثل السلوكیات والمعتقداتا
جانـب  إلـى ن زیـادة الدافعیـة الذاتیـة لإلنجـازأ، وتبـین لتحقیق االنجاز االیجابي في الكلیـة
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 تتنبأ باستخدام الطالب لمهارات التعلم الفعال في المواقف ،المعتقدات االیجابیة عن النجاح
  .راسیة، والتعلم مدى الحیاةالد

یة لــدى  التعــرف علــى الخــصائص الــسلوك)2015زیــد و حمــزة، (      واســتهدفت دراســة 
 والتعـرف ،وسـط بـالعراقهم العـادیین فـي جامعـات الفـرات األقـرانأطلبة الجامعة المتفوقین و

یـق جـل تحق وأل).هلیةأ-حكومیة(صائیة بحسب نوع الجامعة على الفروق ذات الداللة االح
 علــى عینـة مـن الطلبـة حجمهــا Renzulli 2003اهـداف البحـث طبـق الباحـث مقیــاس 

ًطالبا وطالبة، واظهرت النتائج أن طلبة الجامعة المتفوقین یتسمون بمجموعة من ) 480(
دیین، مثـــل الخـــصائص التعلمیـــة، الخــصائص الـــسلوكیة التـــي تمیــزهم عـــن نظـــرائهم العــا

فیمــا لــم تكــن .  05  حــصائیأ عنــد مــستوى داللــةإدال ن الفــرق أ و.بداعیــة، والقیادیــةواإل
  ).حكومیة واهلیة(ة بین الطلبة بحسب نوع الجامعة الفروق دال

فقـــد اســتهدفت التعــرف علـــى  )2015كــاظم، الزبیــدي، حمـــدان، و(مــا دراســة      أ   
ثـر متغیـري الجـنس والـصف، أطلبة المتفوقین فـي سـلطنة عمـان، والخصائص السلوكیة لل

لتقدیر الخصائص السلوكیة للطلبة المتفوقین بصورته الثالثة " رینزولي" ق مقیاسوتم تطبی
مــن  ) 10-5(ًطالبــا وطالبــة فــي الــصفوف مــن ) 672(علــى عینــة بلغــت ) 2009(لعــام 

 ،ظهرت النتائج أن أعلى ثالث خـصائص سـلوكیة هـي القیـادةأ، وجمیع محافظات السلطنة
القدرة على ( ثالث خصائص سلوكیة هي االتصال ى في حین كانت ادن، والدافعیة،والقرائیة
 وكانــت الفــروق دالــة لــصالح ، والخــصائص الموســیقیة،، والخــصائص المــسرحیة)التعبیــر

  . واالتصال، والتخطیط، والفنیة، والدافعیة، والمسرح،االناث في ست خصائص هي؛ القیادة
یة الممیـزة للطلبـة  للتعرف على الخصائص السلوك)2016الشهاب،  ( وفي دراسة        

ردنیـة، مـن األ" اربد"لثاني للتمیز في مدینة الموهوبین، والممیزین بمدرسة الملك عبد اهللا ا
  علـى - من اعداد الباحث- تم تطبیق مقیاس ،الصف العاشر  إلى الصف االول اساسي

ًطالبا، واوضـحت النتـائج أن أكثـر الخـصائص التـي حـازت علـى ) 276(عینة بلغ حجمها 
 یلیهــا ،التحــصیل المرتفــع، وســرعة الــتعلم:  المتوســطات حــسب تقــدیر المعلــم هــياعلــى

قــل مـا الـسمات األأزمالء والمعلمـین، واالســتقاللیة،  والتعــاون مـع الـ،العالقـات مـع الـزمالء
 .  لي، واالهتمام بالحاسب اآلسرعة البدیهةًتفضیال فهي؛ 

ــدى  تحدیــد مــستوى(Turkey, 2018) واســتهدفت دراســة           التفكیــر االبــداعي ل
وتكونــت . ًالطلبــة الموهــوبین واقــرانهم العــادیین طبقــا لنــوع المدرســة والمــستوى األكــادیمي

ًطالبـا وطالبـة تـم اختیـارهم بطریقـة قـصدیة ممـن التحقـوا بمدرسـة الملـك ) 60(العینة مـن 
باإلضـافة اشـر، عبید اهللا الثاني للتمیز في اربد الملتحقـین بالـصفوف الثـامن والتاسـع والع

طالبـا وطالبـة مـن المـدارس العامـة فـي محافظـة الطفیلـة، تـم اختیـارهم بطریقـة ) 70( لىإ
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الطالقة والمرونـة (مستوى جمیع مهارات التفكیر االبداعي   إلى شارت النتائجأو. عشوائیة
بـین الطــالب ) 0.05(ًمتوسـطة، ولـم تكـن الفـروق دالـة احـصائیا عنـد مـستوى ) واالصـالة

ًفـي حـین كانـت الفـروق دالـة احـصائیا . موهوبین في مهارات الطالقة واالصالةالعادیین وال
  .في مهارة المرونة ولصالح الموهوبین

 والمالحظ أن الغالبیة العظمى من الدراسات اهتمت بـالتفوق أو الموهبـة لـدى طلبـة       
 والموهبـة التعلیم قبل الجامعي، وباالعتماد على تقییم المعلم لمدى توفر خصائص التفـوق

ــدیهم ــا یتــساأل بعــض المهتمــین ومــنهم . ل ــال ) 1995غبــرس، (وهن عــن الــسبب فــي اغف
 وخاصـة فـي البلـدان العربیـة للتفـوق الدراسـي والمنشغلین بعلـم الـنفس والتربیـة،الباحثین 

