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 امللخص:
 التنبؤ   للحاجات اإلرشادية فيالكشف عن االسهام النسبي  هدفت هذه الدراسة إلى  

، كما هدفت  بمحافظة األحساء  التدفق النفسي لدى الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطةب
الحاجات اإلرشادية    الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الطالب الذكور واإلناث في كل من

النفسيو  من  ،  التدفق  الدراسة  عينة  وطالبة   407وتكونت  الموهبة الطلبة  من    طالبًا    ذوي 
األحساء  المتوسطةبالمرحلة   السعودية  بمحافظة  العربية  الدراسي    بالمملكة    -  2019للعام 

مقياسطالبة  205،  طالباً   202بواقع    2020 عليهم  طبق  اإلرشادية  ،  مقياس و   الحاجات 
النفسي   الباحث(التدفق  وجود)إعداد  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  للحاجات   ،  نماذج  أربعة 

( تسهم  النفسية واالجتماعية واألكاديمية والشخصية)الحاجات اإلرشادية  رشادية متمثلة في  اإل
الدراسة عينة  أفراد  لدى  النفسي  بالتدفق  التنبؤ  في  إحصائيًا  دااًل  ذوي    من  إسهامًا  الطلبة 

فروق دالة إحصائيًا بين وجود  أيضاً  ، كما أوضحت نتائج الدراسةالموهبة بالمرحلة المتوسطة
لصالح اإلناث،   الحاجات اإلرشاديةعلى مقياس  واإلناث  الذكور    الطالبمتوسطات درجات  

مقياس    ووجود على  واإلناث  الذكور  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائيًا  دالة  فروق 
 لصالح الذكور.التدفق النفسي 

 .الطلبة ذوي الموهبة، النفسيالتدفق ، الحاجات اإلرشادية:  الكلمات المفتاحية
 
 
 
  



 

 

 

) 224) 

2020 ديسمرب ، 1ج، 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

  للحاجات اإلرشادية يف التدفق النفسي لدى الطلبة ذوي املوهبة باملرحلة املتوسطةاإلسهام النسيب 

اإلسهام النسيب للحاجات اإلرشادية يف التدفق النفسي لدى الطلبة 
 ذوي املوهبة باملرحلة املتوسطة

 

 أمحد رجب حممد السيد /د
 أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك

 جامعة امللك فيصل -كلية الرتبية 

 مقدمة: 
 األفراد، فهؤالء  بةالموه   ذوي   ألفرادبايقاس تطور األمم ورقيها من خالل اهتمامها  

بهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات المتعلقة   االهتمامهم الثروة الحقيقة للبالد، ولذلك فإن  
قدراتهم  مبتعلي  توظيف  في  يسهم  بما  مشكالتهم،  بحل  واالهتمام  ورعايتهم،  وامكانياتهم  هم 

يس ممكنة،  درجة  مواهبهمابأقصى  عن  التعبير  في  لهم  عدهم  اإلبداعي  االنتاج  زيادة  ،  وفي 
لمجتمع الذي يعيشون فيه  ، وعلى تقدم اأنفسهم  طويراألمر الذي ينصب في النهاية على ت

امتالك    (.2017)مقدم،   من  الرغم  الموهبة    الطلبةوعلى   Students with Giftedذوي 
العاديين متوسطي الذكاء    الطلبةالقدرات والخصائص التي تميزهم عن غيرهم من  للعديد من  

العالي   المستوى  الخصائص االجتماعية والعاطفية مثل  ببعض  أنهم يتصفون  إال  والقدرات؛ 
إلى   والميل  الجماعية،  عن  الفردية  األنشطة  وتفضيل  واالستقاللية  والكمالية  الحساسية،  من 

والتي  االنطواء االجتماعية  ،  النواحي  حيث  من  لهم  بالنسبة  خطر  عوامل  اعتبارها  يمكن 
الطلب هؤالء  حاجة  يوضح  مما  واإلرشاد  ةوالعاطفية،  أقرانهم   ،للتوجيه  عن  تختلف  ال  والتي 

الطلب من  الفريدة  ةاآلخرين  لخصائصهم  نظرًا  لهم  بالنسبة  تزداد  بل   & Jung) ؛ 
Worrell,2017).   

