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مشكمة البحث The problem of the Research

اف ماشيده العالـ مف تغيرات وتطورات السيما في سنوات االخيرة قد اثر في مختمؼ النواحي

السياسػػية واالقتدػػاديو واالعتماويػػو والتعميميػػو ودفػػن الكثيػػر مػػف البػػاحثيف الػػل ال ػػوؿ اف انسػػاف اليػػوـ
يعػػيش فػػي ودػػر يتسػػـ بالفػػغوط الن سػػيو لكث ػرة المدػػادر الفػػاعطو وميػػو انػػو ودريتسػػـ بالتع ػ

واالرى ػػاؽ والت ػػوتر واتس ػػاع الطم ػػوح وطري ػػة الحي ػػاة الحديث ػػو ومواق ػػؼ كثيػ ػره ذات طبيع ػػة ف ػػاعطو
( إبراىيـ )55 :4991 ،

ويعت ػػد العممػػا اف الفػػغوط الن سػػيو بػػد ت مػػن خمػؽ االنسػػاف وىػػي عػػز مػػف ىػػذه الحيػػاة ومػػن

ت دـ الحفػاره المدنيػو زادت المشػاكؿ والفػغوط التػي تواعػو ال ػرد وادػبل التعامػؿ معيػا مشػكمة كػؿ
فرد

( ممحـ )55: 4999،

فالفغوط بكؿ انواويا ىي نتائج الت دـ الحفاري المتسارع الذي يؤدي الل انحرافات تشػكؿ

وبئا ومل قدرة وم اومة االنساف في التحمؿ فرياح الحفارة تحمؿ من طياتيا افػات تسػتيدؼ الػن س

االنسانية

(االماره ) 4 : 1004 ،

اف فغوط الحياة قد ادبحت مف اخطر الظواىر في حياة االنساف المعادرلما تخم ػو مػف

عروح ن سية فكمما زادت الحيػاة تع يػدا اكثػر تعػرض االنسػاف لكثيػر مػف مواقػؼ ال شػؿ واالحبػاط فػي
تح يؽ رعباتو والتزاماتو اذا ماوقن تحت وطأة الفغوط الن سية

( محمد )111 : ، 4991 ،

وكم ػػا تش ػػكؿ الف ػػغوط الن س ػػية وبئػ ػا وم ػػل ادا ود ػػحة االنس ػػاف كم ػػا ق ػػد ت ػػؤثر وم ػػل قد ارت ػػو

وامكانات ػػو اذ اش ػػارت د ارس ػػات حديث ػػة ال ػػل اف الف ػػغوط الن س ػػية ت ػػؤدي ال ػػل اف ػػط ار ال ػػذاكره واف
الفغط الن سي يمكف اف يفر ب درةال رد ومل تحميؿ وتذكر المعمومات وتشير نتائج الدراسات التي

قػػاـ بي ػػا ومم ػػا مػػف الوالي ػػات المتح ػػدة وكن ػػداو السػػويد ال ػػل اف اث ػػار الفػػغوط وم ػػل ىرمون ػػات مث ػػؿ
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(الكورتيزوؿ) يمكف اف تسػيـ فػي افػعاؼ ادا الػذاكرة واف ردود ال عػؿ الحػادة لمفػغوط قػد تفػعؼ
( ) www.hanoon.blogspt.com

الوظائؼ الع ميةايف ا
ونتيعة لمميارات وال درات الع ميو العاليو التي يتميز بيا المت وقوف و ميػ ا وػف العػادييف فػأنيـ
يتأثروف بدرعة واليو بالفغوط التي تنشأ مف البيئة المحيطة بيـ ووند ماي ن المت وقوف تحت تػأثير
الفػػغوط ل تػرات زمنيػػو قدػػيره او طويمػػة مػػن وػػدـ قػػدرتيـ ومػػل م اومػػة تمػػؾ الفػػغوط يزيػػد احتمػػاؿ
تعرفيـ لمخطر وظيور بعض المشكالت االن عاليو واالفطرابات العسميو
(السمادوني )917 – 919 : 4990 ،
وتعب ػػر الف ػػغوط و ػػف كثي ػػر م ػػف الخبػ ػرات المؤلم ػػة الت ػػي يتع ػػرض لي ػػا المت ػػوؽ لك ػػؿ ي ػػوـ واف

اسػػتمرار تعرفػػيـ لتمػػؾ الفػػغوط تحػػدث اثػػا ار سػػمبيو فػػي اعم ػ

االح ػواؿ ومػػل مظػػاىر النمػػو لػػدييـ

وتػؤثر ومػل مسػتود ادائيػـ الع مػي ،فػا لفػغط يعيػؽ ميػا ارت الت ػػوؽ ذاتيػا التػي تععػؿ ىػوال الطمبػػة

مت ػػوقيف فت ػػؤثر ف ػػي مي ػػارات الت كي ػػر ويػ ػنخ ض التركي ػػز وتف ػػعؼ ال ػػدرة وم ػػل اتخ ػػاذ ال ػ ػرار وح ػػؿ

المشكالت ويؤدي الل النسياف وتنخ ض الدافعيو لالنعاز

وعالب ػ ػا مػ ػػا يكػ ػػوف االحسػ ػػاس العميػ ػػؽ لممت ػ ػػوقيف و مي ػ ػا ىػ ػػو السػ ػػب

( ) kaplen,1990:p488
الػ ػػذي يععميػ ػػـ يواعيػ ػػوف

مشػػكالت الي ابميػػا العػػاديوف فمػػا يمػػر بػػو مػػف حػػادث وػػادي مػػف قبػػؿ االخ ػريف يمكػػف اف يسػػب
استعابو ان عاليو لدد بعض الطمبو المت وقيف الف نفعيـ االن عالي قد اليتناس

نفعيـ الع مي بسب

و يكوف ابط ا مف

الحساسيو التي تععميـ قابميف لمتعرض لمفغوط الن سيو بشكؿ اكبر

( ) Freeman ,1991:p,42

اف المت وؽ و ميا قديواعو كثي ار مػف الفػغوط التػي تحػوؿ حياتػو امػ ار وسػي ار وتدفعػو الػل سػو

التوافؽ الشخدي واالعتماوي وقد ينتابو ال مؽ والتوتر الشديد ولمساودة ىذه ال ئو التي تحتؿ مكانػو

