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 الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لدى طالب الثانوية الموهوبين بمدينة جدة، باإلضافة إلى 

، التحليليمعرفة الفروق في مستويات اشباع الحاجات النفسية بين الذكور واإلناث، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

من طالب الثانوية الموهوبين بمدينة جدة، واستخدمت الباحثة مقياس الحاجات النفسية ( 110وتألفت عينة الدراسة من )

الموهوبين يتمتعون بمستوى متوسط من ، وأظهرت نتائج الدراسة الحالية أن (2021مقحوت )واالجتماعية لطلبة الموهوبين ل

اآلخرين في أول الحاجات المشبعة للطالب الموهوبين ر تقدياشباع الحاجات النفسية واالجتماعية، وتأتي الحاجة إلى تقدير الذات و

، والدعم والمساندة االجتماعيةوفي اخر القائمة الحاجة إلى الحس الفكاهي والسعي نحو الكمال يليها الذكاء العاطفي والروحي 

اشباع الحاجات النفسية في أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى كذلك 

، وأوصت الدراسة الدرجة الكلية للمقياس وكذلك األبعاد باستثناء بعد الدعم والمساندة االجتماعية كان هناك فرق لصالح الذكور

امة بالحاجة إلى الكشف عن الطالب الموهوبين في المراحل المبكرة لتقديم الحاجات النفسية واالجتماعية المناسبة لهم، وكذلك إق

برامج ارشادية تزيد من فهم الموهوب لذاته وفهم أسرته لخصائص واحتياجات الموهوبين، وتقديم الدعم والمساندة االجتماعية 

 الالزمة للموهوب من قبل المدرسة والعاملين في مجال الموهوبين.

 الطالب الموهوبين – الحاجات النفسية واالجتماعيةالكلمات المفتاحية:  
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Abstract 

The study aimed to find out the level of psychological and social needs satisfaction of gifted high 

schools in Jeddah. In addition, the study aimed to know the differences in the levels of satisfaction 

of psychological needs between males and females. The researcher used the scale of psychological 

and social needs of gifted students for Maqhout (2021), and the results of the study showed that 

the gifted students have an average level of satisfaction of psychological and social needs. The 

need for self-esteem and appreciation of others comes in the top satisfied needs of gifted students, 

followed by emotional and spiritual intelligence and the pursuit of perfection. Last on the list was 

the need for a sense of humor, and social support. The results of the study also showed that there 

are no statistically significant differences between males and females in the level of satisfaction of 

psychological needs in the total score of the scale as well as the dimensions, except for the 

dimension of social support and support, there was a statistical difference in favor of males. The 

study recommended the need for early detection of talented students to provide psychological and 

social needs and appropriate programs for them, as well as the establishment of guidance programs 

for the gifted and their families to increase the understanding of the characteristics and needs of 

the gifted students, and providing the necessary social support and school support by those working 

in the field of the gifted education. 

 

Keywords: Psychological and social needs, Gifted Students. 
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 مـقدمـة

وتستتخير كافة اإلمكانات لها تقوم المجتمعات المتقدمة على استتتثمار العقول والمواهو واستتتقطابها واستتتطالل الطاقات البشتترية 

ي على البحث والسعي الكتشاف هذه الطاقات جاهدة فالعربية السعودية ، وقد سعت المملكة لنهوض والتقدم في جميع المجاالتل

ليل السبل لها حتى تصل معها إلى ما تسمو له وتطمح، وتحقيق التقدم والنمو واالزدهار في شتى واالهتمام بجميع احتياجاتها وتذ

 ، فتزدهر المجتمعات وتنهض بسواعد أبنائها وعقولهم النيرة.المجاالت

، 2030)رؤية  من خالل تعزيز ودعم ثقافة االبتكارهي تنمية القدرات البشتتتتتترية  2030لكة وقد كان من أهم ركائز رؤية المم

2016). 

ففئة الموهوبين والمبدعين هي من أهم الفئات في المجتمع، لذلك وجو االهتمام بجميع احتياجاتهم النفستتتتتتية واالجتماعية، حتى 

الحاجات ن أهمية التركيز على كمومن هنا ت، يتمتعوا بصتتتحة نفستتتية وبيئة اجتماعية جيدة، ليتمكنوا من ابراز قدراتهم وتطويرها

تنعكس على المجتمع وتستتتهم في تأهيل جيل حتى نضتتتمن الحصتتتول على نتائج إيجابية  الموهوبينلطالب ماعية لالنفستتتية واالجت

 مستقر ومتميز، قادر على تحقيق ما يصبو إليه من ازدهار وتنمية.

الطالب مجموعة من الحاجات التي يجو االعتناء بها وإشتتتتتباعها حيث أن اإلخفاق في إشتتتتتباع تلك الحاجات ينعكس على  ولدى

ى على الفرد بشتتكل خا  وعلى المجتمع بشتتكل عام. ويمكن تفستتير ستتلوك الفرد من  حياة الطالو وتشتتكل أزمة يكون أثرها ستتلبيا

  .(1994علي وعويضة، في الوقت الذي يقوم به بسلوك ما ) لديهخالل التعرف على الحاجات الطير مشبعة والملحة 

ى للحاجات في أدناه توجد الحاجات الفستتتتتتيولوجية مثل الحاجة إلى األكستتتتتتجين والطعام  Maslowوضتتتتتتع ماستتتتتتلو  ى هرميا ترتيبا

واإلشتتباع الحستتي وهي حاجات أستتاستتية عندما تتحقق ينتقل الفرد إلى إشتتباع حاجات المستتتوى األعلى والشتتراب والنوم والجنس 

وهو األمن بمختلف فروعه، يلي ذلك الحاجة إلى الحو واالنتماء والتفاعل، ثم الحاجة إلى االحترام والتقدير والمكانة واحترام 

. ويستتتتتاعدنا الفهم في حاجات الفرد وطرق إشتتتتتباعها على حاجات الجماليةالتأتي الذات، يليها الحاجة إلى تحقيق الذات، وأخيراى 

 (.2009ن التوافق النفسي والصحة النفسية )الخزندار والخزندار، الوصول إلى أفضل مستوى ممكن م

ى في إطار األسرة قد يدفعه إلى العدائية والهرب من  سية واالجتماعية للطالو وخصوصا ى إن عدم تأمين الحاجات النف محيطه بحثا

قد يقوده إلى البحث عن تعويض للنقص في حاجاته بعيداى عن محيط البيت والمدرستتة وينجذب  عن إشتتباع تلك الحاجات، وهو ما

إلى الشتتتارع الذي يعطيه الفرصتتتة للتزود بملذات تافهة جذابه ويستتتاعده على االندماع مع مجتمعات ةير أخالقية تشتتتاركه نفس 

 (.2003، )بو شاللق النفسية واالجتماعية وتتعرض هي األخرى لخطر مماثل الشعور بالنقص في الحاجات

ى، فهم ثروة كبيرة تبنى عليها اآلمال  ى أساسياى وضروريا ويعد تحقيق الحاجات النفسية واالجتماعية للطالب الموهوبين تحديداى مطلبا

للموهوبين إذا أهملت حاجاتهم النفستتتية واالجتماعية لتطوير المجتمعات وتحستتتين ستتتبل العي، فيها، وقد تتراجع القدرات العقلية 



 

5 
 

تختلف عن قدرات الطالب العاديين وقد تكون أقل منهم، أو ربما نمت بشكل جيد لكنها استثمرت لتحقيق  فينتج عن ذلك قدرات ال

 .(2013، األلوسي) كسي يجلو الخسائر أضعافاى مضاعفةنتائج ضارة أو مشاريع هدامة تعود على المجتمع بمردود ع

ودراستتتها لتحديد مستتتوياتها بمدينة جدة واالجتماعية للطالب الموهوبين الحاجات النفستتية  إشتتباع تتبين أهميةستتبق ا ومن كل م

 وطرق إشباعها بالشكل الذي يساعد على استثمار طاقات الطالب فيما يعود عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم بالنفع والفائدة. 

 مـشـكلة الـدراسـة

إن اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية للمراهقين عامل أساسي في تحقيق الصحة النفسية، وإهمال هذه الحاجات وإحباطها يعد 

من أهم أستتتتتباب انحرافهم وجنوحهم، والذي ال ينعكس أثره على المراهق فقط بل يتعداه إلى المجتمع الذي يعي، فيه، ولقد أثبتت 

والتي  اإلكلينيكيةمن خالل المقابالت  على حاالت من المراهقين الجانحينداخل الستتتتتتجون تها ( التي أجر2010دراستتتتتتة يمينة )

لم يتمكنوا من الوصتتتتول إلى اإلشتتتتباع الالزم لحاجاتهم النفستتتتية واالجتماعية بستتتتبو عوامل  أن هؤالء الجانحين توصتتتتلت إلى

 وظروف مختلفة حالت دونهم ودون هذا اإلشباع.

