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 تمهٌد    

 عن عرض و لمحة من البد توجٌههم و المتفوقٌن إرشاد عن التحدث قبل      

 حٌث إرشادهم، إلى التوجه لتبرٌر ذلك و المتفوقٌن لها ٌتعرض التً المشكالت

 تواجه التً المشكالت من العدٌد إلى المجال هذا فً المتخصصون و الباحثون أشار

 فً أثرها و ، لها ٌتعرضون التً الضؽوط مصادر إلى و المتفوقٌن و الموهوبٌن

 تهدٌد و السلوكٌة لالضطرابات عرضة جعلهم و لدٌهم القلق و التوتر مشاعر تولٌد

 التً الرئٌسٌة القضاٌا و المشكالت هذه ألهم ٌلً فٌما نعرض و ، النفسً أمنهم

 من التخفٌؾ فً المتفوقٌن و للموهوبٌن المقدمة اإلرشادٌة الخدمات تسهم أن ٌمكن

 .آثارها بعض

 : المتفوقٌن خصوصٌة 

 فرصة له أتٌحت من كل أن مبكرة فترة منذ( 5891 ، وٌتً بول) أوضح لقد      

 به ٌتمتعون ما مع أنهم ٌدرك معهم العمل و الموهوبٌن و المتفوقٌن األطفال معاٌشة

 فهم ، الرٌاحٌن و باألزهار مفروشة و سهلة الحٌاة ٌجدون قلما ممتازة مواهب من

 لكنهم و ، نموهم أثناء عامة األطفال لها ٌتعرض التً المشاكل لمعظم ٌتعرضون

 ٌواجهها ال التً الخاصة المتاعب من أخرى أنواعا ٌواجهون هذا إلى باإلضافة

 الطفل عبقرٌة أو امتٌاز إلى الخاصة المتاعب هذه معظم ٌرجع ال و ، العادي الطفل

 .  لمواهبه استجاباتهم و منه اآلخرٌن موقؾ إلى ٌرجع ما بقدر

 المتفوقون و الموهوبون منها ٌعانً التً المشكالت بعض  ان ٌعنً ذلك       

 و المشاعر قوة و المفرطة كالحساسٌة،  أنفسهم سماتهم و خصائصهم إلى ترجع



 كما.  ؼٌرها و المتوازن ؼٌر أو الالمتزامن النمو و ، الكمالٌة والنزعة ، العواطؾ

 . مدرسٌة و أسرٌة بٌئٌة أخرى عوامل إلى اآلخر بعضها ٌعود

 