الماضي ينصب على االهتمام بحاجاتهم   بةالموه   ي ذو   وكان االهتمام بالطلبة في 
الحاجات   من  أكثر  الحاجات  األكاديمية  مثل  العتقاد  األخرى  وذلك  واالجتماعية،  العاطفية 

الطلبة   هؤالء  بأن  ديالبعض  أهدافهم  تحقيق  من  تمكنهم  خاصة  قدرات  الحاجة  متلكون  ون 
لدى الطلبة    وبالتالي فإنه عند االهتمام بالجوانب األكاديمية فقط(،  2017للمساعدة )مقدم،  

مثل الجوانب النفسية   لهمقد يؤثر سلبيًا على الجوانب األخرى  األمر  هذا    فإن   ؛ ذوي الموهبة
والشخصية  هؤالء    واالجتماعية  تعبير  على  بالتالي  تؤثر  قد  والتي  عن    الطلبةوالمهنية، 
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جهم اإلبداعي، ولعل هناك عالقة بين االنتاج اإلبداعي والتدفق النفسي انتامواهبهم، ومن ثم  
Psychological Flow    يشيرلدى الطالب ذوي الموهبة، حيث  Heutte et al. (2016)  

النفسي  أنإلى   في    التدفق  يصل  يسهم  ولكي  الموهبة،  ذوي  الطلبة  لدى  اإلبداعي  االنتاج 
الطالب ذوي الموهبة إلى حالة التدفق؛ فإن ذلك يلزم توفير الظروف المهيئة لذلك، من حيث  

النفسية واالجتماعي والشخصية وما تحتويه   Counseling Needsتلبية حاجاته اإلرشادية  
واهتمام المهني  ومستقبله  به  الخاصة  المواهب  األكاديمية، من  الحاجات  إلى  باإلضافة  اته، 

 األمر الذي يسهم في حالة التدفق لديه. 
الذي   الموهبة  احاجة  يوضح  األمر  ذوي  التي  ل لطلبة  الخدمات والرعاية  لعديد من 

اكتشاف مواهبهم،   الخاصةوتوفير  تمكنهم من  في    بهم  الرعاية  المتخصص  المعلم  قبل  من 
الخدمات  توفير  أهمية  إلى  باإلضافة  المتنوعة،  حاجاتهم  يتفهم  الذي  الموهبة  ذوي  مجال 
المعرفية، والتعبير   العقلية  قدراتهم  تنمية  في  بما يسهم  لهم؛  اإلرشادية والنفسية واالجتماعية 

واألكاد النفسي  المجال   في  اإلرشادية  حاجاتهم  وتلبية  مواهبهم،  واالجتماعي عن  يمي 
 (، مما يسهم باإليجاب في حالة التدفق النفسي لديهم. 2021)القرني،   والشخصي 

يشير   ذلك  ضوء  عندما  تحدث  التدفق    حالة   أن   إلى   MacIntyre  (2016)وفي 
الموهبة  يصل ذوي  لديهمقدر   أقصى  إلى  األشخاص  إنشاء  ة  عند  ذلك  مقطوعة  ، سواء كان 

في  يةموسيق  المشاركة  أو  أو    اتالمنافس،  باعند  الرياضية،  ويعد علمية.  الكتشافات  الالقيام 
الفرد،  الجميلة  الحالة  التدفق يعيشها  تجتمع التي  معاً   فيها  حيث  والقدرات  بشكل   التحديات 

 يركز على  ، والالخاص بهفي النشاط    اً منغمس تمام  الفردبأن    اً عنه شعور   ينتجمتناغم، مما  
بأي شيء ينشغل  أو  يفقد    غالباً آخر، و   نفسه  الصدد  ذهفي  و بالوقت.    ساإلحساما  يشير ا 

(2016)  Fave and Bassi  ينشأ من خالل سياقات وأنشطة    إلى قد  النفسي  التدفق  أن 
للمسار   مغزى  وذات  بناءة  تكون  قد  والتي  يصل  للشخص.    التنموي مختلفة،  فلكي  وبالتالي 

حاجاته  تلبية  مثل  األمور  ببعض  مرهون  ذلك  فإن  التدفق،  حالة  إلى  الموهبة  ذوي  الطالب 
  لمناخ المناسبين لحالة التدفقالبيئة و اإلرشادية بشتى مجاالتها، األمر الذي يسهم في توفير ا