شباع  سلبية كاإلحباط والجنوح والالمباالة وبالتالي كما أن عدم إ سلوكيات ال سية واالجتماعية يؤدي إلى العديد من ال الحاجات النف

يعجز الطالو الذي ال يتمكن من إشباع رةباته النفسية واالجتماعية من تحقيق طموحاته ويكون عرضة للفشل والجنوح )يمينة، 

2010.) 

افق الفرد وصتتتتحته النفستتتتية واتزانه يعتمد بشتتتتكل أستتتتاستتتتي على إشتتتتباع حاجاته النفستتتتية وقد أثبتت العديد من الدراستتتتات إن تو

واالجتماعية، وال تتحقق الصتتحة النفستتية والتوافق إال إذا أشتتبعت هذه الحاجات، وإذا فشتتل الفرد في تحقيق حاجاته فضنه يتعرض 

بعض الدراسات إلى أن إشباع الحاجات النفسية لضطوط شديدة قد تصل لدرجة تهدد صحته النفسية وتخل بتوازنه. وقد أشارت 

واالجتماعية له عالقة ببعض المتطيرات النفستتتتتية كالطموح ومفهوم الذات وأستتتتتاليو مواجهة الضتتتتتطوط )عبدالوهاب و خرون، 

2018.) 

ى للدراستتتتة واألبحاث نذراى ألهمية هذه الفئة من المجتمع من حيث المشتتتتاركة و ى هاما ى موضتتتتوعا الحاضتتتترة يشتتتتكل الطالب دائما

ضتترورة معرفة الحاجات النفستتية واالجتماعية والمستتتقبلية في بناء أي مجتمع، ولذلك حرصتتت العديد من الدراستتات على تناول 

  .(2008، )محرز د في تحسين حياة الطالو ومستقبلهوتكوين قاعدة تربوية تنطلق من معطيات علمية تسهم إلى حد بعي

هم وتعتتدد ميتتادينهم ثروة وطنيتتة يجتتو أن تصتتتتتتتتان، فهم المحرك التتدافع نحو التقتتدم والطالب الموهوبون على اختالف انواع

مشتتتتكالت ومتطلبات الحياة وتنمية قدراتهم وإشتتتتباع حاجاتهم ضتتتترورة لمواجهة الوالحضتتتتارة. ومن هذا المنطلق تعد رعايتهم 

 .(2021، )مقحوت المتطيرة
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لتجنو اآلثار السلبية التي قد تترتو على الصحة النفسية ذلك  تأثيرو أهمية إشباعهاالحاجات النفسية واالجتماعية ووبالنذر إلى 

ي والدراستتتتتات من خالل اطالع الباحثة على التراث النذرعلى إهمالها وما يحمله ذلك من ضتتتتترر كبير على الفرد والمجتمع و

 .دةبمدينة جالحاجات النفسية واالجتماعية لدى الطالب الموهوبين  ، تبرز أهمية دراسةالسابقة

 التساؤالت التالية:مشكلة الدراسة في  صياغةيمكن و

 أسئلة الدراسة

 لدى عينة من الطالب الموهوبين بمدينة جدة؟الحاجات النفسية واالجتماعية  إشباع مستوى هو ما -1

لدى عينة من الطالب الحاجات النفسية واالجتماعية  إشباع مستوىفي متوسطات ذات داللة إحصائية هل توجد فروق  -2

 ؟(متطير النوع )ذكر، أنثىتعزى الختالف الموهوبين بمدينة جدة 

 أهـداف الـدراسـة

 :التعرف علىتهدف الدراسة الحالية إلى 

 بمدينة جدة. الطالب الموهوبينالحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة من مستوى  -

متطير تعزى الختالف لدى عينة من الطالب الموهوبين بمدينة جدة  الحاجات النفستتتتتية واالجتماعيةالفروق في كل من  -

 .(النوع )ذكر، أنثى

 أهـمية الدراسـة

 تنبثق أهمية الدراسة من خالل األهمية النذرية والتطبيقية لها كما يلي:

 األهمية النظرية: 

 المهموهو العامل  لدى الطالب الموهوبين الحاجات النفستتتية واالجتماعيةالدراستتتة في الكشتتتف عن مستتتتوى  تفيد نتائج -1

من عدمه وبالتالي العمل على لتقييم الصتتحة النفستتية بشتتكل جيد لهم وإعطاء مؤشتتر التزان الحالة النفستتية واستتتقرارها 

 العناصر التي تلبي حاجات الطالب النفسية واالجتماعية بما يضمن أن يكونوا أفراداى فاعلين في مجتمعهم.

أي مجتمع وعليهم أستتتاس  وهمن الطالب الموهوبوأهميتها من أهمية الفئة التي تناولتها الدراستتتة وهم تستتتتمد الدراستتتة  -2

 تبنى اآلمال والخطط المستقبلية للنهوض باألمم واالرتقاء بتطلعاتها.

ى والعمل على وضتتتع الخطط الالزمة تفيد نتائج الدراستتتة في معرفة  -3 لتنفيذ الحاجات النفستتتية واالجتماعية األقل إشتتتباعا

 برامج تكفل إشباع تلك الحاجات بشكل إيجابي وفعال.

الحاجات النفستتية واالجتماعية تستتهم نتائج البحث في توجيه االنتباه إلى مزيد من الدراستتات واألبحاث التي تركز على  -4

 للطالب وطرق إشباعها وأثر ذلك على الصحة النفسية العامة للفرد والمجتمع. 
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 األهمية التطبيقية:

سة المؤسسات التعليمية في التركيز على تفي  -1 سية واالجتماعية الطير مشبعة للطالب ووضع د نتائج الدرا الحاجات النف

  برامج لذلك.

الحاجات النفستتتية واالجتماعية لديهم والعمل على على معرفة مستتتتوى الموهوبين  تعليم مدارسنتائج الدراستتتة  تستتتاعد -2

 ين من إبراز موهبتهم وتطويرها واالستفادة منها.تحسينها وضمان استقرارها لتمكين الموهوب

التي ولطالب الموهوبين تستتتهدف إشتتباع الحاجات النفستتية واالجتماعية لودورات تدريبية إعداد برامج إرشتتادية أهمية  -3

 لديهم. اظهار المواهو والعمل على تطويرهاتسهم في قد 

 إظهارفي  اودورهالحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية للطالب الموهوبين تعليم الموهوبين ألهمية ب المهتمينتوجيه أنذار  -4

  .يهملد الموهبةوتنمية 

 تـعريـف متـغيرات الدراسـة

يعرف عالء الدين كفافي الحاجة بشتتكل عام بأنها الشتتعور باالحتياع إلى شتتيء ما، وهذا الشتتعور يدفع الكائن الحي إلى الحصتتول 

 (.1990عن الدافع الداخلي للشخص )كفافي،  هي تعبرعلى ما يحتاجه أو يفتقده، ف

ى في  في حين عرفها زهران بأنها المطالو األستاستية للنمو النفستي للفرد، والتي يجو أن يتعلمها الفرد حتى يصتبح ستعيداى وناجحا

 (.1997دي إلى التعاسة والفشل في الحياة )زهران، حياته، وعدم تحقيقها يؤ

 ةالنفسي الحاجات: 

الحاجات النفسية بأنها الحاجات التي لها اتصال بعملية االتزان النفسي لإلنسان، ويحقق إشباعها االتزان النفسي يمكن أن تعرف 

 (.2018)عبدالوهاب و خرون،  وتقليل التوتر، كالحاجة لالستقالل

نزوع والفعل بحيث تقوم وقد عرفها موراي بأنها تكوين فرضتتتتي يمثل قوة في المم تعمل على تنذيم اإلدراك والتفهم والتعقل وال

 (.2018)السيد والرفاعي، بتحويل الموقف القائم الطير مشبع في اتجاه معين إلشباع تلك الحاجة

ويعرف الحلو على أنها شتتتعور الكائن الحي باالفتقاد إلى شتتتيء معين وقد تكون هذه الحاجة فستتتيولوجية داخلية مثل الحاجة إلى 

 (.1999الحلو، ) إلى االنتماء والسيطرة واإلنجاز ة اجتماعية مثل الحاجةالطعام والشراب والهواء أو سيكولوجي

ى  بأنها الدرجة التي يحصتتتتتل عليها الطالب من خالل إجابتهم على االستتتتتتبيان المقدم من  وتعرف الباحثة الحاجة النفستتتتتية إجرائيا

 .الباحثة
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 :الحاجات االجتماعية 

ى بعالقة الفرد بمحيطه وتفاعله مع أفراده وتعرف على أنها الحاجات التي تتصتتتتتتل بعالقة  تعد الحاجات االجتماعية أمراى مرتبطا

 (.1998)عبدالرحمن،  الفرد بالمجتمع والرفاق كالحاجة لالنتماء

طه  ماعية مع أفراد محي جة الفرد إلى تكوين عالقات اجت بات التي تتمثل في حا ها المتطل بأن ماعية  حاجات االجت وقد تعرف ال

 (.2013)مخيمر، تعاون واندماع مع اآلخرينوتكوين صداقات و

الحاجة إلى تحقيق الذات واإلدراك الحالي للعالقات االجتماعية والحاجة إلى تحقيق القدرة على بكونها  Reis 1995عرفها وقد 

 القيادة وحل المشكالت االجتماعية والبيئية والحاجة إلى دعم األسرة وتقييم المعرفة والحاجة لمعرفة المكانة في المجتمع. 

