
 .المتفوقٌن االبناء تجاه االباء سلوك سلبٌة

 مشاعر ٌبدون قد اآلباء أن( Shore et al,1991) زمالءه و شور وٌإكد       

 التعامل ٌستطٌعون أال ٌخشون و الشدٌد بالقلق ٌشعرون فقد ، أبناء تفوق تجاه سلبٌة

 و التربوٌة الخبرات توفٌر على قدرتهم عدم بسبب الذنب و باإلثم ٌشعرون أو ، معه

 إخوته ٌفوق ما الرعاٌة و االهتمام من ٌعطونه ألنهم أو له، المالئمة العقلٌة المثٌرات

 مصدر االبن هذا أن ٌشعرون قد اآلباء بعض أن إلى زمالءه و شور ٌشٌر و ،

 مشاعر هإالء وٌحمل ، الضآلة و بالحرج ٌشعرهم أنه و لمكانتهم و لسلطتهم تهدٌد

 .تجاهه شعورٌة ال استٌاء و غٌرة

 

 

 للمتفوقٌن االجتماعٌة التنشئة اسالٌب 

 من لألبناء االجتماعٌة التنشئة فً اآلباء ٌتبعها التً الطرق و األسالٌب وتعد    •

 ، النفسٌة صحتهم و توافقهم و النفسً تكوٌنهم فً المإثرة األسرٌة العوامل أهم

 تسبب و األبناء، تنشئة فً آثارها و نوعٌتها حٌث من األسالٌب هذه وتتباٌن

 و الحماٌة و ، التشدد و التسلط و ، الالمباالة و كاإلهمال الالسوٌة الوالدٌة األسالٌب

 ذواتهم عن مفهومهم على و األبناء شخصٌة على ضارة آثارا الزائدٌن االهتمام

 : ٌلً فٌما نستعرضها

 ٌواجهها قد التً المشكالت أخطر من الالمباالة و اإلهمال أسلوب ٌعد . أ

 و بتفوقه االكتراث عدم الوالدان ٌبدى فقد ، األسرٌة بٌئته فً الموهوب و المتفوق

 و ، االجتماعٌة النفسٌة و المعرفٌة حاجاته بإشباع الالمباالة و ، إهمالها و مقدراته

 ٌبدٌان قد و ، نموه متطلبات تٌسٌر و لرعاٌته الالزمٌن الجهد و الوقت ٌكرسان ال

 عدة إلى السلوك هذا مثل ٌرجع و ، استعداداته و لمقدراته تقبلهما عدم و رفضها

 بالعمل الوالدٌن انشغال و لألسرة االقتصادي االجتماعً المستوى تدنى منها أسباب

 مباالة عدم و ، ملبس و مشرب و مؤكل من لألبناء األساسٌة الحاجات تلبٌة على

 سبب ٌكون قد و ، االجتماعٌة النفسٌة و العقلٌة األخرى النمائٌة بالحاجات الوالدٌن

 هو مقدراته تنمٌة على والعمل والموهوب المتفوق ابنهما رعاٌة فً الوالدٌن تهاون

 بؤهمٌة وعٌها عدم إلى ٌإدي الذي األمر لهم والثقافً التعلٌمً المستوى انخفاض

 Howe,1999,p29) طاقاته استثمار و قدراته تعظٌم فً له المالئمة الرعاٌة توفٌر

– 30. ) 