فػي المعتمػن والنيػػا الثػروة البشػريو والمحػػرؾ االوؿ لمعتمػن الثػػروات مػف حيػث بنػػا ال ػرد واسػػتغالؿ
ىذه المواى

واوداد عيؿ قادر ومل التحدي والعطا مف خالؿ االست ادة مػف الطاقػات الع ميػو التػي

يتمتعػػوف بيػػا  ،يعػػدر بنػػا اف نػػت يـ الفػػغوط التػػي يواعيونيػػا واف نسػػاودىـ فػػي مواعياتيػػا فكمػػا
تتعػرض فئػػات المعتمػػن االخػػرد الػػل الفػػغوط الن سػية التػػي تعيػػؽ دػػحتيـ العسػػميو والن سػػيو كػػذلؾ

المت وقوف و ميا قد يتعرفوف ليذا الفػغوط النيػـ عػز مػف ىػذا المعتمػن والتػي قػد تسػب

مشػكالت

بدورىا تؤثر في ت وقيـ وقدراتيـ واستعداداتيـ  ،فعند معرفػة الفػغوط التػي تتعػرض ليػا ىػذه ال ئػو

ومحاول ػػة ايع ػػاد الحم ػػوؿ المناسػ ػبو لمتغمػ ػ

وميي ػػا  ،ف ػػأف ذل ػػؾ س ػػيؤدي ال ػػل اس ػػتثمار ى ػػذه الطاق ػػات

واالمكانػػات بشػػكؿ امثػػؿ وذلػػؾ الاىميػػة الػػدور الػػذي يمكػػف اف ت ػػوـ بػػو فػػي ت ػػدـ المعتمػػن

اف

الظػػروؼ االسػػتثنائيو التػػي يعيشػػيا طمبػػة المرحمػػة الثانويػػو وموم ػا والمت وقػػوف و مي ػا خادػػة فػػي ىػػذه
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ال تػ ػره ففػ ػالا و ػػف اىمي ػػو المرحم ػػة العمري ػػو الت ػػي يم ػػروف بي ػػا (مرحم ػػة المراى ػػة ) ومايراف ي ػػا م ػػف

دػ ػراوات وت ػػوترات ق ػػد تول ػػد ف ػػغوط ا ن س ػػيو ت ػػؤثر ف ػػي حي ػػاتيـ بد ػػوره وام ػػة اذا ل ػػـ يع ػػدوا م ارو ػػاة
لمشكالتيـ واشباع حاعاتيـ

أهمية البحث The Impartment of the Research:
اف م يػوـ الفػغوط (  ) stressesيعػد مػف اىػػـ الم ػاىيـ التػػي تػـ تطويرىػا فػػي معػاؿ ومػػـ

الػػن س ويت ازيػػد االىتمػػاـ بيػػا ت ازيػػد كبي ػ ار ومػػف مؤش ػرات ىػػذا االىتمػػاـ العػػدد الكبيػػر مػػف الكت ػ

التػػي

تدػدر فػي ىػذا المعػاؿ ويػرد ( سػيمي  ) Selyeال ارئػد فػي معػاؿ الفػغوط انيػا ومميػة موائمػة مػن
الظروؼ المحيطو باالنساف فواحدة مػف انمػاط التطػور التػي اخػذت مكانيػا فػي كػؿ فػرد خػالؿ حياتػو
مف الوالدة الل الوفاة ىي الموائمة لمفغوط والتوترات اليوميو ( الحمو ) 47 : 4999 ،

وقػػد بػػد االىتمػػاـ بد ارسػػة الفػػغوط بدػػورة منيعيػػو منػػذ اف اوطػػل ( سػػيمي  )Selyeم يومػػو

وف الفغط بودػ و معمووػو مػف االوػراض المتالزمػو لمتكيػؼ العػاـ ( General Adaptation
 )Syndromeوقد اكد العالقة المحتممو بيف الفغوط وما يدي

االنساف مف امراض

() Meichendaum.1982:p291

وقد وعد العمما في ميداف الدحة الن سيو اف الفغوط الن سي يسيـ في كثير مف االمػراض

العسدية والن سػيو لػدد االفػراد ومػف خػالؿ الد ارسػات تشػير النتػائج الحديثػو الػل اف الفػغوط الن سػيو
تتػػرؾ اثارىػػا ومػػل العيػػاز المنػػاوي لػػدد االنسػػاف ممػػا يععمػػو اكثػػر ورفػػو لالدػػابو بػػامراض ن ػػس
عسػػيمو متعػػدده مثػػؿ فردػػو المعػػده وارت ػػاع فػػغط الػػدـ ونوبػػات قمبيػػو والسػػرطاف والكأبػػو والت كيػػر
( العبوري ) 1 : 1001 ،

باالنتحار والموت الم اعئ

كمػػا بينػػت الد ارسػػات وعػػود دػػمة بػػيف الفػػغط الن سػػي ومشػػكالت الدػػحو الن سػػيو مثػػؿ ال مػػؽ

واالكتئػ ػػا

وانخ ػ ػػاض االنعػ ػػاز االكػ ػػاديمي وانخ ػ ػػاض االدا فػ ػػي العمػ ػػؿ ( عبريػ ػػؿ ) 4: 4995 ،

واشارت الدراسات ايفاَ الل االثار التي تحدثيا الفغوط الن سيو فػي الدػحو الن سػيو كسػو التوافػؽ
وفػػعؼ التكامػػؿ الن سػػي والتػػوتر الدػراوات ووػػدـ االحسػػاس بالسػػعادة والععػػز وػػف تح يػػؽ الػػذات
( بو مغمي ) 79 : 4999 ،

واالدابو باالفطرابات الن سية

و كػػدت د ارسػػات خػػرد كد ارسػػة ( ومػػي  )4991 ،و( الحمػػو  ) 4995 ،اف الفػػغوط بشػػكؿ

وػػاـ والفػػغوط الن سػػيو بشػػكؿ خػػاص تعػػد مػػف االسػػبا

الرئيسػػيو لالدػػابة باالفػػطرابات الن سػػيو

وتعمؿ ومل احداث اثار نوويو في النػواحي المعرفيػو ( كزيػادة تشػتت االنتبػاه ون دػاف التركيػز ) او

ان عاليو ( كال مؽ واالكتئا

والغف

) او عسميو ( كارت اع فغط الدـ وزيادة االف ارزات الحامفػيو

) اوسموكيو ( كتناوؿ الكحوؿ والتدخيف )
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والىمية فئة المت وقيف و مي ا التي تعد فئة مف فئات ذوي االحتياعات الخادو ولما تحممو مػف

