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الحاجات اإلرشادية لطلبة مدارس الموهوبين بوالية الخرطوم

الملخص:
ته��دف ه��ذه الدرا�ش��ة التع��ّرف اإىل احلاج��ات الإر�شادي��ة للطالب املوهوب��ن مبدار�س ولي��ة اخلرطوم، 
والك�ش��ف ع��ن الف��روق بن احلاج��ات الإر�شادي��ة يف �شوء بع���س املتغريات )العم��ر، النوع، ال�ش��ف، املدر�شة(. 
ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�شة مت ا�شتخدام املنه��ج الو�شفي، وتكون جمتمع الدرا�شة م��ن جميع الطلبة املوهوبن 
التابع��ن للهيئ��ة القومية لرعاي��ة املوهوبن البالغ عددهم )258( من الذكور والإن��اث، مت اإجراء م�شح �شامل 
ملجتم��ع الدرا�ش��ة )172( طالب��ًا موهوب��ًا، )86( من الذكور، و)86( م��ن الإناث، وقد توزع��ت العينة على) 3( 
مناط��ق تعليمي��ة ) اخلرط��وم – اأم درم��ان – بح��ري(. ولتحقي��ق ه��دف الدرا�ش��ة مت بناء مقيا���س احلاجات 
الإر�شادية احتوى على )72( فقرة، توزعت على )6( جمالت )النف�شي، املدر�شي، الجتماعي، املهني، ال�شحي، 
الأ�ش��رى(، وحلل��ت البيان��ات بوا�شطة SPSS واختي��ار الو�شائ��ل الإح�شائية املنا�شبة. وق��د تو�شلت الدرا�شة 
اإىل اأن ال�شم��ة العام��ة للحاجات الإر�شادي��ة للمقيا�س بكل اأبعاده تت�شم بو�شطي��ة منخف�شة، حيث ظهرت كل 
احلاج��ات منخف�ش��ة عدا املجال ال�شحي ظهر مرتفعًا، ويليه املجال الأ�شري كان متو�شطًا. كما اأظهرت النتائج 
اأن��ه ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�شائيًا بن احلاج��ات الإر�شادية يف �شوء متغريات العم��ر، والنوع، وال�شف، 
واملدر�ش��ة. وخرجت الدرا�شة ببع���س التو�شيات منها: �شرورة تيقظ املر�شدي��ن النف�شين يف املدار�س لأهمية 
اإر�ش��اد الطلب��ة املوهوبن يف املجال ال�شح��ي، والرتكيز على الأن�شطة يف هذا اجلانب، مل��ا لذلك من اأثر اإيجابي 
يف توافقه��م النف�ش��ي والجتماعي داخل املدر�شة وخارجها. واأي�شا ت�شافر جهود الأ�شرة واملدر�شة يف مواجهة 

م�شكالت الطلبة املوهوبن، والرتكيز على جمال اإر�شاد الوالدين وم�شاعدتهم يف حل امل�شكالت الأ�شرية.

الكلمات املفتاحية: احلاجات الإر�شادية، املوهوبن.
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Students’ Counseling Needs at Gifted Schools in Khartoum 
State 

Abstract:

The study aimed at investigating the students’ counselling needs at gifted 
schools in Khartoum. The sample of the study consisted of 172 out of 258 
students. 86 were male students and 86 were female students from three 
education districts namely Khartoum, Umdarman and Bahri. A questionnaire 
of 72 items was developed, standardized and distributed. Then, data was 
collected and analysed using SPSS package. The results showed that the 
counselling needs for the gifted sample vary. Health Counselling needs 
were high and the family counselling needs were second in ranking 
whereas the results of the rest dimensions namely school, social and 
professional counselling needs were low. The study concluded with a set of 
recommendations particularly in the area of health counselling needs as well 
as strengthening the cooperation between schools’ counsellors and parents.

Keywords: Counselling Needs, Gifted students.
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المقدمة:
ميث��ل الطلب��ة املوهوبون ث��روة وطنية لأي جمتم��ع من املجتمعات، وه��م يحتاج��ون اإىل تنمية قدراتهم 
ونق��اط متيزهم ورعايتها، كما اأن لديه��م العديد من احلاجات الإمنائية والإر�شادية اخلا�شة التي حتتاج اإىل 

خدمات متميزة تختلف عما يقدم للطلبة العادين.
ويخطئ البع�س عندما يعتقد اأن املوهوبن واملتفوقن لي�شوا يف حاجة اإىل خدمات توجيهية واإر�شادية نظرًا 
لكونه��م اأذكي��اء اأو مبدع��ن، اأو قادري��ن على التعلم والنج��اح مبفردهم، وعل��ى حل ما يعرت�شه��م من م�شكالت 

باأنف�شهم ودون م�شاعدة من اأحد. 
فق��د ك�شف��ت نتائ��ج العدي��د م��ن الدرا�ش��ات مثل درا�ش��ة اأب��و جري���س )1994(، ودرا�ش��ة الأحم��دي )2005( 
اأن ن�شب��ة غ��ري �شئيل��ة منه��م يعانون من م�ش��كالت خمتلف��ة، ويواجه��ون بع�س املعوق��ات يف بيئاته��م الأ�شرية 
واملدر�شي��ة واملجتمعي��ة، واأن هذه امل�شكالت واملعوقات ل تعر�س ا�شتعداداتهم الفائقة للذبول والتدهور فقط، 
 واإمن��ا ته��دد اأمنه��م النف�شي اأي�ش��ًا، وتولد داخله��م ال�شراع والتوت��ر، كما تفقده��م احلما�س وال�شع��ور بالثقة 

)القريطي، 2005(.
وقد بداأ الهتمام باحلاجات الإر�شادية للطلبة املوهوبن واملتفوقن متاأخرًا باأكرث من ثالثة عقود عن بداية 
الهتم��ام بحاجاتهم الرتبوي��ة اأو التعليمية، ورمبا كان للنتائج التي تو�شل اإليها تريمان )Terman( ورفاقه 
حول اخل�شائ�س ال�شخ�شية والنف�شية لأفراد عينته اأكرب الأثر يف �شرف اأنظار الرتبوين والباحثن والأدباء 

لفرتة من الوقت اإىل اأهمية خدمات الإر�شاد لهوؤلء الطلبة )قطناين واملعادات، 2009(.
ويوؤك��د الباحث��ون اأن الأطفال املوهوب��ن واملتفوقن يف حاجة ما�شة اإىل التع��ّرف اإىل م�شكالتهم وانفعالتهم 
)Renzulli & Reis, 1991(، واأن م�شكالته��م ق��د تقوده��م اإىل �ش��وء التواف��ق الجتماع��ي والقل��ق والتوتر 
والإحب��اط، وتكم��ن املع�شل��ة الأ�شا�شي��ة يف كيفي��ة ت�ش��دي املوهوب له��ذه امل�ش��كالت النا�شئة ع��ن خ�شو�شية 

املوهوب. 
وم��ن هن��ا جاء الهتمام بهذه الفئ��ة، ومعرفة الطرائق املنا�شب��ة لتلبية احتياجاتهم، حي��ث اإن برامج رعاية 
املوهوب��ن يف املجتم��ع ال�ش��وداين ب��داأت تخط��و خطوات ج��ادة يف جانب رعاي��ة املوهوبن خا�ش��ة مع انطالق 

م�شروع ال�شمرب عام )2003(.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

ميث��ل املوهوبون ثروة حقيقية، لأنهم من اأهم مقومات بن��اء املجتمع والدولة، وتوفري البيئة والإمكانات 
املتميزة لهم ق�شية ملحة لأي جمتمع يريد اأن يكون مهًما يف �شنع التقدم واحل�شارة واملعرفة الإن�شانية يف ع�شر 
ل يع��رف اإل التف��وق يف العقل والإبداع والبتكار، وم��ن هنا فاإن تكري�س اجلهد لدرا�ش��ة احلاجات الإر�شادية 
للموهوب��ن واملتفوقن يعد اأ�شا�ش��ًا حيويًا و�شروريًا لتهيئة اأف�شل الظروف لتنمي��ة طاقاتهم وا�شتثمارها فيما 

يعود عليهم وعلى جمتمعهم باخلري.
وع��دم الق��درة على تلبية احلاجات الأ�شا�شية لدى املوهوب يف هذه املرحلة قد ي�شكل نق�شًا يف بنيته ونف�شيته 
وطبيع��ة تفك��ريه واأ�شاليبه يف التعامل مع الآخرين ومع نف�شه، مما يوؤثر لحقًا يف عدم متكنه من الو�شول اإىل 

م�شتوى منا�شب من النجاح والإجناز.
وم��ن خ��الل الطالع عل��ى جتربة رعاية املوهوبن يف ال�ش��ودان فاإنه قد وجد اأن غالبي��ة الأبحاث والدرا�شات 
الت��ي اأجريت على املوهوبن ركزت على طرائق الك�شف عن املوهوبن، وخ�شائ�شهم و�شماتهم، وعالقة املوهبة 
ببع���س املتغريات الأخرى، لكن ل توجد درا�شة تطرق��ت اإىل جانب احلاجات الإر�شادية للموهوبن، وبالتايل 

تاأتى الدرا�شة احلالية لالإجابة عن الأ�شئلة التالية:
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1/ ما ال�شمة العامة للحاجات الإر�شادية للطلبة يف مدار�س املوهوبن بولية اخلرطوم؟ 
2/ ه��ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�شائية يف احلاج��ات الإر�شادية لدى الطلبة مبدرا���س املوهوبن بولية 

اخلرطوم تبعًا لبع�س املتغريات )النوع – ال�شف الدرا�شي – العمر – املدر�شة(؟
أهمية الدراسة: 

تتمثل اأهمية هذه الدرا�شة يف جانبن اأ�شا�شين هما:
اجلانب النظري: 

1 - اإن ه��ذا الن��وع م��ن الدرا�ش��ات التي تهتم بفئ��ة املوهوبن ُتقدم اأث��رًا وا�شًحا يف املوهوب��ن اأنف�شهم، حيث 
تك�شبهم نظرة اإيجابية نحو الذات.