اإلبداعي.  لديه االنتاج  إلى  وصوله  ثم  ومن  إلى  ،  الحالية  الدراسة  تسعى  ذلك  ضوء  وفي 
الطلبة ذوي    التحقق النفسي لدى  بالتدفق  التنبؤ  للحاجات اإلرشادية في  النسبي  من اإلسهام 

 .السعودية بمحافظة األحساء بالمملكة العربية الموهبة بالمرحلة المتوسطة
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 مشكلة الدراسة:
الدراسة   مشكلة  تناولت الحالية  انبثقت  التي  والدراسات  البحوث  نتائج  خالل    من 

للطلبة   اإلرشادية  تلبي الموه ذوي  الحاجات  وأهمية  تؤثر  لهم،ها  تبة  قد  النواحي    والتي  على 
ل فعندما  ديالنفسية  الطلبة    الحاجات  ىتلبهم،  لهؤالء  كانت   هبةالمو ذوي  اإلرشادية   سواء 

أكاديمية أو شخصية،  إرشادية  حاجات فإن ذلك من شأنه أن يوفر    نفسية أو اجتماعية أو 
يؤثر بدوره إيجابيًا لهم، األمر الذي    يناألكاديمي واالجتماعي المناسبو   النفسي  البيئة والمناخ

ل النفسية  الجوانب  مماديعلى  تو   يسهم  هم؛  الطلبةفي  هؤالء  لدى  الخصب  المناخ  من   فير 
واألفكار المعلومات  تدفق  وعلى  حيث  مواهبهم  عن  التعبير  على  مساعدتهم  في  يسهم  بما   ،

 .انتاجهم اإلبداعي
الطلبة   لدى  اإلرشادية  الحاجات  بعض  توجد  فعندما  ذلك  من  العكس  ذوي  وعلى 

المناخ النفسي على  ًا  يفإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلب  ؛والتي ال تجد السبيل لتلبيتها  الموهبة
سو  لهم  واالجتماعي  إواألكاديمي  حيث  خارجها،  أو  المدرسة  داخل  هذه  اء  تلبية  عدم  ن 

وجود بعض  قد تتسبب في    النفسية واالجتماعية واألكاديمية والشخصية؛الحاجات اإلرشادية  
التعبي أمام  مواهبهمالعوائق  عن  التدفقفي  و   ر  انتاجهم  لديهم  حالة  بدورها  تعيق  والتي   ،

الخاصة بهم  اإلبداعي المواهب  الطلبة لبعض  فليس بمجرد أن يمتلك  أن يعبروا يستطيعوا  ، 
وتظهر    عنها ويوظفوها بسالسة ويسر، ولكن قد تتطلب هذه المواهب لكي تظهر ويعبر عنها

ذوي  ن الحاجات اإلرشادية التي تعين هؤالء الطلبة  ؛ وجود العديد مفي صورة انتاج إبداعي
على التعبير عن مواهبهم، وبالتالي فعندما ال تلبى هذه الحاجات اإلرشادية لهم فإن    الموهبة

 نتيجة واحي النفسية لديهم من حيث الشعور باإلحباط  نًا على اليذلك من شأنه أن يؤثر سلب
وعلى  ًا على تدفق األفكار لديهم  يعدم تلبية هذه الحاجات اإلرشادية، األمر الذي يؤثر سلب

 .حالة التدفق بصفة عامة وعلى االنتاج اإلبداعي لديهم
المطيري، ) من دراسة    والدراسات مثل كلً   وثوهو ما أشارت إليه نتائج بعض البح

وآخرون،    ؛2018القحطاني،    ؛Maree 2019  ؛So, et al. 2020؛  2020 بنات 
زيتون،    ؛2017 وعربيات،    ؛2014أبو  التي    (Ishak et al. 2014  ؛ 2014الريماوي 

