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 : المقدمة
يعتبر التوافق الدراسي من أهم أنواع التوافقات لدى التالميذ خصوصاً لدى تالميذ المرحلتين       

والتي غالباً ما تكون مليئة بالمشكالت التي ، اإلعدادية والثانوية لكونهم يمرون بأصعب مرحلة عمرية 

سواء ، فإدا حقق التلميذ  د  حتواجه التلميذ المتفوق منهم وغير المتفوق ) العادي ( أو المتأخر دراسياً على 

التوافق الدراسي فسوف ينعكس ذلك إيجابياً على الجوانب المختلفة من شخصيته وعلى تحصيله الدراسي 
 (

، فالتوافق الدراسي جانب من جوانب التوافق ويُعد التلميذ متوافقاً دراسياً إدا كان في حالة رضا عن  ( 1

واء في أدائه األكاديمي أو في عالقته مع المعلمين والزمالء أو نجازه األكاديمي مع رضا المدرسة عنه سإ

المواد الدراسية  واستيعابوإن محاولة التلميذ التكيف مع البيئة المدرسية المحيطة به ، العاملين بالمدرسة 

من أنواع التوافق الدراسي  اً والنجاح فيها يُعد نوع
جد واالجتهاد ، فالتلميذ المتوافق دراسياً متوقع منه ال ( 2) 

بعكس والمثابرة والتفوق في دراسته كي يكون سنداً لبلده لما تنشده من تقدم ورقي في جميع مجاالت الحياة 

ت الدراسات العلمية إلى ارتباط سوء التوافق بانخفاض التحصيل الدراسي رفقد أشا، التلميذ غير المتوافق 

التالميذ غير المتوافقين دراسياً القلق والعنف في اللعب واألنانية والتمركز حول الذات  ومن عالمات ،

اآلخرين والتعامل مع  يلفاظ النابية فألوفقدان الثقة بالنفس واستخدام ا
 (3 ) .  

لم يسبق لها  ترف من اتصاالاتطورات ملحوظةً في جميع مجاالت المع من العالم اليوم هيشهدإن ما       

مثيل وثورة تكنولوجيا هائلة استطاعت أن تخترق حواجز الزمان والمكان ، التي من شأنها أن سهلت 

كان في اساسها جهود المتفوقين من التالميذ وما العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين األفراد 

ال التالميذ بنائها أهتمام برعاية الالتطورات عليها ا ه، ولكي تواكب األمم هذقدموه لهذا العالم من خدمات 

حيث يقاس تقدم األمم بما تقدمه من رعاية ألبنائها المتفوقين ، سيما المتفوقين منهم 
 (4 ) . 

وما زال االهتمام مستمراً ، لقد أهتمت دول العالم بالتفوق ووضعت البرامج الخاصة بالمتفوقين        

ألن التطور السريع الذي يشهده العالم ما  ،األفراد الفئة من القدرات الخاصة لهده  الستغاللوبشكل دقيق 

نه كلما زاد التقدم الفني والتكنولوجي والثقافي زاد إهو إال نتيجة للعقول الناصعة ، لذلك يمكن القول 

االهتمام بالمتفوقين 
تفق علماء التربية وعلم النفس على أنه يجب أن يتم ا، وفي هذا الجانب فقد  ( 5) 

ويتم توافقه الشخصي ، وإن الطفل ، الطفل المتفوق دراسياً في سن مبكرة حتى يكتمل نمو قدراته  اكتشاف

إضافية مناسبة لقدراته العقلية ، فالعناية بالطفل المتفوق يمثل جانباً مهماً من  مناهجالمتفوق في حاجة إلى 
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على الوفاء بهده  من العلماء قادر جتمع من خلق جيلالجوانب التي تسهم كثيراً في تحقيق أهداف الم

األهداف 
 (6 ) . 

شار ) طارق عامر ، أفقد ، وفي هذا الجانب فقد تناولت العديد من الدراسات مفهوم التفوق والمتفوقين      

2007  )
إلى أن التالميذ أشارت في نتائجها والتي إلى العديد من الدراسات التي تناولت المتفوقين (  7) 

المتفوقين يختلفون عن التالميذ العاديين بخصائص كثيرة كأنماط التعلم وخصائص الدافعية وطبيعة 

أن برامج رعاية المتفوقين بالبحرين ليس كافياً وعلى المعلمين توسيع  إلىالحاجات لديهم ، كما أشارت 

فروق  وجد إلىكما أشارت حصيل الدراسي ، بمظاهر التفوق المختلفة إلى جانب الت االهتماممداركهم نحو 

 بين المتفوقين والعاديين من التالميذ في عوامل التنشئة التربوية .

(  2009شارت نتائج دراسة )نبيل الفحل ، أكما      
 (8  )

المتفوقين  الطالبإلى وجود فروق بين 

وجود فروق بين الطالبات المتفوقات والطالبات المتفوقات في دافعية اإلنجاز لصالح الطالبات المتفوقات ، 

شارت دراسة ) عبدالرحمن سليمان ، أ، في حين والعاديات في دافعية اإلنجاز لصالح الطالبات المتفوقات 

(  2005و السيد حسن ، 
إلى أن المعلمين أكدوا على أن أهم خصائص المتفوق دراسياً تتمثل في :  (  9) 

وفيما يخص المشكالت التي العالقة االجتماعية مع اآلخرين ، المثابرة ، حب االستطالع ، االبتكار ، 

(   2012) راضي أبوهواش  ، دراسة شارت أ قدن ويعاني منها التالميذ المتفوق
 (10  )

إلى أن أهم 

لقدرات المتفوقين من التالميذ ، وفي هذا المتفوق تشمل : عدم مناسبة المناهج الدراسية  التلميذمشكالت 

(   2012شارت دراسة ) فؤاد العاجز ، زكي مرتجى ، أايضا الجانب 
 (11  )

على أن أهم مشكالت الطالب 

ريع في المدرسة ، المتفوق تشمل : صعوبة االختيار المهني للدراسة مستقبالً ، عدم وجود نظام التس

 اإلدارة المدرسية في فهم حاجات التالميذ المتفوقين وقدراتهم العقلية .قصور و

 مشكلة الدراسة : 

 تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية :يمكن 

 التالميذ المتفوقين دراسياً والعاديين ؟ائية في التوافق الدراسي  بين حصإهل توجد فروق ذات داللة  -1

 الجنسين من التالميذ المتفوقين دراسياً ؟بين  ائية في التوافق الدراسيحصإهل توجد فروق ذات داللة  -2

 الجنسين من التالميذ العاديين ؟بين  ائية في التوافق الدراسيحصإهل توجد فروق ذات داللة  -3

دراسياً  فوقينالتالميذ )الذكور( المت بين ائية في التوافق الدراسيحصإهل توجد فروق ذات داللة  -4

 والعاديين ؟

 لتلميذات المتفوقات دراسياً العاديات ؟بين ا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الدراسي -5

 : أهمية الدراسة 

 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي :
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ميذ مفهوم التوافق الدراسي من أهم مفاهيم علم النفس في الجانب التربوي ، وبالتالي فتناوله عند تال  -1

 عالقة بعملية التربية والتعليم  .الفي هذا الوقت يُعد إثراء  للمكتبة الجامعية ذات  ةالمرحلة اإلعدادي

تهتم الدراسة الحالية بدراسة فئة من أهم فئات المجتمع ويعول عليهم مستقبله وهم تالميذ الصف الثالث  -2

 اإلعدادي .

على مدى ما توفره  اً إن دراسة التوافق الدراسي لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي يمكن أن يعطي مؤشر  -3

 المدرسة من بيئة مناسبة للتوافق السوي للتالميذ .