2 - رفد الأدب النف�شي والرتبوي يف التعّرف اإىل احلاجات الإر�شادية لدى املوهوبن يف ظل اهتمام املجتمعات 
بها، واعتبارها من دعائم تقدم الأمم وتطورها.

3 - ق��د ت�شه��م نتائ��ج هذه الدرا�ش��ة يف توفري املعلوم��ات العلمية واملو�شوعي��ة للمعلمن واملرب��ن واملر�شدين 
واأ�شحاب القرار املهتمن بالطلبة املوهوبن.

اجلانب التطبيقي:
1 - ميك��ن ال�شتف��ادة من هذه الدرا�ش��ة يف رعاية الطلبة املوهوبن يف املدار�س، وتوف��ري عناية خا�شة تقوم 

على تلبية حاجاتهم النف�شية واإ�شباعها.
2 - �شت�شاع��د نتائ��ج هذه الدرا�شة يف التخطيط لبناء برام��ج اإر�شادية فردية وجماعية، تنموية اأو وقائية 

اأو عالجية لتطوير جوانب القوة لديهم.
3 - قد ت�شهم نتائج هذه الدرا�شة يف تطوير اأ�شاليب التعلم وتوجيهها للعناية باملوهوبن، �شواء كانت بتعديل 

املناهج، اأم ت�شميم مناهج خا�شة بهم.
4 - �شت�شاع��د نتائ��ج ه��ذه الدرا�ش��ة الأبوي��ن يف معرف��ة الأ�شالي��ب املنا�شبة للتعام��ل مع اأبنائه��م املوهوبن، 

ومتابعتهم بعد تعرفهم اإىل احتياجاتهم. 
أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�شة اإىل الآتي:
- التعّرف اإىل ال�شمة العامة للحاجات الإر�شادية للطلبة املوهوبن بولية اخلرطوم.   1

2 - الك�شف عن الفروق يف احلاجات الإر�شادية لدى الطلبة مبدار�س املوهوبن بولية اخلرطوم تبعًا لبع�س 
املتغريات )النوع – العمر – ال�شف الدرا�شي – املدر�شة(.

حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�شة احلالية ب�:

اخلرطوم. بولية  الثانوية  املوهوبن  مدار�س  املكانية:  احلدود  	•
.)2018 - 2017( الدرا�شي  العام  الزمانية:  احلدود  	•

الإر�شادية(.  – احلاجات  املوهوبون  )الطلبة  املو�شوعية:  احلدود  	•
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مصطلحات الدراسة:
حتديد امل�شطلحات: )احلاجات الإر�شادية – املوهوبون(. 

اأوًل: احلاجة الإر�شادية: 
يعّرفه��ا امل��ريي )2004(: اإنه��ا حالة م��ن العوز ل يتهي��اأ للطفل اإ�شباعها م��ن تلقاء نف�شه، ويحت��اج اإىل تقدمي 
اخلدم��ات الإر�شادي��ة املنظمة اإليه لإ�شباعها، والتخل�س من م�شكالته؛ ليتمكن من التفاعل مع بيئته والتوافق 

مع جمتمعه الذي يعي�س فيه.
اأما رم�شان )2013( فيعّرفها اإنها عبارة عن مهارة ومنط �شلوكي يتعلمه الفرد من خالل م�شاعدة الآخرين له، 

يظهر يف �شلوكه ويكت�شبها من خالل التدريب عليها. 
تعري��ف الروي�ش��دي )2013(: ه��ي حالة م��ن النق�س العام اأو اخلا�س ل��دى طلبة احللقة الثاني��ة من التعليم 
الأ�شا�ش��ي، ت�شم��ل جمي��ع جوان��ب �شخ�شية الطالب م��ن نف�شي��ة اأو اجتماعي��ة اأو درا�شية، وتتطل��ب امل�شاعدة 

والتوجيه من قبل املخت�شن. 
تختل��ف التعريف��ات ال�شابقة وكل منه��ا يركز على جزئي��ة، فبع�شها يتحدث عما يحتاج��ه الطالب، والأخرى 
عم��ا �شيتلق��اه الطالب م��ن اإر�شاد، وعليه ميكن اأن تعّرف احلاجة الإر�شادي��ة اإىل اأنها متطلبات الفرد اإىل تلقي 
خدم��ات اإر�شادي��ة منتظم��ة من مر�شد نف�ش��ي؛ ليتمكن من اإ�شب��اع حاجاته وم�شاعدته للتخل���س من م�شكالته، 
لك��ي ي�شتطي��ع التفاعل مع بيئت��ه والتوافق مع جمتمعه الذي يعي�س فيه. كما يعّرفه��ا الباحثان اإجرائيًا: اإنها 
الدرج��ة الت��ي يح�شل الطلبة املوهوبون يف مدار�س املوهبة والتميز التابعة للهيئة القومية لرعاية املوهوبن 

بولية اخلرطوم، وفق املقيا�س الذي مت اإعداده لهذه الدرا�شة.
ثانيًا: املوهوبون:

تعري��ف Marland ا)1971(: ه��م اأطف��ال مت حتديده��م يف ف��رتة ما قبل املدر�ش��ة البتدائي��ة اأو الثانوية، 
عل��ى اأنه��م ميتلكون قدرات كافية ذات اإثبات وبرهان ت�شري اإىل قدرتهم على الأداء الراقي، وامتالكهم قدرات 
فكرية اأو اإبداعية اأو اأكادميية حمددة، ويتمتعون بالقيادة، وي�شتطيعون ممار�شة الفنون الب�شرية والعلمية، 
ولهذه الأ�شباب جمتمعة يحتاجون اإىل خدمات واأن�شطة ل تنفذ يف املدر�شة العادية النظامية بغر�س تطوير 

تلك القدرات ب�شكل كامل.
تعري��ف الرو�ش��ان )1998( الوارد يف اجلندي )2010(: املوه��وب هو الفرد الذي يظه��ر اأداًء متميزُا، مقارنة 
م��ع املجموع��ة العمري��ة التي ينتم��ي اإليها، يف واح��دة اأو اأكرث م��ن الأبعاد: الق��درة العقلية العالي��ة، القدرة 
الإبداعي��ة العالية، القدرة عل��ى التح�شيل الأكادميي املرتفع، القدرة على القي��ام مبهارات متميزة، واملواهب 
املتمي��زة، كامله��ارات الفني��ة، والريا�شي��ة، واللغوي��ة، والق��درة على املثاب��رة واللت��زام، والدافعي��ة العالية، 

واملرونة، وال�شتقاللية.
تعري��ف ج��روان )2009(: املوهوبون ه��م الأفراد الذين ميلك��ون ال�شتعداد الفطري اأو الق��درة غري العادية 

والأداء املتميز عن باقي الأقران.
مم��ا �شبق يظهر التباين يف تعري��ف املوهوبن، فقد ورد ا�شتخدم الفاظ، ا�شتعداد، اأو اأداء، اأو قدرات على اأداء 
متمي��ز، وم��ن خ��الل ذلك فقد ع��ّرف الباحثان املوهوب��ن باأنهم الطلبة الذي��ن يت�شمون با�شتع��دادات وقدرات 

متكنهم من تقدمي اأداء متميز عن اأقرانهم يف جمال اأو اأكرث مع توفر الظروف البيئية امل�شجعة.
اأم��ا اإجرائي��ا فيمك��ن تعريفهم باأنه��م: الطلبة الذي��ن مت ت�شخي�شهم م�شبقًا م��ن قبل وزارة الرتبي��ة والتعليم 
كموهوب��ن، وملتحقن حالًيا للدرا�ش��ة للمرحلة الثانوية مبدار�س املوهوبن التابع��ة للهيئة القومية لرعاية 

املوهوبن بولية اخلرطوم.
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اإلطار النظري:
احلاجات الإر�شادية للموهوبن: 

حاجات املوهوب ميكن اأن تعّرف باأنها: �شعور الطالب املوهوب مبا ينق�شه من البيئة التي حوله مثل: 
1 - حاج��ات الأداء والن�ش��اط: النزع��ة اإىل اأداء عم��ل اأو ن�شاط مع��ن بهدف الن�شاط ذات��ه، مثل: ال�شمع، 

والكالم، والنظر. 
2 - حاجات بيولوجية: وهي احلاجات التي تنمو يف طبيعة الكائن منذ امليالد، وتنق�شم اإىل نوعن: احلاجة 

اإىل الطعام، واملاء، واجلن�س، واحلاجة احل�شية اللم�س، والتذوق، وال�شم. 
ويعتق��د ما�شل��و ب��اأن الطال��ب املوهوب يتمت��ع بخ�شائ�س �شخ�شي��ة عديدة، منه��ا: القيادة، وح��ب ال�شتطالع، 
واملب��ادرة، ومواجه��ة امل�ش��كالت وحلها، وه��ذه ال�شم��ات ال�شخ�شية التي جتعل��ه ي�شعر بعدم الت��وازن، وبالتايل 