يشتتتتير إلى أن الحاجات االجتماعية رةبة أو مطلو أستتتتاستتتتي لدى الفرد يريد أن يحققه لكي  Michael Manكان تعريف فيما 

  (.2004)أبو النصر،   يحافظ على دوره وبقائه في المجتمع

ى  بأنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل إجابتهم على االستبيان المقدم من    وتعرف الباحثة الحاجة االجتماعية إجرائيا

 قبل الباحثة.

 حـدود الدراسـة

 تتحدد الدراسة الحالية بعدد من المحددات وهي:

لدى عينة من الطالب  الحاجات النفستتتية واالجتماعيةالحدود الموضتتتوعية: تتحدد نتائج الدراستتتة الحالية في توضتتتيح مستتتتويات 

 الموهوبين بمدينة جدة.

ى ووالحدود البشرية: تقتصر الدراسة على عينة من الطالب الموهوبين بمدينة جدة ذكوراى  -1 ى ( 110بلغ عددهم )يإناثا طالبا

 .وطالبة

 م. 2022هـ / 1443 الثالث: الفصل الدراسي الحدود الزمانية -2

 الموهوبين بمدينة جدة. الطالبالحدود المكانية: تقتصر الدراسة على  -3

 اإلطار النظري

 الحاجات النفسية واالجتماعية: 

 –تعرف الحاجات من الناحية اللطوية بأنها جمع حاجة، والحاجة في اللطة جاءت من مادة الحوع ويقال في اللطة العربية حاع 

ى أي افتقر، تحوع أي طلو الحاجة بعد الحاجة، الحائجة ما يفتقر إليه اإلنسان   (.2005ويطلبه. )مجمع اللطة العربية، حوجا
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وتعرف بأنها حالة داخلية من التوتر تتولد عن رةبة ةير مشبعة، أو حالة عضوية من الحرمان، وهي أيضا رةبة طبيعية يهدف 

 (.2004) أبو عالم،  الكائن الحي إلى تحقيقها بما يؤدي إلى التوازن النفسي، النتذام الحياة.

ى في حاجات عاطفية اجتماعية وحاجات  – وتعرف الحاجات النفستتية االجتماعية بأنها متطلبات أو حاجات محورية تتمثل أستتاستتا

ية  ية والهوية الثقافية واالجتماعية والقيم  –بيولوجية  –نمائية ) نفستتتتتت اجتماعية( تشتتتتتتمل الصتتتتتتحة العقلية والتربية الجنستتتتتت

رعاية الذات، حيث ينتج هذا اإلشباع االرتباط بالواقع والتوافق  والمعتقدات..... بحيث تتطلو هذه الحاجات إشباعا معقوال تضمن

معه والتوازن المعقول بين النجاح والفشل وتكوين شخصية فريدة ومتميزة لتحقيق فائدة للفرد نفسه ولآلخرين من حوله. )فتيحة 

 (2021ومحمد، 

 :الحاجات النفسية واالجتماعية للطالب الموهوبين 

وهي المتطلبات الالزمة إلشتتباع الجانو الوجداني والنفستتي لدى الفرد، والموهوبين فئة لديها العديد من  :أوال: الحاجات النفسييية

 الحاجات النفسية ومنها:

 الحاجة إلى االستبصار الذاتي باستعداداتهم والوعي بها وإدراكها. -

 الحاجة إلى االستقاللية والحرية في التعبير. -

 الحاجة إلى توكيد الذات. -

 إلى الفهم المبني على التعاطف، والتقبل ةير المشروط من اآلخرين.الحاجة  -

 الحاجة إلى احترام أسئلتهم وافكارهم. -

 الحاجة إلى مزيد من اإلنجاز. -

 الحاجة لالحترام من االخرين. -

عاون واندماع وهي المتطلبات االجتماعية، ومنها الحاجة إلى تكوين عالقات اجتماعية وصداقات وت ثانيا: الحاجات االجتماعية:

 وتفاعل مع االخرين، ومن حاجات الموهوبين االجتماعية:

 الحاجة إلى اكتساب المهارات التوافقية، وكيفية التعامل مع الضطوط. -

 الحاجة إلى تكوين عالقات اجتماعية مثمرة، وتواصل صحي مع االخرين. -

 الحاجة إلى مواجهة المشكالت الدراسية، والصعوبات االنفعالية. -

 (.2013إلى االندماع االجتماعي. )مخيمر،  الحاجة -
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 أبرز الحاجات النفسية واالجتماعية للطالب الموهوبين:

ى تجاه نفستتتتتته  -1 الحاجة لتقدير الذات وتقدير اآلخرين: ويقصتتتتتتد بها الرؤية الخاصتتتتتتة للطالو الموهوب والمتفوق أكاديميا

اح المتميز في حياته الخاصتتتتتتة وفي عالقاته مع وأحكامه حول إمكانياته وكفاءته وقدراته بمستتتتتتتوى قد يؤدي إلى النج

 االخرين.

الحاجة إلى الذكاء العاطفي: والمقصتتتتتتود به هو قدرة الطالو الموهوب على تفهم مشتتتتتتاعره وعواطفه وتفهم مشتتتتتتاعر  -2

وعواطف االخرين والتعاطف والتعامل معها بشتتتكل إيجابي مع القدرة على التواصتتتل والرةبة في المستتتاعدة وإستتتعاد 

 خرين حوله.نفسه واآل

لذات والطاية المثلى للفهم العميق  -3 لذكاء الروحي )الروحانية(: ويقصتتتتتتتد به رةبة الموهوب في تحقيق ا الحاجة إلى ا

 للعقيدة وأصول الدين واإليمان باهلل.

الحاجة إلى الحس الفكاهي: المقصتتتتود بها فكاهة الطير عدائية يستتتتتخدمها الطالو الموهوب للتكيف مع ضتتتتطوط البيئة  -4

المشتتكالت بشتتكل هزلي فيه نوع من الضتتحك والفكاهة لتحرير أنفستتهم من القلق وتستتهيل الحياة االجتماعية لهم  وحل

 ولآلخرين من حولهم.

الحاجة إلى السعي نحو الكمال )المثالية(: ويقصد بها المثالية الصحية التي تتمثل في حو الترتيو والنذام، الرةبة في  -5

داء بدرجة معينة من االمتياز والجودة مع قبول الذات لألخطاء باتباع استتتتتتتراتيجية إتقان وإتمام العمل، وتكامل األ

 إيجابية.

الحاجة إلى الرعاية والمساندة االجتماعية المختصتين: المقصود بها مساعدة ودعم الموهوب وتشجيعه ورعايته وتنمية  -6

 (.2021المجتمع المختصة. )فتيحة ومحمد،  مواهبه وتفوقه الدراسي من قبل اآلباء والمعلمين والزمالء وكل مصادر

 نظريات الحاجات

 (:Maslow.1948نظرية هرم الحاجات " ماسلو" ) -

ى لنذريته في الدافعية ورفض أن يتيح للدوافع الجستتمية مركزاى  لقد اهتم ماستتلو باإلنستتان كالى متكامال واعتبر ذلك المفهوم أستتاستتا

ى في نذريته عن الحاجات العتقاده أن  الحاجات الجستتمية ال تمثل الدافعية اإلنستتانية بل تمثلها الحاجات النفستتية في الستتلم رئيستتيا

ى حتى يتمكن من  سبيا شباعها ن سلو عن الترتيو الهرمي هي أن الحاجات الدنيا يجو ا سية وراء تصور ما الهرمي، والفكرة األسا

رمي وهو تحقيق الذات، ولقد تم توستتتتيع نموذع إشتتتتباع الحاجات األعلى منها حتى يتمكن من الوصتتتتول إلى أعلى التصتتتتنيف اله

( ليشتتتتمل االحتياجات المعرفية والجمالية واحتياجات تجاوز الستتتتمو والتفوق، واألهمية لهذه الحاجات تعتمد 1970ماستتتتلو عام )

 على مدى قربها وبعدها عن قاعدة الهرم فكلما اقتربنا من قاعدة الهرم زادت أهمية الحاجات وتقل باالبتعاد عنها
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 االحتياجات البيولوجية: مثل الهواء والطعام المأوى النوم الجنس. -1

 احتياجات السالمة: الحماية واألمن واالستقرار. -2

 -العمل -احتياجات الحو واالنتماء: الصتتتتداقة، األلفة، المودة والمحبة واالنتماء كونه جزء من مجموعة )األستتتترة -3

 األصدقاء(.