 : المتفوقٌن مشكالت  

 : الموهوب و المتفوق شخصٌة خصائص و سمات إلى راجعة مشكالت:   اوال

 عالقات تكوٌن صعوبة و ، اآلخرٌن عن والعزلة ، باالختالؾ الشعور ٌُعد     

 شخصٌة وخصائص سمات الى االصل فً ترجع األقران مع صداقات و مشبعة

 .والموهوب المتفوق

 . باالختالؾ الشعور . أ

 عالقات تكوٌن صعوبة و االختالؾ مشاعر هً المشكالت أهم بٌن ومن        

 و بالتفرد المتفوقون و الموهوبون ٌتمٌز حٌث ، األقران مع مثمرة اجتماعٌة

 العمر سنوات منذ واضحة االختالؾ هذا مظاهر تبدو و ، أقرانهم عن االختالؾ

 فً هذا ٌتمثل و أقرانهم من أسرع المعرفً العقلً نموهم معدل ٌكون حٌث األولى

 سن منذ القراءة تعلم فً رؼبتهم و اللؽة اكتساب و الكالم على المبكرة قدرتهم

 طرح كثرة إلى ٌدفعهم الذي بالمعرفة شؽفهم و لالستطالع حبهم و ، صؽٌرة

 عمرهم مثل فً هم عمن مٌولهم تتنوع و اهتماماتهم مجاالت تعدد و التساإالت،

 ،فنجد االختالؾ مظاهر من هاما مظهرا المبكر األخالقً نضجهم ٌمثل و ، الزمنً

 .  الخاص القٌمً نظامهم كذلك و الصارمة المعقدة الخلقٌة أحكامهم

 فهو أقرانه و بٌنه االختالؾ بهذا مبكر وقت منذ المتفوق و الموهوب ٌتؤثر و       

 تخضع التً و التعقٌد علٌها ٌؽلب التً المفضلة ألعابه ٌشاركه من بٌنهم من ٌجد ال

 الترتٌب و التنظٌم إلى مٌله خاللها من ٌشبع التً و محددة لقوانٌن

Systematization and Order األشخاص و األشٌاء تنظٌم إلى ٌمٌل حٌث 

 له ٌنظروا قد الذٌن و سنا   األكبر األطفال نحو بشدة ٌنجذب لهذا و ، رإٌته حسب

 إلى هذا ٌدفعه قد و ، أقرانهم علٌه مفضلٌن معه اللعب ٌرفضون و صؽٌر كطفل

 . الوحدة و للعزلة المٌل و بمفرده اللعب

   المراهقة مرحلة صعوبات . ب

 تمثل حٌث المتفوقٌن و الموهوبٌن للطالب تحدٌا   المراهقة مرحلة تمثل و       

 الحاجات إحدى الجماعة مع التآلؾ و االمتزاج فً الرؼبة و األقران إلى الحاجة



 بٌن الصراع ٌصبح حٌث و ، المتفوق و الموهوب للمراهق بالنسبة الملحة األساسٌة

 و األقران مساٌرة إلى الحاجة و ، جهة من اإلنجاز و االستقاللٌة إلى القوٌة الحاجة

 مشكالته أعقد أخرى جهة من نبذهم و رفضهم تجنب و رضاهم على الحصول

 انتمائه أن فً للمراهق بالنسبة البالؽة األقران جماعة أهمٌة تبدو و ، االجتماعٌة

 لدٌه ٌشبع لقوانٌنها الخضوع و لرأٌها اإلذعان و نحوها بالوالء شعوره و إلٌها

 االجتماعٌة النفسٌة الحاجات من تعد التً و باألمان الشعور و االنتماء إلى الحاجة

 ٌمثل حٌث الهوٌة تشكٌل علمٌة فً دورها عن فضال المرحلة، هذه فً األساسٌة

 و المساٌرة تصبح و ، بها ٌتمثل و المراهق ٌحتذٌها التً الدور نماذج األقران