 مستوٌات إلى ٌنتمون ممن اآلباء بعض أن( Alsop,1997) ألسوب وٌذكر      

 مالها و قدرات و مواهب من ابنهم ٌمتلكه ما ٌدركون منخفضة اقتصادٌة اجتماعٌة

 و المالئمة التربوٌة الخبرات توفٌر استطاعتهم عدم ٌخشون أنهم إال ، قٌمة من

 و االستعدادات تلك تنمٌة و المواهب تلك لتنشٌط الالزمة الوسائل و األدوات

 والدٌه جانب من الالمباالة و المتفوق إهمال ان االدبٌات بعض اكدت كما.  القدرات

 فً ٌإدي قد مما تفوقه على التركٌز من خوفهما إلى ٌرجع قد مقدراته رفض و بل ،

 و ، به المحٌطٌن مع االجتماعٌة عالقاته التفوق ذلك ٌعوق أن إلى نظرهما وجهة

 أن بها المسلم األمور فمن.  العزلة و بالوحدة شعوره و له أقرانه رفض فً ٌتسبب

 درجة إلى بذلك وٌنشغالن ، ألبنائهما االجتماعً بالتوافق كثٌرا ٌهتمان الوالدٌن كال

 و العائلٌة الخالفات كثرة و األسري التصدع و التفكك ٌإدي قد كذلك ، كبٌرة

 متطلبات و حاجاتهم و األبناء بمقدرات اهتمامهما عدم إلى الوالدٌن بٌن المشاحنات

 .  األبناء حق فً تقصٌرهما و عام بشكل نموهم

 و المتفوق ابنهما تنشئة فً التشدد و التسلط أسلوب إلى الوالدان ٌلجؤ قد  . ب

 و بطاعتهما ٌلزمانه و معاملته فً شدٌدة صرامة ٌظهران فنجدهما ، الموهوب

 و االستكشاف فً الجارفة رغبته ٌرفضان و ، مناقشة دون ألوامرهما الخضوع

 ٌبدٌان ال و ، بحرٌة أفكاره و آراءه عن ٌعبر لكً الفرصة له ٌتٌحان ال و البحث

 التهدٌد و اإلكراه و بالتقٌد التشدد و التسلط أسلوب ٌتسم و األفكار، لهذه تقبال

 إضعاف إلى التشدد و التسلط أسلوب ٌإدي و ، النفسً و البدنً اإلٌذاء و المستمر

 و ، ذاته عن صورته اختالل و ، النقص و بالعجز إحساسه و بنفسه المتفوق ثقة

 ما ٌكف و ، المبادرة و االستطالع روح فٌه ٌخمد كما ، خٌاله تقٌٌد إلى أٌضا ٌإدي

 . التفوق و الخالق للتعبٌر استعدادات من لدٌه

 ٌبدٌه ما أبنائهما تنشئة فً األسلوب هذا ٌنتهجان اللذان الوالدان وٌرفض     

 حٌاته شئون تصرٌف فً الذات على االعتماد و االستقالل إلى النزعة من المتفوق

 عن ٌتخلى أن إلى ٌدفعانه و التفرد إلى بنزعته ٌضٌقان فهما ، لمستقبله التخطٌط و

 و ، له مناسب بؤنه ٌقران ما علٌه ٌفرضان و شئونه أخص فً ٌتدخالن و استقاللٌته

 قرار أي اتخاذ على قادر غٌر ٌجعله و ، هوٌته ٌفقد و مقدراته ٌقتل أن ذلك شؤن من

 نٌهرت ٌذكر و.  المهنً أو الدراسً باالختٌار ٌتعلق سواء حٌاته فً حاسم

(Neihart,1998 )تؤثٌر تحت تدرٌجٌا الحقٌقٌة ذاته ٌفقد الموهوب و المتفوق أن 

 ٌفرضه لما االمتثال و الخضوع و للمساٌرة تدفعه التً المعلمٌن و األهل ضغوط

 ٌحتفظ لكً المرٌرة الصراعات من العدٌد ٌواجه فهو ، صارمة معاٌٌر من المجتمع