فهذا ، شارت النتائج لتدني مستوى التوافق الدراسي لدى التالميذ المتفوقين منهم أو العاديين أا ما ذإ -4

 النظام التربوي داخل المدرسة. مؤشر على وجود خلل في

ُجل الدراسات التي تم استعراضها عن مفهوم التوافق الدراسي لم تتناول مقارنة التالميذ المتفوقين  -5

التي تناولت هذا  ىقد تكون هذه الدراسة من الدراسات األولفبالعاديين في توافقهم الدراسي ، وبالتالي 

 لمجتمع الليبي .في ايما ال س، المفهوم لهذه المرحلة التعليمية  

 : أهداف الدراسة 

 الفروق في التوافق الدراسي بين :تهدف الدراسة إلى التعرف على 

 التالميذ المتفوقين دراسياً والعاديين . -6

 الجنسين من التالميذ المتفوقين دراسياً. -7

 الجنسين من التالميذ العاديين . -8

 دراسياً والعاديين . فوقينالتالميذ )الذكور( المت -9

 . اتالمتفوقات دراسياً العادي لميذاتالت -10

 فرضيات الدراسة : 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية  في التوافق الدراسي بين  التالميذ المتفوقين دراسياً والعاديين  -1

 .دراسياً  فوقينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  في التوافق الدراسي بين  الجنسين من التالميذ المت - -2

 داللة إحصائية  في التوافق الدراسي بين  الجنسين من التالميذ العاديين. توجد فروق ذات -3

) الذكور ( المتفوقين دراسياً التالميذ التوافق الدراسي بين توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  -4

 والعاديين .

 اديات .المتفوقات دراسياً والعات ميذلالتفي التوافق الدراسي بين   توجد فروق ذات داللة إحصائية -5

 : حدود الدراسة 

 الحدود المكانية : مدارس المرحلة اإلعدادية بمدينة سبها . -1

 م 2016/2017الحدود الزمانية : العام الدراسي  -2
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 ن من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمدينة سبها ون دراسياً والعاديوالحدود البشرية : التالميذ  المتفوق -3

 للتالميذ  المتفوقين دراسياً والعاديين . الحدود الموضوعية : التوافق الدراسي -4

 : مصطلحات الدراسة 

 :التوافق الدراسي  -1

له من جد واجتهاد ، وما يشعر به من رضا عن دراسته ، ذهو حالة نفسية يصل إليها التلميذ نتيجة ما يب 

اس وعن عالقاته المرضية بزمالئه ومعلميه  ، وعن التزامه بقواعد ونظام ولوائح المدرسة ، ويق

 بمقدار ما يتحصل عليه التلميذ من درجات على مقياس التوافق الدراسي المعد لهذه الدراسة .

 :ن ون دراسياً والعاديوالتالميذ المتفوق -2

بدالجبار ، سالم ن من التالميذ على تعريف دراسة ) علي عين الفئتيتاعتمد الباحث في تعريفه لها  

 ( 2012المجاهد ، 
 (12  )

باعتبار الدراسة طبقت على المجتمع الليبي ، حيث تم تعريف التلميذ المتفوق  

% فما فوق ، أما التلميذ العادي فهو 85دراسياً بأنه من أفضل عشرة ناجحين ) األوائل ( وتقديره العام 

  . %75% إلى 65التلميذ الذي يصل تقديره العام في التحصيل الدراسي ما بين 

 : اديالصف الثالث اإلعد -3

هو الصف الذي يمثل نهاية الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي ) اإلعدادية ( بليبيا ، وباجتياز   

التلميذ لهذا الصف يمكنه االلتحاق بمؤسسات التعليم الالحقة حسب تقديره العام وشروط القبول بهده 

 المؤسسات التعليمية .

  لدراسةلالخلفية النظرية : 

  : التوافق مفهوم  -أوالً 

(   healthمرادف للصحة )( أو   normalityالتوافق بصفة عامة يفهم على أنه مرادف للعادية )  

بالعيش بسالم في البيئة حتى يتمكن الفرد من  االهتماموقد كان مصطلح التوافق هو التعبير المبكر عن 

ى حياة األفراد لبهذا المفهوم لما له من أثر عهتم علماء النفس اإشباع حاجاته للوصول إلى السعادة ، وقد 

واستقرارهم النفسي واالجتماعي والمادي ، ومن جوانب اهتماماتهم فقد قدموا له العديد من التعريفات  

حيث ُعرف بأنه عالقة متناغمة مع البيئة تتضمن القدرة على إرضاء أغلب حاجات الفرد وتلبية أغلب 

أو اجتماعية  ، كما تم تعريفه بأنه التغيرات والتعديالت السلوكية التي المطالب سواء كانت فسيولوجية 

بينه وبين تعتبر ضرورية إلشباع الحاجات ومقابلة المطالب حتى يتمكن الفرد من تحقيق عالقة متناغمة 

 البيئة المحيطة
 (13  )

 . 

درة الفرد على تغيير سلوكه فهو ق، هذا المفهوم لختص بها علماء النفس اومن التعريفات األخرى التي    

، بما يناسب الظروف والمواقف الجديدة ولئن نجح الفرد في التوافق لبيئته المادية واالجتماعية أو بيئته 
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نه متوافق ، كما ُعرف بأنه عملية ديناميكية مستمرة تعكس تأثيراً فعاالً متبادالً بين الفرد والبيئة ، إقيل 

لفرد أو تغيير المحيط  ، ومن التعريفات األخرى لهذا المفهوم فقد تم وليس هناك حدود زمنية لتغيير ا

تعريفه بأنه التفاعل الذي يتم بين الفرد وبيئته المادية واالجتماعية ، وفي الجهود والنشاطات التي يقوم بها 

إلرضاء رغباته وإشباع حاجاته ودوافعه 
( 14 )

 . 

كما أن التوافق يعني أن يحقق الفرد نجاحاً في مواقف حياته فيستفيد منها أو يتحاشى ضررها ، وعندما    

أو االضطراب أو المرض  باالنحرافيفشل السلوك في تحقيق التوافق الذي يبتغيه الفرد لنفسه نصفه 

الوسيلة  أأنه قد أخطإال ، ، فالفرد في مثل هذه الحاالت يكون هدفه األساسي تحقيق التوافق النفسي 
 (15 )

 . 

 :التوافق  مجاالت

، البعد الشخصي  : ن األساسيان للتوافق همايالباحثين في ميدان علم النفس على أن البعد يتفق معظم    

 ، وبالتالي فأبعاد التوافق تشمل اآلتي : والبعد االجتماعي

خرين آلوتقبل األفراد ا، التوافق الشخصي : وهو بناء متماسك موحد سليم لشخصية الفرد وتقبله لذاته  -1

وتكوين ، إذ يهدف الفرد إلى تعديل سلوكه نحو مثيرات البيئة ، له ، وشعوره بالرضا واالرتياح النفسي 

 ة المتنوعة .وعالقات توافق بينه وبين المثيرات البيئة والمثيرات االجتماعي ارتباطات

درة الفرد على عقد صالت اجتماعية مرضية تتسم بالتعاون والتسامح قالتوافق االجتماعي : هو  -2

لمشاعر اآلخرين وأن أو عدم االكتراث   االتكالواإلثار ال يشعر بما يعكرها من العدوان أو الريبة أو 

 المحيطين به مع وسوية يرتبط بعالقات دافئة 
 (16 )

  . 

و قيام الفرد بأداء عمله وفقاً لعوامل البيئة التي تحيط به في العمل ، كما أنه العملية هالتوافق المهني :  -3

الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد لتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة المهنية والمادية واالجتماعية 

على هذا التالؤم  ةوالمحافظ
 (17 )

 . 

أفراد هو حالة من االنسجام مع البيئة المدرسية بما تشمله من معلمين و زمالء و:  التوافق الدراسي -4

والفهم الجيد ، اإلدارة المدرسية ، وتسهم تلك الحالة في رفع قدرة التلميذ على التركيز في الفصل 

واحترام إدارة ، والتعاون مع الزمالء واالستجابة لمطالب المعلمين داخل حجرة الدراسة ، للدروس 

المدرسة 
 (18 )

 .  