ً على اعتبار مرحلة التعلیم الجامعي مجاال خصبا ومنبعا غزیرا المـداد ،لدى طالب الجامعة ً
عصریة بـالكوادر التعلیمیـة المؤهلـة فـي مختلـف المجـاالت فعلـى قـدر الرعایـة المجتمعات ال

 یسهم في بناء لهؤالء المتفوقین من طالب الجامعة تتحدد استمراریة استثمار طاقاتهم بما
  ).194ص (الحضارة االنسانیة

 استخدام التفوق لدراسي كمحك الختیار الطلبة إلى شارت بعض الدراسات السابقةأو       
ذا كـان الغـرض مـن االختیـار هـو إ والسـیما ،المتفوقین عقلیا في التعلیم الثانوي والجـامعي

 ممـا یـدفع ،القبول  في تخصصات علمیة معینة في الجامعات تتطلب قدرات عقلیة مرتفعة
ًاعتبـار أن المتفـوقین عقلیـا وتحـصیلیا قـد  إلـى الباحثین في مجـاالت التربیـة وعلـم الـنفس ً

 ولـذلك  بـدات النهـضة ،قـرانهم العـادیینأكبـر مـن أسلوكیة ممیزة بدرجـة ات یتمیزون بصف
َالصناعیة الحدیثة في الغرب باعتماد على مؤشر التفوق الدراسي محكا اساسیا في اختیار  ً
ٍالطـالب المتفــوقین عقلیــا بغیــة تــوجیههم وتنمیــة امكانیــاتهم لالســتفادة مــنهم فــي مجــاالت 

 .الحیاة المختلفة
، فـي 2013-2012التي بـدات فـي العـام الجـامعي   الخبرة الذاتیة للباحث     ومن واقع

مجـال التعلــیم الجــامعي بالمملكــة العربیــة الـسعودیة یالحــظ اهتمــام الجامعــات بعمــل الیــات 
عـداد التقـاریر الـسنویة حـول مـدى ٕاُة  الطالب المتفـوقیین دراسـیا، وداخلیة، لمتابعة ورعای

  فضال عن الفرص الممنوحة لهم  الشرف والتمیز السنوي،وائمسمائهم في قأ ورفع ،تقدمهم
تكمال فضل الجامعات في العالم السكادیمیة وابتعاثهم ألأفي التعیین بالجامعة على درجات 

  .طار سیاسة تجوید التعلیم الجامعي في المملكةإدراساتهم العلیا، وذلك في 
راســات، لتحدیــد الخــصائص وجـود حاجــة ماســة للمزیــد مـن الد إلــى مـر الــذي یؤشــر    األ

الــسلوكیة لطلبــة الجامعــة المتفــوقین واقــرانهم العــادین، وبمــا یــسهم فــي مــساعدة االســر، 
 التــي ال تــستطیع القیــام بــدورها نحــو ابنائهــا، وطلبتهــا المتفــوقین ،والمــدارس، والجامعــات

ض ًدراســیا فــي تنمیــة اســتعداداتهم، وامكانیــاتهم ألســباب عدیــدة یقــف فــي مقــدمتها انخفــا
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الوعي بالخصائص السلوكیة التي تمیـز الطلبـة المتفـوقین عـن الطلبـة العـادیین، واسـالیب 
فقـدان إلـى  همـالهم یـؤديإن أو.  الكوادر المتخصـصة بهـذه الفئـةالتعامل معهم، وقلة عدد

كفاءات مفیدة لنفسها ومجتمعهـا إلى  الجامعات طاقات شبابها التي من الممكن أن تتحول
 .ولإلنسانیة

  : البحثمشكلة
  :ما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث الحالي في التساؤالت االتیةإلى  ً استنادا
لدى ) االبداعیة، والقیادیة، والدافعیة، والتعلمیة(ما مدى توافر الصفات السلوكیة  -

 .ًالطلبة المتفوقین دراسیا واقرانهم العادیین في كلیة العلوم واآلداب بشروره
ـــ - ـــة الف ـــصفامـــا دالل ـــي ال ـــسلوكیة روق ف ـــة، اإل(ت ال ـــة، والدافعی ـــة، والقیادی بداعی

 ).متفوق، عادي(والتحصیل الدراسي ) ذكور واناث(وفق؛ الجنس ) والتعلمیة
  :تحقیق ما یأتيإلى  یهدف البحث: هداف البحثأ

ــ - ــسلوكیة التعــرف عل ــوافر الــصفات ال ــة، اإل(ى مــدى ت ــة، والدافعی بداعیــة، والقیادی
ــة ــرانهم العــادیین فــي كلیــة العلــوم أًن دراســیا، وطلبــة المتفــوقیلــدى ال) والتعلمی ق

 .واآلداب بشروره
ـــرف علـــى داللـــ - ـــي الـــصفات الـــسلوكیة التع بداعیـــة، والقیادیـــة، اإل(ة الفـــروق ف

متفـوق، (والتحـصیل الدراسـي ) ذكـور وانـاث(، وفق الجنس )والدافعیة، والتعلمیة
 ). عادي

  :همیة البحثأ
ه یأتي ضمن قلة مـن الدراسـات الـسابقة، التـي تكمن اهمیة البحث الحالي في كون        

قــرانهم العــادیین فــي أًاســتهدفت تــشخیص الــصفات الــسلوكیة للطلبــة المتفــوقین دراســیا، و
مرحلة التعلیم الجـامعي، بهـدف تـوفیر المعلومـات التـي تـسهم فـي اعـداد البـرامج التربویـة 

وضـاعها أمـة فـي تغییـر األلرعایتهم، وتنمیة امكانیاتهم خالل مراحل دراستهم لكونهم أمـل 
  .فضلالمختلفة نحو األ