قدرات و ميو واليو لذلؾ بموعػ

االىتمػاـ بيػا حيػث نالػت ىػذه ال ئػة كتبػة العممػا والبػاحثيف اذ نعػد

الكثير مف الد ارسات التي تيتـ بالمت وقيف و ميا كد ارسػة ( عػالتوف ) وػاـ  4991وػف و ارثػة العب ريػو

 ،د ارسػػة (  ) Termenوػػاـ  4914اسػػتمرت ق اربػػو  77وػػاـ اىتمػػت بالخدػػائص المختم ػػة التػػي
تميزبيا المت وؽ وف االوتيادي سوا كانت ىذه الخدائص عسيمو او ان عالية او اعتماوية اوو ميو

والتػ ػػي تودػ ػػؿ م ػ ػف خالليػ ػػا الػ ػػل اف ىػػػذه ال ئػ ػػو تتميػ ػػز بخدػ ػػائص شخد ػػيو وان عاليػ ػػو اففػ ػػؿ مػ ػػف
االوتادييف ووكذلؾ دراسة (  ) Holingworthوػاـ  4917والتػي اىتمػت بمعرفػو بعػض العوامػؿ

الت ػػي ت ػػؤدي ال ػػل اف ػػط ار المت ػػوقيف ان ع ػػا ليػ ػ ا ومحاول ػػة التود ػػؿ ال ػػل ن ػػوع الخ ػػدمات التربويػ ػة
( وبد ال ار )11 :4999 ،

لذلؾ بد ت الدوؿ المت دمو باالىتماـ والروايو البنائيا المت وقيف ابتػدا بأكتشػافيـ والعنايػو بيػـ

وتشػػعيعيـ مػػف حيػػث اف ال ػػرد المت ػػوؽ و مي ػ ا بع ػد ثػػروه وطنيػػو وقوميػػو مػػف شػػأنو االس ػياـ فػػي بنػػا

مسػػت بؿ وطنػػو وامتػػو  ،وحتػػل يػػتمكف ىػػذا ال ػػرد مػػف تح يػػؽ طاقاتػػو ويسػػيـ اسػػيام ا فعػػا فػػي التطػػور
العممي والث ػافي واف كػوف انتاعػو ذا معنػل وتػأثير فػي حيػاة المعتمػن  ،لػذلؾ البػد ف يحظػل بروايػة

خادػػة تسػػاوده ومػػل اف يتكيػػؼ مػػن ن سػػو ومدرسػػتو ومعتمعػػو والبػػد اف تزويػػد المدرسػػة بػػالخبرات

الالزمػػو لكػػي تنمػػي قد ارت ػو واسػػتعداداتو الػػل اقدػػل حػػد ليػػا اذ اكػػدت الد ارسػػات بفػػرورة االىتمػػاـ
والروايو ليذه ال ئػو فػالمت وقوف و ميػ ا يحتػاعوف الػل خػدمات تختمػؼ وػف الخػدمات التػي ت ػدـ لغيػرىـ
ليدموا الل مزيد مف نمو ت وقيـ وليحدؿ معتمعيـ ومل فائده اوظـ مف ابداويـ

(زحموؽ ) 5 : 4999 ،

وبػػرعـ االىتمػػاـ والروايػػو لممت ػػوقيف و مي ػا ومػػا اكدتػػو الد ارسػػات ف ػػد يواعيػػوف فػػغوطا ن سػػيو

ذات تأثير كبير ومل حياتيـ  ،اذ ادبحت الحيػاة المعادػره مدػد ار لمكثيػر مػف الفػغوط واالزمػات
الن سػػيو التػػي نشػػجت نتيعػػة لعوامػػؿ مختم ػػة تتدػػؿ بمافػػي االفػراد وواقعيػػـ وىواعسػػيـ المسػػت بميو ،

فكمما ازدادت تع يدات الحياة وتشابكت والقاتيػا  ،كمػا ازدادت وتكػاثرت اسػبابيا وتشػبعت حػدودىا
 ،اف الفػػغوط الن سػػيو تتػػرؾ اثارىػػا فػػي عميػػن معػػاالت الحيػػاة وفػػي مختمػػؼ الم ارحػػؿ العمريػػة ومنيػػا

رحمػػة المراى ػػو التػػي تتػػرؾ ثارىػػا فػػي مسػػت بؿ ال ػػرد وال سػػيما مرحمتػػو التعميميػػو التػػي تمػػدد مسػػت بؿ

الطال

دراسيا ومينيا اذ تعد مف ادؽ المراحؿ التي يمر بيا االنساف في حياتػو  ،واف مػايبرر د ارسػة

الفغوط الن سيو التي يتعرض ليا الطميو المت وقيف و مي ا واقرانيـ االوتيادييف ىو االتي -:

 -4اف مايتسـ بو ودرنا الحافر مف تغيرات سريعو ومػايمر بػو معتمعنػا الع ارقػي مػف ظػروؼ
حاليو دعبو قد تولد فغوط ا ن سيو تؤثر بشكؿ مباشر في سموؾ ال رد تأثي ار سمبي ا

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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 -1اف الفغوط الن سية تمثؿ خط ار ومل دحو ال رد وتوازنو كما تيدد كيانو الن سي وما ينشػأ
ونو مف اثار سمبيو ومل الدحة العسميو والن سيو

ىمي ػػو ى ػػذه ال ئ ػػو ( المت ػػوقيف و ميػ ػا ) لمسػ ػاودتيـ ف ػػي التع ػػرؼ وم ػػل مش ػػاكميـ والف ػػغوط

-7

الن سػػيو التػػي قػػد يتعرفػػوف ليػػا لماليػػا مػػف تػػأثير كبيػػر فػػي ادائيػػـ ووالقػػاتيـ داخػػؿ المدرسػػة
وخارعيػػا لكػػي يكونػوا قػػادريف ومػػل التعامػػؿ مػػن متطمبػػات الحيػػاة المعادػره التػػي الشػػؾ انيػػا

تحمؿ فغوط ا ن سيو كثيره ومتنووو وشديده يتحتـ ومل المختديف االىتماـ بيذه ال ئػو مػف
ابنائيـ النيـ الثروة البشريو والطاقو التي تستحؽ الدوـ والراوايو