فإن تالميذ المدارس أفراد  ، المختلفة مجاالتهما سبق عرضه عن مفهوم التوافق بصفة عامة و وعلى  

  مجاالتينطبق عليهم ما ينطبق على باقي أفراد المجتمع وإن توافقهم المدرسي يندرج تحت مسميات و 

التوافق الدراسي ، وباعتبار أن  هووإن أكثر مفاهيم التوافق التي تخص التلميذ ، التوافق المختلفة  

الصف الثالث اإلعدادي ) الدراسة الحالية هدفها األساسي هو التعرف على التوافق الدراسي لتالميذ 

 فإن ذلك يستلزم تناول هدا المفهوم بشيء من التفصيل .  ن ( ي، العاديدراسياً ن يالمتفوق
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 :التوافق الدراسي  -ثانياً 

من المتغيرات األساسية إلحداث التغيرات  اً التوافق الدراسي كغيره من المفاهيم النفسية يعتبر متغير     

بقدر ما قد يكون ذلك  ةفبقدر ما يكون التلميذ متوافقاً مع بيئته المدرسي، المرجوة في سلوك التلميذ وتعلمه 

بهذا المفهوم والباحثين علماء النفس م هتامسانداً لتقدمه الدراسي ونموه الشخصي ، وعلى هدا األساس فقد 

وأفردوا له العديد من الدراسات واألبحاث إلبراز أهميته في العملية ، وحاولوا تفسيره والتعريف به 

 : ما يلي االهتمامالتعليمية ومن جوانب هذا 

 : تعريف التوافق الدراسي

فقد تم تعريفه بأنه تكوين العالقات المرضية بين التالميذ مع ،  التعريفاتدم لهذا المفهوم العديد من قُ      

بعضهم البعض ومع المعلمين ، واالتجاه اإليجابي نحو مواد الدراسة والنشاط المدرسي واالستثمار الجيد 

ية ، كما تم تعريفه بأنه حالة نفسية معينة يصل إليها التلميذ نتيجة للوقت وفقاً لمتغيرات البيئة المدرس

، التوازن واالنسجام مع البيئة المدرسية والمتمثلة في العالقات  االجتماعية الحميمة مع اآلخرين 

االتجاه اإليجابي نحو و، واالستثمار الجيد ألوقات الفراغ ، والمشاركة اإليجابية في النشاط االجتماعي 

اد الدراسة والعمل المدرسي ككل مو
 (19 )

، وُعرف ايضاً بأنه حالة من التواؤم واالنسجام مع البيئة  

المدرسية ، ويظهر ذلك في مدى قدرة التلميذ على التفاعل اإليجابي البناء والمتبادل مع المحيط المدرسي 

 .نحو الدراسة ( اإليجابي ن ، الزمالء ، المواد الدراسية ، االتجاه يالذي يشمل عالقته بكل من ) المعلم

أساس المحصلة النهائية للعالقة اإليجابية البناءة بين ومن التعريفات األخرى لهذ المفهوم فقد ُعرف بأنه    

ذلك من ، ويظهر  التلميذ والمحيط المدرسي التي تؤدي في األخير لتقدم التلميذ ونمائه العلمي والشخصي 

تباع التعليمات المقدمة إليه او، والرضا والقبول لمعايير المدرسة  ، خالل تحصيله العلمي
 (20 )

، كما تم  

وإشباع حاجاته ، تعريفه بأنه قدرة التلميذ على تكوين عالقات طيبة مع معلميه وأقرانه بالصف الدراسي 

في أدائه أكان مي مع رضا المدرسة عنه سواء ُعرف بأنه رضا التلميذ عن إنجازه األكادي كما،  ةالدراسي

األكاديمي أو في عالقته مع معلميه وأقرانه 
 (21 )

 . 

 : تيآلخالل ما تم عرضه من تعريفات لمفهوم التوافق الدراسي يمكن استخالص ا من  

 . تعليميةالتوافق الدراسي ظاهرة عامة يشترك فيها كل تالميذ المدرسة بمختلف مستوياتهم ال -1

البيئة المدرسية بكل مكوناتها االجتماعية والمادية تلعب دوراً كبيراً في إحداث التوافق الدراسي لدى  -2

 التالميذ .

 يجابية نحو المادة الدراسية من عوامل التوافق الدراسي .إلإن اتجاهات التالميذ ا -3

 ر التوافق الدراسي .وقوانين المدرسة يعتبر مظهراً من مظاه طإن انصياع التالميذ والتزامهم بضواب -4
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من عوامل التوافق الدراسي السوي للتالميذ تهيئة المناج االجتماعي المناسب لتكوين عالقات طيبة  -5

 اآلخرين .وبينهم وبين زمالئهم 

  : أبعاد التوافق الدراسي

(   1998كما أشار اليها ) الشناوي زيدان ، بعاد التوافق الدراسي أ    
 (22  )

 تي :اآلفي تكمن  

الجد واالجتهاد الدراسي : ويتمثل في نشاط التلميذ الدراسي وجده واجتهاده والتزامه بكل ما يُطلب منه  -1

 ألجل الرفع من مستواه الدراسي . 

الرضا عن الدراسة : وهو شعور التلميذ برضاه عن الدراسة بكل مكوناتها من مواد دراسية ولوائح  -2

 رسة .، وعالقات طيبة مع العاملين بالمدتنظيمية 

النظام والطاعة : ويتمثل في مدى التزام التلميذ بنظام الدراسة واحترامه لقوانينها ولوائحها وكل ما  -3

 يُطلب منه .

وتقدير كل ، العالقة بالمعلمين : وهي العالقة البناءة بين التلميذ ومعلميه المبنية على االحترام المتبادل  -4

 المعلم من واجبات وأنشطة صفية . بما يطلبه منهوالتزام التلميذ ، آلخر لطرف 

  .بالمدرسة  ئهالعالقة بالزمالء : وتشمل عالقة المودة والتعاون والطيبة بين التلميذ وزمال -5

 : لتوافق الدراسيامظاهر 

(   2011يشير ) بوصفرة دليلية ،    
 (23  )

 : اآلتيتشمل مظاهر التوافق الدراسي أن أهم إلى 

في الدراسة والقيام بكل  مثابرة التلميذ واجتهادهمن خالل ويظهر ذلك يجابي نحو الدراسة : إلاالتجاه ا -1

 ما ُيطلب منه للرفع من مستواه العلمي .

: حيث يحترم التلميذ معلميه ويقدرهم ويتبع تعليماتهم ويعتبرهم قدوة يجب االقتداء  المعلمينبالعالقة  -2

  بها في الحياة . 

ذلك من خالل احترام التلميذ لزمالئه وتقديره لهم ومد يد العون لهم والتعاون معهم العالقة بالزمالء :  -3

 في النشاطات المدرسية المختلفة .

تنظيم الوقت : فالتلميذ المتوافق دراسياً هو الدي ينظم وقته بشكل متزن ويقسمه إلى أوقات لألنشطة  -4

 االجتماعية والترفيهية وأوقات للدراسة والمراجعة .

طريقة الدراسة : حيث يقوم التلميذ المتوافق دراسياً باتباع طرق مختلفة في الدراسة بما يتناسب  -5

 بها والتركيز عليها أثناء المراجعة . مهمةوالمادة الدراسية التي يدرسها ، وتحديد النقاط ال

 ه ومتفوقاً فيها. يكون متميزاً في دراستمن المتوقع أن التميز الدراسي : فالتلميذ المتوافق دراسياً  -6

 : العوامل المساعدة على تحقيق التوافق الدراسي

 هم العوامل المساعدة في تحقيق التوافق الدراسي عند التالميذ اآلتي :أ من
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ن مبدأ تكافؤ الفرص يراد به إتهيئة الفرص الالزمة والمتاحة لالستفادة من التعليم بأكبر قدر ممكن إذ  -1

قبال عليه بحيوية ونشاط إلتعلم بحسب ذكائه وقدراته وميوله .لم واللأن تتاح الفرصة لكل تلميذ 

 واالتجاه الصحيح نحوه .

 إثارة دافعية التالميذ نحو التعلم واالقبال عليه بحيوية ونشاط واالتجاه الصحيح نحوه . -2

راعاة حصيلي وطموحاتهم مع متالموازنة بين المناهج الدراسية والقدرات العقلية للتالميذ ومستواهم ال -3

 الفروق الفردية بينهم .