يحاول اإ�شباعها، في�شلك طرقًا قد تكون غري منطقية لدى الأفراد العادين )قطناين واملعادات، 2009(.
كما اأكدت اأبحاث ودرا�شات )هولنجرث( على اأهمية تلبية احلاجات الإر�شادية للطلبة املتفوقن واملوهوبن، 
وذل��ك لوج��ود فجوة بن م�شت��وى النمو العقل��ي والعاطفي، حيث يتق��دم النمو العقلي ب�شرع��ة اأكرب من النمو 
العاطف��ي، وع��ربت )هولنج��رث( بعب��ارة بليغة ع��ن ح��ال الطلبة املتفوق��ن بقوله��ا:" اأكتاف �شغ��رية حتمل 
اأدمغ��ة كب��رية"، وقوله��ا: اأن جتمع ب��ن عقل را�ش��د وعواطف طفل يف ج�ش��م طفويل معناه مواجه��ة �شعوبات 

معينة)جروان، 2009(. 
وي�ش��ري زه��ران )2003( اإىل اأن املوهوب��ن ه��م فئة لها حاجاته��ا اخلا�شة، مما يوِجب توف��ري خدمات تربوية 
واإر�شادية متخ�ش�شة تتنا�شب مع هذه احلاجات، واأهم هذه احلاجات اخلا�شة لديهم هي: )احلاجة اإىل مزيد 
م��ن الإجناز، واحلاجة اإىل مزيد من تقدير الآخري��ن، واحلاجة اإىل مزيد من الرعاية املتخ�ش�شة، واحلاجة 
اإىل برنام��ج درا�شي خا���س، واإىل برنامج اإ�شايف خا�س، واحلاجة اإىل الندم��اج الجتماعي. وعند ا�شتعرا�س 

احلاجات الإر�شادية لدى املوهوبن ب�شكل عام يتبن اأنه ميكن و�شعها يف الأمناط الآتية: 
احلاجات النف�شية: وهي احلاجات ذات الطابع النفعايل الوجداين، املتعلقة بالتكيف مع الذات، والتكيف مع 

الآخرين، وميكن تلخي�س اأهم احلاجات الإر�شادية النف�شية لدى الطلبة املوهوبن باحلاجة اإىل: 
العرتاف مبواهبهم وقدراتهم، واحرتام اأفكارهم غري التقليدية التي قد تبدو غريبة اأو �شاذة.  .1

فه��م ال��ذات، وال�شتب�ش��ار الذات��ي با�شتعداداته��م غري العادي��ة، واإدراك جوان��ب تفوقه��م اأو امتيازهم،   .2
وجوانب �شعفهم وقبولها. 

التعبري عن اأفكارهم والتنفي�س عن م�شاعرهم وانفعالتهم يف جو خاٍل من التهديد واخلوف من النبذ.   .3
الفهم املبني على التعاطف والتقدير وامل�شاندة، وعلى التقبل غري امل�شروط.   .4

ال�شعور بالأمن واملزيد من العناية والت�شجيع.   .5
بلورة مفهوم موجب عن الذات، وتقبلها والعمل على حتقيقها.   .6

ال�شتقاللية وتوكيد الذات.   .7
اأهداف واقعية كتقبل الأخطاء، والتعلم من خربة الف�شل، والتقييم املو�شوعي للذات.  .8

�شد الفجوة بن م�شتوى النمو العقلي والعاطفي للطالب املوهوبن.  .9
10.التخفي��ف م��ن احل�شا�شية املفرط��ة، واحلد النفعالي��ة، والنزعة الكمالية، واخل��وف الزائد من الف�شل، 

وم�شاعر القلق والإحباط، وامليل اإىل اإيالم الذات والإنطواء. 
احلاج��ات العقلية واملعرفية والتعليمة كما ذكرها القريطي )2005( اإن حاجات املوهوبن العقلية واملعرفية 
تختل��ف ع��ن حاجات الطلب��ة يف الف�شول العادية، فبالرغم من متيز املوهوب عل��ى اأقرانه اإل اأنه مازال هناك 

العديد من احلاجات ذات الطابع املعريف املتعلقة بالتح�شيل الدرا�شي، ومن اأهمها احلاجة اإىل: 
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ال�شتطالع وال�شتك�شاف والتجديد.   .1
اكت�شاب مهارات التعلم الذاتي، والدرا�شة امل�شتقلة، وا�شتثمار م�شادر التعلم واملعرفة.   .2

التعمق املعريف، واملهارات يف جمال املوهبة والتفوق.  .3
تعلي��م اأ�شالي��ب البح��ث العلم��ي، ومه��ارات حل امل�ش��كالت، واإج��راء امل�شروع��ات البحثية، واأ�ش���س اإجراء   .4

التجارب و�شبطها، وجتميع البيانات وت�شنيفها وحتليلها، وا�شتخال�س النتائج ومناق�شتها. 
معلم��ن م�شتنريي��ن مت�شاحم��ن ي�شتمتع��ون بالعم��ل م��ع املوهوب��ن واملتفوق��ن، ويتفهم��ون احتياجاتهم   .5

اخلا�شة. 
مواجهة امل�شكالت الدرا�شية، وتعلم مهارات ال�شتذكار اجليد، واإدارة الوقت وح�شن ا�شتثماره.   .6

التوجي��ه وامل�شاع��دة يف حتدي��د الأه��داف والختب��ارات الرتبوي��ة واملهني��ة املالئمة، مبا ي�شم��ن اأف�شل   .7
توظيف وا�شتثمار ممكن لطاقاتهم وا�شتدراكهم. 

بينما قطناين واملعادات )2009( اأكدوا على احلاجات العقلية واملعرفية التالية: 
تعليم مهارات التفكري امل�شتقل.   .1

حت�شن وتوزيع طرائق التدري�س.   .2
توفري اخلدمات الأ�شا�شية اخلا�شة باملوهبة، كاأدوات املو�شيقى واأدوات الر�شم وغريها.  .3

تعوي�س الوقت ال�شائع لهم باملدر�شة فيما يعود عليهم باملتعة.   .4
تنظيم امل�شابقات الطالبية كن�شاط حمفز وم�شجع للموهبة، ويعمل ب�شكل دائم على تنميتها.  .5

بينما احلاجات الأ�شرية خل�شها اأبو جري�س )1994( بالتايل: 
احلاج��ة اإىل تفاع��ل اأفراد الأ�ش��رة مع بع�شهم البع�س، مب��ا ي�شاعد الطفل املوه��وب للتعبري عن م�شاعره   .1

ال�شلبية والإيجابية بطرائق منا�شبة.
اإعطاء املوهوب احلق لأن يعي�س طفولته، واأل يطلب منه الكمال.  .2

اإ�شراكه يف امل�شوؤوليات الأ�شرية، حتى يتمكن من تنمية ال�شفات الجتماعية الالزمة.  .3
تعاون املدر�شة مع الأ�شرة لتحقيق ال�شحة النف�شية للموهوبن.  .4

توقعات الوالدين املقبولة من اأبنائهم املوهوبن.  .5
التوجي��ه والإر�ش��اد، وهنا يتمث��ل دور املر�شدين الرتبوين يف امل�شاهمة مب�شاع��دة الأهل عند اكت�شاف اأن   .6

لديهم طفال موهوبا.
كما اأ�شار القريطي )2005( للحاجات الجتماعية اأنها: احلاجات ذات طابع اجتماعي، كالقدرة على الندماج 
يف املجتم��ع، واكت�ش��اب مهارات التوا�شل م��ع الآخرين، ومن اأبرز احتياجات املوهوب��ن واملتفوقن الجتماعية 

احلاجة اإىل: 
الندماج الجتماعي وتكوين عالقات اجتماعية مثمرة مع الآخرين.   .1

اكت�شاب املهارات الجتماعية، والتوا�شل والتعاون والعمل اجلماعي.   .2
تفهم ال�شوابط واملحددات البيئية، وتقبل النظام واملعايري الجتماعية واحرتامها.   .3

اكت�شاب املهارات التوافقية، وكيفية مواجهة ال�شعوبات النفعالية والتعامل معها بال�شوابط.  .4
ومم��ا �شب��ق يالحظ العديد م��ن احلاج��ات الإر�شادية ل��دى املوهوبن م�شرتك��ة، ومتثل حاج��ات اأ�شا�شية لدى 
املوهوب��ن، وه��ذا ما اأكد علي��ه اأي�شًا كل من قطامي )2015(، وج��روان )2015(، حيث متثلت لديهم احلاجات 

الإر�شادية ب� تقدير الذات، وتدين التح�شيل الدرا�شي، والختيار املهني والدرا�شي، والأ�شري واملدر�شي.
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الدراسات السابقة:
تناول��ت درا�شة انديجانى )2005( احلاجات النف�شية للتالمي��ذ املوهوبن باملرحلة البتدائية باململكة 
العربي��ة ال�شعودي��ة، وهدفت الدرا�ش��ة اإىل حتديد احلاجات النف�شي��ة للتالميذ الذين ت��رتاوح اأعمارهم بن 
)13-10( �شن��ة، وكان��ت عين��ة الدرا�ش��ة )80( طالبًا م��ن التالميذ املوهوب��ن، وهم ميثلون ال�شف��وف الرابع، 
واخلام�س، وال�شاد�س ابتدائي من امل�شجلن يف مراكز املوهوبن، ومتو�شط اأعمارهم )11.4(، وتو�شلت الدرا�شة 
اإىل اأن ت�شني��ف احلاج��ات النف�شي��ة تت�شابه يف بع�س احلاج��ات، وتختلف يف البع�س الآخ��ر، فهناك حاجات 
بيولوجي��ة ته��دف اإىل ا�شتم��رار احلي��اة، وهناك حاج��ات نف�شي��ة، كتقدير ال��ذات، وحتقيق ال��ذات، والأمن، 