 أفكار من ٌبدٌه ما ٌرفضون الذٌن المعلمٌن و باآلباء ٌصطدم و ، هوٌته و بكٌنونته

 ، متنوعة اهتمامات و معتادة أو مؤلوفة غٌر استجابات و أقرانه عن مختلفة آراء و



 خصائص من التخلص إلى ٌدفعونه و أفكاره شذوذ و سلوكه بغرابة فٌتهمونه

 و المتفوق على المتزاٌدة الضغوط أن إلى نٌهرت ٌشٌر و ، التمٌز و االختالف

 و الحقٌقٌة ذاته عن والتخلً اآلخرٌن مساٌرة إلى األمر نهاٌة فً تدفعه قد الموهوب

 . إلٌه المقربٌن من نابعة الضغوط تلك كانت إذا بخاصة و ، تمٌزه جوانب عن

 .النفسٌة االدبٌات   

 و المتفوقٌن فئات أكثر هم المبتكرٌن أن النفسٌة االدبٌات بعض وأكدت      

 ٌكون أن فً برغبتهم ٌجاهرون فاآلباء ، الضغوط من النوع لهذا عرضة الموهوبٌن

 و ، السائدة االجتماعٌة األنماط مع ٌتوافقون و معهم التعامل ٌسهل أطفال لدٌهم

 أن ٌرى و ، دربها على السٌر و الجماعة بمعاٌٌر االلتزام أبنائهم من ٌتوقعون

 عن التخلً إلى اضطراره و الجماعة ضغوط مواجهة فً المبتكر الطفل هزٌمة

 كل النفسٌة احتٌاجاته أهم ببعض التضحٌة و ، االنسحاب بعملٌة قبوله و ، قدراته

 شخصٌته على السلبٌة آثارها تتفاوت التً و االضطرابات من للعدٌد ٌعرضه ذلك

 .بالحرمان شعوره مدى و االنفعالٌة حساسٌته لدرجة وفقا

 ٌتزاٌد قد احتٌاجاته تلبٌة فً رغبتهما و البنهما الوالدٌن حب أن فٌه الشك مما.  ج

 اآلباء بعض ٌندفع مبكر وقت فً التفوق ظهور مع و ، موهوبا   و متفوقا   كونه مع

 و ، تدلٌله و به الزائد االهتمام و ، العناٌة و الرعاٌة أشكال بجمٌع إحاطته إلى

 ما بكل رعاٌته و به االهتمام زٌادة على المبكرة استعداداته و مقدراته تشجعهم

 و المتفوقٌن آباء بعض أن إلى الباحثٌن بعض ٌشٌر و.  وسائل من ٌستطٌعون

 فهم ، Oriented – Child الطفل حول بالمتمركزٌن وصفهم ٌمكن الموهوبٌن

 سبٌل فً الشخصٌة بمتعتهم ٌضحون و وجهدهم وقتهم ٌكرسون و فلكه فً ٌدورون

 الظروف أفضل تهٌئة و ، الطفل لمقدرات المالئمة العقلٌة االستثارة أشكال توفٌر

 من خوفا و تفوقه على الحفاظ فً منهم رغبة ذلك و ، العقلٌة طاقاته الستثمار

 اآلباء استمرار فً سببا للتعلم المتفوق ٌبدٌه الذي االستعداد ٌكون قد و ، ضٌاعها

 ولعا ٌبدي أو مبكرا   القراءة تعلم فً رغبة ٌبدي الذي فالمتفوق ، السلوك هذا فً

 احتٌاجاته إشباع على والدٌه حرص من ٌزٌد قد العلمٌة أو الرٌاضٌة بالحقائق شدٌدا  

 تجاهلهما إلى التعلم من المزٌد فً رغباته وراء االنسٌاق ٌإدي قد و ، رغباته و

 و إشباع إلى تحتاج التً االجتماعٌة و النفسٌة حاجاته و األخرى نموه لجوانب

 . اهتمام

 الزائد اهتمامهما و الموهوب و المتفوق ابنهما على الوالدان حرص ٌإدي وقد     