التنافس مقابل التعاون ، فالتنافس بين التالميذ يجعلهم يسعون دائماً إلى التفوق وتحسين مستواهم  -4

 (  24)خرين آلإضافة إلى أن التعاون ينمي روح الجماعة والتضحية من أجل االعلمي 

 : التوافق الدراسي عوامل سوء

 التوافق الدراسي عند التالميذ اآلتي :سوء العوامل المؤدية إلى من 

في صحته وعدم قدرته على التركيز في  اعتاللالحالة الصحية للتلميذ : فالتلميذ الذي يعاني من  -1

 الدروس ، والتغيب المستمر عن المدرسة نتيجة حالته الصحية تؤدي إلى سوء توافقه الدراسي .

اإلسراف في الرعاية يولد فرداً معتمداً على أبويه في التذبذب في المعاملة األسرية : فالدالل الزائد و -2

،  ئهأداء واجباته الدراسية ، وهذا أمر ينقص من تحصيله الدراسي ويشعره دائماً بالنقص أمام زمال

 في توافقه الدراسي . اختاللوبالتالي 

المؤسسة التعليمية ألن  ،التلميذ ء توافق وعدم وجود صلة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع يولد س -3

  الذي يعيش فيه التلميذ .لحياة المجتمع  اً يجب أن تكون امتداد

الملل بسبب عدم  من اً ه نوعالتأخر الدراسي وعدم قدرة التلميذ على متابعة الدروس مما يولد عند -4

 قدرته على اإليفاء بمتطلبات الدراسة .

الغش في االمتحانات ،  وأارتكاب التلميذ لمخالفات داخل المؤسسة التعليمية كالعدوان على الزمالء ،  -5

وعدم القبول من قبل الزمالء والمعلمين ، السرقة األمر الذي يؤدي به إلى الرفض  وأالتمارض   وأ

  .والذي تكون نتيجته سوء التوافق الدراسي 

لمستوى التالميذ العقلية وفروقهم الفردية ، إضافة إلى أساليب مراعاتها المناهج الدراسية وعدم  -6

التقويم المتبعة وما قد يكون بها من عيوب كالتحيز والغش في االمتحانات وسوء في إعداد األسئلة 

 . ( 25)  وطريقة تصحيحها

 :التفوق الدراسي  -ثالثاً 

بها تتقدم وترتقي هده ، تعتبر الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية ألي مجتمع من المجتمعات       

وال وتقدمها ، المجتمعات ، وهده الثروة تتمثل في أبنائها الذين يحملون على عاتقهم الرقي بمجتمعاتهم 
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يذ الذين تظهر عليهم عالمات باالهتمام  بجيل المستقبل من األطفال التالميذ ال سيما التالم الً يتحقق ذلك إ

 التفوق الدراسي .

فظاهرة التفوق الدراسي والمتفوقين دراسياً تعتبر من الظواهر التي يتزايد االهتمام بها بصورة      

على اهتمام العديد من المربين واآلباء مضطردة عاماً بعد عام ، وال يزال مجال التفوق الدراسي يستحوذ 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن معظم األفراد العاديين يشاركون المتفوقين في نفس  وعلماء النفس وغيرهم  ،

الخصائص التي يتمتعون بها إال أن درجة وضوح هذه الخصائص لدى المتفوقين تكون أقوى استناداً إلى 

وسلوكه الدراسي مظهر التفوق الذي يبرزه كل منهم في أدائه 
 (26 )

 . 

 : المتفوق دراسياً () الدراسي  تعريف التفوق

العديد له علماء التربية وعلم النفس ، وفي اهتمامهم بهذا فقد قدموا  اهتمامنال مفهوم التفوق الدراسي      

بأنه من يصل تحصيله األكاديمي إلى مستوى يضعه  دراسياً  فقد تم تعريف التلميذ المتفوق، من التعريفات 

% من المجموعة التي ينتمي إليها في مجاالت كالرياضيات والمجاالت 20% أو 15ضمن أفضل 

الميكانيكية والعلوم والفنون التعبيرية والكتابات واالبتكار والقيادة االجتماعية 
 (27 )

، كما تم تعريفه بأنه  

األكاديمي إلى أعلى من مستوى العاديين من التالميذ في مجال من المجاالت  هاؤذلك التلميذ الذي يصل أد

، والتي تعبر عن المستوى العقلي الوظيفي للتلميذ شريطة أن يكون ذلك المجال موضع تقدير الجماعة 

كثر من تعريف التلميذ المتفوق بأنه التلميذ الذي تفوق على أقرانه في نشاط أو أتم التي ينتمي إليها ، كما 

أوجه النشاطات التي لها قيمة اجتماعية  
 (28 )

يرتفع إنجازه أو تحصيله هو الذي  المتفوقأن التلميذ  ا، كم 

ن منسبة تحصيله األكاديمي  كانتالدراسي بمقدار ملحوظ فوق األكثرية أو المتوسطين من أقرانه أي إدا 

فما فوق % 90
( 29 )

 . 

الذي يتميز عن زمالئه فهو يسبقهم  لتلميذتم تعريفه بأنه ا دفق المتفوق  تلميذومن التعريفات األخرى لل    

من الدرجات التي يحصلون عليها ، ويكون عادة أكثرهم ذكاء  أعلىفي الدراسة ويحصل على درجات 

وسرعة في التحصيل 
 (30  )

، وُعرف ايضاً بأنه التلميذ الذي يمتلك القدرة التي تبدو على شكل درجة عالية  

لتلميذ العادي عن انجاز دون حاجة ألن يبدل مجهودات إضافية إلمن ا
( 31 )

 . 

مكانيات العلمية إلالتلميذ الذي لديه من اسبق يمكن للباحث تعريف التلميذ المتفوق دراسياً بأنه )  امم     

فضل عشرة تالميذ ( في تحصيله األكاديمي ، وأن ال يقل تقديره أالتي ما تضعه في المراتب األولى ) من 

 .% فما فوق ( 85العام عن ممتاز ) 

 : المتفوقين دراسياً  صفات

مالئهم تشير نتائج الدراسات المتعلقة بالمتفوقين دراسياً إلى أنهم يتميزون بصفات تميزهم عن ز     

همها : الثقة بالنفس ، المرونة ، القدرة على اإلقناع ، المثابرة ، سرعة التعلم ، االعاديين من نفس أعمارهم 
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الطموح ، القدرة على حل المشكالت التي تعترضهم ، الميل إلى التساؤل واالستكشاف ، حب االستطالع ، 

الميل إلى االستقاللية وتأكيد الذات 
(32 )

  . 

 : المتفوقين دراسياً مشكالت 

منزلية  امنه، تتعدد المشكالت التي يتعرض لها التلميذ المتفوق دراسياً ال سيما في مجتمعاتنا العربية     

 وأخرى مدرسية بجميع مكوناتها ، ويمكن تناول بعضاً منها في اآلتي :

بسبب قدرته  العادية المشكالت المدرسية : حيث يشعر المتفوق بالملل والضجر من المناهج الدراسية  -1

 على التعلم بسهولة ويسر قياساً بالعاديين .السريعة 

ضغط األقران أو الرفاق : حيث يقوم بعض األقران بالسخرية منه ونعته بألفاظ مهينة ويعملون على  -2

 وصل إليه من إنجازات علمية . عمانيه ثوضع العقبات أمامه ل

تماعي والعاطفي وه االجا بين نضج المتفوق عقلياً ونمنقص التزامن : والمقصود بذلك عدم التوافق م -3

مشكالت  دراسياً  عمره العقلي أكبر من عمره الزمني ، وهذا أمر يخلق للمتفوق ي، أوالجسدي والعقلي 

اجتماعية في المنزل والمدرسة 
(33 )

 . 