-1يأمؿ ف ي دـ البحث الحالي لمميتميف بالمت وقيف و مي ا كش ا وػف الفػغوط الن سػيو

التي قد يتعرفوف ليا ويساودىـ ومل ال ياـ بتذليميا

اىداؼ البحث

Aims of the Research

ييدؼ البحث الحالي الل -:

قياس درعة الفغوط الن سيو لدد الطمبة المت وقيف و مي ا

-4

قياس درعة الفغوط الن سيو لدد الطمبو االوتيادييف

-1

 -7التع ػػرؼ وم ػػل دالل ػػة ال ػػروؽ ف ػػي درع ػػة الف ػػغوط الن يس ػػو ب ػػيف الطمب ػػو المت ػػوقيف و ميػ ػا
واقرانيـ الطمبة االوتياديف

 -1التعرؼ ومل داللة ال رؽ في درعة الفغوط الن سيو بيف الطمبو المت وقيف و ميػ ا واقػرانيـ
الطمبو االوتيادييف حس

متغيري العنس ( ذكر – اناث ) والدؼ الدراسي (ثػاني  ،اربػن

)

حدود البحث

Limits of the Research

اقتدر البحث الحالي ومل الطميو المت وقيف و مياَ المنتميف الل المدراس الثانويو لممتميػزيف (

الدػػؼ الثػػاني المتوسػػط والدػػؼ ال اربػػن االوػػدادي ) واق ػراتيـ فػػي المػػدراس الثانويػػو االوتياديػػو لكػػؿ

العنسيف في بغداد ( الرادافو ) لمعاـ الدراسي 1009 -1001

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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تحديد المدطمحات

-4


Definition of the terms

الفغوط الن سيو Psycholgical Stresses :

تعريؼ سيمي 1958 Selye

يعرؼ الفغوط بأنو انحراؼ اوميؿ وف مبػد التػوازف الػداخمي الػذي يمثػؿ حالػة ثابتػو ووظي ػو

بايولوعيو والتي تسب
الكائف الحي


انحراف ا ممحوظ ا وف حالة االست رار الطبيعي في االوفػا ال عالػة مػف عسػـ
( )Selyk1958 :p53

تعريؼ الزاروس 1993 Lazarus

حال ػػة م ػػف الت ػػوتر االن ع ػػالي ينش ػػأ م ػػف المواق ػػؼ الت ػػي يح ػػدث فيي ػػا اف ػػط ار ف ػػي الوظ ػػائؼ

ال سيولوعيو والبايموعيو وودـ ك اية الوظائؼ المعرفيو الالزمة لمموقؼ

( ) Lazarus , 1993:p.12

 تعريؼ مارينوف

1997 Marinon

المواقؼ الحياتيو التي يتعرض ليا االفراد والتي تؤثر في الدحة الن سيو والعسميو



تعريؼ ثوماس Thomas

() Marinon ,1997:p.779
2003

ىي حالة مف الشدة الن سيو التي تتطم

مف ال رد التكيؼ معيا
( )Thomas, 2003 :p.123

في حيف ورفيا الباحث نظري ا باتي  ( :ىي االحداث والمواقؼ والظػروؼ والدػعوبات البيئيػو

التػػي تواعػػو ال ػػرد فػػي حياتػػو اليوميػػو وتسػػب

لػػو فػػي ا ووػػدـ ارحػػة ) ويعرفيػػا اعرائيػ ا  :ىػػي الدرعػػو

الت ػػي يحد ػػؿ وميي ػػا الطمب ػػو م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتعابتيـ لم ي ػػاس الف ػػغوط الن س ػػيو ال ػػذي او ػػده الباح ػػث
العراض البحث الحالي

 1المت وقيف و مي ا Giftedness :


تعريؼ بنتمي 1957 Bently

اف االط ػػاؿ المت ػػوقيف و مي ػ ا ىػػـ اولئػػؾ االط ػػاؿ ذوو االسػػتعدادات عيػػر العاديػػو العاليػػو فػػي

الدراسة


( ) Benty,1957 :p331

تعريؼ باسو 1979 Passou

الت وؽ الع مي ىو ال دره ومل االمتياز في التحديؿ

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية

302

( ) passou, 1979:p.6

العدد الزابع  /الجزء الثاني  /لسنة 8002

الضغوط النفسية لدى الطلبة المتفوقين عقلياً  ......أ.م.د .أحالم شهيد الباهلي ـ م.م .عماد حميد عبيس



تعريؼ الدباغ 4997

ىػػو كػػؿ طالػ

اوطالبػػو يسػػعؿ مئينػػو فػػوؽ اؿ  %95فػػي المرحمػػو العمريػػو التػػي ينتمػػي الييػػا

وت ابؿ معامؿ ذكا (  )415درعة فما فوؽ حسػ

العراقية


اختيػار ارفػف لممدػ وفات المتتابعػو المعػد لمبيئػو

تعرؼ النعامنو 1007

( الدباغ ) 10 : 4997 ،

ىو ودوؿ المتعمميف الل مستود الل مستود ي وؽ ( يزيد ومػل ) المسػتود الػذي ودػؿ اليػو

متوسػػط اف ػراد المعمووػػو التػػي ينتمػػوف الييػػا ( بػػانح ارفييف معي ػارييف ) فػػي معػػاؿ واحػػد او اكثػػر مػػف
معاالت (التحديؿ الدراسي  ،ميارات متنووة او قدرات وامو اوخادو )
التعريؼ االعرائي لممت وقيف و مي ا

(النعامنو ) 19 :1007 ،

ىـ الطمبػو المسػعموف فػي مػدارس المتميػزيف فػي مدينػو بغػداد الػذيف تػـ اختيػارىـ وفػؽ فػوابط

اودتيا و ازرة التربيو ىي :

 -4معدؿ ال بوؿ لمت ديـ  % 95في الدراسة االبتدائيو

 -1اعتيازه االختبار التحديؿ في المػواد الد ارسػيو االتيػو  :المغػو العربيػو  ،العمػوـ  ،الريافػيات
المغو االنكميزيو بمعدؿ % 90

 -7اعتيازه اختبار الذكا بمعدؿ % 70

 -1ومل اف يكوف معدؿ ال بوؿ في االختباريف  % 95فما فوؽ
وقد افػاؼ الباحػث الػل ىػذه الفػوابط معيػا ار اخػر لمت ػوؽ الع مػي ىػو اف يسػعؿ مئينػو