واتخاذ القرار، والثقة بالنف�س، وامل�شاعدة، واحلب.
وهدف��ت درا�ش��ة Porterا)2005( الدرا�شة ملعرفة احلاج��ات الجتماعية والنفعالي��ة املختلفة لدى الطلبة 
املوهوب��ن والعادي��ن، وك�شفت الدرا�شة اأن الطلبة املوهوبن لديهم حاجات اجتماعية وانفعالية خمتلفة عن 
الطلب��ة العادي��ن، فهم بحاجة اإىل توفري بع���س الأن�شطة التي ت�شاعدهم يف التكي��ف الجتماعي والعاطفي، 
واأه��م احلاج��ات الجتماعي��ة التي ظه��رت هي احلاج��ة اإىل بيئ��ة واأفراد داعم��ن، وقد تظه��ر لديهم ميول 
قيادي��ة، ول��ذا اأو�شت الدرا�شة املعلم��ن اأن يقوموا ببع�س الأعمال التي ت�شاعده��م يف اإظهار جانب القيادة يف 
�شخ�شياته��م، اإ�شاف��ة اإىل احلاج��ة لالندم��اج يف املحيط الجتماعي الذي��ن يعي�شون فيه �ش��واء يف املدر�شة اأو 
الأ�ش��رة، اأو ال�ش��ارع، كما اأ�ش��ارت الدرا�شة اإىل اأن اأهم احلاج��ات النفعالية لدى الطلب��ة املوهوبن رغبتهم يف 
تكوي��ن مفهوم اإيجابي عن الذات، والرغبة يف ال�شع��ور بالر�شا عنها، وال�شعور بال�شيق والغرتاب النف�شي بن 

اأقرانهم.
اأم��ا درا�ش��ة اجلن��دي )2010( فق��د هدفت التع��ّرف اإىل احتياج��ات الأطف��ال املوهوبن واملتفوق��ن عقليًا يف 
مدار�س حمافظة اخلليل يف فل�شطن، وحاولت الدرا�شة الإجابة عن الأ�شئلة الآتية: ما احلاجات الإر�شادية 
النف�شي��ة الت��ي يحتاجه��ا الأطف��ال املوهوبون واملتفوق��ون عقلًيا، كم��ا تك�شف عنه��ا اأدوات الدرا�ش��ة املطبقة 
عل��ى عينة الدرا�شة؟ . وه��ل تختلف هذه احلاجات الإر�شادية النف�شية باخت��الف بع�س املتغريات امل�شتقلة ) 
نت عينة الدرا�شة من  كال�ش��ف الدرا�شي – واجلن�س – والو�ش��ع القت�شادي – نوع التن�شئة الأ�شرية(؟ . وتكوَّ
)145( طف��اًل وطفل��ة، تراوحت اأعمارهم بن )12 - 16( �شنة، مت اختياره��م وفًقا ملعايري املعدلت املدر�شية، 
وتر�شي��ح اإدارات املدار���س، وتطبيق بع���س الختبارات الفرعي��ة لختبار وك�شلر )WISC( ل��ذكاء الأطفال، 
��ا من اأعرا�س  وذل��ك للتحقق م��ن �شدق طريقة الختب��ار. وا�شتخدم الباحث ا�شتم��ارة مكونة من )40( عر�شً
امل�شكالت التي يواجهها – عادة – الطلبة املوهوبون، اإذ مت بناوؤها بعد مراجعة الدرا�شات العربية والأجنبية، 
ومت تكيي��ف فقراتها لتنا�شب عينة الدرا�شة يف البيئ��ة الفل�شطينية، كما مت ا�شتخدام بوؤر النقا�س ل�شتي�شاح 
النتائ��ج الت��ي تو�شلت اإليها الدرا�شة. واأ�شف��رت الدرا�شة عن اأهم حاجات الطلب��ة املوهوبن واملتفوقن عقليًا 
الإر�شادي��ة والنف�شي��ة تكم��ن يف مواجه��ة املل��ل من احل�ش���س، ويف كيفية تنمية ح��ب ال�شتط��الع وا�شتك�شاف 
البيئ��ة، ويف توف��ري ما يحتاجون اإليه من اأدوات ومواد، ويف مواجهة توقعات الأهل العالية، ويف مواجهة القلق 
م��ن الختب��ارات، كما اأ�شف��رت نتائج الدرا�شة عن ف��روق يف درجات احلاجات الإر�شادية، وفق��ًا للجن�س ل�شالح 
الإن��اث، ووفقًا لنوع التن�شئ��ة القائمة على الدلل، ووفقًا لل�شف الدرا�شي ل�شال��ح الطلبة يف ال�شفوف الأعلى، 

فيما مل تكن هناك فروق ذات دللة يف متغريي مكان ال�شكن والو�شع القت�شادي لأ�شرة الطالب املوهوب. 
وتناولت درا�شة ح�شونة )2011( م�شكالت وحاجات الطلبة املوهوبن و�شفاتهم ال�شلوكية يف منطقة الق�شيم، 
حيث تكونت عينة الدرا�شة من )251( طالًبا من الطلبة املوهوبن امل�شجلن مبركز رعاية املوهوبن مبنطقية 
الق�شيم، ومت ا�شتخدام مقيا�س م�شكالت الطلبة املتميزين وغري املتميزين، ومقيا�س ال�شمات ال�شلوكية للطلبة 
املوهوب��ن، واأ�ش��ارت النتائ��ج اإىل اأن جم��الت م�شكالت الطلب��ة املوهوبن قد ج��اء ترتيبها تنازلي��ًا تبعًا لقيم 
املتو�ش��ط الن�شبي لكل جمال كما يلي: جم��ال امل�شكالت النفعالية، يليه جمال م�شكالت الن�شاطات، يليه جمال 
امل�ش��كالت الأ�شرية، يليه جمال امل�شكالت ال�شحية، ثم جمال امل�شكالت الجتماعية، وقد جاء جمال امل�شكالت 

املدر�شية يف املركز الأخري.
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وبين��ت درا�ش��ة Bate، Clark وRileyا)2012( اأن الطلبة املوهوبن لديه��م احتياجات عاطفية واجتماعية 
خمتلفة عن اأقرانهم، فهم يحتاجون اإىل الدعم العاطفي اأكرث من غريهم من الطلبة، واأو�شحت النتائج اأن اأهم 
احلاجات الجتماعية لديهم هي تكوين عالقات و�شدقات وتعاون واندماج مع الآخرين. وك�شفت الدرا�شة اأن 
اأه��م احلاجات النفعالية الت��ي يحتاج لها الطلبة املوهوبون هي املتطلبات الالزم��ة لإ�شباع اجلانب الوجداين 
والنف�شي لديهم، ومنها احلاجة اإىل ال�شتب�شار الذاتي مبوهبتهم واإدراكهم لها، واحلاجة اإىل احرتام ف�شولهم 
واأ�شئلته��م التحليلي��ة، واحلاجة اإىل املزيد من الرعاية املتخ�ش�شة، واحلاج��ة اإىل املزيد من تقدير الآخرين 

لهم، واحلاجة اإىل ال�شتقالل يف �شخ�شياتهم، وتوكيد الذات، بالإ�شافة اإىل حاجتهم للحب. 
وهدف��ت درا�ش��ة خميم��ر )2013( اإىل الك�ش��ف ع��ن احلاج��ات النف�شي��ة والجتماعي��ة والرتبوي��ة للطلب��ة 
املوهوب��ن م��ن وجه نظرهم ومن وجه��ة نظر معلميهم يف مدينة غ��زة، ومعرفة الف��روق يف احلاجات النف�شية 
والجتماعي��ة والرتبوي��ة من وجهة نظر املعلمن واملعلمات ونظر الطلب��ة املوهوبن. ولتحقيق هدف الدرا�شة 
ا�شتخ��دم الباح��ث املنه��ج الو�شفي التحليلي، وق��ام ببناء ا�شتبان��ة مكونة من )43( فق��رة، موزعة على ثالثة 
اأبعاد هي: احلاجات النف�شية، والجتماعية، والرتبوية. وبلغت عينة الدرا�شة )50( معلما ومعلمة، و)100( 
طالب وطالبة، ومت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�شيطة، من مدر�شة ال�شهيد يا�شر عرفات للموهوبن يف 
مدين��ة غزة. ومن اأهم النتائج اإىل تو�شلت اإليه��ا الدرا�شة وجود العديد من احلاجات النف�شية والجتماعية 
والعقلية التي يحتاج اإليها املوهوبون، حيث اإنهم يحتاجون اإىل التدريب والتوجيه والإر�شاد، ول توجد فروق 

ذات دللة اإح�شائية بن ا�شتجابة املعلمن واملعلمات والطالب والطالبات يف حتديد هذه احلاجات. 
بينم��ا هدفت درا�شة احلجرية )2014( التعّرف اإىل احلاج��ات النف�شية للطلبة املتفوقن حت�شيليًا يف ال�شف 
احل��ادي ع�ش��ر م��ن التعليم ما بع��د الأ�شا�شي مبنطق��ة �شم��ال ال�شرقية ل�شلطنة عم��ان، فقد حاول��ت الدرا�شة 

الإجابة عن الأ�شئلة الآتية: 
ما درجة �شدة احلاجات النف�شية للطلبة املتفوقن وما درجة ترتيبها؟ هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية 