 - ٕ واذا كانــت غالبیــة الدراســات الــسابقة، قــد اعتمــدت علــى تقیــیم المعلمــین للطلبــة      
ن البحـث الحـالي قـد تمیـز باالعتمـاد علـى اسـلوب التقریـر الـذاتي إفـ -ًحسبما اشرنا سابقا

فــراد العینـــة لمـــدى امـــتالكهم للـــصفات الـــسلوكیة الــذي فیـــه یعتمـــد الباحـــث علـــى تقیـــیم أ
  . المستهدفة، لكون هذه الطریقة من التقییم مناسبة للعمر الزمني لطلبة الجامعة
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طلوبـان وتقدم البحوث التربویة ادلة متزایدة على أن التقریـر الـذاتي، والتقیـیم الـذاتي م   "
ًسیا أنهم أفضل من یحكـم علـى ن یتعلم الطالب المتفوقون دراألجمیع الطالب، ومن المهم 

  . أعمالهم
    :یتحدد البحث الحالي بما یلي: حدود البحث

  ). االبداعیة، والقیادیة، والدافعیة، والتعلمیة(الصفات السلوكیة : الحدود الموضوعیة
ًطلبة كلیـة العلـوم واآلداب بـشروره، المتفـوقین دراسـیا، واقـرانهم العـادیین : الحدود البشریة

  ). ذكور واناث(
  .م2019-2018جریت الدراسة في العام الدراسي أ: الحدود الزمانیة

  :تحدید المصطلحات
هـي الـصفات التـي تمیـز الفـرد، وتـصف سـلوكه، وتظهـر مـن خـالل : الصفات السلوكیة

جرائیا بانهـا إُوتعرف . بداعیة والقیادیة والدافعیة، والتعلمیةدائه وتصرفاته في المواقف اإلأ
سـتجابة طلبـة كلیـة العلـوم واآلداب بـشروره علـى المقیـاس المـستخدم فـي الدرجة الكلیـة ال

  .البحث الحالي
حمــزة، زیــد و ( الــوارد فــي Renzulli، 2003بحــسب رینزولــي : ًالمتفــوقین دراســیا

 هــم الطلبــة الــذین یكــون تفــوقهم نــاتج مــن تفاعــل ثــالث مجموعــات مــن الــصفات )2015
لتـزام بالمهمـة توسط، مـستویات مرتفعـة مـن اإلق الماستعدادات عامة فو: اإلنسانیة، وهي

وهم الـذین لـدیهم اسـتعدادات لتطـویر . ومستویات مرتفعة من التحصیل الدراسي) الدافعیة(
هــذه المجموعــة مــن الــصفات، واســتخدامها فــي أي مجــال لــه قیمــة فــي األداء اإلنــساني، 

 البــرامج التعلیمیــة ًخــدمات، وفرصــا تربویــة واســعة التنــوع ال توفرهــا عــادة  إلــى یحتــاجون
  ).430ص( التقلیدیة
ًا دراسـیا باثهم الطلبة الذین یحرزون تفوق: ًویعرف اجرائیا الطلبة المتفوقین دراسیا         ً
  . فراد العینة في العام السابق إلجراء هذه الدراسةأكثر من أف % 90بمعدل 

 65 – 85  ینفـانهم الحاصـلون علـى معـدل دراسـي بــ: َأمـا الطـالب العـادیون دراسـیا
  .في العام السابق إلجراء هذه الدراسةفراد العینة أدرجة من 
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  :المنهج واالجراءات
 تم استخدم المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تم جمع بیاناته بتطبیق مقیاس الصفات      

ــل البیانــات  ــة مــن مجتمــع البحــث، ثــم تحلی ــة الممیــزین دراســیا علــى عین ــسلوكیة للطلب ًال
  .ناقشة النتائج وفق اإلطار النظري والدراسات السابقةإحصائیا، وم

 ،2019-2018كلیـة العلـوم واآلداب بـشروره للعـام  طلبـة هـو جمیـع: البحـث مجتمـع
بحـــسب  أنثــى،) 1319 (ذكـــرا، (844(بواقــع  ،وطالبـــة ًطالبــا) (2163 عـــددهم البــالغ

 . احصائیة القبول والتسجیل
ــق : عینــة البحــث ــم تطبی ــر مقــصودة داة البحــث علــى عیأت ــة عــشوائیة غی مــن طــالب ن

مـن %) 18(َطالبا وطالبـة، بـسبة ) (386داب بشرورة، بإجمالي وطالبات كلیة العلوم واآل
ًومن هذه العینة تم اختیار عینة الطلبة المتفوقیین دراسیا واقرانهم العادیین  مجتمع البحث،
 حیــث تــم ،بحــثمــن مجتمــع ال%) 14.33( وبنــسبة ،َطالبــا وطالبــة) 310(البــالغ حجمهــا

 % 90(اعتبار الطلبـة الحاصـلین علـى معـدل دراسـي فـي الـسنة الـسابقة الجـراء الدراسـة 
 من اقل  إلى 65ًعینة المتفوقین دراسیا، والطلبة الحاصلین على معدل دراسي بین ) فاكثر
 89  إلى 86ما الطلبة الحاصلین على معدالت دراسیة من أًعینة العادیین دراسیا، % 85
 فقـــد تــم حــذفهم مــن العینـــة كحــد فاصــل بــین عینتـــي ،ًطالبــا وطالبــة) 76(م وعــدده% 

ولیـة بخـصوص المعـدل البیانـات األ إلـى ًالمتفوقین والعادیین دراسیا، وقد تم ذلك باالسـتناد
 .یوضح ذلك) 1( والجدول الب في الصفحة االولى لالستبیان،الدراسي التي  سجلها الط
  سب متغرات البحثافراد العینة موزعین بح) 1(جدول 