التي يقوم بتدريسها ، ال سيما المعلم غير المتمكن من المادة ، مضايقات بعض المعلمين للتلميذ المتفوق  -4

 .ال يجد لها المعلم جواباً قد  ذلك عندما يحرجه التلميذ المتفوق بكثرة األسئلة التي

النشاط الذي يرغبه ويتوافق مع ميوله وهواياته  اختيارعدم إعطاء التلميذ المتفوق الحرية التامة في  -5

وقدراته العقلية 
 (34 )

 .   

 : الدراسات السابقة -رابعاً 

 : نذكر منها دراسات تناولت التوافق الدراسي ــ

( ، هدفها التعرف على العالقة بين الذكاء االنفعالي   2009دراسة جهان مطر ، ورقية الزعبي )  -1

والتوافق الدراسي لدى عينة من طلبة الصف السابع في المدارس الخاصة في مدينة عمان ، وقد تكون 

أشارت إلى عدم وجد أثر للذكاء االنفعالي على التوافق  طالباً ، وعن نتائجه فقد 434عينتها من 

الدراسي للطلبة 
 (35  )

. 

( ، هدفها التعرف على العالقة بين التوافق النفسي االجتماعي  2009دراسة قويدري لطيفة )  -2

المدرسي للطفل وعمل األم بوالية البليدة بالجزائر ، والفروق بين الجنسين من األطفال في التوافق 

نتائج طفالً ، وقد خلصت الدراسة إلى  202النفسي االجتماعي المدرسي ، وقد تكونت عينتها من 

أهمها عدم وجود فروق بين الجنسين من األطفال في التوافق النفسي االجتماعي المدرسي 
( 36 )

. 

( ، هدفها الكشف عن العوامل المؤثرة على   2013دراسة خضر القصاص ، وخالد الجميعة )  -3

ر ، التكيف المدرسي للطلبة العاديين ، والطالب ذوي صعوبات التعلم وعالقتها بمتغيرات ) العم
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طالباً موزعين على  171المستوى الدراسي ( في مدينة الدمام بالسعودية ، وقد تكونت عينتها 

المستويات الدراسية ) ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ( ، وعن أهم نتائجها فهي تشير إلى أن أهم العوامل 

راسية ، الحاجة إلى  المؤثرة في التكيف المدرسي كانت ) عدم قدرة الطلبة على مجاراة المتطلبات الد

مساعدة اآلخرين في حل الواجبات ، ثقل الواجبات المنزلية ( ، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود 

فروق بين المستويات الدراسية المختلفة  في العوامل المؤثرة على التكيف المدرسي 
 (37  )

. 

أساليب المعاملة الوالدية التي ( ، هدفها التعرف على العالقة بين  2013دراسة بن الزاوي ناجية )  -4

يتلقاها تالميذ مرحلة التعليم المتوسط ) اإلعدادي ( وتوافقهم الدراسي بمدينة تقرت بالجزائر ، وقد 

تلميذ ، وقد خلصت نتائجها إلى وجود عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية  200تكونت عينتها من 

ج على وجود عالقة بين أساليب المعاملة وكل من بعد والتوافق الدراسي بصفة عامة ، كما دلت النتائ

الجد واالجتهاد وبعد اإلذعان ، في حين ال توجد عالقة بين أساليب المعاملة وبعد عالقة التلميذ 

بالمعلمين 
 (38 )

. 

( ، الهدف منها  التعرف على الفروق بين الطلبة والطالبات الممارسين  2014دراسة بن علي عًدة )  -5

رسين للنشاط البدني الرياضي في التوافق العام ) الشخصي ، السري ، االجتماعي ، وغير المما

طالباً وطالبة ، وقد دلت  316المدرسي ( ببعض متوسطات والية تيارت  ، وقد تكون عينتها من 

نتائجها على أن الطلبة الممارسين للنشاط الرياضي البدني أكثر توافقاً في مجاالت التوافق ) الشخصي 

األسري ، االجتماعي  ( من الطلبة غير الممارسين ، كما دلت النتائج على أن الطالبات الممارسات ، 

للنشاط الرياضي البدني أكثر توفقاً في مجاالت التوافق )الشخصي ، األسري ، االجتماعي ( من 

، واالجتماعي  الطالبات غير الممارسات ، كما أن الطالبات أكثر توافقاً في مجاالت التوافق ) الشخصي

، المدرسي ( من الطالب 
 (39 )

. 

( ، هدفها الكشف عن مستوى الكفاءة والتوافق  2014دراسة مباركة ميدون ، وعبدالفتاح أبي مولود )  -6

الدراسي لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم المتوسط ) اإلعدادي ( بمدينة ورقلة بالجزائر ، وقد 

لت نتائجها إلى أن مستوى الكفاءة الذاتية والتوافق الدراسي  لدى طالباً ، ود 798تكونت عينتها من 

التالميذ كان مرتفعاً ، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين الكفاءة الذاتية والتوافق الدراسي 

، كما دلت النتائج على وجود فروق بين الذكور واإلناث في التوافق الدراسي لصالح اإلناث 
( 40  )

 . 

 : اسات تناولت المتفوقين دراسياً والعادييندر -

( ، تهدف إلى التعرف على السمات الشخصية للمتفوقين دراسياً  2003دراسة فتحية سالم صالح )  -1

طالباً من طلبة الصف الثالثة ثانوي بمدينة سبها ، ليبيا ،  215مقارن بالعاديين ، وقد تكونت عينتها من 
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الطلبة  طالب عاديين ، وعن أهم نتائجها فقد خلصت إلى أن 110طالب متفوقين و 105منهم 

المتفوقين أكثر ثباتاً انفعالياً من الطلبة العاديين ، وأكثر امتثاالً وانضباطاً من الطلبة العاديين 
 (41 )

. 

( ، تهدف إلى استقصاء آراء عينة من المعلمين   2005دراسة عبدالرحمن سليمان ، والسيد حسن )  -2

( حول أهم الخصائص السلوكية المميزة  بمراحل التعليم المختلفة ) االبتدائي ، اإلعدادي ، الثانوي

معلماً ومعلمة ، وقد خلصت الدراسة  350للمتفوقين دراسياً بمحافظة الشرقية ، وقد تكونت عينتها من 

إلى أن أهم الخصائص السلوكية للمتفوقين دراسياً كانت ) االجتماعية ، التميز األكاديمي ، المثابرة ، 

حب االستطالع ، االبتكار ( 
 (42 )

. 

( ، هدفها التعرف على الفروق بين الطلبة المتفوقين والعاديين  2008دراسة عبدالرحمن القحطاني )  -3

في بعض المتغيرات النفسية ) الذكاء الوجداني ، أساليب مواجهة الضغوط النفسية ، المهارات 

رس دولة قطر طالباً عادي من مدا 100طالب  متفوق  ، و 100االجتماعية ( ، وقد تكونت عينتها من 

، وقد خلصت أهم نتائجها إلى عدم وجود فروق بين الفئتين في الذكاء الوجداني ، عدم وجود فروق 

على بعد التنفيس االنفعالي على مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية ، وجود فروق لصالح 

العاديين على بعد الصداقة المتفوقين على بعد اإلثابة البديلة ، أما في المهارات االجتماعية فهي لصالح 

 (43 )
. 

( ، هدفها التعرف على اإلدراك الحسي الحركي  2009دراسة عبدالغفار القيسي ، وسوسن الدليمي )  -4

متفوقاً ،  21طالباً منهم  61لدى الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسياً ، وقد تكون عينة الدراسة من 

دراسي من طلبة مديرية الكرخ الثانية بمحافظة بغداد ، متوسط التحصيل ال 20متأخراً دراسياً و 20و

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها : إن  مستوى اإلدراك الحسي الحركي لدى الطلبة المتفوقين كان 

ضمن الوسط المقبول ، أما الطلبة المتأخرون كان أقل من الوسط 
 (44 )

. 