بن احلاجات الجتماعية للوالدين، ودخل الأ�شرة؟. 
وق��د ق��ام الباحثن  مب�شح �شام��ل للمتفوقن يف ال�شف احل��ادي ع�شر يف جميع مدار�س التعلي��م اأي: احلا�شلن 
2008 - 2009، وقد بلغ عدده��م )120( طالبًا وطالبة، وبعد  % فما فوق حت��ى نهاية العام  عل��ى ن�شب��ة 90 
حتلي��ل النتائج بوا�شطة الو�شائل الإح�شائية املنا�شب��ة اأظهرت النتائج اأن اأول حاجة يحتاجها املتفوقون هي 
احلاجة اإىل وجود معلمن مت�شاحمن ومرنن، يفهمون احلاجات اخلا�شة للطلبة املتفوقن، واحلاجة الثانية 
ه��ي: زي��ادة التح�شيل الأكادمي��ي، اأما الثالثة فهي امل�شاع��دة يف ا�شتثمار تفوقي وطاقات��ي بطريقة م�شتمرة. 
اأم��ا ع��ن ترتيب املج��الت فكانت احلاجات النف�شية يف املرتب��ة الأوىل، واحلاجات املهني��ة يف املرتبة الثانية، 
تليه��ا احلاج��ات املعرفية، ثم احلاجات النفعالي��ة، واأخريًا احلاجات الجتماعية. كم��ا اأظهرت النتائج عدم 
وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�شائية يف احلاجات النف�شية للطلبة املتفوقن تع��زى للمتغريات التالية: ) النوع 
الجتماع��ي، امل�شتوى التعليمي ل��الأم، احلالة الجتماعية للوالدين(، بينما توجد فروق ذات دللة اإح�شائية 
ب��ن احلاج��ات املعرفية تبعًا للم�شت��وى التعليمي لالأب، ووجود فروق ذات دلل��ة اإح�شائية يف جمال احلاجات 
املهني��ة، وجم��ال احلاج��ات الجتماعي��ة، ويف الدرجة الكلي��ة للمقيا�س للحاج��ات النف�شية تبًع��ا ملتغري دخل 

الأ�شرة.
وهدف��ت درا�شة الدحادحة، احلارثي، وكاظم )2015( اإىل ا�شتك�شاف م�شتوى احلاجات الإر�شادية لدى طلبة 
احللق��ة الثاني��ة، والتعلي��م ما بعد الأ�شا�ش��ي، واآبائه��م، ومعلميهم، يف �شلطنة عم��ان، وفقًا لعدد م��ن املتغريات، 
ولتحقي��ق ذلك الهدف مت اختيار عينة ع�شوائية، تكون��ت من )10134( فردًا، بواقع )5371( طالبًا وطالبة، 
)3276( اأب��ًا، و)1487( معلم��ًا م��ن جمي��ع حمافظات �شلطنة عم��ان الإحدى ع�شرة، حي��ث مت تطبيق مقيا�س 
احلاج��ات الإر�شادي��ة عل��ى اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة، وظه��رت العديد م��ن النتائج منه��ا: اأن م�شت��وى احلاجات 
الإر�شادي��ة ق��د جاء ت يف املدى املرتفع، واأظه��رت النتائج اأي�شًا اأن هناك فروق��ًا يف متو�شط درجات احلاجات 
الإر�شادية، وكانت الفروق ل�شالح الإناث، وحمافظة كل من الو�شطى، و�شمال الباطنة، وظفار، وم�شقط ل�شالح 
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املعلم��ن واأولي��اء الأمور، وال�شفوف ال�شابع والتا�شع والثاين ع�شر، ل�شالح الآباء واملعلمن الذين تقل اأعمارهم 
فوق.  فما   )% عن )50( �شنة، ول�شالح الطلبة احلا�شلن على معدلت مرتفعة )80 

التعقيب على الدارسات السابقة:
م��ن خ��الل ا�شتعرا�س الدار�ش��ات ال�شابقة يالحظ اأنها اهتم��ت مبو�شوع احلاجات الإر�شادي��ة لفئة املوهوبن، 
وبع���س الدرا�شات اهتمت بفئة املوهوبن واملتفوقن يف نف�س الوقت، بينما غالبية الدرا�شات ركزت على عينة 
املوهوب��ن الذي��ن يلتحقون مبدار�س خا�ش��ة بهم الذين مت ت�شخي�شهم واختيارهم بن��اًء على معايري علمية من 
قبل الإدارات الرتبوية، وقد تنوعت الدرا�شات يف الأهداف التي �شعت لتحقيقها، وبناًء عليها تعددت النتائج 
الت��ي تو�شل��ت له��ا ح�شب م��كان الدرا�شة والفئ��ة امل�شتهدف��ة، والأهداف امل��راد حتقيقها، لكن غالبي��ة النتائج 
اأظه��رت وج��ود حاجات اأ�شا�شي��ة اإر�شادية لفئ��ة املوهوبن، كما ظهرت ف��روق بن احلاج��ات وبع�س املتغريات 

الأخرى مثل: النوع، العمر، امل�شتوي التعليمي للوالدين.
وانطالق��ُا م��ن النتائج الدرا�شات ال�شابقة التي تعترب اخلط��وة الأوىل لأي درا�شة لحقة، حيث مت ال�شتفادة 
م��ن الإط��ار النظري لكل درا�شة، ومن اأهدافها، واأدواتها، ونتائجها، وبناء عليه تاأتي الدرا�شة احلالية للتعّرف 
اإىل احلاج��ات الإر�شادي��ة للطالب املوهوبن باملرحلة الثانوي��ة، التابعن للهيئة القومي��ة لرعاية املوهوبن، 

وعالقة هذه احلاجات الإر�شادية ببع�س املتغريات الأخرى. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�شة: 
يف الدرا�شة احلالية مت ا�شتخدام املنهج الو�شفي، حيث يعترب املنهج املنا�شب لو�شف الظاهرة وحتليلها.

جمتمع الدرا�شة: 
يتمث��ل جمتم��ع الدرا�ش��ة احلالية مبجموع��ة املدار���س الثانوية التابع��ة للهيئ��ة القومية لرعاي��ة املوهوبن 
اخلرط��وم بولي��ة  تعليمي��ة  مناط��ق  ث��الث  عل��ى  موزع��ة  مدار���س   )3( وعدده��ا  اخلرط��وم،  ولي��ة   يف 
) اأم درم��ان - بح��ري - اخلرطوم (، ويبلغ ع��دد الطالب امللتحقن فيها )258( من الذكور والإناث كما هو مبن 

يف اجلدول )1(.
جدول )1(: عدد طالب املدار�س الثانوية للموهوبني بوالية اخلرطوم 2018-2017م

منطقةاملدر�شة
الف�شل/ اإناثالف�شل / ذكور

املجموع
الثالثالثاينالأولالثالثالثاينالأول

1318131315779اخلرطومحممد �شيد حاج
12181511191691بحرىعبد اهلل الطيب
2113201591088اأم درمانالتيجاين املاحي

464948394333258املجموع

عينة الدرا�شة: 
اعتم��د الباحث��ان اأ�شل��وب امل�شح ال�شامل ملجتم��ع الدرا�شة احلالي��ة البالغ عددهم )258(، وق��د نفذ الباحثان 

اخلطوات التالية يف توزيع العينة: 
)10( ط��الب كعين��ة ا�شتطالعي��ة، بغر���س معرفة و�ش��وح تعليمات املقيا���س، واملدة الزمني��ة امل�شتغرقة   -

لالإجابة، وحذف اأي فقرات غري مفهومة اأو غري وا�شحة.
)50( طالبًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية كعينة اأ�شا�شية لفقرات املقيا�س يف �شورته الأولية،   -

وكان الهدف منها اإيجاد القوة التمييزية لفقرات املقيا�س وح�شاب ال�شدق والثبات.
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)198( طالب��ًا وطالب��ة كعينة نهائي��ة اأو تطبيقية من املجتمع الأ�شلي، وق��د مت توزيع العينة على ثالث   -
مناط��ق تعليمي��ة بولية اخلرطوم، وبع��د توزيع ال�شتمارات وج��د )18( طالبا وطالب��ة متغيبن اأثناء 
تطبي��ق ال�شتبي��ان، كما مت ا�شتبع��اد )8( ا�شتم��ارات لأنها غري مكتمل��ة الإجابة، فاأ�شبح الع��دد النهائي 

للعينة )172( طالبًا وطالبة. 
خ�شائ�س العينة: 

جدول )2(: خ�شائ�س عينة الدرا�شة ح�شب النوع )ن = 172(

الن�شبة املئويةالتكرارالنوع
%86ذ  50
%86اأ  50

%172املجموع  100

جدول )3(: خ�شائ�س عينة الدرا�شة ح�شب العمر )ن = 172(

الن�شبة املئويةالتكرارالعمر/ال�شنة
1318%  10.5
1455%  32.0
1559%  34.3
1640%  23.3

%172املجموع  100

جدول )4(: خ�شائ�س اأفراد العينة ح�شب ال�شف الدرا�شي )ن = 172(
الن�شبة املئويةالتكرارال�شف/الثانوي

%57االأول  33.1
%60الثاين  34.9
%55الثالث  32.0

%172املجموع  100

جدول )5(: خ�شائ�س اأفراد العينة ح�شب املدر�شة )ن = 172(

الن�شبة املئويةالتكرار املدر�شة
%56حممد �شيد حاج  32.6
%60عبداهلل الطيب  34.9
%56التيجاين املاحي   32.6

%172املجموع  100

اأداة الدرا�شة: 
ان�شجام��ًا م��ع هدف الدرا�ش��ة احلالية فقد مت بناء مقيا���س احلاجات الإر�شادية لتحقيق ه��دف الدرا�شة، ومت 

اتباع اخلطوات التالية:
الرجوع اإىل الأدبيات واملراجع النف�شية املخت�شة بعلم ال�شخ�شية والآراء النظرية التي تناولت مو�شوع   .1

احلاجات النف�شية للموهوبن، والدرا�شات ال�شابقة.
املقايي���س النف�شي��ة الت��ي �شممت من اأج��ل قيا�س احلاج��ات النف�شية منه��ا: ا�شتبانة اجلن��دي )2010(   .2
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احلاج��ات الإر�شادي��ة النف�شي��ة لطلب��ة املرحل��ة الأ�شا�شي��ة. ا�شتبان��ة الروي�ش��دي ) 2013( احلاج��ات 
الإر�شادية لطلبة احللقة الثانية من التعليم الأ�شا�شي. ا�شتبانة اأبو زيتون )2014( احلاجات الإر�شادية 

لدى الطلبة املوهوبن يف مرحلة التعليم املتو�شط.
اإج��راء درا�ش��ة ا�شتطالعي��ة عل��ى عينة م��ن املوهوبن من غ��ري عينة الدرا�ش��ة بلغ عدده��ا )10( طالب   .3
وطالب��ات، وذلك لغر�س جم��ع عبارات بناء ال�شتبيان، وبناء على ما تق��دم من حتديد حماور ال�شتبانة 

والفقرات املنا�شبة يف كل حمور، وت�شمنت هذه ال�شتبانة:
معلومات �شخ�شية عن الطالب ت�شمل: )ال�شم، النوع، ال�شف الدرا�شي، ا�شم املدر�شة(.  -

مت اختي��ار احلاج��ات الت��ي تنا�شب مو�ش��وع الدرا�شة، واختي��ار الفقرات املنا�شبة ل��كل حمور، ومتثلت   -
باملحاور )النف�شي، املدر�شي، الجتماعي، املهني، ال�شحي، الأ�شري(.