 ٌغمرانه و حماٌته من ٌزٌدان و بتدلٌلهما فٌحٌطانه علٌه الشدٌد الخوف إلى به

 على حرصا الزائدة الحماٌة شرنقة فً عزله إلى ٌلجآن و ، الحب و الحنان بمشاعر



 ، إلٌها ٌحتاج التً والعناٌة الرعاٌة أشكال جمٌع تقدٌم فً رغبة و تفوقه

 الزائدة الحماٌة تلك و التدلٌل ذلك ٌنال الذي الطفل أن رأى فقد( 3002 القرٌطً)اما

 بالعجز ٌشعر و ، واالجتماعً االنفعالً نموه وٌتشوه النفسً تكوٌنه ٌضعف

 بالفشل ٌشعر و ، المشكالت أبسط و العقبات بؤهون اصطدامه لدى مستقبال

 و بالذات الشعور لدٌه ٌتعاظم قد و ، الضاغطة الظروف فً والسٌما واإلحباط

 و بالنظم االكتراث عدم و ، األنانٌة النزعة و ، النرجسٌة و ، الذاتً التمركز

 .الالحقة عمره مراحل فً القوانٌن

 خطورة أكثر ٌصبح الوالدٌن من فٌه ومبالغ زائد باهتمام ٌحظى الذي الطفل ان

 و األسرة داخل االنتباه محور فهو ، األول طفلهما ٌكون حٌنما أو وحٌدا   ٌكون حٌنما

 على حرٌصان دائما فالوالدان ، رأٌه وفق تسٌر المختلفة األسرٌة األمور من كثٌرة

 قوٌا تؤثٌرا له بؤن ٌشعره مما نقاش أو جدال دون برأٌه األخذ و شًء كل عن سإاله

 و المتفوق به ٌتمتع لما نظرا و ، ٌفوقه قد و والدٌه تؤثٌر ٌوازي األسرة فً

 فً والدٌه ٌشارك فإنه مرتفعة عقلٌة قدرات و فائقة لفظٌة قدرة من الموهوب

 و ، تستهوٌه و تثٌره التً و ٌمارسانها التً األنشطة من الكثٌر ٌمارس و أحادٌثهما

 ، آخرون أخوة له أصبح ما إذا خاصة األسرة فً ثالث كوالد ٌبرز الوقت مرور مع

 . إلخوته المشكالت من الكثٌر فً األسرة فً وضعه ٌتسبب و

 .للضغوط المنتجة التوقعات 

 عبئا الموهوب و المتفوق البنهما الوالدان ٌضعها التً المرتفعة التوقعات تمثل 

 استعداداته تقدٌر فً مبالغتهما و بتفوقه الزائد اهتمامهما فٌصبح ، عاتقه على كبٌرا

 المزٌد بذل إلى ٌدفعانه فقد ، النفسٌة صحته و مستقبله على حقٌقٌا خطرا مقدرته و

 مما اإلنجاز معدالت أعلى لتحقٌق دفعه على ٌدأبان ، توقعاتهما لتحقٌق الجهد من

 من خوفه و ، االضطراب و بالقلق شعوره و العصابٌة للكمالٌة نزعته إلى ٌإدي

 محاوالته جراء من شدٌدة نفسٌة لضغوط تعرضه و مطالبهما تلبٌة على القدرة عدم

 ٌتعجل فقد هذا عن فضال فٌه، آمالهما ٌحقق و ٌغضبهما ال حتى المستمر نضاله و

 الدراسٌة الصفوف تخطى و التعلٌمً باإلسراع فٌرحبون المتفوق ابنهما نمو الوالدان

 فقط ٌعتمد ال و المزاجٌة حالته و المتفوق طبٌعة على ٌتوقف الذي األمر هو و ،

 قد الموهوبٌن و المتفوقٌن فبعض استعدادات، و مقدرات من به ٌتمتع ما مدى على

 ٌإدي حٌث بالغا تؤثرا التعلٌمٌة االستراتٌجٌة بهذه االجتماعً االنفعالً نموهم ٌتؤثر