الطلبة العادیین   )98(الطلبة المتفوقین 
)212(  

االجمالي العام 
)310(  

  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور
61  37  109  103  98  212  

ــصفات الــسلوكیة للطلبــة المتمیــزین، اعــداد :داة البحــثأ  تــم اســتخدام مقیــاس تقیــیم ال
 والذي عربـه وقننـه وطـوره كلنـتن )1976وایت، ، كاروالین؛ سمیث، الن؛ لنددا، رینزولي(

السعودیة، ویتكون  على البیئة البحرینیة، و،2004، 2002، 1992 ،1990في األعوام 
) 10 (،فقـرات للـصفات االبداعیــة) 9(بواقـع ) صـفات(فقـرة موزعـة علـى أربعــة ) 36(مـن 

یـة، وتـم فقـرات للـصفات التعلم) 8 (،فقرات للـصفات الدافعیـة) 9 (،فقرات للصفات القیادیة
صــیاغة فقــرات المقیــاس بنـــسخته االصــلیة  بأســلوب اســـتمارة المالحظــة، بحیــث یطبـــق 
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المقیاس على المعلمین، والذین بـدورهم یحكمـون علـى مـدى تـوافر الـصفات لـدى الطلبـة، 
  ).  لغویة ومصطلحات تفوق مستوى عمرهیمتلك حصیلة(ومن امثلة هذه الصیاغة للفقرات 

، )عدادیــة، الثانویــةبتدائیــة واإلاإل( اعــد للتطبیــق علــى طلبــة  ولكــون المقیــاس قــد       
ًوحتى یكون مالئما لطلبة الكلیـة فـي البحـث الحـالي تـم تعـدیل صـیغة فقراتـه وفـق اسـلوب 

ــذاتي، مــثال  ــوق مــستوى عمــري(ًالتقریــر ال ــة ومــصطلحات تف ــك حــصیلة لغوی ــتم )امتل ، وی
ًدائمـا، غالبـا، نـادرا، اطالقـا(ل هـي؛ االستجابة على الفقرات باختیار بدیل من اربعة بدائ ً ً ً( ،

، )4(الوزن " ًدائما"، بحیث یأخذ البدیل )4-1(وتصحح االستجابات وفق وزن یتراوح بین 
وتتراوح ). 1(الوزن " ًاطالقا"، والبدیل )2(ًنادرا الوزن "، والبدیل )3(الوزن " ًغالبا"والبدیل 

. درجــــة) 72(لفرضـــي للمقیـــاس والوســـط ا) 144-36(الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس بـــین 
 والمعدل ،)ذكر، انثى(والمطلوب من المستجیب ان یحدد في الصفحة االولى للمقیاس نوعه

  .م2019-2018جراء الدراسة ي الحاصل علیه في العام السابق إلالدراس
ــى : صــدق المقیــاس  ــى الــصدق التكــویني للمقیــاس باالعتمــاد عل وقــد تــم الحــصول عل

  :   ، من خالل مؤشرین هما)310=ن(ث على المقیاس ینة  البحاستجابات  ع
تم حساب االرتباط بین درجـة افـراد : درجة ارتباط الفقرة بالدرجة الكلیة للمجال: والأ

على كل فقرة، ودرجتهم على المجال، وتبین أن جمیع الفقرات لكل مجال ) 310=ن(العینة 
، ممــا یعنـي ان فقــرات )0.05 (قــل مـنأ احـصائیة ةالكلیــة للمجـال، وبداللــتـرتبط بالدرجـة 

  . یبین ذلك) 2(المقیاس تقیس ما اعد لقیاسه، والجدول 
  .الصدق التكویني، بطریقة ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمجال) 2(جدول 

  الصفات االبداعیة
  الصفات التعلمیة  الصفات الدافعیة  الصفات القیادیة  

  الداللة  االرتباط  م
  ةالدالل  االرتباط  م  

  الداللة  االرتباط  م  
  الداللة  االرتباط  م  

  
1  0.553**  000.  10  0.482**  000. 20  0.598**  000. 29  0.597**  000. 
2  0.528**  000. 11  0.686**  000. 21  0.370**  000. 30  0.588**  000. 
3  0.606**  000. 12  0.643**  000. 22  0.381**  000. 31  0.610**  000. 
4  0.606**  000. 13  0.602**  000. 23  0.483**  000. 32  0.511**  000. 
5  0.339**  000. 14  0.606**  000. 24  0.424**  000. 33  0.643**  000. 
6  0.578**  000. 15  0.554**  000. 25  0.524**  000. 34  0.651**  000. 
7  0.453**  000. 16  0.659**  000. 26  0.486**  000. 35  0.598**  000. 
8  0.438**  000. 17  0.529**  000. 27  0.543**  000. 36  0.539**  000. 
9  0.488**  000. 18  0.302**  000. 28  0.503**  000.       
     19  0.584**  000.             
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ویــسمى بــصدق المقارنــة الطرفیــة؛ تــم حــسابه بطریقــة : الــصدق التمیــزي للمقیــاس: ًثانیــا
مـن %) 27(ا، ومـن الحاصـلین علـى درجـة علیـ%) 27(المجموعتین المتطـرفتین، بواقـع 

 وتـم ،ًطالبـا وطالبـة لكـل مجموعـة،) 84(الحاصلین على درجة دنیا على المقیاس، بواقـع 
استخراج الفروق بین متوسطات المجموعتین على كل فقرة مـن فقـرات المقیـاس باسـتخدام 

 وقـد تبـین أن جمیـع فقـرات المقیـاس تمیـز بـین الطلبـة ،االختبار التائي لعینتین متطـرفتین
قرانهم الحاصلین علـى درجـات دنیـا فـي الـصفات الـسلوكیة أ على درجات علیا، ونالحاصلی