 بؤنها ارٌكسون وصفها التً المرحلة هذه فً مقبوال ؼٌر أمرا االختالؾ إلى النزعة

 تحمل عدم" Standardization of Individuality الفردٌة تقنٌن" بـ تتمٌز

 و المراهق مواهب تشكل بهذا و" Intolerance of Differences االختالفات

 . االجتماعٌة اإلعاقة من نوعا مقدراته

 .االقران ضؽوط. ج 

 المتفوق و الموهوب على المتزاٌدة األقران ضؽوط أثر من الباحثون ٌحذر و       

 به تسمح مما بؤقل اإلنجاز إلى ٌمٌل و قدراته و بمواهبه التضحٌة إلى ٌلجؤ قد الذي

  واضحا الفعلً أدائه مستوى بٌن و إمكاناته و طاقاته بٌن التناقض ٌبدو و ، قدراته

 و بالعزلة الشعور إلى األقران مع التوافق فً البالؽة الصعوبات تلك تإدي قد و

 استراتٌجٌات باستخدام المتفوق و الموهوب فشل ما إذا ذلك و ، االنطواء و الوحدة

 حتمٌة نتٌجة الوحدة و العزلة فتصبح ، رضاهم و ودهم كسب فً المختلفة التوافق

 بها ٌشعر التً النفسٌة الوحدة أن( Porter,1999) بورتر ٌرى و.  األقران لرفض

 و التحصٌل انخفاض من تدمٌرا   أكثر وخٌمة سلبٌة آثارا لها ٌكون حٌنذاك المرء

 و الطمؤنٌنة من المتفوق و الموهوب ٌحرم حٌث ، القدرات و المواهب ضٌاع

 ضؽوط لمواجهة الكافٌة االجتماعٌة المساندة و الدعم ٌجد ال و باألمان الشعور

 الحمٌمة الصدقات و اآلخرٌن مع فاأللفة ، األصدقاء إلى ٌفتقر حٌنما الٌومٌة الحٌاة

 . السوي االجتماعً النفسً للنمو ضرورٌة أمور

 .الكمالٌة النزعة. د 

 والنزعة ، عصابٌـــــــــــة كمالٌة ونزعة ، سوٌـــــة كمالٌة نزعة:  نوعان وهً  

   المٌل تعنً



 علٌها ٌترتب ما و لنفسه المتفوق ٌضعها التً العالٌة والتوقعات ، الكمالٌة النزعة ان

 و Copout الضؽوط مواجهة تجنب و ، الفشل من زائد خوؾ و قلق و ضؽوط من

 . للنقد حساسٌة و ، Procrastination تلكإ و مماطلة

 تحقٌق على وحرٌصٌن مدفوعٌن والموهوبٌن المتفوقٌن ان من وبالرؼم      

 أمام عقبة تشكل قد المثالٌة أو الكمالٌة النزعة أن اال اإلنجاز، من فائقة مستوٌات

 Hamacheck هاماشٌك ٌرى و.  المهنٌة و الدراسٌة حٌاتهم فً نجاحهم و تقدمهم

 نقاط ٌتقبلون و ، إمكاناتهم حدود ٌدركون الذٌن أولئك أو األسوٌاء الكمالٌٌن أن

 ٌتفهمون و أخطاءهم ٌتقبلون و ، مناسبة واقعٌة أهدافا ألنفسهم ٌضعون و ، ضعفهم

 قصارى ٌبذلون عندما أنفسهم عن بالرضا ٌشعرون و ، التعلم عملٌة من جزء أنها

 استمتاعا   أكثر ٌكونون كامال   أو مثالٌا   إنجازهم كون عن النظر بصرؾ جهدهم

 . بالسعادة شعورا   و بعملهم

 جدا   عالٌة توقعات بتحقٌق ذواتهم ٌطالبون الذٌن أولئك أو:  العصابٌون الكمالٌون أما