 لذات، الكرامة، اإلنجاز.احتياجات االحترام والتقدير: تقدير ا -4

 احتياجات تحقيق الذات: تحقيق اإلمكانات الشخصية وتحقيق الذات وخبرات الذروة. -5

 االحتياجات المعرفية: المعرفة والفهم والفضول واالستكشاف. -6

 االحتياجات الجمالية: البحث عن الجمال والتوازن والتقدير. -7

يم التي تتجاوز الذات الشتتخصتتية، على ستتبيل المثال تجارب ن الدافع وراء الشتتخص هو القواحتياجات التفوق: يك -8

معينة مع الطبيعة، والتجارب الجمالية، وخدمة اآلخرين، والستتتتتعي إلى العلم واإليمان الديني )الروحي(، وما إلى 

 (.Saul Mcleord, 2018ذلك. )

 (:Murray. 1938نظرية موراي ) -

حدوثه هو شتيء من تخيلي من أجل تفستير بعض الحقائق الموضتوعية إن الحاجة من وجهة نذر موراي هي مفهوم افتراضتي و

شير موراي إلى أن مصادر  والذاتية فالحاجة ترفع مستوى التوتر الذي يحاول الكائن أن يخفضه عن طريق إرضاء الحاجة، وي

فاعلية ويديمها إلى أن يتم اشباع الدافعية عند اإلنسان إنما هي مجموعة من الحاجات اإلنسانية األساسية، فالحاجة هي دافع يثير ال

الحاجة، ويستتتتدل عليها من خالل اثر الستتتلوك أو من خالل مالحذة نتيجته أو من خالل نمطه أو من خالل االنفعال الخا  بها 

 أو التوتر والضتتتيق عندما يعاق اشتتتباعها أو من خالل التعبير عن اشتتتباعها، واعتقد موراي أن الحاجات تؤثر فيها قوتان داخلية

 (.1994بيولوجية وخارجية بيئية، وأن اندماع الحاجات مع بعضها يؤدي إلى تكوين شخصية الفرد. )الربيعي، 

 (:GLASSER. 1996نظرية جالسر ) -

يرى جالسر أن سلوك اإلنسان يأتي تلبية لحاجاته الداخلية، وهذه الحاجات هي التي يسعى الفرد إلى إشباعها من خالل السلوك، 

التي تفستتر كافة المذاهر الستتلوكية، ويميز جالستتر بين نوعين من الهويات هوية النجاح وتشتتير إلى أن الفرد يرى وبالتالي فهي 

نفسه ذا أهمية ومهارة وقدرة أما هوية الفشل فيرى نفسه ةير مهم وةير ناجح ويكتسو هذه الهوية من عالقاته باآلخرين حوله. 

 .(1999)الرشيدي، 
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 سـابقةالدراسـات ال

 فيما يلي عرض للدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية وهي:

 الحاجات النفسية واالجتماعيةدراسات تناولت 

ى  (2021مقحوت ) تبحث إلى  توهدف الستتمات الشتتخصتتية والحجات النفستتية واالجتماعية للطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا

ى  ، وكانت تحديد الفروق في الستتمات الشتتخصتتية وكذلك الحاجات النفستتية واالجتماعية لدى الطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا

ى وطالبة من ا198عينة الدراستتتتتة تتكون من ) استتتتتتخدام مقياس الحاجات النفستتتتتية واالجتماعية من إعداد لمرحلة الثانوية ب( طالبا

ى تمثلت بنفس الترتيو  الباحثة. وأظهرت الدراستتتتتتة أن الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية لدى الطالب الموهوبين والتفوقين أكاديميا

لكلتا العينتين كالتالي: الحاجة إلى تقدير الذات وتقدير اآلخرين، الحاجة إلى الذكاء العاطفي، الحاجة إلى المستتتتتتاندة االجتماعية، 

نحو الكمال، الحاجة إلى الحس الفكاهي. كما بينت الدراسة أنه التوجد فروق ذات  الحاجة إلى الذكاء الروحي، الحاجة إلى السعي

داللة إحصتتائية بين العينتين فيما يتعلق بالحاجة إلى تقدير الذات وتقدير اآلخرين، الحاجة إلى الذكاء العاطفي، الحاجة إلى الذكاء 

 ال، والحاجة إلى الرعاية والمساندة االجتماعية.  الروحي، الحاجة إلى الحس الفكاهي، الحاجة إلى السعي نحو الكم

( الحاجات النفسية والكفاءة االجتماعية والعاطفية للطالب وعالقتها بدعم أقرانهم ومعلميهم 2021) Oh, J. & Songكما درس 

ى و 186) 379لدى عينة عددها  ة، وباستخدام استبيان طالبةى( بالمرحلة المتوسطة بمقاطعة جيوالبوك في كوريا الجنوبي 193طالبا

تم إعداده لهذا الطرض توصتتتتتتتل الباحثان إلى أن الدعم الذي يتلقاه الطالب من أقرانهم ومعلميهم له تأثير إيجابي على حاجاتهم 

 النفسية والكفاءة االجتماعية والعاطفية لديهم.

التنشتتتتتئة األستتتتترية المدركة لدى الطالبات ( العالقة االرتباطية بين الحاجات النفستتتتتية وأستتتتتاليو 2021وبحث محمد و خرون )

المراهقات بالمدارس الثانوية بوالية الخرطوم وكذلك الفروق بين الطالبات المراهقات في الحاجات النفستتتتتتية التي تعزى لمتطير 

اس الحاجات ( طالبة. وطبق الباحثون أداة مقي200المستوى العمري ومتطير البيئة الجطرافية للسكن، وتكونت عينة الدراسة من )

سية من إعداد )محمد خليل،  شئة األسرية الذي وضعه )هنري موراي، 1985النف ساليو التن (. وتوصلت 1976( وأداة مقياس أ

ى موجبة بين الحاجات النفستتتية وأستتتاليو التنشتتتئة األستتترية لدى المراهقات،  النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصتتتائيا

 لة إحصائية لدى المراهقات في الحاجات النفسية تعزى لمتطيري المستوى العمري والسكن.وعدم وجود فروق ذات دال

( بدراسة عالقة المعلم بالطالو وتأثير ذلك على إرضاء الحاجات النفسية والسعادة لدى الطالب، 2019) .Froiland et alوقام 

األمريكية حيث قاموا بتطبيق مقياس عالقة المعلم من طالب مدرستتة في والية ستتان فرانستتيستتكو  1961وذلك على عينة عددها 

( ومقياس الستتعادة من Leone, 1995( ومقياس الحاجات النفستتية من إعداد )Mendoza-Denton 2002بالطالو من إعداد )

(، وتوصتتل الباحثون إلى وجود تأثير إيجابي متوستتط لعالقة المعلم بالطالو على إرضتتاء Mello & Worrell, 2007إعداد )

لحاجات النفستتتتية المتعلقة باستتتتتقاللية الذات والتواصتتتتل والكفاءة، وفي المقابل وجود تأثير إيجابي متوستتتتط إلرضتتتتاء الحاجات ا

 النفسية على مستوى السعادة.



 

13 
 

( إلى التعرف على درجة إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى 2019وهدفت دراسة القواسمة )

ى وطالبة باستتتخدام مقياس لدرجة إشتتباع الحاجات النفستتية 313األيتام بمدارس الخليل، وتكونت عينة الدراستتة من ) الطلبة ( طالبا

واالجتماعية ومقياس لدرجة الرضتتتتتتتا عن الحياة تم إعدادهما من قبل الباحثة. وبينت الدراستتتتتتتة وجد عالقة موجبة ذات داللة 

جات النفستتية واالجتماعية والدرجة الكلية للرضتتا عن الحياة لدى الطلبة األيتام بمحافذة إحصتتائية بين الدرجة الكلية إلشتتباع الحا

 الخليل.

( فاعلية برنامج إرشتتتادي قائم على فنية التحليل بالمعنى في إشتتتباع بعض الحاجات النفستتتية 2018) و خرون ودرس عبدالوهاب

( طالبة من جامعة الملك فيصتتتتتتتل، 419عينة عددها ) واالجتماعية وكذلك التعرف على مستتتتتتتوى وترتيو هذه الحاجات لدى

( جلستتتتة إرشتتتتادية، ومقياس للحاجات 12ولتحقيق أهداف الدراستتتتة قام الفريق البحثي بضعداد برنامج التحليل بالمعنى تكون من )

الطالبات يتمتعن  النفستتية واالجتماعية. وكشتتفت النتائج عن فعالية البرنامج في إشتتباع بعض الحاجات النفستتية واالجتماعية، وأن

 بمستوى مرتفع من الحاجة إلى االنتماء والحاجة إلى الكفاءة والحاجة إلى االستقالل.