فػػوؽ اؿ (  ) %95فػػي المرحمػػة العمريػػو التػػي ينتمػػي الييػػا وت ابػػؿ معامػػؿ ذكػػا (  )415فمػػا فػػوؽ
حس

اختبار رافف لممد وفات المتتابعو المستخدـ في البحث الحالي

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية

303

العدد الزابع  /الجزء الثاني  /لسنة 8002

الضغوط النفسية لدى الطلبة المتفوقين عقلياً  ......أ.م.د .أحالم شهيد الباهلي ـ م.م .عماد حميد عبيس

الفصل الثاني

االطار النظري

الضغوط النفسية

اف م يوـ الفغط الن سي الذي شاع استخدامو في ومـ الن س والط

الن سػي تمػت اسػتعارتو

مػػف الد ارسػػات اليندسػػية وال يزيائيػػة حينمػػا كػػاف يشػػير إلػػل ا عيػػاد ) (strainوالفػػغط )، (press

والع ػ

) (Loadحيػػث اسػػتعاره ومػػـ الػػن س فػػي بدايػػة ال ػػرف العش ػريف ونػػدما ان دػػؿ وػػف ال مس ػ ة

واثبت است الليتو بودتو ومما لو منيج خاص بو وايفا عرد استخدامو في الدحة الن سية والط
الن سي ومل يد (ىانز سيمي) الطبيػ

الكنػدي فػي وػاـ 4951ـ ونػدما درس اثػر التغيػرات العسػدية

واالن عالية عير السارة الناتعة وف الفغط وا حباط وا عياد

)(www.ao-academy.org
انواع الفغوط
4

الفػػغوط ال يزيائيػػة  physical stressesالتػػي تكػػوف مسػػبباتيا خارعيػػة كػػالتموث

الكيمياوي واالشعاوات والفوفا وتختمؼ في شدتيا وقوة تأثيرىا

1

الفغوط االعتماوية  social stressesوىي الفػغوط التػي تكػوف نتيعتيػا ت اوػؿ

ال رد من البيئة االعتماوية والتػي يدػع

تعنبيػا وتسػب

وزيز ،ظروؼ العمؿ وقد تكوف احداث سارة مثؿ الكس

7

كربػا شػديدا وتشػمؿ مػوت شػخص

المادي الم اعئ

الفػػغوط  : psychological stressesوتشػػمؿ الفػػغوط الناعمػػة وػػف المواقػػؼ

التي تترؾ اثا ار مباشرة مف التوتر الشػديد نتيعػة االحبػاط وتعػد اكثػر انػواع الفػغوط افػ ار ار
بسب

طبيعتيا التوترية وقد تنتج وف الفغوط ال يزيائية واالعتماوية
)(morse& furst,1979:p.10

نظريات الفغوط
الفغوط الن سية ظػاىرة مػف الظػواىر االنسػانية المع ػدة حيػث تتعمػل فػي مفػاميف بايولوعيػة

ون سػػية واعتماويػػة واقتدػػادية ومينيػػة ودارسػػية لػػذلؾ تعػػددت النظريػػات التػػي فسػػرت ىػػذه الظػػاىرة

ونختدرىا بنظريتيف:

االولػل :نظريػة سػػيمي وىػي مػف النظريػػات البايولوعيػة التػي ركػػزت ومػل اسػتعابة عسػػـ الكػائف الحػػي

مػػف خػػالؿ ادراؾ ال ػػرد لمتيديػػد والتػػي تتوفػػل مػػف خػػالؿ او ػراض التوافػػؽ الع ػاـ او متالزمػػة التكيػػؼ
العػػاـ ) (G.A.Sالتػػي قسػػميا الػػل ثالثػػة م ارحػػؿ االولػػل رد ال عػػؿ االنػػذاري والثانيػػة مرحمػػة الم اومػػة
والثالثة مرحمة االعياد االنياؾ

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقلية
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الثانية :نظرية الزاروس :وىي مف النظريات البيئية التي اوطػت لمعانػ

البايولوعيػة دو ار مػف خػالؿ

االسػػتعابة لمفػػغوط حيػػث يػػرد الزاروس اف حػػدوث الفػػغوط ىػػو نتيعػػة لمت اوػػؿ بػػيف ال ػػرد والبيئػػة
المحيطػػة بػػو ي سػػو التوافػػؽ بػػيف متطمبػػات وحاعػػات ال ػػرد وحس ػ

لمعوامؿ الفاعطة يمر بثالث مراحؿ اساسية ىي:

 4التعرض لمعوامؿ الفاعطة وتشمؿ - :المتطمبات البيئية،

راي الزاروس اف تعػػرض ال ػػرد

 -المتطمبات الشخدية

 1ت ويـ وت دير الموقؼ الفاعط وعود مرحمتيف- :الت ويـ االولل،

 -الت ويـ الثانوي

 7االستعابة لمفغوط وفييا يحاوؿ ال رد اختيار بدائؿ االستعابة (فسمعية او معرفية او سموكية)
وندما يواعيو التيديد

)(Hackett and Lonborg, 1983:pp14-17

مجتمع البحث:
تك ػػوف معتم ػػن البح ػػث م ػػف طمب ػػة الم ػػدارس الثانوي ػػة يالد ارس ػػة الد ػػباحية ف ػػي مدين ػػة بغ ػػدادي
الردافة االولل والثانية لمعاـ الدراسي  1009-1001والبالغ وددىـ ( )97119طالبا وطالبة بواقن

( )14451ذكػ ار و ( )51741انثػػل مػػوزويف ومػػل مػػدارس بغػػدادي الردػػافة منيػػا ( )79مدرسػػة فػػي
الردافة االولل و ( )10مدرسة في الردافة الثانية

عينة البحث:

تأل ت وينػة البحػث مػف ( )100طالػ

وطالبػة فػي المػدارس الثانويػة لمدينػة بغػدادي الردػافة

اختبرت بطري ة قددية بواقػن مدرسػتيف مػف الردػافة االولػل ومدرسػتيف مػف الردػافة الثانيػة وكانػت
وينػػة الطمبػػة المت ػػوقيف و ميػػا ( )100طال ػ
بطري ػػة وشػ ػوائية واختي ػػر ( )50طالػ ػ