العالقة بين العنف وأساليب التنشئة ( ، تهدف إلى التعرف على  2009دراسة علي الشهري )  -5

االجتماعية لدى طالب المرحلة المتوسطة ) اإلعدادي ( ، كما تهدف إلى التعرف على الفروق في 

العنف تبعاً لمتغير ات ) إقامة الطالب ، حجم األسرة ، المستوى التعليمي ( بمحافظة جدة ، وقد بلغ 

رت إلى وجود عالقة بين العنف الذي يمارسه الطالب طالباً ، وعن نتائجها فقد أشا 530حجم عينتها 

داخل المدرسة وأساليب التنشئة االجتماعية ، كما أشارت إلى عدم وجود فروق بين متغيرات الدراسة 

على مقايس العنف 
( 45 )

 . 

( ، تهدف إلى الكشف عن العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء  2010دراسة سهاد المللي )  -6

طالباً وطالبة من مدارس مدينة  246لطلبة المتفوقين والعاديين ، وقد تكونت عينتها من االنفعالي ل
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دمشق ، وقد دلت  أهم نتائجها على وجود عالقة بين التكيف والتحصيل الدراسي عند الطلبة المتفوقين  

، في حين ال توجد عالقة بين التكيف والتحصيل الدراسي لدى الطلبة العاديين 
( 46 )

. 

( ، هدفها التعرف على أثر مشكالت التوافق على االنتباه الصفي  2011سة إبراهيم الضامن ) درا -7

 15طالباً يعانون من مشكلة التوافق ،  15لدى الطلبة المتفوقين دراسياً ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

ى أن الطلبة الذين طالباً ال يعانون من مشكلة التوافق بمدارس لواء بني كنانة ، وقد دلت نتائجها عل

يعانون من مشكالت التوافق أكثر انتباهاً من الطلبة الذين ال يعانون من مشكالت التوافق 
 (47 )

. 

( ، هدفها التعرف على مستوى الطموح لدى الطلبة المتميزين من  2011دراسة شيماء العباسي )  -8

ذوي التحصيل العالي والمتدني ، والفروق في مستوى الطموح تبعاً لمتغيرا ت ) الجنس ، المرحلة 

طالب وطالبة من  500التعليمية  ، التحصيل الدراسي ( بمحافظة بغداد ، وقد تكونت عينتها من 

االعدادي ، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الطلبة من مراحل التعليم المتوسط و

الفئتين ليس لديهم مستوى طموح عالي في حين  يتسمون بالغرور، كما اشارت النتائج إلى أن الطالبات 

أكثر طموحاً من الطالب ، وعدم وجود فروق بينهم في الغرور 
 (48 ) 

 التوافق الدراسي والمتفوقين دراسياً يمكن استخالص :خالل ما تم عرضه من دراسات سابقة عن  من

 أغلب الدراسات السابقة طبقت في مجتمعات عربية غير المجتمع الليبي . -1

 ( مفردة وعينة الدراسة الحالية ضمن هذا الحد . 798 – 30عيناتها تراوحت ما بين  )  -2

تالميذ في حين البعض بعض الدراسات خصصت للتعرف على مستوى التوافق الدراسي لدى عامة ال -3

 ثنين . الأما الدراسة الحالية فجمعت بين ااآلخر خصص للمتفوقين دراسياً 

بعض الدراسات تناولت المشكالت التي تواجه المتفوقين دراسياً ، وهذا جانب مهم في االهتمام بهذه  -4

 الفئة من التالميذ .

 :إجراءات الدراسة الميدانية ــ 5

 :منهج الدراسة  -أوالً 

 هداف الدراسة وتساؤالتها سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .ألتحقيق 

 :عينة الدراسة  -ثانياً 

حدى عشرة مدرسة من إن على يموزعن ( ي) متفوقين ، عاديتلميذاً  226من  ةتكونت عينة الدراس  

حسب متغيرات مدارس التعليم األساسي بمدينة سبها ، والجدول الالحق يبين توزيع أفراد العينة 

 الدراسة فكانت وفق التالي :
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 ( 1جدول رقم ) 

 فراد عينة الدراسة حسب متغيراتها أيبين توزيع 

 المجموع إناث ذكور البيان

 113 61 52 متفوقون

 113 49 64 عاديون

 226 110 116 المجموع

 

 :أداة الدراسة  -ثالثاً 

 من إعداد     للتحقق من فرضيات  الدراسة فقد تبنى الباحث  مقياس التوافق الدراسي ، الذي في األصل      

(  2012وقامت ) منى حسين ، ، (  1998) الشناوي زيدان ، 
( 49  )

بتطبيقه على البيئة الليبية على طلبة  

 . المرحلة الثانوية بمدينة سبها بليبيا ، بعد التحقق من صدقه وثباته 

أبعاد ) الجد واالجتهاد ، الرضا  عبارة موزعة على خمسة 47وصف المقياس : يتكون المقياس من  -1

عن الدراسة ، النظام والطاعة ، العالقة بالزمالء ، العالقة بالمعلمين ( ،  بدائله ) نعم ، أحياناً ، ال ( ، 

( ، أما العبارات سالبة االتجاه  1،  2،  3وقيم البدائل على التوالي بالنسبة للعبارات موجبة االتجاه ) 

( ، وبما أن المقياس طبق على طلبة المرحلة الثانوية ، وفي الدراسة الحالية سيتم  3،  2،  1فقيمها ) 

تطبيقه على تالميذ المرحلة اإلعدادية ) الصف الثالث اإلعدادي ( ، عليه سيقوم الباحث التحقق من 

 لتعليمية ، وكان ذلك وفق اآلتي :المرحلة اصدقه وثباته بما يناسب تالميذ هذه 

 : إجراءات صدق وثبات المقياس -2

 الصدق : - أ

 صدق المحكمين ) الظاهري (  -11

 ساتذة علم النفس بكلياتأ( من  6فقد تم عرض المقياس على عدد ) ، للتحقق من صدق المحكمين   

ن بتعديل بعض العبارات ووقد قام المحكم، وباري ( أ) اآلداب سبها ، والتربية براك ، التربية  

% فما فوق ، 85بقاء على العبارات التي نالت نسبة موافقة إلابوقد قام الباحث ، واإلبقاء على األخرى 

 على األبعاد وفق الجدول التالي :عبارة موزعة  44عبارات الصبح عدد يوتم استبعاد بعضها ل
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 ( 2جدول رقم ) 

 يبين أبعاد المقياس وعدد عبارات كل بعد 

الرضا عن  الجد واالجتهاد البعد

 الدراسة

النظام 

 والطاعة

العالقة 

 بالزمالء

العالقة 

 بالمعلمين

 الكلي

 44 8 9 9 9 9 عدد العبارات

 :صدق االتساق الداخلي  -12

عليها الباحث في  عتمداتم التعامل من صدق االتساق الداخلي من خالل العينة االستطالعية التي  

مفردة ، وللتحقق من صدق االتساق الداخلي فقد  25دراسته لصدق وثبات المقياس ، والبالغ حجمها 

انت استخدم معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ، وك

 النتائج وفق الجدول التالي :

 (  3جدول رقم ) 

 25رجة كل بعد من أبعاد مقياس التوافق الدراسي والدرجة الكلية للمقياس ، ن = يبين العالقة بين د

 البعد
الجد 

 واالجتهاد

الرضا عن 

 الدراسة

النظام 

 والطاعة

العالقة 

 بالزمالء

العالقة 

 بالمعلمين

 0.63 0.76 0.93 0.91 0.93 معامل االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

وهي  0.00يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة ، حيث قيم مستويات دالالتها 

بالعلوم االجتماعية ،  وبالتالي  0.05وهو   spssأقل من مستوى الداللة المعتمد بالبرنامج اإلحصائي 

 التساق الداخلي للمقياس .مقياس ا والمقياس ككل ، وهذا مؤشر على صدق االتوجد عالقة قوية بين أبعاد 

 الثبات - ب

نت النتائج وفق للتحقق من ثبات المقياس فقد تم استخدام التجزئة النصفية ومعامل الفا كورنباخ ، وقد كا  

 الجدول التالي :
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 ( 5جدول رقم ) 

 يبين معامل الثبات بالتجزئة النصفية ومعامل الفاكورنباخ لمقياس التوافق الدراسي

 البعد
الجد 

 واالجتهاد

الرضا عن 

 الدراسة

النظام 

 والطاعة

العالقة 

 بالزمالء

العالقة 

 بالمعلمين
 الكلي

 0.76 0.50 0.73 0.74 0.64 0.69 التجزئة النصفية

 0.91 0.65 0.82 0.62 0.68 0.65 الفاكورنباخ

 

 0.82إلى  0.50يتضح من الجدول السابق أن قيم التجزئة النصفية ومعامل الفاكورنباخ لألبعاد ما بين 

أنه  بصفة  (  ، إال 0.50رغم أن بعضها ضعيف مثل قيمة التجزئة النصفية لبعد العالقة بالمعلمين ) 

وهي  0.91ومعامل الفاكورنباخ  0.76عامة للمقياس ككل  تشير نتائج الجدول أن قيمة التجزئة النصفية 

 بيقه على عينة الدراسة .قيم عالية ومناسبة تدل على ثبات المقياس ، وبالتالي يمكن تط

 نتائج الفرضيات ومناقشتها :  

/ توجد فروق ذات داللة إحصائية  في التوافق الدراسي بين  التالميذ المتفوقين دراسياً  األولىالفرضية 

 والعاديين .

لتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين 

  نت النتائج وفي الجدول التالي : ن دراسياً والعاديين ، وكايقوالمتفالتالميذ 

 ( 7جدول رقم )  

 والعاديينبين المتفوقين دراسياً يبين اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي 

 التالميذ البعد
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

الجد 

 واالجتهاد

 2.62 22.35 113 المتفوقون
 دالة 0.00 3.70

 2.99 20.96 113 العاديون

الرضا عن 

 الدراسة

 2.21 22.34 113 المتفوقون
 دالة 0.00 3.75

 2.22 21.23 113 العاديون

النظام 

 والطاعة

 2.29 24.35 113 المتفوقون
 دالة 0.00 3.97

 2.59 23.05 113 العاديون

 دالة 0.00 3.84 2.36 23.27 113 المتفوقونالعالقة 
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 2.58 22.01 113 العاديون بالزمالء

العالقة 

 بالمعلمين

 2.01 20.29 113 المتفوقون
 دالة 0.00 2.95

 2.01 19.50 113 العاديون

 الكلي
 7.78 112.59 113 المتفوقون

 دالة 0.00 5.49
 8.20 106.75 113 العاديون

 

تشير نتائج الجدول السابق أن جميع قيم " ت " دالة على كل األبعاد والمقياس ككل حيث جميع قيم   

، وهذه الفروق لصالح المتفوقين دراسياً على حساب العاديين من التالميذ ، أي أن  0.00مستويات الداللة 

في ذلك إلى ما يتلقاه التالميذ المتفوقون وربما يرجع السبب  ،التالميذ المتفوقين دراسياً أكثر توافقاً دراسياً  

من رعاية واهتمام وثناء وتحفيز من قبل المعلمين واإلداريين وغيرهم من المتواجدين بالمدرسة  ، وهذه 

وتختلف هذه النتيجة في جانب  جوانب قد ال يتلقاها التالميذ العاديين بحكم عدم تميزهم عن باقي التالميذ ، 

 إلىحدى نتائجها إ( التي أشارت في  2008الء ( مع دراسة عبدالرحمن القحطاني ) واحد ) العالقة بالزم

 ن يتمتعون بصداقة مع اآلخرين أكثر من التالميذ المتفوقين .يأن التالميذ العادي

/ توجد فروق ذات داللة إحصائية  في التوافق الدراسي بين  الجنسين من التالميذ  نيةالفرضية الثا

 دراسياً . فوقينالمت

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار" ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين 

 ن دراسياً ، وكانت النتائج وفي الجدول التالي : يمن التالميذ المتفوق

 ( 8جدول رقم )  

 الجنسين من المتفوقين دراسياً  بينيبين اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق 

 الجنس البعد
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 الجد واالجتهاد
 2.97 21.77 52 ذكور

 دالة 0.03 2.19
 2.21 22.84 61 إناث

الرضا عن 

 الدراسة

 2.09 22.27 52 ذكور
 غير دالة 0.76 0.29

 2.31 22.39 61 إناث

 النظام والطاعة
 2.60 24.17 52 ذكور

 غير دالة 0.46 0.74
 2.01 24.49 61 إناث
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 العالقة بالزمالء
 2.58 22.62 52 ذكور

 دالة 0.00 2.83
 2.01 23.84 61 إناث

 العالقة بالمعلمين
 2.06 20.13 52 ذكور

 غير دالة 0.44 0.77
 1.96 20.43 61 إناث

 الكلي
 9.01 110.96 52 ذكور

 دالة 0.04 2.09
 6.29 113.98 61 إناث

    

يتضح من نتائج الجدول السابق أنه توجد فروق بين الذكور واإلناث من التالميذ المتفوقين دراسياً        

 ة، وهذه الفروق كما تشير المتوسطات الحسابي 0.03على بعد ) الجد واالجتهاد ( ، حيث مستوى الداللة 

لصالح اإلناث ، أي أن اإلناث أكثر اجتهاداً من الذكور ، فاألنثى بحكم تواجدها بالمدرسة باستمرار 

وانتظامها في الدراسة وقيامها بما يُطلب منها من مهام ، إضافة لتواجدها المستمر بالمنزل  واهتمامها 

لوحيدة لضمان مستقبلها ، وبالتالي واالنتظام فيها هي الطريقة ا ةبواجباتها المنزلية وشعورها بأن الدراس

 تراها أكثر اجتهاداً من الذكور .

، وهو مؤشر على وجود  0.00يضاً أنه على بعد ) العالقة بالزمالء ( أن مستوى الداللة أكما يتضح   

فروق بين الذكور واإلناث وهذه الفروق لصالح اإلناث ، أي أن االناث يتمتعن بعالقات مع الزمالء أكثر 

، وهذا مؤشر على وجود فروق  0.04إلى لذكور ، أما على المقياس ككل حيث يشير مستوى الداللة من ا

بين الذكور واإلناث وبالطبع هذه الفروق لصالح اإلناث فهن أكثر توافقاً من الذكور ، وربما رجح كفتهن 

كما أنهن قد يشعرن الفروق على بعد ) االجتهاد ( ، وكذلك الفروق على بعد ) العالقة بالزمالء ( ، 

الذي أنعكس على توافقهن بالسعادة  بتواجدهن في المدرسة أكثر مما يشعر به التالميذ الذكور األمر 

 الدراسي .

/ توجد فروق ذات داللة إحصائية  في التوافق الدراسي بين  الجنسين من التالميذ الثالثةالفرضية 

 العاديين.

اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام 

 الجدول التالي :  قمن التالميذ العاديين ، وكانت النتائج وف
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 ( 9جدول رقم )  

 يبين اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين الجنسين من التالميذ العاديين

المتوسط  حجم العينة الجنس البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  ت

 الداللة

 االستنتاج

 دالة 0.05 1.84 2.87 21.41 64 ذكور الجد واالجتهاد

 3.09 20.37 49 إناث

الرضا عن 

 الدراسة

 غير دالة 0.10 1.66 2.22 21.53 64 ذكور

 2.18 20.84 49 إناث

النظام 

 والطاعة

 غير دالة 0.98 0.03 2.79 23.05 64 ذكور

 2.34 23.06 49 إناث

العالقة 

 بالزمالء

 غير دالة 0.64 0.47 2.41 22.11 64 ذكور

 2.83 21.88 49 إناث

العالقة 

 بالمعلمين

 غير دالة 0.41 0.82 1.90 19.64 64 ذكور

 2.15 19.33 49 إناث

 غير دالة 0.15 1.46 8.48 107.73 64 ذكور الكلي

 7.74 105.47 49 إناث

 

تشير نتائج الجدول السابق إلى وجود فروق بين الجنسين من التالميذ العاديين على بعد ) الجد واالجتهاد   

، وهذه الفروق لصالح الذكور ، أي أن الذكور أكثر جداً واجتهاداً من  0.05( ، حيث مستوى الداللة 

سوة بزمالئهم إمن التالميذ المتميزين  وايكوناإلناث ، وربما يرجع ذلك إلى أن الذكور يسعون ألن 

والذي قد تفتقده اإلناث ، كما أن الذكور في هذه ، المتفوقين ، وفق المنافسة الشريفة والطموح العالي لديهم 

هم الوحيد لذلك هو الجد ؤالمرحلة العمرية يحاولون إبراز شخصيتهم ورجولتهم ، وربما كان ملج

 واالجتهاد . 