 الشعور إلى ٌقودهم ذلك فإن ، مقدراتهم تفوق مستحٌلة أهداؾ بلوغ و ، مثالٌة أو

 ٌنزع قد و.  لدٌهم الذات تقدٌر انخفاض ثم من و ، العجز ربما و بالفشل المستمر

 من مناسبة ؼٌر استراتٌجٌات استخدام إلى لذلك نتٌجة الموهوبٌن و المتفوقٌن بعض

 مجموعة فً تتمثل التً و ، منها التقلٌل أوCopout الضؽوط مواجهة تجنب مثل

 القلٌل بذل إلى المٌل و ، Procrastination التلكإ و كالمماطلة ، السلوكٌات من

 تجنب و ، بها المكلفٌن المهمة إنجاز فٌه المطلوب الوقت نهاٌة فً الجهد من

 و تحدٌا   األقل و ، النجاح مضمونة األنشطة و المقررات تفضٌل و ، المخاطرة

.  للنقد العالٌة حساسٌتهم و الفشل من المرضى لخوفهم نظرا   الجهد لبذل احتٌاجا  

 على الحصول و اآلخرٌن انتباه لجذب الصؾ داخل المهرج دور لعب فّضل ربما

  األكادٌمً اإلنجاز عن تماما   بعٌدة سلوكٌة أنماط طرٌق عن منهم االجتماعً القبول

 . الذات مفهوم اهتزاز و بالذنب الشعور.  ه 

 و ، احتٌاجاتهم و لدوافعهم والموهوبٌن بالمتفوقٌن المحٌطٌن تفهم عدم ان          

 بطاقات الموهوبٌن و المتفوقٌن ٌتمتع حٌث.   الذات مفهوم اهتزاز و بالذنب الشعور

 لدٌهم و ، النشاط من وفٌر ومستوى Very Energetic فائقة حٌوٌة و محدودة ؼٌر

 و االنهماك على قادرون هم و ، Highly Motivated العمل و للتعلم قوٌة دوافع

 من محدودة ساعات إلى سوى ٌحتاجون ال قد و طوٌلة لفترات العمل فً االنؽماس

 و باالستطالع شؽؾ و ، متزاٌد فضول و عقلٌة بٌقظة ٌتمتعون كما ، النوم

 . التجرٌب و االستكشاؾ



 تساإالتهم و الدإوبة حركتهم و عقلٌا   المتفوقٌن األطفال فضول ٌخلق ما ؼالبا   و

 لهم ٌسبب و معهم المتعاملٌن لدى االرتٌاح عدم و االرتباك من حالة المستمرة

 و منضبطٌن ؼٌر عابثون أنهم على األطفال هإالء إلى نظروا ربما و ، المتاعب

 تعلٌمهم و ردعهم ٌجب أنه و التركٌز ٌنقصهم أو للمتاعب مثٌرون و ، فوضوٌٌن

 و ذواتهم على سلبٌا   ٌإثر مما ، األطفال بقٌة شاكلة على ٌسلكون و ٌتصرفون كٌؾ

 من البعض على األمر ٌلتبس عندما بله الطٌن ٌزداد و،  الذنب و بالتعاسة ٌشعرهم

 و ، المتفوق الطفل لدى الحٌوٌة و الطاقة تلك بٌن فٌخلطون المعلمٌن و اآلباء

 مما ، المضطربٌن األطفال بعض لدى النشاط بفرط المصحوب االنتباه اضطراب

 من بدال   عالجه عن البحث و السلوك فً االضطراب بجانب انشؽالهم عٌه ٌترتب

 .  تنمٌتها سبل عن البحث و الطفل موهبة بجوانب االهتمام

 للعمل الداخلٌة القوٌة لدوافعه المتفوق بالطفل المحٌطٌن تفهم المشكلة هذه تتطلب و

 تستحث التً األنشطة تهٌئة و ، إحباطها و كفها من بدال   إشباعها و ، النشاط و

 .  عنها التعبٌر و إظهارها له تتٌح و ، طاقاته تستوعب و اهتماماته

 .لحرٌاتهم المقٌدة النظم و باألعراؾ االكتراث عدم. و 

 و بٌوتهم داخل الضٌق و بالسؤم الشعور من الموهوبٌن و المتفوقٌن ٌعانى        

 ، عادة منها ٌنفرون التً البسٌطة و الروتٌنٌة التكلٌفات و المهام أداء من و صفوفهم

 تكفل التً و ، استعداداتهم تتحدى التً المعقدة و الصعبة بالمهام أكثر ٌستمتعون فهم

 بالضجر ٌشعرون كما.  العمل و التفكٌر فً االستقاللٌة و الحرٌة من عالٌا   قدرا   لهم

 و ، أقرانهم من أكبر بسرعة ٌتعلمون ألنهم المعتادة التعلٌمٌة العملٌة خالل الملل و

 على و ، العادي التفكٌر تسلسل فً المعتادة الخطوات تجاوز على المقدرة لدٌهم

 وراء فٌما التفكٌر و ، المطروح للموضوع الدقٌقة التفصٌالت معالجة إلى القفز

 أساسٌا   جزءا   المعلم ٌعدها التً بالقواعد اإللمام أقرانهم معظم ٌكمل أن قبل األشٌاء

 المدرسٌة أعمالهم ٌنجزون ما ؼالبا   و.  التفصٌالت هذه إلى االنتقال قبل إتقانه ٌجب

 و السؤم و االنتظار بوطؤة ٌشعرون فهم لذا ذلك، من أقل ربما و الوقت نصؾ فً

 المتوسطٌن الطالب من اآلخرون ٌعمله بما التقٌد على المعلم ٌجبرهم عندما الملل

 و الصارمة للتعلٌمات انصٌاعا و ، باألعراؾ اكتراثا   أقل المتفوقٌن أن ٌالحظ كما.