نت ال�شتبانة من )72( فقرة، وقد  مت توزيع الفقرات على املجالت ال�شتة لال�شتبانة، وعليه فقد تكوَّ  -
اعتمد الباحثان على التدرج اخلما�شي لالإجابة موزعة ابتداء من 5-1 )بدرجة قليلة جًدا، بدرجة 

قليلة، بدرجة متو�شطة، بدرجة كبرية، بدرجة كبرية جدًا(. 
جدول )6(: يوزع فقرات املقيا�س الكلية )72( على كل جمال من جماالت املقيا�س

العددالفقراتاملجال
48النف�شي  -  72  -  67  -64  -53  -50  -44  -39  -35  -30  -23  19  -  14  -  114
71املدر�شي  -60  -56  -47  -43  -40  -36  -31  -27  -24  -20  -15  -12  -9  -5  -  216

68االجتماعي  -65  -61  -54  -45  -41  -32  -26  -17  -6  -  411
70املهني  -66  -58  -52  -34  -25  -16  -10  -  39

63ال�شحي   -  57-  51-  49-  37-  28-  22-  13-  89
69االأ�شرى  -  62  -  59-  55-  46-  42-  38-  33-  29-  21-  18-  11-  713

اخل�شائ�س ال�شايكومرتية للمقيا�س:
اأوًل: ال�ش��دق الظاهري: ا�شتخدم يف البداي��ة اأ�شلوب التحكيم لتحديد ال�شدق الظاهري لفقرات املقيا�س، اإذ 
 مت عر���س املقيا���س يف �شورته الأولية املكون من )78( فقرة عل��ى )7( حمكمن من عدة جامعات يف اخلرطوم 
) اخلرط��وم – النيل��ن – ال�ش��ودان للعل��وم والتكنولوجي��ا – اأفريقي��ا(، وبع��د جم��ع اآراء املحكم��ن وحتليلها، 
ا�شتخ��دم الباحث��ان حل�شاب ال�شدق الظاه��ري للمقيا�س طريقة الن�شب املئوية لتقدي��رات املحكمن وعددهم 
)7(، ومبقت�شاها اعتربت الفقرة التي ح�شلت على ن�شبة )80 %( وما فوق مقبولة و�شاحلة لقيا�س احلاجات 
الإر�شادي��ة، ويف �شوء القيم��ة املحكية التي تبناها الباحثان مت قبول )72( فق��رة ورف�س)6( فقرات، واأي�شًا 
بن��اء عل��ى املالحظات ومقرتحات املحكمن مت��ت اإعادة �شياغة بع�س الفقرات بحيث تك��ون منا�شبة، واإ�شافة 

بع�س الفقرات للمقيا�س، واإعادة ترتيب الفقرات ح�شب اأولوياتها واأهميتها يف كل جمال على حدة.
ثاني��ًا: ال�ش��دق التكوين��ي: ملعرفة خ�شائ�س الفق��رات باملقيا�س مبجتم��ع الدرا�شة احلالي��ة مت تطبيق �شورة 
ا مت  املقيا���س املعدل��ة بتوجيه��ات املحكم��ن واملكونة م��ن )72( فقرة على عين��ة اأولية حجمه��ا )50( مفحو�شً
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�شة، وبعد ت�شحيح ال�شتجابات وحتليلها ل�شتخراج الت�شاق 
الداخل��ي مت احل�ش��اب بوا�شط��ة معام��ل ارتب��اط بري�شون بن درج��ات كل فقرة م��ع الدرجة الكلي��ة للمقيا�س 

الفرعي الذي تقع حتته الفقرة املعنية، واجلدول التايل يو�شح نتائج هذا الإجراء. 
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جدول )7(: معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية باملقيا�س )ن = 50(

احلاجات النف�شية الإر�شادية
املجال الأ�شرياملجال املهنياملجال ال�شحياملجال الجتماعياملجال الدرا�شياملجال النف�شي

الرتباطالبندالرتباطالبندالرتباطالبندالرتباطالبندالرتباطالبندالرتباطالبند
1.4382.3724.5728.6703.3357.430

14.5535.4146.56213.62910.32911.710
19.5409.42017.47822.65516.57518.517
23.45012.47026.39428.50325.46721.567
30.35815.61132.36937.39334.53829.673
35.48320.39341.47749.52552.47633.551
39.49124.43745.35351.70158.52338.695
44.52227.25854.45757.58666.50442.566
48.25631.55861.46863.70670.20746.544
50.44536.41665.56955.455
53.62240.28568.57559.445
64.42243.36462.512
67.23547.50069.482
72.52056.446

60.443
71.629

يالحظ من اجلدول )7( اأن معامالت ارتباطات جميع الفقرات دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.05(، واأن جميع 
الفقرات تتمتع ب�شدق بنائي منا�شب. 

الثبات:
يتحقق الثبات اإذا كانت فقرات املقيا�س تعنى املفهوم نف�شه، وملعرفة الثبات للدرجة الكلية للمقيا�س يف �شورته 
النهائي��ة املكونة من )72( فقرة يف جمتمع الدرا�شة احلالي��ة، مت تطبيق معادلة التجزئة الن�شفية بوا�شطة 
معادل��ة )�شبريمان ب��راون(، كما مت اأي�ش��ًا ا�شتخدام الت�شاق الداخل��ي بوا�شطة معادل��ة )الفاكرونباخ( على 

بيانات العينة الأولية، فبيَّنت نتائج هذا الإجراء من خالل النتائج املعرو�شة يف اجلدول )8(.
جدول )8(: نتائج معامالت الثبات لالأبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقيا�س

عدد الفقراتاملقايي�س الفرعية
اخل�شائ�س ال�شايكومرتية

�س . ب)األفا كرونباخ(
14.771.871املجال النف�شي
16.745.854املجال الدرا�شي

11.687.814املجال االجتماعي
9.828.906املجال ال�شحي
9.697.822املجال املهني

13.755.860املجال االأ�شري
72.870.930احلاجات االإر�شادية
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يالح��ظ م��ن اجلدول )8( اأن جميع املجالت املعتمدة يف اأداة الدرا�شة قد ح�شلت على معامالت ثبات مرتفعة 
ومنا�شبة لأغرا�س هذه الدرا�شة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
اأوًل: النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول: ما ال�شمة العامة للحاجات الإر�شادية للطلبة املوهوبن مبدار�س ولية 
اخلرط��وم؟ ولالإجاب��ة عن هذا ال�ش��وؤال مت ا�شتخ��دام املتو�شطات احل�شابي��ة والنحراف املعي��اري، والختبار 

التائي ملعرفة ال�شمة العامة لالحتياجات النف�شية الإر�شادية والتي ظهرت كالتايل:
جدول )9(: اختبار )ت( ملجتمع واحد ملعرفة ال�شمة املميزة للحاجات النف�شية االإر�شادية

 حجماملتغريات
العينة

 املتو�شط
املحكي

 الو�شط
احل�شابي

 النحراف
 درجةقيمة )ت(املعياري

احلرية
 القيمة

الحتمالية
ال�شتن�ت���اج

ال�شمة

تت�شم باالنخفا�س2.612171.010-1724240.01749.95397املجال النف�شي

تت�شم باالنخفا�س2.949171.004-1724845.459311.29993املجال الدرا�شي

تت�شم باالنخفا�س4.026171.000-1723330.15129.27994املجال االجتماعي

تت�شم باالرتفاع1722728.30818.223012.086171.038املجال ال�شحي

تت�شم باالنخفا�س2.527171.012-1722725.65706.96892املجال املهني

تت�شم بالو�شطية1723939.564010.40307.711171.478املجال االأ�شري

تت�شم بو�شطية 1.797171.074-172216209.12249.94317احلاجات االإر�شادية
منخف�شة

ويتبن من اجلدول )9( اأن ال�شمة العامة للحاجات الإر�شادية لدى الطلبة املوهوبن ات�شمت بالختالف لدى 
اأف��راد العين��ة، حيث نالحظ م��ن اجلدول اأن بع���س ال�شمات كانت منخف�ش��ة، مثل احلاج��ات الدرا�شية، حيث 
بل��غ املتو�ش��ط احل�شاب��ي )45.4(، وانحراف معي��اري )11.2(، ثم جاءت احلاجات النف�شي��ة مبتو�شط ح�شابي 
)40.0(، وانح��راف معي��اري )9.9(، وج��اءت يف املرتب��ة الثالث��ة احلاج��ات الجتماعي��ة مبتو�ش��ط ح�شاب��ي 
)30.1(، وانح��راف معي��اري )9.2(، واأخ��ريًا احلاج��ات املهنية مبتو�ش��ط ح�شابي )25.6(، وانح��راف معياري 