( بدراسة العالقة بين الحاجات النفسية والطموح المهني لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بينبع 2018وقام السيد والرفاعي )

لصتتتتتتف الثاني والثالث الثانوي بمحافذة ينبع وقراها وباستتتتتتتخدام مقياس ( من طالب وطالبات ا365وذلك على عينة عددها )

سة إلى وجود عالقة ارتباطية بين الحاجات النفسية والطموح المهني لدى  الحاجات النفسية لهنري موراي، وخلصت نتائح الدرا

 طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمحافذة ينبع.

كشتتف عن العالقة بين عدم إشتتباع الحاجات النفستتية واالجتماعية وجنوح المراهقين ( بهدف ال2010وفي دراستتة أجرتها يمينة )

من خالل دراستتتتتتة ميدانية لستتتتتتت حاالت من األحداث الجانحين بمركز إعادة التربية بوالية باتنة من خالل أستتتتتتلوب المالحذة 

ن الحاالت الست لم يتمكنوا من الوصول إلى والمقابلة اإلكلينيكية بشقيها ةير الموجهة والنصف موجهة، وتوصلت الباحثة إلى أ

 إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية بسبو ظروف وعوامل مختلفة.

( هدفت إلى الكشف عن الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية للطبة الموهوبين من وجهة نذرهم 2013وفي دراسة لمخيمر )

معرفة الفروق في الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية والتربوية بين وجهة  ومن وجهة نذر معلميهم في مدينة ةزة، كما هدفت إلى

( طالو 100( معلم ومعلمة و )50هة نذر الطالب والطالبات. وقد بلطت عينة الدراستتتتتتتة )جنذر المعلمين والمعلمات وبين و

وأظهرت نتائجها وجود العديد من  وطالبة من مدرسة الشهيد ياسر عرفات للموهوبين، واستخدم الباحث استبانة قام ببنائها بنفسه

، كما الحاجات النفستتتتتية واالجتماعية والعقلية التي يحتاع إليها الموهوبون حيث أنهم يحتاجون إلى التدريو والتوجية واإلرشتتتتتاد

والطالبات في تحديد هذه ب أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية بين استتتتتتتجابة المعلمين والمعلمات والطال

  لحاجات.ا
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( بدراستتتتتة طولية لتحديد العالقة بين إشتتتتتباع الحاجات النفستتتتتية والرفاهية الذاتية لدى عينة عددها        2013) et al. Tianوقامت 

من طالب المرحلة الثانوية في جنوب الصتتتين من خالل استتتتبيان تم استتتتخدامه على نفس العينة مرتين تفصتتتل بينهما ستتتتة  576

 سة وجود عالقة إيجابية دالة بين إشباع االستقاللية الذاتية والتواصل والكفاءة وبين الرفاهية الذاتية.أسابيع. وأظهرت الدرا

( فقد هدف إلى الكشتتتتتف عن الحاجات النفستتتتتية واالجتماعية للطالب المتميزين في الثانويات المطورة في 2013أما اآللوستتتتتي )

ياس الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية من إعداد الباحث على عينة عددها داة لقأمن خالل  مدينة الرمادي مركز محافذة األنبار

ى وطالبة من مختلف المراحل92) . وتوصتتتل البحث إلى أن ثمة حاجات نفستتتية واجتماعية يعاني منها الطالب المتميزون، ( طالبا

 ر الجنس.كما أنه التوجد فروقات ذات داللة إحصائية في الحاجات بين الطالب والطالبات تعزى لمتطي

 تعليق على الدراسات السابقة

وبعض المتطيرات  الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعيةبين  موجبة اتفقت بعض الدراستتتتتتتات على وجود عالقة ارتباطية -

 محمد و خرونفي دراستتتة وأستتتاليو التنشتتتئة األستتترية (، 2019) القواستتتمة دراستتتة  كالرضتتتا عن الحياة فياألخرى 

دراستتتتتة والطموح المهني في Oh, J. & Song (2021 )والكفاءة االجتماعية والعاطفية كما في دراستتتتتة (، 2021)

المراهقين في وجنوح et al Tian (2013 )وعالقتها بالرفاهية الذاتية كما في دراستتتتتة . ،( 2018)والرفاعي  الستتتتتيد

 (.2010دراسة يمينة )

كما كشتتتتتتفت الكثير من الدراستتتتتتات عن العديد من الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية لدى شتتتتتترائح متعددة من المجتمع  -

ى كما في دراسة مقحوت ) (، 2013(، والطلبة الموهوبين كما في دراسة مخيمر )2021كالموهوبين والمتفوقين أكاديميا

 (.، 2013والطالب المتميزين كما في دراسة اآللوسي )

شارتو - شباع تلك الحاجات النفسية واالجتماعية  أ سات إلى ضرورة إ وفاعلية البرامج التي تخصص لذلك بعض الدرا

 (.2018)و خرون كما في دراسة عبدالوهاب 

 استفادة الباحثة من الدراسات السـابقة

التي تمت دراستتتها والنتائج التي من خالل اطالع الباحثة على الدراستتات الستتابقة والعالقة بين متطيراتها ومن خالل المجتمعات 

توصلت إليها، أصبح من الممكن التعرف على أهمية متطيرات الدراسة وجدارتها بالبحث وكذلك االستفادة من الدراسات السابقة 

أفضتتل للوصتتول إلى  لمجتمع الدراستتة وذلك عينة المالئمةوال في تحديد األطر النذرية للدراستتة وتحديد المنهج المناستتو للبحث

 النتائج المرجوة من هذه الدراسة. 

 اختـالف الدراسـة الحالية عن الدراسات السـابقة

الحاجات النفسية واالجتماعية لدى اشباع ن الدراسات السابقة في أنها تهدف إلى التعرف على مستوى تختلف الدراسة الحالية ع

من خالل دراستتتتتة عينة من الطالب الطالب الموهوبين بمدينة جدة والكشتتتتتف عن فروق تعزى لمتطير النوع )ذكر، أنثى( وذلك 
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، وترى الباحثة أنه على قواعد البيانات الباحثة إطالععلى حد ما لم تتطرق له الدراستتات الستتابقة الموهوبين في مدينة جدة وهو 

 يمكن التحقق من ذلك من خالل الدراسة الحالية.

 فروض الـدراسة

 .الحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة من الطالب الموهوبين بمدينة جدةإشباع يوجد مستوى متوسط من  -1

الحاجات النفستتية واالجتماعية لدى عينة من الطالب  إشتتباع توجد فروق ذات داللة إحصتتائية في متوستتطات مستتتوى -2

 .الموهوبين بمدينة جدة تعزى الختالف متطير النوع )ذكر، أنثى(

 المنـهج واإلجـراءات

فستترها ي، وهو المنهج الذي يصتتف الذاهرة كما هي في الواقع ويحللها والتحليليالباحثة في هذه الدراستتة المنهج الوصتتفي  اتبعت

مستتتتوى اشتتتباع (. ويستتتتخدم لمعرفة 2009من أجل معرفة العالقات والمقارنات التي تتصتتتل بالذاهرة المراد دراستتتتها )عطية، 

ى لمتطير النوع.  الحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة الدراسة ومقارنة الفروق تبعا

 بمدينة جدة.لة الثانوية الموهوبين طالب وطالبات المرحجميع تكون مجتمع الدراسة من مجـتمع الـدراسة: 

( 110وبلغ عدد العينة )بمدينة جدة بطريقة عشوائية، طالب المرحلة الثانوية الموهوبين تم اختيار عينة من  عـيييييينة الدراسـييييية:

 .طالو وطالبة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية بمدينة جدة

 أدوات الدراسـة

 (.2021مقحوت ) إعداد: جتماعيةمقياس الحاجات النفسية واالاستخدام  تم

 – ( فقرة12) الحاجة إلى تقدير الذات وتقدير اآلخرين) أبعاد أستتتتاستتتتية وهي ستتتتتةفقرة موزعة على  (66)ويتكون المقياس من 

 –( فقرات 10الحاجة إلى الحس الفكاهي ) –( فقرات 10الحاجة إلى الذكاء الروحي ) - ( فقرة12)الحاجة إلى الذكاء العاطفي 

ويعتمد المقياس على  ،( فقرة12الحاجة إلى الرعاية والمستتتتتتاندة االجتماعية ) –( فقرات 10الحاجة إلى الستتتتتتعي نحو الكمال )

ى )التدريج الثالثي في التقدير الوزني للبنود وهو  ى  –دائما ( لكل بديل 1،2،3وبذلك تكون األوزان على النحو التالي )( أبداى  -أحيانا

 على الترتيو.
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 :المقياسصدق 

أبدى والمتخصتتصتتين بالمجال، وقد وعلم االجتماع ( من أستتاتذة علم النفس 7صتتدق المحكمين: قام معد المقياس بعرضتته على )

 بعض المحكمين بعض المالحذات التي تم أخذها بعين االعتبار وتعديلها.