 أو االنطواء و الوحدة و بالعزلة شعورهم إلى أعلى دراسٌة صفوف إلى انتقالهم

 . علٌهم المفروضة الضغوط من ٌزٌد

 النفسٌة الحاجات اهمال 



 و الموهوب و المتفوق طاقات تنمٌة على بإفراط ٌركزون الذٌن اآلباء وٌخطؤ      

 ، طفلهما حق فً فادحا خطئا االجتماعٌة النفسٌة حاجاته إلى االلتفاف دون مقدرته

 ذلك و إشباعها و تفهمها تتطلب خاصة نفسٌة حاجات وللموهوب للمتفوق أن حٌث

 لهم المحٌطٌن فهم قصور و إهمالهم على ٌترتب إذ سوٌا، نفسٌا نموا نموه لضمان

 من ذلك عن ٌنشؤ قد ما إلى باإلضافة ، النفسٌة صحته على وخٌمة سلبٌة آثار

 بٌنهم و بٌنه فٌما االجتماعٌة العالقات و المتبادلة الشخصٌة التفاعالت فً اضطراب

 ٌواجه الذي الموهوب و فالمتفوق التوافقٌة، السلوكٌة للمشكالت عرضة ٌجعله و

 للرفض ٌتعرض و ، أقرانه بخاصة و اآلخرٌن مع توافقه فً بالغة صعوبات

 باالختالف اإلحساس لدٌه ٌزداد و ، قبلهم من أحٌانا التهكم و السخرٌة و االجتماعً

 السلوكً أداإه حٌث من أو أفكاره و اهتماماته حٌث من سواء األقران من غٌره عن

 و ، التوتر و الخوف و القلق مشاعر من لدٌه ما تبدد آمنة أسرٌة بٌئة إلى ٌحتاج

 و الفهم و التقبل إلى حاجته تشبع و ، بالكفاءة إحساسه تنمً و بذاته ثقته تدعم

 . التقدٌر

 . المحّفزة البٌئة 

 الستثارة الالزمة األدوات و المصادر األسرة له توفر ألن عقلٌا   المتفوق ٌحتاج •

 أوجه ممارسة فً األبناء لدى الكامنة العقلٌة الطاقة استثمار و التعلم و التفكٌر

 المناسبة اللعب و النماذج و ، المجالت و الكتب المصادر تلك أمثلة من و ، النشاط

 حسن و ، المرئٌة و المسموعة األجهزة و ، العلمٌة و الفنٌة األدوات و الخامات و ،

 لدى اإلدراكً و العقلً التفتح على تساعد التً بالكٌفٌة اإلمكانٌات هذه توظٌف

 تتمثل ال قد التفوق تنمٌة معوقات أن على تعمٌقها و خبراته إثراء و الموهوب

 فً تنجم قد إنما و ، األدوات و المواد هذه لمثل المنزلٌة البٌئة افتقار فً بالضرورة

 إثراء على تساعد التً بالكٌفٌة توظٌفها عدم و استخدامها سوء عن األحٌان بعض

  التجرٌب و الكشف و االستطالع على تشجٌعه و اهتماماته تنوٌع و المتفوق خبرات

 . باشقائه المتفوق عالقة 

 التً المشكالت من للكثٌر مصدرا بؤشقائه الموهوب و المتفوق عالقات تمثل •

 بٌن قدرات و مواهب من ٌمتلكه بما االبن هذا مثل فوجود ، أسرته فً لها ٌتعرض

 و المتفوق ابنهما بٌن ٌقارنان قد فالوالدان ، لهم واضحة مشكلة ٌمثل أشقائه

 اهتمامهما ٌإدي قد و ، لدٌهم والحسد الغٌرة مشاعر ٌثٌر مما أشقائه و الموهوب

 و العداء مشاعر تولد إلى مدحه فً اإلفراط و علٌه الثناء فً مغالتهما أو به الزائد