إلى نتائجها  الموهبة  توصلت  ذوي  الطلبة  لدى  اإلرشادية  الحاجات  من  العديد  التي    ،وجود 
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النفسية واالجتماعية واألكاديمية والشخصية لديهم، النواحي  باإلضافة    تؤثر على العديد من 
 Heutte et  ؛2016من دراسة )بنهان،    إلى نتائج بعض البحوث والدراسات مثل نتائج كلً 

al. 2016التدفق النفسي  حالة  أن  ( التي توصلت نتائجها إلى  2013أحمد وعبد الجواد،    ؛
التدفق لديهم.  لدى الطلبة ذوي الموهبة وانطالقًا    تتأثر بالعديد من العوامل التي تعيق حالة 

اإلج إلى  الحالية  الدراسة  التالي:  مما سبق تسعى  الرئيسي  التساؤل  إسهامابة عن  درجة    ما 
؟ بالمرحلة المتوسطة  ذوي الموهبةلدى الطلبة  في التنبؤ بالتدفق النفسي  الحاجات اإلرشادية  

 التساؤالت الفرعية التالية: الرئيس ويتفرع من هذا التساؤل
النفسي  في التنبؤ    الحاجات اإلرشاديةإلى أي مدى تسهم   .1 أفراد عينة  لدى  بالتدفق 

 ؟ الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة
الذكور واإلناث على    الطالببين متوسطات درجات  دالة إحصائيًا  توجد فروق    هل .2

 ؟الحاجات اإلرشاديةمقياس 
الذكور واإلناث على  الطالب  بين متوسطات درجات  هل توجد فروق دالة إحصائيًا   .3

 ؟التدفق النفسيمقياس 
 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية: 
دراسة   إلى  تتطرق  كونها  النظرية  الناحية  من  الدراسة  هذه  أهمية  اإلسهام  تتضح 

في   اإلرشادية  للحاجات  بالنسبي  بالمرحلة  التنبؤ  الموهبة  ذوي  الطلبة  لدى  النفسي  التدفق 
همية الفئة التي تستهدفها  من أ   الحالية  ة الدراسةيم ، كما تنبع أهاألحساءالمتوسطة بمحافظة  

فئة   وهي  الموهبةالطلبة  الدراسة  خصوصية  المتوسطةبالمرحلة    ذوي  من  الفئة  لهذه  لما   ،
الدراسة من خالل توضيح    هذه   تظهر أهمية  كما  ؛ ن الطلبةم   وخصائص تميزهم عن غيرهم
الحاجات   تلعبه  الذي  الموهبةالدور  ذوي  الطلبة  لدى  النفسي  التدفق  في  فعندما اإلرشادية  ؛ 

الطلبة    الحاجات  ُتلبى لهؤالء  تشمله اإلرشادية  واجتماعية حاجات    من   وما  نفسية  إرشادية 
وشخصية،   النفسي  وأكاديمية  والمناخ  البيئة  يوفر  أن  شأنه  من  ذلك  واألكاديمي فإن 

المناسب وإثبات   ينواالجتماعي  مواهبهم  عن  التعبير  على  مساعدتهم  في  يسهم  مما  لهم، 
في تدفق  يسهم  هم؛ مما  ديشخصياتهم، األمر الذي يؤثر بدوره إيجابيًا على الجوانب النفسية ل
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، واالنتاج اإلبداعي  المعلومات واألفكار التي تؤدي إلى التعبير عن مواهبهم بالشكل الصحيح
 .  ككلبما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع منها، واالستفادة 

 األهمية التطبيقية:
مقياس   بناء  خالل  من  فتتضح  الحالية  للدراسة  التطبيقية  األهمية  حيث  من  أما 

النفسي لدى الطلبة  للحاجات اإلرشادية وآخر ل ، كما  ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطةلتدفق 
الدرا واقتراح السبل    ، البرامج اإلرشاديةسة المجال لدراسات ُأخرى تتناول  يتوقع أن تفتح هذه 

اإلرشاديةالكفيلة   الحاجات  البيئ  بتلبية  واألكاديمي وتوفير  واالجتماعي  النفسي  والمناخ  ة 
اهتماماتهم  لهم  المناسبين في  واالندماج  بالتركيز  لهم  تسمح  التي  الخاصة ،  ، بهم  ومواهبهم 

، بما يسهم  النفسي  الوصول إلى حالة التدفقبوالتعبير عنها بسالسة ويسر، مما يسمح لهم  
اإلبداعي.   انتاجهم  زيادة  أهميةفي  تظهر  من    هذه  كما  تقدمه  سوف  ما  خالل  من  الدراسة 