 .)6.92(
وه��ذه النتائج ج��اءت مت�شابهة اإىل حدٍّ ما يف مو�شوع تباين احلاجات م��ع درا�شة ح�شونة )2011(، احلجرية 
ا Porter ا )2005(، ودرا�ش��ة خميم��ر )2015(، بينم��ا مل توج��د درا�ش��ات  )2014(، .Bate et alا )2012(، 
اختلف��ت م��ع النتيج��ة احلالي��ة، فم��ن خ��الل اجل��دول يت�ش��ح اأن ه��ذه احلاج��ات ات�شمت ل��دى اأف��راد العينة 
بالنخفا�س، والأمر قد يرجع اإىل اأن الربامج الإر�شادية املنفذة يف املدار�س تغطى هذه اجلوانب لدى الطلبة، 
فم��ن خالل مالحظ��ة الباحث��ن وج��دا اأن الأخ�شائين النف�شي��ن العامل��ن يف املدار�س متخ�ش�ش��ن باجلانب 
النف�ش��ي والإر�ش��ادي، واأي�شًا يخ�شع��ون للتدريب امل�شتمر من قب��ل الهيئة القومية لرعاي��ة املوهوبن، ولديهم 
خط��ة �شنوي��ة موحدة تقوم الهيئة بالإ�شراف عل��ى تطبيقها، وتقييمها ب�ش��كل دوري، بينما ات�شمت احلاجات 
ال�شحية بالرتفاع، حيث بلغ املتو�شط احل�شابي )28.3(، وانحراف معياري )8.2(، وهى ال�شمة الوحيدة الذي 
ارتفع��ت م��ن بن بقية احلاجات الأخرى، وقد يرجع ال�شبب اإىل غياب الربام��ج والأن�شطة املدر�شية ال�شفية، 
وغ��ري ال�شفية داخل املدر�ش��ة، وخارجها، وينجم عن هذه الأ�شباب اأي�شًا غياب اجلوانب الإر�شادية التي تعنى 
بهذه احلاجة، خا�شة واأن طلبة املرحلة الثانوية يعتربون يف نهاية مرحلة املراهقة تقريًبا وم�شارف ال�شباب، 
وهن��اك كث��ري من التغ��ريات ال�شحية والنفعالي��ة والوجدانية التي مازالت حتدث لهم، وه��م يف اأم�س احلاجة 
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جلوان��ب اإر�شادية تعن��ى بهذا اجلانب، وتعمل على تغطي��ة النق�س لديهم، اأما �شمات املج��ال الأ�شرى فات�شمت 
بالعت��دال اأو الو�شطي��ة، حيث بلغ املتو�شط احل�شاب��ي )39.5(، وانحراف معي��اري )10.4(، وهنا تبن وجود 
احلاج��ة ل��دى ال�شباب يف هذا املجال بعد املج��ال ال�شحي، وهذا يدل على اأن التدخ��ل الإر�شادي حلل م�شكالت 
الطلب��ة الأ�شري��ة مازالت ب�شيط��ة وحتتاج اإىل تدخ��ل اأكرب، وهذا م��ا اأكدته درا�شة تق��ومي رعاية املوهوبن 
مبدار���س القب���س، حيث اأ�شارت النتائج اإىل اأن الإر�شاد املدر�شي مل متتد عالقاته لداخل الأ�شر، بل هو يف اإطار 
الي��وم الدرا�شي، ويتم عن طريق املقاب��الت واللقاءات الدورية والن�شرات الإر�شادية والربامج التثقيفية التي 
ي�ش��ارك بها الآباء داخل املدر�شة )�شوار الذه��ب، 2006، 245(، ويعود الأمر اإىل طبيعة البيئة الجتماعية، 
فكث��ري م��ن الطلبة لديه م�ش��كالت اأ�شرية، واأهمها م�ش��كالت )امل�شتوى القت�شادي املت��دين يف الأ�شرة، وحالت 
الطالق، وغياب اأحد الوالدين(، فمن خالل مقابلة الخت�شا�شن يف املدار�س وجد الباحثان اأن اأغلب م�شكالت 
الطلب��ة املوهوب��ن يف املدار�س م�ش��كالت اأ�شرية، واقت�شادية، كما اأكد الخت�شا�شي��ون اأن هناك حالت لتهرب 

الطلبة من املدر�شة نتيجة لهذه الأ�شباب. 
وم��ن املالح��ظ اأن ال�شمة العامة ل��كل جمالت املقيا�س ات�شم��ت بالو�شطية الأق��رب اإىل النخفا�س، حيث بلغ 
املتو�ش��ط احل�شاب��ي )209.1(، وانحراف معي��اري )49.9(، وهذا يعنى وجود حاجات نف�شي��ة اإر�شادية بن�شب 
��د احتياجًا لربامج اإر�شادي��ة لتغطية احلاجات الت��ي ظهرت مرتفعة  خمتلف��ة ل��دى اأفراد العين��ة، والذي يولِّ
اأو و�شطي��ة، ومتابع��ة احلاج��ات التي ظه��رت ب�شكل منخف���س، وبهذا يكون ق��د حتقق الفر���س الأول من هذه 

الدرا�شة. 
ثاني��ًا: الإجاب��ة ع��ن ال�شوؤال الثاين: ه��ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�شائي��ة بن احلاج��ات الإر�شادية لدى 
الطلبة يف مدار�س املوهوبن بولية اخلرطوم وبع�س املتغريات )النوع – العمر – ال�شف الدرا�شي - املدر�شة(، 
ولتحقي��ق ه��ذا ال�شوؤال مت حتلي��ل النتائج با�شتخ��دام الختبار التائ��ي لعينتن مت�شاويت��ن يف احلجم ملعرفة 

الفروق يف املتغريات التالية:
اأوًل النوع: 

جدول )10(: اختبار )ت( لعينتني مت�شاويتني يف احلجم ملعرفة الفروق بني متغري النوع

 جمموعتياملتغي�ر
املقارنة

 حجم
العينة

 الو�شط
احل�شابي

 النحراف
املعياري

قيمة 
)ت(

 درجة
احلرية

 القيمة
ال�شتنت�اجالحتمالية

املجال النف�شي
8639.860510.24082ذكور

ال توجد فروق206-170.837.
8640.17449.71620اإناث

املجال الدرا�شي
8644.918611.27539ذكور

ال توجد فروق626-170.532.
8646.000011.36455اإناث

املجال االجتماعي
8631.09309.19031ذكور

ال توجد فروق1.334170.184
8629.20939.32690اإناث

املجال ال�شحي
8627.98848.36026ذكور

ال توجد فروق509-170.611.
8628.62798.11976اإناث

املجال املهني
8625.83727.44053ذكور

ال توجد فروق338170.736.
8625.47676.50199اإناث

املجال االأ�شري
8639.500010.25757ذكور

ال توجد فروق080-170.936.
8639.627910.60638اإناث

احلاجات النف�شية 
االإر�شادية

86209.20251.17486ذكور
ال توجد فروق011170.992.

86209.12248.98077اإناث
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ويالح��ظ م��ن اجل��دول )10( اأنه ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�شائية ب��ن احلاجات النف�شي��ة والإر�شادية 
ومتغ��ري الن��وع، �شواء لكل جمال من جمالت املقيا�س، اأو على م�شت��وى املجالت النف�شية الإر�شادية ككل، وهذه 
النتيج��ة جاءت متفقة م��ع درا�شة احلجرية )2014(، ودرا�شة خميم��ر )2013(، بينما جاءت هذه النتيجة 
خمتلفة مع درا�شة اجلندي )2010(، ودرا�شة الدحادحة واآخرين )2015(، وقد يرجع تف�شري هذه النتيجة 
اإىل اأن الأخ�شائي��ن يف املدار���س ينفذون برامج اإر�شادية موحدة لكل من اجلن�شن الذكور والإناث، فمن خالل 
مالحظة الباحثن توجد اخت�شا�شية يف كل مدر�شة لالإناث، واأي�شًا اخت�شا�شي للذكور )عدا مدر�شة التيجاين 

املاحي اأم درمان(، ولكنها تقوم بعملها ب�شكل جيد، وتعمل على �شد الفراغ.
ثانيًا العمر:

جدول )11(: اختبار )ANOVA( حتليل التباين االأحادي ملعرفة الفروق يف متغري العمر

درجة جمموع املربعاتم�شدر التبايناملتغري
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة 
النتيجةالحتمالية)ف(