 تدخالت من أو ، حرٌاتهم تقٌد نظم من علٌهم ٌفرض ما ٌقاومون و ، الجامدة النظم

 ٌعنى عندما الصدد هذا فً مشكالتهم تتضاعؾ و.  شئونهم و أعمالهم فً اآلخرٌن

 و المرونة من قدر إتاحة من أكثر الصؾ ؼرفة داخل الربط و بالضبط المعلم

 و االختالؾ تشجٌع من أكثر االتباعٌة و المساٌرة بفرض و ، لتالمٌذه الحرٌة

 من أكثر( كمجموعة للتالمٌذ) الجماعٌة باالحتٌاجات باالعتناء و ، االبتداعٌة



 التالمٌذ على اهتمامه بتكرٌس و ،( كؤفراد المجموعة) الفردٌة باالحتٌاجات االعتناء

 .الموهوبٌن و المتفوقٌن دون من المتوسطٌن

 .العالم و المجتمع مشكالت تجاه العادٌة ؼٌر حساسٌتهم. ز 

 بالهم ٌشعرون تجعلهم والعالم المجتمع مشكالت تجاه العادٌة ؼٌر حساسٌتهم ان 

 ، اآلخرٌن نحو األخالقٌة بالمسإولٌة الشعور عن فضال واالكتئاب والتشاإم

 . صارمة أحداث من حولهم ٌجري فٌما والتحكم التؤثٌر عن بالعجز والشعور

 و العقلً النمو من متقدم بمستوى ٌتسمون الموهوبٌن و المتفوقٌن االطفال ان     

 قٌمً نظام ولدٌهم ، والعواطؾ المشاعر قوة و المرهفة وبالحساسٌة ، اللؽوي

 على ٌنفتحون و ، رفٌعة مبادئ و ُمثال   ٌتبنون فهم ، مبكرا   ٌطورونه وأخالقً

 فً بعمق ٌنؽمسون و ، معهم ٌتعاطفون و معاناتهم ٌعاٌشون و اآلخرٌن تجارب

 فٌما و ، عمٌقة قضاٌا فً ناضجٌن كانوا لو كما ٌفكرون و ، الدالالت و المعانً

 ٌشعرون و ، مشكالت و مخاطر من العالم ٌتهدد فٌما و ، أحداث من حولهم ٌجرى

 جدوى عن كثٌرا   ٌتساءلون و األفضل، إلى العالم تؽٌٌر تجاه األخالقٌة بالمسئولٌة

 و المبادئ بٌن االتساق عدم و بالتناقض ٌحسون و القائمة، القوانٌن و النظم

 .  آخر جانب من السلوك أو الواقع و جانب من المثالٌات

 عن و – كؤطفال – حولهم فٌما التحكم و التؤثٌر عن بالعجز أٌضا ٌشعرون و       

 نضوجهم عدم و النفسً تكوٌنهم بحكم ٌعٌشونه الذي الواقع فً التناقضات تحمل

 المشاعر ربما و القلق و التشاإم و ، الحزن و الهم و بالحٌرة ٌصٌبهم مما االنفعالً

   االكتئابٌة

 و أفكار لبعض أمثلة( Silverman,1993) سٌلفرمان لٌندا تستعرض و         

 لذلك تؤكٌدا   تقتطؾ و ، قرب عن معهم تعاملت ممن المتفوقٌن األطفال مشاعر

 لتكملة إسقاطً اختبار على عمره من العاشرة فً المتفوق طفل استجابات من بعضا  

 أتمنى و ، الرعاٌة و العطؾ و الحب ٌسوده أفضل بعالم...  أحلم" ٌقول حٌث الجمل

 ٌشعرنً ما إن ، للسالم حبا   و أمنا   أكثر العالم جعل على المقدرة أمتلك....  أننً لو