الطلبة  والقائمين على رعاية  بوزارة التعليم وأولياء األمور    التعليملين بإدارات  ئو توصيات للمس
 من ذوي الموهبة،أهمية تلبية الحاجات اإلرشادية لدى طالبهم وأبنائهم  حول    ،ذوي الموهبة

موا أثو  عن  التعبير  وعلى  لديهم  النفسي  التدفق  على  اإلبداعي  هبهمرها  انتاجهم  ،  وعلى 
 .على المستوى الشخص والمجتمعي بأقصى درجة ممكنة مواهبهمواالستفادة من 

 أهداف الدراسة:
 ة: يتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التال

التحقق من درجة إسهام الحاجات اإلرشادية في التنبؤ بالتدفق النفسي لدى الطلبة   -1
 بالمرحلة المتوسطة.ذوي الموهبة 

 .الحاجات اإلرشادية الذكور واإلناث فيالطالب التعرف على الفروق بين  -2
 .التدفق النفسيالذكور واإلناث في الطالب التعرف على الفروق بين  -3

 مصطلحات الدراسة:
 :Counseling Needs الحاجات اإلرشادية

في الدراسة الحالية  إجرائيًا  الحاجات اإلرشادية للطلبة ذوي الموهبة  يعرف الباحث  
، والتي  إلى تلبيتها لهالتي يحتاج الطالب ذوي الموهبة على أنها مجموعة الحاجات اإلرشادية 
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  ويعبر عنها في الدراسة الحالية بالحاجات اإلرشادية   قد ال تتوفر في البيئة التعليمية الراهنة،
 . اعية واألكاديمية والشخصيةالنفسية واالجتم
 :  Psychological Flowالتدفق النفسي 

أنه الحالة التي يصل  على  إجرائيًا في الدراسة الحالية  التدفق النفسي  يعرف الباحث  
، والتي تتطلب  المستهدف  نشاطالفيها الطالب ذوي الموهبة إلى التركيز الكامل واالندماج مع  

؛ بوجود  الدراسة الحاليةفي  ويعبر عنه  ته والتحديات المرتبطة بهذا النشاط،  االتوازن بين مهار 
التغذية   النشاط،  في  واالندماج  التركيز  الواضحة،  بين  األهداف  التوازن  الفورية،  الراجعة 

 .المهارة والتحدي، الشعور بالسيطرة والتحكم، وفقدان الشعور بالوقت 
 :  Students with Gifted الطلبة ذوي الموهبة

الموهبة  بالطلبةيقصد   الحالية    ذوي  الدراسة  في  المرحلة    طلبة  أنهمبإجرائيًا 
فئة ضمن  صنفوا  الذين  األحساء   الموهبةذوي    المتوسطة  بمحافظة  التعليم  إدارة  قبل  من 

 .بالمملكة العربية السعودية
 حدود الدراسة:

والتي   والزمنية  والجغرافية  والبشرية  الموضوعية  للحدود  تبعًا  الحالية  الدراسة  تتحدد 
 يمكن عرضها على النحو التالي: 

اإلسهام   تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة الحالية من خالل دراسة  ة: الحدود الموضوعي  -1
 . النسبي للحاجات اإلرشادية في التدفق النفسي لدى الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة

البشرية  -2 البشرية    :والمكانية  الحدود  الحدود  بمجتمع    الحالية  للدراسةوالمكانية  تتمثل 
بمحافظة   المتوسطةبالمرحلة    ذوي الموهبةالذكور واإلناث    الطلبة الدراسة المكون من جميع  

 األحساء بالمملكة العربية السعودية. 
الزمنية:  -3 الفصل  الحدود  فى  الحالية  الدراسة  تطبيق  الدراسي    األول  الدراسي  تم  للعام 

 .  م 2020  – 2019
 :السابقةاإلطار النظري والدراسات 

من    للطلبة ذوي الموهبة عرضًا للحاجات اإلرشادية  يشمل اإلطار النظري للدراسة  
إرشاد   في  المرشد  ودور  التعريف،  الموهبةحيث  ذوي   ذوي  للطلبة  اإلرشادية  والحاجات 
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والالموهبة اإلرشادي،  الحاجات  وعالقة  وعناصره،  وأبعاده  تعريفه  حيث  من  النفسي    ة تدفق 
لدى النفسي  الموهبة  الطلبة  بالتدفق  والدراسات ،  ذوي  البحوث  من  مجموعة  إلى  باإلضافة 

 السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ويتضح ذلك فيما يلي: 
 : Counseling Needsأواًل الحاجات اإلرشادية للطلبة ذوي الموهبة

ج إلى اإلشباع، يولد اإلنسان وتوجد لديه العديد من الحاجات والرغبات التي تحتا
الناحية الجسمية والنفسية   وعندما يتم إشباع هذه الحاجات لدى الفرد يحدث لديه توازن من 
حوله   من  االجتماعية  البيئة  ومع  نفسه  مع  الفرد  توافق  على  يعمل  مما  واالجتماعية، 

ذوي الموهبة العديد من الخصائص التي قد تؤدي إلى  الطالب  (. ويمتلك  2018)القحطاني،  
عال  مست المعلومات   وى  على  الحصول  إلى  يميلون  أنهم  كما  األكاديمي،  اإلنجاز  من 

أفض بشكل  المشكالت  وحل  المعلومات  ومعالجة  بها  مبكر   ،وأسرع  لواالحتفاظ  عمر  وفي 
حاجة في  فإنهم  ذلك   من  الرغم  وعلى  اآلخرين،  بالطالب  المساعدة    ماسة  بالمقارنة  إلى 

هبة  . األمر الذي يوضح حاجة الطلبة ذوي المو (Jung and Worrell, 2017)واإلرشاد  
 .لإلرشاد بشتى مجاالته النفسي واالجتماعي واألكاديمي والمهني

 :  Counseling Needsبة ذوي الموهبةلطلدى اتعريف الحاجات اإلرشادية ل
أن نعرف كلً  الموهبة البد  ذوي  الطلبة  لدى  اإلرشادية  الحاجات  من    قبل تعريف 

على   قائمة  إشرافية،  غير  إرادية  عملية  "أنه  على  اإلرشاد  تعريف  ويمكن  والحاجة،  اإلرشاد 
 التفاعل بين شخصين اثنين هما: 

 األول: األخصائي/ المتخصص )المرشد األكاديمي أو التربوي أو النفسي(.
)أ المهني  بالجانب  تتعلق  حالية  مشكلة  لمعالجة  المرشد  مساعدة  يطلب  شخص  ي الثاني: 

(. وتعرف الحاجات على أنها "مطالب يحتاجها  231: 2019طالب االستشارة(" )الجغيمان،  
  ، الفرد لتحقيق نموه النفسي واإليجابي، وهي تعمل على استثمار ما لديه من طاقات وقدرات

التي تحتاج إلى إشباع، وإذا لم تشبع فإن الفرد يشعر بالضيق والتوتر والحرمان" )مخيمر،  و 
2013 :112) . 

( الحاجات اإلرشادية للطالب ذوي الموهبة  15  :2018وبالتالي يعرف القحطاني )
الراهنة  التعليمية  البيئة  في  يتوفران  ال  واهتمام  رعاية  على  الحصول  في  الرغبة  أنها  "على 

الموهبةللطالب   أبو زيتون )ذو  الحاجات  199:  2014". كما يعرفها  أنها "مجموعة  ( على 
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في الجوانب االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية والمهنية،   وي الموهبةذالتي يحتاجها الطالب  
في حاجة   الطالب  الريماوي ماسة  مما يجعل  يعرفها  في حين  اآلخرين".  المساعدة من  إلى 

( "على أنها حالة من القصور أو النقص في مجال أو أكثر لدى  205:  2014وعربيات )
الموهبةالطالب   ن ذوي  يعيق  الذي  األمر  التدخل  ،  يستدعي  مما  وإنجازه،  وتقدمه  موه 
 ". اإلرشادي

اإلرشادية   للحاجات  السابقة  التعريفات  ضوء  للطلبة    Counseling Needsوفي 
ذوي الموهبة يعرفها الباحث في الدراسة الحالية على أنها مجموعة الحاجات اإلرشادية التي  

الموهبة ذوي  الطالب  له  يحتاج  تلبيتها  واألكاديمية في    إلى  واالجتماعية  النفسية  الجوانب 
 التي ال تتوفر في البيئة التعليمية الراهنة.و والشخصية، 