 -8.941(المحسوبة للصفات االبداعیة بین التي یقیسها المقیاس، وتراوحت قیم الفروق 
، وللـــصفات الدافعیـــة بـــین )18.565 -14.470(، وللـــصفات القیادیـــة بـــین )19.739

جمیعهـا دالـة و). 17.082 -10.743( وللصفات التعلمیـة بـین ،)17.460 -9.303(
 ممــا یعنـي قــدرة المقیـاس علــى التمیـز بــین طلبــة .).05(قــل مـن أًاحـصائیا عنــد مـستوى 

الكلیة ذوي الدرجات العلیا، واقرانهم ذوي الدرجات الدنیا في الـصفات الـسلوكیة االبداعیـة، 
 .  والقیادیة، والدافعیة، والتعلمیة

 وقــد تــراوح معامــل الثبــات لفــا كرونبــاخ،أطریقــة ه بفقــد تــم حــساب: مــا ثبــات المقیــاسأ
ــین  ــل بلــغ 0.90-0.83(للمجــاالت ب ــات) 0.96(؛ وللمقیــاس كك عــال، " وهــو معامــل ثب

 (Rogalla, 2003) عـدهاأ للنسخة االلمانیة للمقیاس التـي ویقترب من معامالت الثبات
  إلــى 0.86 (لمانیــة النــاطقین باللغــة السویــسریة والتــي تراوحــت بــینلطلبــة المــدارس األ

  .یبین ذلك) 3(والجدول ). 0.96
  الثبات بطریقة التجزئة النصفیة بعد تصحیحه بمعامل سبیرمان براون) 3(جدول 

  الثبات  المجال
  0.86  الصفات االبداعیة
  0.90  الصفات القیادیة
  0.83.  الصفات الدافعیة
  0.86  الصفات التعلمیة
  0.96  المقیاس ككل
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   :حصائیةسالیب اإلاأل
  :وهي) SPSS)23استخدم البحث عدة اسالیب احصائیة بواسطة          

معامل ارتباط بیرسون الستخراج  الصدق التكویني للمقیاس بحساب عالقة درجة  -1
 . فقرات المجال بالدرجة الكلیة للمجال

 .لمجوعتین مستقلتین لحساب التمیزیة لفقرات المقیاس) ت(اختبار  -2
 .راج الثبات للمقیاس طریقة الفا كرونباخ الستخ -3
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستخراج مـدى تـوافر الـصفات الـسلوكیة لـدى  -4

 .افراد العینة
ـــاین الثنـــائي للتعـــر -5 ـــوع تحلیـــل التب ـــاثٕاذكـــور و(ف علـــى الفـــروق بحـــسب الن ، )ن

 ).جدا، جید، مقبول دیممتاز، ج(والتخصیل الدراسي 
  :عرض نتائج البحث ومناقشتها

ًحصائیا بحسب تساؤالت البحث، ثم مناقشتها وفق الدراسات إ البیانات تم تحلیل           
  :تيي وخصائص المجتمع، وعلى النحو اآلالسابقة واإلطار النظر

بداعیــة، والقیادیــة، والدافعیــة، اإل(ا مــدى تــوافر الــصفات الــسلوكیة مــ: ولالتــساؤل األ
 .العادیین في كلیة العلوم واآلداب بشرورهًلدى الطلبة المتفوقین دراسیا واقرانهم ) والتعلمیة

جابة علـى هـذا التـساؤل، تـم تحدیـد معیـار الحكـم علـى متوسـط االسـتجابة علـى لإل       
المقیاس، واستخراج المتوسطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات افـراد العینـة 

یبینـا ) 5(، )4(جـدولین  وال،طالب وطالبة، وعلى وفق متغیرات البحث ) 310=ن(البالغة 
 .ذلك

  معیار الحكم على متوسط االستجابة وفق مدرج االستجابة على الفقرات) 4(جدول 
 )مدى توفر الصفة(التقویم  المتوسط المرجح

  َدائما   فأكثر3.25 -
 ًغالبا  3.25قل من أ  إلى   2.5

 َنادرا  2.5قل من أ1.75 -
 ًاطالقا  1.75قل من أ
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لدى ) االبداعیة، والقیادیة، والدافعیة، والتعلمیة( الصفات السلوكیة مدى توافر) 5(جدول 
  .الطلبة المتفوقین واقرانهم العادین في كلیة العلوم واآلداب بشرورة

 الصفات االبداعیة: اوال  ت  )98ن(المتفوقین  )212ن(العادیین
  الوسط 

   الحسابي
االنحراف 
الوسط   التقویم  المعیاري

 الحسابي
االنحراف 

 التقویم معیاريال
أحب االستطالع، والسؤال عن   1

 َدائما 3.8867.39341 ًغالبا 76992. 2.9340  .كل شيء

ًأعرض أفكـارا وحلـوال لمـشاكل   2
 َدائما 3.8153.49666  ًغالبا 86930. 2.7877  .أو مسائل متعددة

 َدائما 3.7612.48261 ًغالبا 92362. 3.0000  . ًأعبر عن رأیي بجرأة  3
ا علـــــى قـــــدر عـــــال مـــــن  أنـــــ  4

 َدائما 3.8122.47326 ًغالبا 94614. 2.9764  .الشغف الكتشاف الغامض

ًأتمیــز بــسرعة البدیهــة وســعة   5
 َدائما 3.7816.44844 ًغالبا  76415. 2.2642  .الخیال

أتمتــع بــروح الدعابــة والطرفــة   6
 َدائما 3.7816.47087  ًغالبا 85364. 2.8585  والفكاهة  

لحـــــس وســـــریع أنــــا مرهـــــف ا  7
 َدائما 3.7612.48261 ًغالبا  96152. 3.0660  .التأثر عاطفیا