 قلق أننً ، البعض بعضهم ٌهتمون ال أصبحوا قد الناس أن هو....  حقا   بالحزن

 عن الدول و الناس ٌكؾ لم لو العالم مصٌر إلٌه ٌإول أن ٌمكن ما........  بشؤن

 " . البعض بعضهم مقاتلة

 ، معهم تعاطفه و باآلخرٌن المتفوق الطفل اهتمام مشاعر سٌلفرمان لٌندا تجسد كما

 .  الناس بٌن المساواة و العدالة و اإلنصاؾ معاٌٌر سٌادة على الشدٌد حرصه و



 . النمو مظاهر فً الشدٌد التباٌن عن الناجمة النفسٌة الضؽوط و اإلحباطات. ح

 و العقلً و الجسمً النمو حٌث من متوافقا   أو متسقا   العادي الطفل ٌبدو        

 – المتفوق الطفل نمو جوانب نجد بٌنما الزمنً، لعمره طبقا   االجتماعً و االنفعالً

 كان لو كما ٌبدو حٌث ، السرعة متفاوتة بمعدالت تمضى – ذلك من العكس على

 و الحركٌة فمهارته.  مختلفة أعمار و متباٌنة نمائٌة مراحل بٌن ٌجمع خاصا   نسٌجا  

 و معلوماته، حصٌلة و قراءاته مستوى لكن ، الزمنً عمره مستوى و تتفق ربما

 و أفكار إلى ٌقوده جامحا   خٌاله ٌكون قد و ، ذلك من أكبر تكون قد تفكٌره طرٌقة

 عن ٌعجزه المحدود نفوذه و الجسمٌة مقدراته لكن واقعٌا   تحقٌقها إلى ٌتطلع رإى

   ذلك

 الطفل لدى النمو مظاهر فً التباٌن ذلك أو المتجانس ؼٌر النسٌج هذا ٌولد و

 فً ٌسهم كما ، اإلحباط و بالقلق شعورا   سلوكٌة أنماط من علٌه ٌترتب ما و المتفوق

 باالرتباك والمعلمٌن اآلباء ٌصٌب أنه عن فضال اآلخرٌن مع توافقٌة صعوبات خلق

 .  معه ٌتعاملون حٌنما

 تبدو المشكلة هذه أن إلى( Robinson, 1996) روبنسون نانسً تشٌر و       

 تعامل طرٌقة و ، المتفوق بالطفل المحٌطة البٌئٌة الظروؾ تكون عندما تعقٌدا أكثر

 نمط مع تتسق ال و ، فقط الزمنً عمره أساس على قائمة معه المعلمٌن و اآلباء

 .  العادٌٌن األطفال من ؼٌره عن ٌمٌزه الذي المتزامن ؼٌر النمو

 : المهنً و الدراسً االختبار مواقؾ فً الصراع و التردد و الحٌرة مشاعر. ط

 و ، Multipotentiality إمكاناتهم بتنوع عادة الموهوبٌن و المتفوقٌن ٌتمٌز       

 عرضة ٌكون و التردد و الحٌرة من بعضهم ٌعانً ما ؼالبا و ، اهتماماتهم تعدد

 عن ٌعجزون قد و ،Vocational المهنً و الدراسً االختٌار مواقؾ فً للصراع

 ٌزٌد ربما و ، المهنً و الدراسً طموحهم و نموهم لتحقٌق المناسبة القرارات اتخاذ

 إضافة ، لهم المتاحة الفرص و البدائل تعدد صعوبتها و االختٌار عملٌة تعقٌد من

 و االمتٌاز من عالٌة درجة تحقٌقهم اإلمكان قدر ٌضمنوا أن على البالػ حرصهم إلى

 ماسة بحاجة فهم لذا و ، ٌختارونها التً المهنة أو الدراسة مجال فً سواء التفوق

 . المستمر و المبكر المهنً و الدراسً اإلرشاد و السلٌم التوجٌه إلى

 هو ما بقدر الخٌارات تعدد" أن من( 5888) جروان فتحً إلٌه ذهب ما ذلك ٌإكد