ت االرتباط لكل بند والدرجة الكلية لكل بحستتاب صتتدق االتستتاق الداخلي للمقياس وكانت قيم معامال صتتدق البناء الداخلي: وذلك

 .(0,01( بمستوى داللة )0,84و  0.51وتراوحت معامالت االرتباط بين )بعد دالة إحصائياى 

الصتتتتتتدق التمييزي: تم حستتتتتتابه بطريقة المقارنة الطرفية بين المجموعتين العليا والدنيا باستتتتتتتخدام اختبار  ت  ، وكانت القيمة 

(. مما يعني أن المقياس يتوفر على القدرة التمييزية بين المجموعتين العليا 0,05عند مستتتتتتوى الداللة )( دالة إحصتتتتتائياى 06,61)

 والدنيا، ومنه فالمقياس صادق فيما يقيسه.

 ثبات المقياس:

انت (، وبطريقة كوتمان وك0,88حستتاب الثبات باستتتخدام التجزئة النصتتفية بطريقة ستتبيرمان براون وكانت قيمة معامل الثبات )

( وهي قيمة مرتفعة تدل على درجة عالية 0.84وتم حستتتتتتاب الثبات بطريقة ألفا كرونباب وقد بلغ )، (0,82قيمة معامل الثبات )

ومن خالل هذه القيم لمعامالت الثبات نجد أنه يتمتع بقدر مرتفع من الثبات مما يزيد من مستويات الثقة في ، من االتساق الداخلي

 المقياس. النتائج عند تطبيق هذا

 كومترية لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعية التي قامت به الباحثة:يالخصائص الس

 صدق المقياس من إعداد الباحثة

سه بطريقة معامل ارتباط بيرسون لكل بند من بنود المقياس بالبعد الخا   ساق الداخلي والذي تم قيا تم االعتماد على صدق االت

 ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية.به، ومن ثم قياس درجة 

 ( معامل ارتباط بيرسون لعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للبعد1جدول )

 رقم العبارة البعد
مييييييعييييييامييييييل 

 االرتباط 
 رقم العبارة البعد الداللة

مييييييعييييييامييييييل 

 االرتباط
 الداللة

الحييياجييية إلى 

تقييدير اليي ات 

1 0.443** 0.01 
الحيياجيية إلى 

الييييييييي  ييييييييياء 

 العاطفي

2 **0.417 0.01 

7 0.384** 0.01 8 **0.446 0.01 

13 0.362** 0.01 14 **0.584 0.01 
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وتيييييقيييييديييييير 

 اآلخرين

19 0.574** 0.01 20 **0.486 0.01 

25 0.318** 0.01 26 **0.594 0.01 

31 0.567** 0.01 32 **0.544 0.01 

37 **0.429 0.01 38 **0.577 0.01 

43 **0.674 0.01 44 **0.630 0.01 

49 **0.467 0.01 50 **0.480 0.01 

55 **0.558 0.01 56 **0.641 0.01 

61 **0.426 0.01 62 **0.445 0.01 

64 **0.424 0.01 65 **0.366 0.01 

الحييياجييية إلى 

الييييييييي  ييييييييياء 

 العاطفي

3 **0.426 0.01 

الحيياجيية إلى 

الييييييييحيييييييي  

 الفكاهي

4 **0.620 0.01 

9 **0.654 0.01 10 **0.699 0.01 

15 **0.491 0.01 16 **0.635 0.01 

21 **0.603 0.01 22 **0.701 0.01 

27 **0.545 0.01 28 **0.659 0.01 

33 **0.562 0.01 34 **0.464 0.01 

39 **0.621 0.01 40 **0.678 0.01 

45 **0.455 0.01 46 **0.714 0.01 

51 **0.495 0.01 52 **0.522 0.01 

57 **0.561 0.01 58 **0.605 0.01 

5 **0.605 0.01 6 **0.682 0.01 
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الحييياجييية إلى 

السيييييعي نحو 

 الكمال

الحيياجيية إلى  0.01 0.560** 11

اليييييرعيييييايييييية 

والمسييييييياندة 

 االجتماعية

12 **0.646 0.01 

17 **0.689 0.01 18 **0.744 0.01 

23 **0.423 0.01 24 **0.673 0.01 

29 **0.649 0.01 30 **0.721 0.01 

35 **0.496 0.01 36 **0.770 0.01 

41 **0.717 0.01 42 **0.703 0.01 

47 **0.718 0.01 48 **0.591 0.01 

53 **0.646 0.01 54 **0.576 0.01 

59 **0.398 0.01 60 **0.586 0.01 

   63 **0.665 0.01 

   66 **0.707 0.01 

 

نالحظ أن جميع أستتتئلة األبعاد مترابطة مع البعد الذي صتتتممت لقياستتته، وأن جميعها دالة عند مستتتتوى  (1)من الجدول الستتتابق

 مما يشير إلى صدق مرتفع لفقرات المقياس وارتباط قوي بينها وبين المجموع الكلي للبعد. 0.01

 التأ د من اتساق  ل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس 

 عالقة درجة البعد بالدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفسية واالجتماعية( معامل ارتباط بيرسون ل2جدول )

 األبعاد 

 )الدرجة الكلية(

 

الحاجة إلى تقدير 

الييي ات وتييقيييدييير 

 اآلخرين

الحيياجيية إلى 

اليييييييي  يييييييياء 

 العاطفي

اليييحييياجييية إليييى 

 ال  اء الروحي

اليييحييياجييية إليييى 

 الح  الفكاهي

 

الييييحيييياجيييية إلييييى 

السييييييييعييي نييحييو 

 الكمال

 

الحيياجيية إلى 

الييييرعيييياييييية 

والمسيييييياندة 

 االجتماعية
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 0.818** 0.723** 0.673** 0.701** 0.786** 0.811** معامل االرتباط

 12 10 10 10 12 12 عدد العبارات

أن معامالت االرتباط لألبعاد ذات ارتباطات قوية بالدرجة الكلية للمقياس وهي دالة عند مستتتتتتتوى ( اعاله 2) نالحظ من الجدول

(0.01) 

 إعداد الباحثة:ثبات المقياس من 

لتحقق من ثبات مقياس جودة الحياة األستترية تم حستتابة بمعامل ألفا كرونباب والتجزئة النصتتفية وأتضتتح أن هناك مستتتوى مرتفع 

 من الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل.

 ( الثبات بطريقة ألفا  رونباخ والتجزئة النصفية لكل من األبعاد والدرجة الكلية للمقياس3جدول )

 معامل جتمان معامل ألفا  رونباخ عدد األسئلة البعد

الحييياجييية إلى تقيييدير الييي ات وتقيييدير 

 اآلخرين
12 0.672 0.624 

 0.733 0.716 12 الحاجة إلى ال  اء العاطفي

 0.685 0.721 10 الحاجة إلى ال  اء الروحي

 0.818 0.830 10 الحاجة إلى الح  الفكاهي

 0.777 0.794 10 الحاجة إلى السعي نحو الكمال

الحيياجيية إلى الرعيياييية والمسييييييييانييدة 

 االجتماعية
12 0.889 0.882 

 0.883 0.930 66 مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية

مما يشتتتتتير إلى مستتتتتتوى مرتفع من  0.60نجد أن جميع قيم معامل ألفا كرونباب وجتمان فوق مستتتتتتوى  (3) بالنذر إلى الجدول

 الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس.
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 األساليب اإلحصائية

 تم استخدام األساليو اإلحصائية التالية في الدراسة الحالية للتحقق من صحة فروضها:

لدى  الحاجات النفستتية واالجتماعيةلحستتاب مستتتوى  والمتوستتط النستتبي الحستتابية واالنحرافات المعياريةالمتوستتطات  -

 عينة الدراسة.

ى لمتطير  - استتتتتخدام اختبار )ت( لمعرفة الفروق في متوستتتتطات متطيرات الدراستتتتة لدى عينة من الطالب الموهوبين تبعا

 الجنس.

 الداخلي ألداة الدراسة.معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االتساق  -

 معامل ألفا كرونباب والتجزئة النصفية للتحقق من ثبات أداة الدراسة. -

 إجراءات الدراسة

 الباحثة بمراجعة الدراسات السابقة واالستفادة منها في إتمام اإلطار النذري للدراسة. قامت -

استبيان الكتروني تم نشره عن طريق تطبيق لدراسة من خالل اعينة تم تطبيقها على بعد التأكد من صالحية المقاييس  -

  الواتس اب .