 اإلدعاء إلى الوالدان ٌلجا قد و ، قبلهم من مرفوضا فٌصبح ، إخوته و بٌنه الكراهٌة



 ٌمكن الذي األمر هو و ، بٌنهم العالقات توتر من خوفا متشابهون أبنائهما كل بؤن

 . قٌمتهما بعدم ٌشعرانه و قدراته من ٌقلالن ألنهما المتفوق ابنهما على سلبا ٌإثر أن

 .التنافسٌة االسرة بٌئة 

 ٌتمٌز الذي المجال فً الموهوب و المتفوق شقٌقهم ٌنافسوا أن اإلخوة ٌحاول قد و

 فً ٌندفعون و الرٌاضٌة أو الفنٌة المجاالت أو الدراسً التحصٌل كان سواء فٌه

 فً منهم رغبة النجاح و اإلنجاز من متشابهة مستوٌات لتحقٌق ٌائسة محاوالت

 السلبً أثره المحموم التنافس لهذا أن شك ال و ، والدٌهم لدى مرموقة بمكانة التمتع

 إلٌه ٌإدى لما ، األسرة داخل والعادٌٌن الموهوبٌن و للمتفوقٌن النفسٌة الصحة على

 و الذات تقدٌر انخفاض و ، الموهوب و المتفوق لدى اإلثم و بالذنب شعور من

 العام الجو ٌصبح و ، بٌنهم العالقات اضطراب و إخوته لدى باإلحباط الشعور

 . والموهوب المتفوق النفسً لألمن مهددا بالصراعات ملٌئا لألسرة

 : المدرسة فً المتفوق الطفل مشكالت.  جـ

 و المواهب نمو سبٌل تعترض التً المعوقات من عدد على المدرسٌة البٌئة تنطوي

 تناول قد و ، مقدراته و المتفوق طاقات طرٌق فً عثرة حجر تقف و ، ازدهارها

 وجودها على ٌترتب أن ٌمكن ما أوضحوا و المعوقات هذه مثل الباحثٌن من عدد

 Shore etوزمالءه شور ذكر فقد. الموهوبٌن و المتفوقٌن على سلبٌة آثار من

al,1991 ))علٌه تمارس التً المستمرة الضغوط من ٌعانً والموهوب المتفوق أن 

 مع فهو ، معها ٌتجاوب و تقلٌدٌة تعلٌمٌة برامج و خبرات من له ٌقدم ما ٌساٌر كً

 و التعلم سرعة من به ٌتمٌز ما و، مرتفعة عقلٌة استعدادات و قدرات من ٌتملكه ما

 أن ٌمكنه ال حوله من العالم فهم فً والرغبة بالمعرفة الشغف و االستطالع حب

 ٌعانً لذلك.  للعادٌٌن تقدم التً الدراسٌة والمناهج التعلٌمٌة البرامج مع ٌنسجم

 الصف فً وجوده جراء من Boredom والملل الضجر من والموهوب المتفوق

 الصف فً زمالئه انتظار فً تقرٌبا وقته نصف ٌقضً فهو ، العادي الدراسً

 المناهج خالل من تعلٌمٌة خبرات و مهام من له ٌقدم ما أن عن فضال به، لٌلحقوا

 المزٌد إلى الملحة حاجته ٌشبع ال و مقدراته مستوى إلى ٌرقى ال العادٌة الدراسٌة

 ٌتوقف ال الذي فعقله ، Need to Mental stimulation العقلٌة االستثارة من

 و استعداداته و مقدراته تتحدى تعلٌمٌة أنشطة و مهام إلى حاجة فً العمل عن

 لهذا طرد مركز إلى المدرسة تتحول و ، طاقاته أقصى إلى الوصول على تساعده

 المستمرة اإلحباطات و السلبٌة المشاعر من بالعدٌد فٌها وجوده ٌرتبط حٌث الطالب

 . التعلم فً رغبته و دافعٌته نقص عنها تنجم قد التً و ، المتزاٌدة