ـــي   8 ـــدي إحـــساس فن أتـــذوق (ًل
 َدائما 3.7306.45485 ًغالبا 06023. 2.7453  )األشیاء الجمیلة

َدائما3.6592 ًغالبا  97004.  2.8396  .أتمیز بالنقد البناء  9  َدائما 
 َدائما 3.7766.25174 ًغالبا 50778. 2.8302 المتوسط العام للصفات االبداعیة
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) التعلمیـةبداعیة، والقیادیـة، والدافعیـة، واإل(مدى توفر الصفات السلوكیة ) 5(تابع جدول 
  .قرانهم العادین في كلیة العلوم واآلداب بشرورةألدى الطلبة المتفوقین و

  الصفات القیادیة  ت  )98ن( المتفوقین  )212ن( العادیین
  الوسط 

  لحسابيا
االنحراف 
الوسط   التقویم  المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 التقویم المعیاري

ــــــــــي تحمــــــــــل    10 أنــــــــــا كــــــــــفء ف
ًغالبا98609. 2.8491 .المسؤولیات َدائما3.8806.41484   

ًغالبا92762. 2.8726 .أتحدث بثقة وجرأة أمام اآلخرین  11 َدائما3.7143.49742   
ًغالبا1.00151 2.9198 .انا محبوب بین زمالئي   12 َدائما3.6429.56074   
ًغالبا87080. 3.0000 .یألفني اآلخرون  13 َدائما3.7449.46109   
أعبــــر عمــــا یــــدور فــــي خــــاطري   14

ًغالبا93291. 2.9198 .بوضوح َدائما3.6184.53638   
ًغالبا81438. 2.9292 .أتمتع بالمرونة في التفكیر  15 َدائما3.6184.51680   
ًغالبا98938. 2.8255 .ضل الحیاة الجماعیةأف  16 َدائما3.7102.54631   
أهــیمن علـــى مـــن حـــولي، وأدیـــر   17

ًغالبا92183. 2.6321  .األنشطة التي أشارك فیها َدائما3.6184.59123   
ًغالبا1.04700 2.3679 .أشارك في األنشطة الجامعیة  18 َدائما3.7612.54293   
خـرین فـي أنسجم بـسهولة مـع اآل  19

ًغالبا89194. 2.8443 .العمل الجماعي َدائما3.7204.52287   
ًغالبا62425. 2.8160 المتوسط العام للصفات القیادیة َدائما3.7030.28360   

) االبداعیة، والقیادیـة، والدافعیـة، والتعلمیـة(مدى توفر الصفات السلوكیة ) 5(تابع جدول 
  .ادین في كلیة العلوم واآلداب بشرورةلدى الطلبة المتفوقین واقرانهم الع

 الصفات الدافعیة  ت  )98ن(المتفوقین  )212ن(العادیین
الوسط   

  الحسابي
االنحراف 
الوسط   التقویم  المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 التقویم المعیاري

إتقـان أي عمـل أرغبـه  إلـى أسـعى  20
ًغالبا 91969. 2.9151 .أو أكلف به ًتماما 50352. 3.761   

ًغالبا 91069. 2.9953 .أنزعج من األعمال الروتینیة  21 ًتماما 50224. 3.669   
قلیل من الحث إلتمام   إلى أحتاج  22

ًغالبا 99174. 2.9528 .عملي َدائما 61022. 3.6796   

إتمـام عملــي بحــرص   إلــى أسـعى  23
ًغالبا 2.8632 2.8632 .شدید َدائما 48805. 3.7510   

ًغالبا1.01368 2.8774 .أفضل العمل بمفردي  24 َدائما 58283. 3.7102   
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 الصفات الدافعیة  ت  )98ن(المتفوقین  )212ن(العادیین
الوسط   

  الحسابي
االنحراف 
الوسط   التقویم  المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 التقویم المعیاري

أهــتم بــأمور الكبــار التــي ال یبــدي   25
ًغالبا1.01947 2.9104 .من هو في سني اهتمام لها َدائما 53096. 3.6255   

ًغالبا 92472. 3.0519 .أتصف بالحزم  26 َدائما 51581. 3.6051   
أحـــــب تنظـــــیم األشـــــیاء والعـــــیش   27

ًغالبا 96365. 2.9292 .بطریقة منظمة َدائما 45216. 3.7684   

ّأفــــــرق بــــــین األشــــــیاء الحــــــسنة   28
ًغالبا 91843. 3.0094 .والسیئة َدائما 46215. 3.7888   

ًغالبا 55986. 2.9450 المتوسط العام للصفات الدافعیة َدائما 27335. 3.7066   
) ة، والتعلمیـةاالبداعیة، والقیادیـة، والدافعیـ(مدى توفر الصفات السلوكیة ) 5(تابع جدول 

  .لدى الطلبة المتفوقین واقرانهم العادین في كلیة العلوم واآلداب بشرورة
 الصفات التعلمیة  ت  )98ن(المتفوقین  )212ن(العادیین

الوسط   
  الحسابي

االنحراف 
الوسط   التقویم  المعیاري

 الحسابي
االنحراف 
 التقویم المعیاري

أمتلك حصیلة لغویة ومـصطلحات   29
ًغالبا 2.9057.86016 . عمريتفوق مستوى َدائما 3.5673.52598   

أمتلــــــــك حــــــــصیلة كبیــــــــرة مــــــــن   30
ًغالبا 2.9575.85047 .المعلومات في مواضیع شتى َدائما 3.5673.58182   

ًغالبا 3.0330.81679  أتصف بسرعة وقوة الذاكرة  31 َدائما 3.5949.51780   
ًغالبا 2.9340.85175 .أحلل الوقائع وأتوقع النتائج  32 َدائما 3.6388.55047   
ــــــي   33 أعــــــرف بعــــــض القواعــــــد الت