ى بما يتناسو مع فروض الدراسة. تماكتمال العدد المطلوب للعينة بعد  -  جمع البيانات وتحليلها إحصائيا

مع األستتس النذرية والدراستتات الستتابقة ومن ثم الوصتتول إلى توافقها أو اختالفها تحليل النتائج وتفستتيرها بناءى على  تم -

 ستنتاجات وتوصيات يستفاد منها في المجال التطبيقي.ا

 تم وضع مقترحات بحثية باإلضافة إلى قائمة المراجع التي سيتم االستعانة بها. -

 تائج الدراسة ومناقشتهان

 نتائج الفرض األول:

من طالب المرحلة " يوجد مستوى متوسط إلشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لدى عينة للتحقق من صحة الفرض التالي 

تم حستتاب المتوستتط الحستتابي واالنحراف المعياري من الدرجات التي حصتتلت عليها الباحثة  الثانوية الموهوبين بمدينة جدة"

 من افراد العينة على مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية والنتائج موضحة فيما يلي:
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 ( 110ن=)لعينة الدراسة  ة الحياة األسرية وللدرجة الكلية للمقياس( المتوسط واالنحراف المعياري ألبعاد مقياس جود4جدول )

 

( واالنحراف 168.90) الحاجات النفستتتتتية واالجتماعية( المتوستتتتتط الحستتتتتابي للعينة على مقياس 4يتضتتتتتح من خالل الجدول )

كما أنهم ، حسو تقدير درجات المقياس المستخدم توسطللعينة م اشباع الحاجات النفسية( ويتضح ان مستوى 15.82المعياري )

درجات مرتفعة على بعد تقدير الذات واآلخرين وبعد الذكاء العاطفي والذكاء الروحي، ودرجة متوستتط من إشتتباع حصتتلوا على 

 الحاجة إلى الحس الفكاهي والسعي نحو الكمال والحاجة إلى الرعاية والمساندة االجتماعية.

 نتائج الفرض الثاني:

إحصيييييائية في متوسيييييطات مسيييييتوى إشيييييباع الحاجات النفسيييييية توجد فروق ذات داللة  "للتحقق من صتتتتتحة الفرض التالي 

ت  تم حستتتتتتاب اختبار واالجتماعية لدى عينة من الطالب الموهوبين بمدينة جدة تعزى الختالف متغير النوع )ذ ر، أنثى(. "

 ضحة فيما يلي:من الدرجات التي حصلت عليها الباحثة من افراد العينة على مقياس الحاجات النفسية واالجتماعية والنتائج مو
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لدرجة الكلية للمقياس لعينة الدراسة اأبعاد مقياس جودة الحياة األسرية ولداللة الفروق في اختبار "ت"  نتائج( 5جدول )

 ( 110)ن=

االنتتتحتتتراف  المتوسط الحسابي ن العينة الحاجات النفسية واالجتماعية

 المعياري

درجتتتتتتتتتة 

 الحرية

مستتتتتتتتتتتتتتتوى  قيمة  ت 

عنتتد  التتداللتتة

0.05 

الحتتتاجتتتة إلى تقتتتدير التتتذات 

 وتقدير اآلخرين

 دالةير  0.707 108 2.75 31.57 60 ذكور

 3.27 31.16 50 إناث 0.403

 ةير دال  1.600 108 2.83 30.63 60 ذكور الحاجة إلى الذكاء العاطفي

 3.93 29.60 50 إناث 0.069

 ةير دال  2.297 108 2.47 27.03 60 ذكور الحاجة إلى الذكاء الروحي

 2.04 28.04 50 إناث 0.226

 ةير دال  0.502 108 3.80 24.47 60 ذكور الحاجة إلى الحس الفكاهي

 4.27 24.08 50 إناث 0.765

الحتتتاجتتتة إلى الستتتتتتعي نحو 

 الكمال

 ةير دال 0.824 108 3.09 26.28 60 ذكور

 3.58 25.76 50 إناث  0.388

الحاجة إلى الرعاية والمساندة 

 االجتماعية 

 دال  0.797 73.609 3.45 29.88 60 ذكور

 6.19 29.10 50 إناث 0.01

مقيتتاس الحتتاجتتات النفستتتتتتيتتة 

 واالجتماعية

 ةير دال  0.700 108 12.98 169.86 60 ذكور

 18.74 167.74 50 إناث 0.061

 اختبار  ت  لعينة الدراسة ما يلي:المتعلق بنتائج ( 5)يتضح من الجدول السابق 

الحاجة  في:ال توجد فروق ذات داللة إحصتتتائية بين الذكور واإلناث في مقياس الحاجات النفستتتية واالجتماعية المتمثلة  -

إلى تقدير الذات وتقدير اآلخرين، الحاجة إلى الذكاء العاطفي، الحاجة إلى الذكاء الروحي، الحاجة إلى الحس الفكاهي، 

(، 0.502(، )2.297(، )1.600(،  )0.707) بلطت قيم  ت  في هذه الحاجات: الكمال، حيثإلى الستتتعي نحو  الحاجة

ى عند مستتتتتتتوى الداللة )0.824) (، مما يعني أن مستتتتتتتوى 0.05( على الترتيو وجميع هذه القيم ةير دالة إحصتتتتتتائيا

 الحاجات النفسية واالجتماعية متقارب بين العينتين.

داللة إحصتتتتتائية بين الذكور واإلناث في مقياس الحاجات النفستتتتتية واالجتماعية المتمثلة في : الحاجة توجد فروق ذات  -

وهي  (0.01وبمستتتوى داللة بلغ ) (0.797إلى الرعاية والمستتاندة االجتماعية، حيث بلطت قيمة  ت  في هذه الحاجة )

ى عند مستتتوى الداللة ) ر الذين بلطت قيمة متوستتط مستتتوى الحاجة إلى وذلك لصتتالح الذكو  (،0.05قيمة دالة إحصتتائيا
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( في حين كانت قيمة متوستتتتط مستتتتتوى 3.45( وبانحراف معياري بلغ )29.88الرعاية والمستتتتاندة االجتماعية لديهم )

 (.6.19( وبانحراف معياري بلغ )29.10الحاجة إلى الرعاية والمساندة االجتماعية لدى اإلناث )

ة بين الذكور واإلناث في الدرجة الكلية لمقياس الحاجات النفستية واالجتماعية، حيث ال توجد فروق ذات داللة إحصتائي -

ى عند مستتتتتتوى الداللة 0.061وبمستتتتتتوى داللة بلغ ) (0.700بلطت قيم  ت  للمقياس ) ( وهي قيمة ةير دالة إحصتتتتتائيا

(0.05.) 

فستتية واالجتماعية المتمثلة في: الحاجة إلى تقدير ال توجد فروق ذات داللة إحصتتائية بين الذكور واإلناث في مقياس الحاجات الن

الذات وتقدير اآلخرين، الحاجة إلى الذكاء العاطفي، الحاجة إلى الذكاء الروحي، الحاجة إلى الحس الفكاهي، الحاجة إلى الستتتتعي 

 .نحو الكمال، حيث بلطت قيم  ت  في هذه الحاجات

 مناقشة النتائج

مما يدل على أن الموهوبين ، من الحاجات النفستتتية واالجتماعية لدى الطلبة الموهوبينأظهرت نتائج الدراستتتة مستتتتوى متوستتتط 

( التي توصلت أن هناك نقص في 2013يحتاجون لمزيد من إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية، ويتفق هذا مع دراسة مخيمر )

ودراستتتة اآللوستتتي ى مزيد من التدريو واإلرشتتتاد، اشتتتباع الحاجات النفستتتية واالجتماعية للطالب الموهوبين وبأنهم يحتاجون إل

ت نتائج الدراستتتة إلى درجات رواشتتتا( التي أشتتتارت أن هناك حاجات نفستتتية واجتماعية يعاني منها الطالب المتميزون، 2013)

لى الحس وبالتحديد في بعد الحاجة إلى الرعاية والمستتتاندة االجتماعية والستتتعي نحو الكمال والحاجة إمتوستتتطة في بعض األبعد 

ترتيو الحس الفكاهي والستتتتتعي نحو الكمال في أدنى قائمة ( والتي جاء فيها 2021ويتوافق هذا مع دراستتتتتة مقحوت ) الفكاهي، 

مستتتتوى اشتتتباع الحاجات النفستتتية واالجتماعية للطالب الموهوبين بما يعني أنها أقل الحاجات اشتتتباعا لدى الطالب الموهوبين، 

النذرة الكاملة للموهوب وبأنه يجو أن يقدم التميز واإلبداع بشتتتتتتكل هذه الحاجات يأتي بستتتتتتبو وترى الباحثة أن نقص اشتتتتتتباع 

مستتتمر متجاهلين حاجاته النفستتية واالجتماعية وهي التي يجو التركيز عليها حتى يتمتع الموهوب بتوافق نفستتي وصتتحة نفستتية 