املجال النف�شي
115.339338.446بني املربعات

ال توجد 384.765.
فروق  16827.609168100.164داخل املربعات

16942.948171املجموع

املجال الدرا�شي
112.444337.481بني املربعات

ال توجد 290.833.
فروق  21722.271168129.299داخل املربعات

21834.715171املجموع

املجال االجتماعي
143.127347.709بني املربعات

ال توجد 550.649.
فروق  14582.94316886.803داخل املربعات

14726.070171املجموع

املجال ال�شحي
79.536326.512بني املربعات

ال توجد 388.762.
فروق  11483.13216868.352داخل املربعات

11562.669171املجموع

املجال املهني
33.180311.060بني املربعات

ال توجد 225.879.
فروق  8271.58216849.236داخل املربعات

8304.762171املجموع

املجال االأ�شري
75.186325.062بني املربعات

ال توجد 228.877.
فروق ر 18431.110168109.709داخل املربعات

18506.297171املجموع

احلاجات االإر�شادية
1362.6693454.223بني املربعات

ال توجد 179.910.
فروق  425166.0921682530.751داخل املربعات

426528.762171املجموع

ويالح��ظ م��ن اجل��دول )11( بع��د حتلي��ل البيان��ات بوا�شط��ة اختب��ار )ANOVA( لإيج��اد الف��روق ما بن 
احلاج��ات النف�شي��ة الإر�شادي��ة ومتغري العمر الذي ت��راوح ما بن )14 – 15 – 16(، اأن��ه ل توجد فروق ذات 
دلل��ة اإح�شائي��ة ما بن احلاجات النف�شي��ة الإر�شادية ومتغري العمر لكل جمال من جم��الت املقيا�س، اأو على 
م�شت��وى كل جم��الت املقيا���س، وهذه النتيج��ة تتفق مع درا�شة احلجري��ة )2014(، بينما تختل��ف مع درا�شة 
الأحم��دي )2005(، واخت��الف نتائج الدرا�ش��ة احلالية اأمر قد يرجع اإىل طبيع��ة املرحلة العمرية املتقاربة 
بن اأفراد العينة التي حتمل نف�س خ�شائ�س املرحلة العمرية )14 – 15 – 16( وتتولد عنه نف�س احلاجات، 

فال توجد فجوات كبرية يف خ�شائ�س املرحلة العمرية توؤدي لختالف احلاجات النف�شية الإر�شادية. 
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ثالثًا ال�شف الدرا�شي: 
جدول )12(: اختبار )ANOVA( حتليل التباين االأحادي ملعرفة الفروق مبتغري ال�شف

درجة جمموع املربعاتم�شدر التبايناملتغري
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة 
النتيجةالحتمالية)ف(

املجال النف�شي
280.3252140.163بني املربعات

ال توجد 1.422.244
فروق  16662.62216998.595داخل املربعات

16942.948171املجموع

املجال الدرا�شي
606.7032303.352بني املربعات

ال توجد 2.415.092
فروق  21228.012169125.610داخل املربعات

21834.715171املجموع

املجال االجتماعي
268.8132134.406بني املربعات

ال توجد 1.571.211
فروق  14457.25716985.546داخل املربعات

14726.070171املجموع

املجال ال�شحي
91.265245.632بني املربعات

ال توجد 672.512.
فروق  11471.40416967.878داخل املربعات

11562.669171املجموع

املجال املهني
49.758224.879بني املربعات

ال توجد 509.602.
فروق  8255.00416948.846داخل املربعات

8304.762171املجموع

املجال االأ�شري
96.293248.146بني املربعات

ال توجد 442.644.
فروق  18410.004169108.935داخل املربعات

18506.297171املجموع

احلاجات االإر�شادية
6322.46423161.232بني املربعات

ال توجد 1.271.283
فروق 420206.2981692486.428داخل املربعات

426528.762171املجموع

يالح��ظ من اجل��دول )12( بعد حتليل البيانات بوا�شطة اختب��ار )ANOVA( لإيجاد الفروق بن احلاجات 
النف�شي��ة الإر�شادي��ة ومتغري ال�ش��ف الدرا�شي يف املرحل��ة الثانوية لل�ش��ف )الأول، والث��اين، والثالث( اأنه ل 
توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية بن احلاج��ات النف�شي��ة الإر�شادية ومتغري العمر ل��كل جمال من جمالت 
املقيا���س عل��ى حدة، اأو على م�شتوى كل جم��الت املقيا�س، وهذه النتيجة ل تتفق م��ع اأي درا�شة �شابقة، بينما 
اختلفت هذه النتيجة مع درا�شة اجلندي )2010( الأمر الذي قد يرجع اإىل تقارب ال�شفوف الدرا�شية، واإىل 
طبيع��ة املناهج التي تدر�س للطلبة يف هذه املرحلة، حيث توجد مناهج اإثرائية ُتدر�س للموهوبن، تعمل على 

تغطية كثري من اجلوانب التي تنمي قدراتهم وميولهم.
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رابعًا املدر�شة: 
جدول )13(: اختبار )ANOVA( حتليل التباين االأحادي ملعرفة الفروق مبتغري املدر�شة

درجة جمموع املربعاتم�شدر التبايناملتغري
احلرية

متو�شط 
املربعات

قيمة 
النتيجةالحتمالية)ف(

املجال النف�شي
290.8182145.409بني املربعات

ال توجد 1.476.232
فروق 16652.13016998.533داخل املربعات

16942.948171املجموع

املجال الدرا�شي
542.0422271.021بني املربعات

ال توجد 2.151.120
فروق 21292.673169125.992داخل املربعات

21834.715171املجموع

املجال االجتماعي
180.029290.015بني املربعات

ال توجد 1.046.354
فروق 14546.04016986.071داخل املربعات

14726.070171املجموع

املجال ال�شحي
263.8962131.948بني املربعات

ال توجد 1.974.142
فروق 11298.77316966.857داخل املربعات

11562.669171املجموع

املجال املهني
71.376235.688بني املربعات

ال توجد 733.482.
فروق 8233.38616948.718داخل املربعات

8304.762171املجموع

املجال االأ�شري
106.292253.146بني املربعات

ال توجد 488.615.
فروق 18400.005169108.876داخل املربعات

18506.297171املجموع

احلاجات االإر�شادية
6920.02223460.011بني املربعات

ال توجد 1.394.251
فروق 419608.7391692482.892داخل املربعات

426528.762171املجموع

يالح��ظ م��ن اجل��دول )13( بع��د حتلي��ل البيان��ات بوا�شط��ة اختب��ار )ANOVA( لإيج��اد الف��روق ب��ن 
 احلاج��ات النف�شي��ة الإر�شادي��ة ومتغ��ري م��كان املدر�ش��ة يف مدين��ة اخلرط��وم عل��ى ث��الث مناط��ق تعليمي��ة
)اأم درمان – بحري – اخلرطوم ( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بن احلاجات النف�شية الإر�شادية 
ومتغ��ري املدر�ش��ة لكل جمال من جمالت املقيا�س على حدة، اأو عل��ى م�شتوى كل جمالت املقيا�س، ومن املالحظ 
اأن��ه ل توج��د اأية درا�شة تناولت هذا املتغ��ري، وميكن تف�شري النتيجة املح�شلة باأن الأمر قد يرجع اإىل طبيعة 
اختي��ار املتخ�ش�ش��ن يف جم��ال الإر�ش��اد النف�شي من قب��ل الهيئة العام��ة لرعاية املوهوبن، وك��ذا اإىل طبيعة 
التدري��ب والإ�شراف الذي تقوم به الهيئة لهوؤلء املخت�شن وتزويدهم بكل جديد، وهذا ما لحظه الباحثن 
م��ن خالل مقابلتها مل�شوؤول الربام��ج النف�شية والإر�شادية بالهيئة، واطالعها عل��ى طبيعة اخلطط الإر�شادية 
ال�شنوي��ة املعتمدة من الهيئة، والتي يتم تدريب املخت�شن فيه��ا واملتابعة الدورية لها، فمهما اختلفت املدر�شة 
اأو كان مكانها يف مناطق بعيدة فاإن الربامج الإر�شادية تكون موحدة ومطبقة بنف�س الآلية. ومما �شبق تتاأكد 
 النتيج��ة احلالي��ة باأن��ه ل توجد ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية بن احلاج��ات النف�شية الإر�شادي��ة ومتغريات

) النوع، والعمر، ال�شف الدرا�شي، ومكان املدر�شة (، وبهذا يكون قد متت الإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة.
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التوصيات: 
يف �شوء النتائج املح�شلة تو�شي الدرا�شة بالتايل:

زيادة عدد املر�شدين املتخ�ش�شن املدربن ب�شكل جيد يف املدار�س ليقوموا مبهامهم الإر�شادية.  .1
�ش��رورة الهتم��ام بفئة املر�شدين النف�شين مبدار���س املوهوبن، وتاأهيلهم وتدريبه��م واإك�شابهم املهارات   .2

الإر�شادية املتقدمة للقيام بعملية الإر�شاد للموهوبن مبا يتنا�شب مع طبيعة فئة املوهوبن.
تيق��ظ املر�شدي��ن النف�شي��ن يف املدار�س لأهمي��ة اإر�ش��اد الطلبة املوهوب��ن يف املجال ال�شح��ي، والرتكيز   .3
عل��ى الأن�شط��ة يف هذا اجلانب ملا لذل��ك من اأثر اإيجابي يف توافقهم النف�ش��ي والجتماعي داخل املدر�شة 

وخارجها. 
ت�شاف��ر جه��ود الأ�ش��رة واملدر�ش��ة، يف مواجه��ة م�شكالت الطلب��ة املوهوب��ن، والرتكيز على جم��ال اإر�شاد   .4

الوالدين وم�شاعدتهم يف حل امل�شكالت الأ�شرية.
المقترحات:

اإج��راء درا�شة للمقارنة بن احلاجات الإر�شادية بن املوهوب��ن يف مدرا�س اخلرطوم والوليات الأخرى   .1
التابعة للهيئة القومية لرعاية املوهوبن.

اإجراء درا�شة للمقارنة بن احلاجات الإر�شادية بن الطلبة املوهوبن امللتحقن بالهيئة القومية لرعاية   .2
املوهوبن، واملدار�س التابعة للقطاع اخلا�س والتي تهتم باملوهوبن.

بناء برامج اإر�شادية تهتم باحلاجات النف�شية والإر�شادية لدى الطلبة املوهوبن يف ولية اخلرطوم.  .3
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