وطالبػػة مػػنيـ(  )400ذكػػور و ( )400انػػاث اختيػػروا

وطالب ػػة م ػػف ك ػػؿ مدرس ػػة بواق ػػن ( )15م ػػف الد ػػؼ الث ػػاني

المتوسػػط و ( )15مػػف الدػػؼ ال اربػػن االوػػدادي ،امػػا وينػػة الطمبػػة االوتيػػادييف ف ػػد بمغػػت ()100
طال

وطالبة اختيروا بن س الطري ة

ادوات البحث:

لغرض تح يؽ اىداؼ البحث تـ استخداـ اداتيف ىما
م يػ ػػاس الفػ ػػغوط الن سػ ػػية :قػ ػػاـ الباحػ ػػث ببنػ ػػا م يػ ػػاس لمفػ ػػغوط الن سػ ػػية مػ ػػف خػ ػػالؿ الد ارسػ ػػة

االستطالوية بتوزين استبانة استطالوية م توحة ومل وينة مػف الطمبػة المت ػوقيف و ميػا واقػرانيـ مػف

الطمبة االوتياديف وفػي فػو اعابػات ىػذه العينػة ومراععػت االدبيػات السػاب ة واطػالع الباحػث ومػل
م اييس الفغوط الن سية فمف المعاالت 0االسري ،المدرسي ،االعتماوي) تػـ تحديػد ( )440ف ػرة
موزوة ومل ثالث معاالت ثـ قاـ الباحث بالتحميؿ المنط ي لم رات (دالحية ال رات) حيػث يػذكر
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) (Eldeاف الوسيمة الم فمة لمتأكد مف دالحية ال ػرات (الدػوت الظػاىري) الداة ال يػاس ىػي اف

ي وـ ودد مػف الخبػ ار المختدػيف بت ػدير دػالحية ال ػرات ال يػاس الظػاىرة التػي وفػعت مػف اعميػا
)(Eble, 1972: p555
وليذا الغرض تـ وػرض ال ػرات ومػل معمووػة مػف المختدػيف فػي العمػوـ التربويػة والن سػية
والحكػػـ ومػػل مػػدد مالئمػػة التعميمػػات وبػػدائؿ االعابػػة وحػػذؼ وتعػػديؿ وافػػافة ومػػل ف ػرات الم يػػاس

وفػػي فػػو اسػػتعابات الخبػ ار ومالحظػػاتيـ اسػػتب ت ال ػرات التػػي حدػػمت ومػػل نسػػبة ات ػػاؽ %90

فػػاكثر وبنػػا ومػػل ذلػػؾ ادػػبل الم يػػاس مكػػوف مػػف ( )90ف ػػرة موزوػػة ومػػل ثػػالث معػػاالت ثػػـ قػػاـ
الباحث بالتطبيؽ الودي لمم يػاس ومػل وينػة البحػث لتدػبل الم يػاس والحدػوؿ ومػل الدرعػة الكميػة

التي يحدؿ ومييا المستعي

ووفػعت امػاـ كػؿ ف ػرة خمسػة بػدائؿ متدرعػة فػي قوتيػا وىػي (بشػكؿ

فػػغطا كبي ػ ار عػػدا ،يشػػكؿ فػػغطا كبيػػر،اف يشػػكؿ فػػغطا متوسػػا ،يشػػكؿ فػػغطا قمػػيال ،ال يشػػكؿ
ف ػػغطا) واوطي ػػت لي ػػا ال ػػدرعات (  )4 ، 1 ،7 ،1 ،5وب ػػذلؾ ف ػػاف اوم ػػل وادن ػػل درع ػػة لممس ػػتعي

تتػ ػ ػراوح ب ػ ػػيف ( )150-90والمتوس ػ ػػط ال رف ػ ػػي لمم ي ػ ػػاس ى ػ ػػو ( )190ث ػ ػػـ ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث باس ػ ػػتخداـ
الخدػ ػػائص السػ ػػايكومترية لمم يػ ػػاس والتػ ػػي تتفػ ػػمف التمييػ ػػز حيػ ػػث اسػ ػػتخدـ اسػ ػػمو المعمػ ػػووتيف

المتط ػرفتيف  %19العميػػا و  %19الػػدنيا واخفػػن عميػػن االسػػتمارات البػػالغ وػػددىا ( )100لمتحميػػؿ
وبمغ وػدد االفػراد فػي كػؿ معمووػة ( )409وبمغػت حػدود الػدرعات لمعميػا بػيف ( )179-717والػدنيا

ب ػػيف ( )179-410وبع ػػد التحمي ػػؿ باس ػػتخداـ االختي ػػار الت ػػائي لعين ػػيف مس ػػت متيف اتف ػػل اف ف ػ ػرات

الم ي ػػاس الب ػػالغ و ػػددىا ( )90تمي ػػز ب ػػيف المعموو ػػة العمي ػػا وال ػػدنيا ون ػػد مس ػػتود دالل ػػة ( )%5ل ػػذلؾ
استب يت عميعيا في الم يػاس وحسػ

الدػدؽ بطػري تيف الدػدؽ الظػاىري مػف خػالؿ وػرض ف ػرات

الم ياس بمعاالتو الثالثة ومل معمووة مػف الخبػ ار والمحكمػيف والثانيػة :الدػدؽ البنػائي مػف خػالؿ

اربعة اسالي

االوؿ :والقة درعة ال رة بالدرعة الكمية لمم ياس وقد تراوحت معػامالت االرتبػاط بػيف

( )0 194-0 479ووند اختيار الداللة االحدائية ظير عميعيا دالة احدائيا وند مستود ()%5
وبدرعة حرية ( )799اما االسمو الثائي فيػو والقػة درعػة ال ػرة بدرحػة المعػاؿ تبػيف اف عميػن
معامالت االرتباط دالة وند مسػتود ( )%5وبدرعػة حريػو ( )799امػا االسػمو الثالػث فيػو والقػة
درعة المعاؿ بالدرعة الكمية لمم ياس حيث تـ حسا

معامالت ارتباط درعة كؿ معاؿ مف معاالت

الم يػػاس الثالثػػة بالدرعػػة الكميػػة ل ػ ( )100اسػػتمارة وكانػػت عميعيػػا دالػػة احدػػائيا ونػػد مسػػتود داللػػة
( )%5واالسػػمو ال اربػػن ىػػو والقػػة درعػػة المعػػاؿ بػػدرعات المعػػاالت االخػػرد وكانػػت ايفػػا عميعػػا
دالة احدائيا وند مستود ( )%5اما الثبات ف د حس