ًغالبا 2.9953.90022 .تساعدني على االستنتاج َدائما 3.5878.57906   
ًغالبا 3.0896.91148 .أرى األشیاء من زوایا مختلفة  34 َدائما 3.6082.62700   
أحب القـراءة والمطالعـة لمواضـیع   35

ًغالبا2.98111.01628  تفوق مستوى سني َدائما 3.6694.57855   
ًغالبا 2.8915.88833 .أقیس وأحلل األمور المعقدة  36 َدائما 3.7510.52861   

ًغالبا 2.9735.58335  المتوسط العام للصفات التعلمیة َدائما 3.6231.35331   
دافعیـة، االبداعیـة، والقیادیـة، وال(أن الصفات الـسلوكیة ) 5(، )4(   یالحظ من الجدولین 

ــا"لبــة المتفــوقین، فیمــا هــي متــوفرة لــدى الط" ًدائمــا"متــوفرة ) والتعلمیــة لــدى الطلبــة " ًغالب
معـــاجیني (وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتـــائج العدیـــد مـــن الدراســـات كدراســـات؛ . العـــادیین
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یخلــــف و خلیفــــة، (؛ )2015زیــــد و حمــــزة، (؛ )1997معــــاجیني،(؛ )1995وهویــــدي،
   .(Turkey, 2018) ؛)2012

ًمما یعني ان الطلبة المتفوقین دراسیا أكثر تمیزا بالصفات االبداعیة التي منهـا؛            ً
الرغبة في المعرفة، واالستطالع، والتفكیر الناقد، وروح الدعابة، والتعبیر عن الرأي بجرأة، 
والـــشغف باكتـــشاف الغمـــوض، وبالـــصفات القیادیـــة، التـــي منهـــا؛ التفاعـــل االیجـــابي مـــع 

 والقدرة ، والمرونة في التفكیر،والحصول على ثقتهم، والتحدث بثقة وجرأة امامهماالخرین، 
  إلـى  وبالصفات الدافعیـة التـي منهـا؛ الـسعي،على ادارة االخرین اثناء االنشطة الجماعیة

 والعیش بطریقة منظمة ،اتقان االعمال والواجبات بالصورة المطلوبة واالنزعاج من الروتین
امـتالك حـصیلة كبیـرة مـن المعلومـات  إلى ات التعلمیة التي منها السعيومتمیزة ؛ وبالصف

  . والمعارف، وامتالك المهارات المناسبة للتعلم الذاتي
ـــسلوكیة : التـــساؤل الثـــاني ـــصفات ال ـــي ال ـــة الفـــروق ف ـــة، (مـــا دالل ـــة، والقیادی االبداعی
  ). عادي،متفوق( ، والتحصیل الدراسي )ذكر، انثى( بحسب الجنس ،)والدافعیة، والتعلمیة

تـم اسـتخراج الوصـف االحـصائي لـدرجات افـراد العینـة، ثـم لالجابة على هذا التساؤل، 
  .یبینا ذلك) 7(، )6(استخدام تحلیل التباین الثنائي المتعدد، والجدولین 

الوصف االحصائي لدرجات أفراد العینة في الصفات السلوكیة، بحسب الجنس ) 6(جدول 
  ).متفوق، عادي(الدراسي ، والتحصیل )ذكور واناث(

الحالة   الجنس  الصفة
  الدراسیة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  العدد  المعیاري

 61 1.85503  34.5770  ذكور
 37 1.81254  33.7838  ناثإ

  متفوق
  

 98  1.87009  34.2776  جمالياإل
 109 4.39861  23.2018  مذكور

 103 3.20485  23.9417  ناثإ

  
  االبداعیة

  عادي
  

 212  3.87372  23.5613  االجمالي
   61 1.87062  37.9525  ذكور

  
  متفوق
 37 1.86319  37.0270  ناثإ  
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الحالة   الجنس  الصفة
  الدراسیة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  العدد  المعیاري

 98  1.91211  37.6031  جمالياإل
 109 4.98494  24.6789  ذكور

 103 4.49407  25.6893  ناثإ

  القیادیة

  عادي
 212 4.76852  25.1698  االجمالي
 61 1.86144 34.0738  ذكور

 37 1.62701  33.7297  ناثإ
  متفوق
  

 98  1.77590  33.9439  جمالياإل
 109 4.12397  24.0459  ذكور
 103 3.37635  24.3301  اناث

  
  

  الدافعیة
  عادي

 212  3.77308  24.1840  جمالياإل
 61 2.26663  29.9656  ذكور

 37 2.19780  29.0541  ناثإ
  متفوق
  

 98  2.27330  29.6214  جمالياإل
 109 4.42278 21.4220  ذكور

 103 3.81292 21.9709  ناثإ

  
  

  التعلمیة
  عادي

 212 4.13714 21.6887  جمالياإل
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تحلیل التباین الثنائي المتعدد لحساب الفروق بین افراد العینة في الصفات ) 7(جدول 
) اثذكور وان(بحسب الجنس ) االبداعیة، والقیادیة، والدافعیة، والتعلمیة(السلوكیة 

  .، والتفاعل الثنائي بین الجنس والتحصیل الدراسي)متفوق، عادي(والتحصیل الدراسي 
مصدر 
  التباین

الصفات 
درجة   مجموع المربعات  السلوكیة

  الحریة
متوسط 
  المربعات

التباین 
  المحسوب

الداللة 
  االحصائیة

 000. 638.655 7225.462 1 7225.462  بداعیةاإل
 000. 585.761 9721.994 1 9721.994  یةالقیاد

 000. 561.267 6057.908 1 6057.908  الدافعیة

 
  