أما على باقي األبعاد والمقياس ككل فال توجد فروق بين الجنسين ، وهذه النتيجة تخالف دراسة  مبارك 

 شارت في نتائجها إلى أن اإلناث أكثر توافقاً من الذكور . أ( التي  2014ميدون وعبدالفتاح أبي مولود ) 

ي بين  التالميذ ) الذكور ( / توجد فروق ذات داللة إحصائية  في التوافق الدراس الرابعةالفرضية 

 المتفوقين دراسياً والعاديين .

 للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين التالميذ
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 -فكانت النتائج وفق الجدول التالي :ن ، ين دراسياً والعاديي) الذكور ( المتفوق 

 (  10جدول رقم ) 

) الذكور ( المتفوقين دراسياً  ار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين التالميذيبين اختب

 والعاديين

حجم  الذكور البعد

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  ت

 الداللة

 االستنتاج

الجد 

 واالجتهاد

 غير دالة 0.51 0.67 2.97 21.77 52 المتفوقون

 2.87 21.41 64 العاديون

الرضا عن 

 الدراسة

 دالة 0.05 1.83 2.09 22.27 52 المتفوقون

 2.23 21.53 64 العاديون

النظام 

 والطاعة

 دالة 0.03 2.23 2.59 24.17 52 المتفوقون

 2.79 23.05 64 العاديون

العالقة 

 بالزمالء

 غير دالة 0.28 1.09 2.58 22.62 52 المتفوقون

 2.41 22.11 64 العاديون

العالقة 

 بالمعلمين

 غير دالة 0.18 1.34 3.06 20.13 52 المتفوقون

 1.90 19.64 64 العاديون

 دالة 0.05 1.98 9.01 110.96 52 المتفوقون الكلي

 8.48 107.74 64 العاديون

الذكور على بعد ) الرضا عن ن من ين والعاديييتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المتفوق     

ن ، أي يالعادي ن دراسياً علىي، وهذه الفروق لصالح الذكور المتفوق 0,05الدراسة ( حيث مستوى الداللة 

ن ، وربما يعود ذلك إلى استمتاع هؤالء التالميذ ين أكثر رضا عن الدراسة من العاديين الذكور المتفوقأ

ن ونتيجة لتحصيلهم يدة ما يدرسونه ، كما أن الذكور المتفوقبالدراسة من العاديين وأكثر شعوراً بفائ

وبالتالي أكثر رضا عن دراستهم بعكس ، الدراسي المرتفع فإن ذلك يشعرهم بالسعادة والثقة في أنفسهم 

 التالميذ العاديين من الذكور .

،   0.03وى الداللة كما تشير نتائج الجدول إلى وجود فروق على بعد ) النظام والطاعة ( ، حيث مست     

ن ، فالطاعة واحترام القواعد وضوابط ين دراسياً على حساب العادييوهذه الفروق لصالح الذكور المتفوق

الدراسة وقيام التلميذ بما يُطلب منه من نشاطات قد تسهم إلى حد كبير في الرفع من مستوى تحصيله 
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معترف بضوابط الدراسة فإن ذلك أمر قد الغير الدراسي وتفوقه بعكس التلميذ المتجاهل لما يُطلب منه و

 بالتالميذ المتفوقين . ةً يسهم في خفض مستوى تحصيله الدراسي مقارن

، وهذا يدل على وجود فروق بين  0.05يخص المقياس ككل فالنتائج تشير إلى أن مستوى الداللة  وفيما  

هذه النتيجة مع وتتفق ن ، يعلى حساب العادين من الذكور يالفئتين من التالميذ وهذه الفروق لصالح المتفوق

شارت بعض نتائجها إلى أن الطلبة المتفوقين دراسياً أكثر ثباتاً أ( التي  2003دراسة  فتحية سالم ) 

 نفعالياً وأكثر امتثاالً وأكثر تنظيماً ذاتياً من الطلبة العاديين .ا

التلميذات المتفوقات دراسياً افق الدراسي بين في التو  / توجد فروق ذات داللة إحصائية لخامسةالفرضية ا

 والعاديات .

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " للتعرف على الفروق في التوافق الدراسي بين    

  ق الجدول التالي : التلميذات المتفوقات دراسياً والعاديات ، وكانت النتائج وف

 ( 11جدول رقم )  

المتفوقات دراسياً ات ميذ لت " للتعرف على الفروق في مستوى التوافق الدراسي بين التيبين اختبار "    

 والعاديات

 حجم العينة اإلناث البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 الجد واالجتهاد
 2.21 22.84 61 المتفوقات

 دالة 0.00 4.88
 3.09 20.37 49 العاديات

الرضا عن 

 الدراسة

 2.32 22.39 61 المتفوقات
 دالة 0.00 3.59

 2.18 20.83 49 العاديات

 النظام والطاعة
 2.01 24.49 61 المتفوقات

 دالة 0.00 3.44
 2.34 23.06 49 العاديات

 العالقة بالزمالء
 2.01 23.84 61 المتفوقات

 دالة 0.00 4.25
 2.83 21.88 49 العاديات

العالقة 

 بالمعلمين

 1.96 20.43 61 المتفوقات
 دالة 0.00 2.80

 2.15 19.33 49 العاديات

 الكلي
 6.29 113.98 61 المتفوقات

 دالة 0.00 6.37
 7.74 105.47 49 العاديات

األبعاد نه توجد فروق بين التلميذات المتفوقات دراسياً والعاديات على كل أيتضح من الجدول السابق      

، وهذه الفروق لصالح  المتفوقات دراسياً على  0.00والمقياس ككل ، حيث جميع قيم مستويات الداللة 

حساب العاديات ، وهذه نتيجة تؤكدها الفرضية الثانية التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق لصالح 
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 2003مع دراسة  فتحية سالم )  ن من التالميذ . وتتفق هذه الدراسةيالمتفوقون دراسياً على حساب العادي

نفعالياً وأكثر امتثاالً وأكثر اشارت بعض نتائجها إلى أن الطالبات المتفوقات دراسياً أكثر ثباتاً أ( التي 

 تنظيماً ذاتياً من الطالبات العاديات . 

 :توصيات ال  

 سة يمكن للباحث أن يوصي باآلتي :في ضوء نتائج الدرا

العمل على توفير البيئة المدرسية المناسبة للرفع من مستوى التوافق  على الجهات ذات االختصاص -1

 وي التحصيل الدراسي المنخفض .ذالدراسي لدى التالميذ ال سيما التالميذ العاديين و

 .مساعدة التالميذ على تكوين عادات دراسية جيدة وحثهم على االجتهاد ال سيما الذكور منهم  -2

 والعاديين .دراسياً التالميذ المتفوقين  لفة والتقارب بنألخلق جو من ا -3

 .ن يتوفير الظروف المدرسية المناسبة لزيادة رضا التالميذ عن الدراسة ال سيما التالميذ العادي -4

 :المقترحات 

 يقترح بحوثاً مستقبلية في اآلتي : يمكن للباحث أن

 المتأخرين دراسيا .دور المدرسة في الرفع من مستوى التوافق الدراسي لدى التالميذ  -1

 مستوى الطموح األكاديمي ، دراسة مقارنة بين التالميذ المتفوقين دراسياً والعاديين . -2

 السمات الشخصية المميزة للتالميذ المتفوقين دراسياً والعاديين . -3

 اتجاهات المعلمين نحو التالميذ المتفوقين دراسياً مقارنة بالعاديين . -4

 لتالميذ العاديين بمرحلة التعليم األساسي .معوقات التفوق الدراسي لدى ا -5
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