 نهاٌة مع االختٌار موقؾ مواجهة عند اإلحباط من حالة إلى ٌقود ربما إٌجابٌة حالة

 هدفا   ٌختار أن البد المتفوق الطالب أن ذلك ، خاص بوجه الثانوٌة الدراسة مرحلة



 الشك و.  فٌها النجاح ٌستطٌع التً الممكنة الخٌارات من قائمة ٌلؽى و واحدا   مهنٌا  

 .المٌول و االهتمامات من عرٌض لهامش تحدٌدا   ٌمثل واحد مهنً هدؾ اختٌار أن

 .األسرة فً الموهوب و المتفوق مشكالت:   ثانٌا

 ٌكتسب االجتماعٌة التنشئة أو التطبٌع لعملٌة األولى المإسسة هً األسرة        

 ، االتجاهات و المعاٌٌر و القٌم ٌتشرب و ، التربوٌة خبراته أول طرٌقها عن الطفل

 المختلفة حاجاته إلشباع األساسً المصدر وهً ، االجتماعً السلوك قواعد ٌتعلم و

 سٌاقها فً و ، عقلٌة و اجتماعٌة و نفسٌة و بٌولوجٌة حاجات بٌن ما تتنوع التً و

 بٌن تتباٌن الوالدٌن قبل من تنشئته فً معٌنة أسالٌب و ممارسات إلى الطفل ٌتعرض

 فً و الموهوب و المتفوق حٌاة فً مإثرا   دورا   األسرة وتلعب ، الالسوٌة و السوٌة

 و المتنوعة، احتٌاجاته إشباع فً و تنمٌتها على مساعدته و قدراته و مواهبه تعزٌز

 أو االستعدادات و المواهب ازدهار فً المإثرة العوامل أهم أحد األسري المناخ ٌعد

 بالصحة تمتعه و باألمن.  الموهوب و المتفوق شعور فً و ، ذبولها و اندثارها

 . النفسٌة طاقته تبدٌد و التوتر و للصراع عرضة جعله أو النفسٌة

 .الباحثٌن اهتمام 

 نطاق فً مشكالت من الموهوب و المتفوق ٌعترض بما الباحثون اهتم وقد         

 و جهة من استعداداته و إمكاناته على آثار من تسببه أن ٌمكن ما و ، األسرٌة بٌئته

 أن( May,2000) ماي فؤوضح ، أخرى جهة من االجتماعً النفسً نموه إعاقة فً

 و متباٌنة، متناقضة مشاعر لدٌهما ٌولد تفوق من ابنهما ٌمتلكه لما الوالدٌن إدراك

 عند االبن تفوق ٌمثل ما فعادة ، األمر هذا تجاه مختلفة استجابات ٌبدٌان أنهما

 و ، علٌه اآلمال من العدٌد الوالدان ٌعقد حٌث ، السعادة و للفرح مصدرا اكتشافه

 استجابات من ٌبدٌه لما مالحظاتهما تدفعهما و ، بالفخر شعورا وجوده لهما ٌجلب

 آنذاك الوالدان ٌقابل و ، به االهتمام و لرعاٌته المضنً الجهد بذل محاولة إلى

 احتٌاجاتهم و السلوكٌة المتفوقٌن بخصائص الكافٌة معرفتهما عدم فً تتمثل مشكلة

 أنواع و تفوقهم تنمٌة وسائل و نموهم متطلبات و ، االجتماعٌة و والنفسٌة المعرفٌة

 عدم و بالعجز شعورا لدٌهما المشكلة هذه تولد قد و ، لها ٌتعرضون التً المشكالت

 والدٌة معاملة أسالٌب و أنماطا ٌمارسا أن إلى اآلباء وعً نقص ٌإدي و الكفاٌة

 ٌإدي قد و ، حاجاتهم و طبٌعتهم مع تتناسب ال المتفوقٌن أبنائهم مع للعادٌٌن مالئمة

 ؼٌر ألبنائهم المهنٌة و التعلٌمٌة االختٌارات بشؤن قراراتهم تكون أن إلى أٌضا ذلك

 . استعداداتهم و لمقدراتهم مالئمة