بطري تيف التعزئة الندػ ية وطري ػة ال ػاكرو

نبػاخ لالتسػػاؽ الػػداخمي ،اذ بمػػغ معامػػؿ الثبػات بالتعزئػػة الندػ ية لمم يػػاس ككػػؿ ( )0 91ولممعػػاالت

االسري ( )0 91والمدرسي ( )0 95واالعتماوي ( )0 91اما بطري ة ال اكرونياخ ف ػد بمػغ لمم يػاس
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كك ػػؿ ( )0 94ولممع ػػاالت االس ػػري ( )0 90والمدرس ػػي ( )0 95واالعتم ػػاوي ( )0 91ام ػػا الخط ػػأ
المعياري المعياري لمم ياس فتوفل مف خالؿ العدوؿ االتي:

الم ياس ومعاالتو

الخطأ المعياري في

حالة الثبات بطري ة التعزئة
الند ية

الخطأ المعياري في

حالة النبات بطري ة
ال اكرونياخ

م ياس الفغوط الن سية

19 75

10 49

المعاؿ االسري

9 09

9 74

المعاؿ المدرسي

9 11

9 99

المعاؿ االعتماوي

1 97

9 79

 -اختيار رافف لمدنوفات المتتابعة:

تػـ تطبيػػؽ اختيػػار ارفػػف ومػػل وينتػػي البحػػث النػو االختيػػار المناسػ

لمتح ػػؽ مػػف نسػػبة الػػذكا

لمطمبػػة ولمتأكػػد مػػف اف الطمبػػة الػػذيف يمثمػػوف وينػػة البحػػث ىػػـ اوتيػػاديوف ومت وق ػوف وبعػػد تطبيػػؽ
اختبار ارفػف ومػل وينتػي البحػث قػاـ الباحػث بتمويػؿ درعػات الخػاـ الػل م ارتػ

مئينيػو كمػا مثػؿ كػؿ

مف رافف والدباغ وند ت ينيـ لالختيار حيث تفـ المرتبػة االولػل معمووػة (االذكيػا الممتػازيف) ت ػن

مئينػتيـ مػػف ( )%95واكثػػر فػمف المرحمػػة مػػف العمػر والثانيػػة (االذكيػػا العيػديف) ت ػػن مئينػػتيـ بػػيف

( -%95ودوف  )%95والثالثػػة تفػػـ (متوسػػطي الػػذكا ) او (االوتيػػاديوف) الػػذيف ت ػػن مئينػػتيـ بػػيف
( )%15ودوف الػ ػ ( )%95اف ىػػذه الم ارت ػ

ىػػي ن ػػس م ارت ػ

الػػذكا التػػي سػػاتخدميا كػػؿ مػػف ارفػػف

والدباغ اما المرتبتاف الرابعة والخامسة لـ تظير في افراد العينة لذلؾ اوتمد الباحث المرتبتاف االولل

وتمثؿ المت وقيف و ميا والثانية وتمثؿ االوتيادييف

وقد اوتمد الباحث الوسائؿ االحدائية االتية لتح يؽ اىداؼ البحث:
4

االختبار التائي لعينة واحدة

7

معامؿ ارتباط بيرسوف

5

النسبة التائية

1
1

االختبار التائي لعينتيف مست متيف

معادلة سبيرماف براوف
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1

معادلة ال اكرونياخ

9

تحميؿ التبايف الثالثي

9
9

الخطأ المعياري لمم ياس
اختيار شي يو

وبع ػػد تطبي ػػؽ االدات ػػيف وم ػػل وين ػػة البح ػػث واس ػػتخداـ الوس ػػائؿ االحد ػػائية المناس ػػبة لمعالع ػػة

البيانات تـ التودؿ الل النتائج االتية:

 4متوسط درعات الطمبة المت وقيف ومل قياس الفغوط النسبة اومل مف المتسػوط لنظػري وب ػرؽ
عير داؿ احدائية

 1متوس ػػط درعػ ػػات الطمب ػػة االوتيػ ػػادييف ومػ ػػل قي ػػاس الفػ ػػغوط اومػػػل م ػػف المتوسػ ػػط وب ػ ػػرؽ داؿ
احدائيا

 7التوعػػد فػػروؽ ذات داللػػة احدػػائية فػػي درعػػة الفػػغوط الن سػػية بػػيف الطمبػػة المت ػػوقيف واق ػرانيـ
1

االوتيادييف بالنسبة لمدرعة الكمية لمم ياس والمعاالت كافة

توعػػد فػػروؽ ذات دالل ػػة احدػػائية ف ػػي درعػػة الفػػغوط النس ػػبة بػػيف الطمب ػػة المت ػػوقيف واقػػرانيـ

االوتيادييف ولدالل الطمبة االوتيادييف في المعاؿ ا سري

 5ال توعػد فػروؽ ذات داللػػة احدػائية فػػي درعػة الفػغوط الن سػػية بػيف الطمبػػة المت ػوقيف واقػرانيـ
االوتيادييف في المعاؿ المدرسي واالعتماوي

1

ال توعد فروؽ ذات داللة احدائية لمت اوػؿ بػيف وينتػي البحػث مػف الطمبػة المت ػوقيف و اقػرانيـ

االوتيػػادييف والعػػنس وبػػيف وينتػػي البحػػث مػػف الطمبػػة المت ػػوقيف واق ػرانيـ االوتيػػادييف والدػػؼ

الدراسي في درعة الفغوط الن سية في المعاؿ االسري والمدرسي
9

ال توعد فروؽ ذات داللة احدائية لمت اوػؿ بػيف وينتػي البحػث مػف الطمبػة المت ػوقيف و اقػرانيـ

9

توعػػد فػػروؽ ذات داللػػة احدػػائية لمت اوػػؿ بػػيف وينتػػي البحػػث مػػف الطمبػػة المت ػػوقيف واق ػرانيـ

االوتيادييف والعنس في درعة الفغوط الن سية في المعاؿ االعتماوي

االوتيػػادييف والدػػؼ الد ارسػػي (ثػػاني – اربػػن) فػػي الفػػغوط الن سػػية لدػػالل الدػػؼ ال اربػػن فػػي