جاءت بمستوى اشباع متوسط في هذه الدراسة فقد جتماعية التي تعينه على التقدم واالنجاز، ويأتي هنا دور الرعاية والمساندة اال

بأن الدعم والمستتاندة من قبل المعلمين والزمالء له عالقة إيجابية بمستتتوى اشتتباع  & Song   (2021)Oh, Jاشتتارت دراستتة 

الحاجات النفستتية واالجتماعية، كذلك الرعاية والدعم األستتري يؤثر على مستتتوى اشتتباع الحاجات النفستتية كما في دراستتة محمد 

دير الذات واآلخرون والحاجة إلى الذكاء وتشتتتتتتير الدراستتتتتتة كذلك إلى ارتفاع في بعض االبعاد مثل بعد تق(، 2021واخرون )

عاطفي  كاء ال لذ لذات وا قدير ا ية من ت عال بدرجة  بة الموهوبين يتمتعون  تائج إلى أن الطل هذه الن عاطفي والروحي، فتشتتتتتتير  ال

( التي ترى أن الطالب الموهوبين 2018( ودراستتتتتتة عبدالوهاب و خرون )2021والروحي، وهذا يتفق مع دراستتتتتتة مقحوت )

، وهذا يتفق مع نذرية الحاجات التي قدمها بدرجة عالية من تقدير الذات والكفاءة الذاتية والذكاء العاطفي والروحي يتمتعون

أ لديه حاجات دفالشخص حينما يحذى باالحترام والتقدير ويحقق ذاته ويصل لمستوى عالي من اشباع الحاجات النفسية تبماسلو 

المعرفية والجمالية وهي ما يتميز به  االحتياجاتمو والتفوق والتي تشتتتتتير إلى ذات مستتتتتتوى أعلى والتي ستتتتتميت بحاجات الستتتتت

شارت نذرية جالسر أيضا أن سلوك اإلنسان يأتي إلشباع حاجات داخلية وأن لكل الطالو الموهوب عن ةيره من الطالب،  وأ
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وهذا م نراه جلياى على طالبنا الموهوبين شتتتتتتخص هوية نجاح تأتي من خالل تقدير الفرد لذاته ودرايته بما لديه من قدرة ومهارة 

 الذين يتمتعون بمستوى عالي من تقدير الذات وبالتي درجة عالية من الكفاءة واالنجاز.

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية تعزى لمتطير 

للمقياس وفي درجات أبعاد المقياس باستتتتتتتثناء بعد الدعم والمستتتتتتاندة االجتماعية كان هناك ة الكلية النوع )ذكر، انثى( في الدرج

( بأنه ال توجد فروق في الحاجات النفستتية واالجتماعية 2013فروق لصتتالح الذكور، وتتفق نتائج الدراستتة مع دراستتة اآللوستتي )

وهذه ما أكدت ، لنوع لديهم حاجات نفسية واجتماعية على حد سواءتعزى لمتطير الجنس، وترى الباحثة أن الموهوبين باختالف ا

عليه نذرية ماسلو بأن االنسان باختالف نوعه لديه العديد من الحاجات النفسية فيجو اشباع هذه الحاجات نسبيا حتى يتمكن من 

يجو أخذه باالعتبار عند النذر  اشتتتتتتباع الحاجات األعلى مثل الحاجة إلى تحقيق الذات والحاجة إلى الستتتتتتمو والتفوق، وهذا ما

لحاجات الموهوبين النفستتية واالجتماعية للوصتتول بهم إلى أعلى مستتتويات التقدم، أما بالنستتبة لنتيجة البعد الستتادس والذي أظهر 

الذكور المكانة التي يتمتع بها كان بستتبو  ربما فرق في مستتتوى اشتتباع بعد الدعم والمستتاندة االجتماعية لصتتالح الذكور أنه هناك

حتى تتمكن من تحقيق ذاتها وتقديم  افيةينقصتتتتتتها الدعم والمستتتتتتاندة االجتماعية الك هداخل مجتمعاتنا العربية بينما ترى األنثى أن

 أفضل ما لديها.

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:

 المبكرة لتقديم الحاجات النفسية واالجتماعية المناسبة لهم.الحاجة إلى الكشف عن الطالب الموهوبين في المراحل  -1

 .لتعبيرإتاحة الفر  أمام الطالب الموهوبين للتعبير عن حاجاتهم، ومنحهم مزيد من حرية الفكر وا -2

 ضرورة إقامة برامج تعليمية وارشادية تزيد من فهم الموهوب لذاته وفهم أسرته لخصائص واحتياجات الموهوبين. -3

 الدعم والمساندة االجتماعية الالزمة للموهوب من قبل المدرسة والعاملين في مجال الموهوبين.تقديم  -4

دعوة االخصائيين النفسيين واالجتماعيين والتربويين أن يركزوا على فئة الموهوبين وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي  -5

 والتربوي لهم.

 ث المقترحةبحاالدراسات واأل

 ث التي تهدف للكشف عن الحاجات النفسية واالجتماعية للطالب الموهوبين.إجراء مزيد من األبحا -1

 .إجراء دراسة عن أثر اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية على مستوى اإلبداع واالبتكار لدى الطالب الموهوبين -2

 الموهوبين.اجراء دراسات عن األثر الناجم عن عدم اشباع الحاجات النفسية واالجتماعية للطالب  -3

 .إجراء دراسات مماثلة على فئات عمرية مختلفة -4
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 ائمة المراجعق

 أوال: المراجع العربية:

 .. عمان. دار المسيرة للنشر والتوزيعالتعلم أسس وتطبيقاته(. 2004أبوعالم، رجاء محمود ) -

 العربية للنشر.مجموعة النيل رعاية أصحاب القدرات الخاصة. (. 2004أبو النصر، مدحت. ) -

للعلوم اإلنسانية،  مجلة جامعة األنبار (. الحاجات النفسية واالجتماعية للطلبة المتميزين.2013اآللوسي، وفاء طاهر. ) -

(3)،561-587. 

 .246-215(،119)مجلة التربية، (. مقياس إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية.2003بوشاللق، نادية. ) -

 مكتبة األمل للطباعة والنشر. علم النفس التربوي: نذرة معاصرة.(.1999وفائي.)الحلو، محمد  -

اللجنة  (. الحاجات النفسية لدى طالب المرحلة الثانوية بطزة.2009الخزندار، نائلة نجيو والخزندار، انتصار نجيو. ) -

 .165-136(،168)38الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم،

 . دار الشؤون الثقافية العامة. شخصية االنسان وتكوينها وطبيعتها واضطراباتها(. 1994) الربيعي، علي جابر -

 مكتبة ودار عالم الكتو.الصحة النفسية. (. 1997زهران، حامد. ) -

(. الحاجات النفستتتتتتية وعالقتها بالطموح المهني لدى طالب 2018الستتتتتتيد، محمود علي والرفاعي، عبدهللا مرشتتتتتتد. ) -

 .84-32(،2)26مجلة العلوم التربوية، بمحافذة ينبع. المرحلة الثانوية

 دار قباء.دراسات في الصحة النفسية. ( . 1998عبدالرحمن، محمد السيد.) -

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم 2018عبدالوهاب، سيد عبدالعذيم وعثمان، عزة ضاحي والنعيم، عبدالحميد بن أحمد. ) -

مجلة العلوم على التحليل بالمعنى في إشتتتتتتباع الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية لدى الطالبات بجامعة الملك فيصتتتتتتل. 

 .88-13(،50)اإلنسانية واالجتماعية،

سامي عبدالقوي وعويضة، محمد أحمد. ) - سية مقارنة. 1994علي،  سة نف سية لدى طالب الجامعة: درا (. الحاجات النف

 .118-96(،32)8الهيئة المصرية العامة للكتاب،

، ]رسالة ماجستير ةير الحاجات والمشكالت النفسية لدى التلميذات المتفوقات عقلياى (. 1990الطفيلي، ةزو سليمان ) -

 جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض. منشورة[.

درجة إشتتباع الحاجات النفستتية واالجتماعية وعالقتها بالرضتتا عن الحياة لدى الطلبة (. 2019القواستتمة، رةد كمال. ) -

 . جامعة الخليل.]رسالة ماجستير ةير منشورة[األيتام في مدارس األيتام في محافذة الخليل 

 هجر للطباعة والنشر.. 3ط الصحة النفسية،(. 1990كفافي، عالء الدين. ) -

 الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية.. المعجم الوجيز(. 2005مجمع اللطة العربية ) -

رستتتتتتالة [الحاجات النفستتتتتتية واالجتماعية للمراهق المتمدرس في مرحلة التعليم المتوستتتتتتط  (. 2008محرز، عبلة. ) -

 . جامعة الجزائر]ماجستير ةير منشورة
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