 الحاجات اإلرشادية لدى الطلبة ذوي الموهبة: 
عن   الطلبةيتصف   تميزهم  التي  واالهتمامات  القدرات  من  بالعديد  الموهبة  ذوي 

راتهم األكاديمية والمهنية، مما يجعلهم في اأقرانهم من الطالب اآلخرين، والتي تؤثر على قر 
القر  اتخاذ  التي تعينهم على  الحاجات اإلرشادية  تلبية  إلى  المناسبة لهم  احاجة ماسة   رات 

(Jung, 2020)ويشير .   Pfeiffer and Prado (2018)    ذوي الموهبة  الطلبةإلى أن 
واالجتماعية  النفسية  التحديات  من  العديد  يواجهون  اآلخرين  الطالب  أو  األفراد  مثل  مثلهم 

ذوي الموهبة   الطلبةإلى أن    Kerr and Vuyk (2013)والعاطفية. وفي ضوء ذلك يشير  
اإلبداعي لهم،   باإلنتاجر عن مواهبهم أو الخاصة  بالتعبيالحاجات المرتبطة    العديد منلديهم  

هذه الحاجات فإن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لديهم كي يعبروا عن مواهبهم   وعندما تلبى
عما هي عليه لدى أقرانهم   بةالموه ذوي    ةالطلبويصبحوا طالب مبدعين. وتختلف حاجات  

من غير الموهوبين سواء من حيث الحاجات النفسية أو االجتماعية أو الذهنية، حيث أن فئة  
الموهبةالطلبة   إ  ذوي  بهم تحتاج  الخاصة  حاجاتهم  مع  تتناسب  التي  المناسبة  الرعاية  لى 

 (.  2018)القحطاني، 
أن كل طفل موهوب فريد من نوعه له خصائص  إلى    Leavitt (2017) وتشير

من   أقرانه  عن  تختلف  وحاجات  واهتمامات  الموهبةوصفات  يشير  ذوي  الصدد  هذا  وفي   ،
McCormick and  Plucker (2013)   ينصب قد  األحيان  من  العديد  في  أنه  إلى 

مية عن  االهتمام على الجوانب األكاديمية للطالب في مقابل الجوانب األخرى التي ال تقل أه
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من جميع الجوانب النفسية   ذوي الموهبة  بةكاديمية، ولذلك فيجب االهتمام بالطلالجوانب األ
مقدم  تشير  ذلك  ضوء  وفي  األكاديمية.  الجوانب  إلى  باإلضافة  والعاطفية  واالجتماعية 

فيه2017) يحتاج  التي  المجاالت  إلى  الطلبة(  الموهبة  ا  إرشادي  ذوي  خدمات  من  إلى  ة 
 مفهوم الذات، االختيار المهني، واألسرة والمدرسة.ستوى التحصيل، خالل: تدني م

يشير   آخر  جانب  للطلب  Rinn and Majority (2018)ومن  أن  ذوي    ةإلى 
به من خصائص فريدة   اعية والعاطفية نتيجة لما يتميزون العديد من الحاجات االجتم  الموهبة

األمر الذي يجعلهم عرضة للعديد من المشكالت االجتماعية    ؛ةتميزهم عن غيرهم من الطلب
 Pfeiffer وفي ضوء ذلك يشير  ،التي قد تؤثر عليهم وعلى التعبير عن مواهبهم  ،والعاطفية

and Prado (2018)  الطلب من  كبير  عدد  هناك  أن  الموهبة  ةإلى  تتطابق    ذوي  ال  قد 
ًا على شعورهم بالملل وعدم  يئصهم مع البيئة التعليمية بالمدرسة؛ األمر الذي يؤثر سلبخصا

التحصيل، مما يجعلهم في حاجة   الذي    للخدمات اإلرشادية.  ماسة االنتباه وانخفاض  األمر 
على    هاوالتي يقع العبء األساسي لتحديد  ذوي الموهبةحاجات خاصة بالطلبة    يوضح وجود

 ,Thompson & Morris)بالمدرسة    كل من معلميهم واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين
إلى أن عدم تلبية الحاجات    Jung and Worrell (2017). وفي ضوء ذلك يشير (2018