المعاؿ االعتماوي

 9توع ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احد ػػائية لمت او ػػؿ الثالث ػػي ب ػػيف المتغيػػرات (الطمب ػػة ،الع ػػنس ،الد ػػؼ
الدراسي) في درعة الفغوط الن سية في كافة المعاالت (االسري ،المدرسي ،االعتماوي)

التوصيات :
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4

ومل فو نتائج البحث يت دـ الباحث بالتوديات االتية:

اوطا اىمية لالرشاد التربوي والتوعيو الميني في المدارس الثانوية لتبدير الطمبػة بمشػكالتيـ
ومعرفة الفغوط التي يتعرفوف ليا داخؿ وخارج المدرسة

 1اقامػػة محاف ػرات وػػف طريػػؽ معػػالس االبػػا والمدرسػػيف لتوويػػة االبػػا بمعرفػػة المواقػػؼ التػػي
تشكؿ فغوطا ومل ابنائيـ الطمبة ومواعيتيا

7

تاميف كادر تدريسي بمستود واؿ ومميا وتربويا في مدارس المت وقيف

 1فرورة رواية الطمبة وخادة المت وقيف منيـ مف خالؿ تح يؽ الفغوط التػي يعػانوف منيػا فػي
إحدد المعاالت وت ديـ المساودة ليـ مف الناحية الن سية
الم ترحات:

ومل فو نتائج البحث ي ترح الباحث ما ياتي:
4

1
7

اعػ ػ ار د ارس ػػة م ارن ػػة لمف ػػغوط الن س ػػية ووالقتي ػػا ب ػػبعض المتغيػ ػرات مث ػػؿ (الث ػػة ب ػػالن س،

التوافػؽ الن سػػي واالعتمػػاوي ،االتػزاف االن عػالي لػػدد االبػػا  ،مسػتود التحدػػيؿ الدارسػػي لػػال
واالـ)

اع ار دراسة لمعرفة اسبا

الفغوط الن سية لدد الطمبة المت وقيف و ميا

اع ػ ار د ارسػػة م ارنػػة لمفػػغوط الن سػػية ووالقتيػػا باسػػالي
المت وقيف واقرانيـ االوتيادييف

-

التنشػػئة االعتماويػػة لػػدد الطمبػػة

المصادر

اب ػ ػراىيـ  ،لطيػ ػػؼ وب ػ ػػد الباسػ ػػط (  : )4991وممي ػ ػػات تحمػ ػػؿ الفػ ػػغوط ووالقتي ػ ػػا بعػ ػػدد م ػ ػػف
المتغيػرات الن سػػية لػػدد المعممػػيف  ،معمػػة مركػػز البحػػوث التربويػػة بعامعػػة قطػػر  ،السػػنة ، 7

العدد 5
-

ابػػو مغمػػي  ،سػػميل وسػػالمو  ،وبػػد الحػػافظ (  : )1001ومػػـ الػػن س االعتمػػاوي  ،ط ، 4دار

اليازوري العممية لمنشر والتوزين  ،وماف  ،االردف

-

االم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاره  ،س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعد (  : ) 1004الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغوط الن س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيو  ،معم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة النب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ ي الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد 15
WWW.annabao.org
العبوري  ،حناف ويسل سمطاف (  : ) 1001الروايو الدحو المدرسيو بيف الواقن و التطمعات
المست بمية  ،معمة الط ولة والتنمية  ،المعمػس العربػي لمط ولػة والتنميػو  ،المعمػد  ، 1العػدد 5
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-

الحمو  ،بثينة مندور (  : )4999مركز السيطره والتعامؿ من الفغوط  ،عامعة بغداد  ،كمي

-

الخاليدي  ،ادي

محمد ومي (  : )1007سػايكولوعية ال ػروؽ ال رديػو والت ػوؽ الع مػي  ،ط4

-

الدباغ  ،فخري واخروف (  : ) 4997اختبار المد وفات المتتابعة  ،ال يػاس الع ارقػي  ،عامعػة

االدا

 ،رسالة ماعستير عير منشوره

 ،دار وائؿ لمنشر  ،وماف  ،االردف

المودؿ  ،العراؽ
-

الريحػػاني  ،سػػميماف (  : )4999مشػػكالت الطمبػػو الموىػػوبيف والمت ػػوقيف وارشػػادىـ  ،المئتمػػر
العممي العربي االوؿ الرواية الموىوبيف والمت وقيف  ،العيف االمرات العربية المتحدة

-

الزبيدي  ،كامػؿ ومػواف حمػد (  : )1000الفػغوط الن سػيو ووالقتيػا بالرفػا المينػي ولدػحة

الن سػػيو لػػدد اوفػػا ىيئػػة التػػدريس فػػي العامعػػة  ،االدا

 ،عامعػػة بغػػداد ( اطروح ػة دكتػػوراه

عير منشوره )

-

زحموؽ  ،ميا (  : )4999التربيو الخادو لممت وقيف  ،مطبعة االتحػاد  ،كميػة التربيػة  ،عامعػو
دمشؽ ،سوريا

-

السمادوني  ،السيد وبد الرحمف (  : )4990ادراؾ المت وقيف و ميا لمفغوط واالحتراؽ الن سػي

في ال دؿ المدرسي ووالقتو ببعض المتغيرات  ،المؤتمر السادس لعمـ الن س في مدر

 وب ػػد الغ ػػار  ،وب ػػد الس ػػالـ  : )4999 ( ،الت ػػوؽ الع مػ ػي واالبتك ػػار  ،دار النيف ػػو العربي ػػو ،ال اىره
 محم ػػد  ،د ػػباح محم ػػود (  : )4991الموس ػػووو التربوي ػػة والن س ػػيو  ،العامع ػػو المستندػ ػرية ،بغداد
 ممحـ  ،وائد فافؿ (  : )4999الطػ الريافػي ال سػيولوعي  ،ط  ، 4دار الكنػدي لمطباوػووالنشر
 النعامنو  ،حسف محمد قاسػـ (  : )1007ت ػويـ البرنػامج التربػوي لمطمبػو المت ػوقيف فػي الم اركػزالرياديو في فو اىداؼ التطوير التربوي في االردف  ،كمية التربية ي ابػف رشػد  ،عامعػو بغػداد
 ،اطروحة دكتوراه عير منشورة
- Bently .J.E(1957): Superior children ,Horton company ,new yourk.
- Eble,R.L.(1972 essentials of educational measurement, new Jersey:
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.America.
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