التحصیل 
 000. 294.127 3919.439 1 3919.439  ُالتعلمیة  الدراسي

 949. 004. 046. 1 046.  بداعیةاإل
 933. 007. 116. 1 116.  القیادیة
 942. 005. 057. 1 057.  الدافعیة

  
  الجنس

 691. 158. 2.111 1 2.111  ُالتعلمیة
 069. 3.335 37.729 1 37.729  االبداعیة
 058. 3.624 60.150 1 60.150  القیادیة
 444. 587. 6.335 1 6.335  الدافعیة

التحصیل 
الدراسي 

xالجنس  
 110. 2.569 34.231 1 34.231  ُالتعلمیة
     11.314 306 3461.948  االبداعیة
     16.597 306 5078.745  القیادیة
     10.793 306 3302.743  الدافعیة

  
  

  الخطأ
     13.326 306 4077.649  ُالتعلمیة
      310 236339.380  االبداعیة
      310 278029.690  القیادیة
      310 240215.230  الدافعیة

  
المجوع 
  الكلي

      310 189825.330  ُالتعلمیة
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      309 11201.775  االبداعیة
      309 15512.770  دیةالقیا

      309 9693.739  الدافعیة

المجموع 
الكلي 
  المصحح

      309 8330.166  ُالتعلمیة
 :ما یلي) 7(، )6(یالحظ من الجدولین 

ًن الفروق دالة احصائیا على مستوى التـأثیر الرئیـسي للتحـصیل الدراسـي بـین إ  -1
ًافراد العینة المتفـوقین دراسـیا، واقـرانهم العـادیین دراسـیا، فـي الـصفات الـسل وكیة ً

 .، ولصالح المتفوقین)االبداعیة، والقیادیة، والدافعیة، والتعلمیة(
ًحصائیا على مستوى التفاعل الرئیسي والثنائي بین الجنس إلم تكن الفروق دالة  -2

 ). عادیین -متفوقین(والتحصیل الدراسي ) ذكور واناث(
ممـا ، ول للبحـث األ الـسؤالجابة علـىلیه في اإلإجة تعزز ما تم التوصل  وهذه النتی      

ًاسیا على اختالف نـوعهم ذكـورا ویعني أن طلبة الكلیة المتفوقین در بـصفة "ًناثـا یتمیـزون ٕاً
یادیة، والدافعیة، بداعیة، والقاإل(ة العادیین بالصفات السلوكیة قرانهم من الطلبأعن " دائمة

  . الدراسين هذه التمیز في هذه الصفات یسهم بدرجة هامة في التفوقأ، و)والتعلمیة
ما یتعلق منها ن بیئة التعلیم والتعلم التي وفرتها الجامعة لبرامج الكلیة سواء أكما        

 التجهیــزات المادیــة مثــل؛ مرشــاد األكــادیمي أ اإلم اللــوائح المنظمــة أمأبالكــادر التدریــسي 
ة واتاحـة نـشطة الـصفیة والالصـفی، واأل الورقیة وااللكترونیـة؛ والمعامـلالقاعات والمكتبات

الفرصة للطلبة بالمشاركة في تطـویر العملیـة التعلیمیـة فـي الكلیـة مـن خـالل تمثـیلهم فـي 
راء آًكادیمیة یناء على قیاس رامج األ وخطط التحسین المختلفة للب،.المجالس ذات العالقة

، كـل هـذا العوامـل وغیرهـا سـاعدت علـى وانـب المختلفـة للعملیـة التعلیمیـةالطلبة حول الج
  . بیئة مناسبة للطلبة لتنمیة إمكانیاتهم في التعلیم والتعلمتوفیر
 ،هویديمعاجیني و(وتتفق هذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسات؛       

ــــصبحي،  ( ؛)1995 ــــة،  ( ؛)2001ال ــــف و خلیف ــــوس، ریحــــاني، و ( ؛ )2012یخل طن
ــسرور، ( ؛ )2012الزبــون،  ــد و حمــزة،  (؛)2013ال ــدي، حمــدان، و ( ؛ )2015زی الزبی

  .(Turkey, 2018)ً، وتتفق جزئیا مع دراسة )2016الشهاب، ( ؛ )2015كاظم، 
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  :التوصیات والمقترحات
 :في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث بما یأتي:  التوصیات

ة، بمـا ینمــي الــصفات الــسلوكیة ٕبنـاء البــرامج التدریبیــة، واثـراء المنــاهج الدراســی -1
 ).یة، والدافعیة، والتعلمیةبداعیة، والقیاداإل(

استخدام المقیاس الحالي كوسـیلة للتقریـر الـذاتي، بمـا یـسمح للطلبـة المتفـوقین  -2
دراسیا واقرانهم العادیین بأن یصرحوا عن مدى امتالكهم للصفات السلوكیة التـي 

  .یقیسها المقیاس
 :يًاستكماال لما توصل الیه البحث الحالي من نتائج نقترح ما یل: المقترحات

جــراء المزیــد مــن البحــوث علــى طلبــة الجامعــات الــسعودیة، الكتــشاف مــدى تــوفر إ -1
الصفات الـسلوكیة التـي یقیـسها المقیـاس الحـالي، وعالقـة ذلـك بمتغیـرات اجتماعیـة (

ریــف حـضر، والحالــة (قامـة ى االقتـصادي االجتمــاعي، ومكـان اإلالمــستو(اخـرى مثـل 
 ).متزوج، عازب(االجتماعیة 

رفة مدى التنبؤ بالصحة النفـسیة مـن خـالل الـصفات الـسلوكیة التـي جراء بحوث لمعإ -2
 .قرانهم العادیینأًلبة الجامعة المتفوقین دراسیا ویقیسها المقیاس الحالي لدى ط
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