بالطلبة   الموهبةالخاصة  الخبرات    ذوي  بعض  نقص  إلى  يرجع  قد  المدارس  لدى داخل 
 .المعلمين واألخصائيين

لنا   يتضح  سبق  ما  ضوء  ذوي    وجودوفي  للطلبة  اإلرشادية  الحاجات  من  العديد 
الموهبة على الرغم مما يتمتع به هؤالء الطلبة من خصائص وقدرات تميزهم عن غيرهم من  
عن  غنى  في  تجعلهم  بأن  كفيلة  أنها  على  البعض  إليها  ينظر  قد  التي  اآلخرين،  الطلبة 

ماسة  المساع حاجة  في  تجعلهم  التي  هي  الخصائص  هذه  أن  إال  واإلرشاد،  والتوجيه  دة 
 .  شخصيةوالمجاالتها النفسية واالجتماعية واألكاديمية بللخدمات اإلرشادية 

 دور المرشد في تقديم االستشارة للطلبة ذوي الموهبة: 
نظرًا لما يمتلكونه من قدرات وامكانات عالية    ذوي الموهبةيعتقد الكثير بأن الطلبة  

بصفة   المجتمع  في  أو  األسرة  أو  المدرسة  داخل  سواء  االخرين  من  للمساعدة  يحتاجون  ال 
للعديد من    ذوي الموهبةمن خالل تعرض الطلبة    ؛ إال أن األمر على العكس من ذلك  ،عامة

مثل واالجتماعية  األكاديمية  حياتهم  في  والصعوبات  للتوقعات، المشكالت  االستجابة   :
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عالقات   إقامة  وصعوبة  لالكتئاب  والتعرض  الضغوط،  وإدارة  الدراسي،  والتسرب  والكمالية 
)مقدم،   الدراسي  التحصيل  مستوى  وتدني  األقران،  مع  ذلك    ،(2017اجتماعية  ضوء  وفي 

  الخاصة   إلى أنه يجب توفير التسهيالت أو الخدمات  Jung and Worrell (2017)يشير  
الموهبة  للطلبة األمرسار بالمد  ذوي  األكاديمية يي  ذال   ؛  حياتهم  في  المضي  على  عينهم 

 .واالجتماعية والمهنية
أثناء   في  أدوار  عدة  المرشد  يتخذ  أن  ذوي    تقديمهويمكن  للطلبة  لالستشارات 

 الموهبة، ويمكن تلخيص هذه األدوار من خالل اآلتي: 
المساندة، أو قد يكون دوره دور الخبير الذي يقدم  أواًل: قد يتمحور دور المرشد حول الدعم و 

 بعض المعرفة والنصح أو الخدمات إلى طالب االستشارة من ذوي الموهبة. 
ثانيًا: يمكن أن يقوم المرشد بدور المدرب والمعلم، من خالل تقديم التدريب والتعليم المباشر 

 ارف.لطالب االستشارة في مساعدته على اكتساب بعض المهارات والمع 
والمشرفين،   المعلمين  من  متكامل  فريق  في  عضوًا  المرشد  دور  يكون  أن  يمكن  كما  ثالثًا: 
ويتمحور دوره في المساعدة على وضع وصياغة خطة لحل أو عالج المشكلة، إال أنه ال  

 يشارك في التنفيذ.
مع رابعًا: يمكن أن يكون دوره كباحث، حيث يتبلور دوره في البحث عن الحقائق من حيث ج

 المعلومات وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة لطالب االستشارة.
خامسًا: يمكن أن يكون دور المرشد مخططًا لتنفيذ برنامج للمساعدة في حل مشكلة أو تحد 

 (. 2019ما يواجه الطالب ذوي الموهبة )الجغيمان، 
إلى أهمية اإلرشاد المقدم    Pfeiffer and Prado (2018)وفي ضوء ذلك يشير  

س فقط، بل  ار داخل المد  لهمتقديم الخدمات اإلرشادية    يقتصر، وأن ال  للطلبة ذوي الموهبة
يتعدى ذلك إلى أسرهم، وبالتالي يجب على أخصائي اإلرشاد أن يعزز دور األسرة في إرشاد  

من   الموهبةأبنائها  اإلرشاد    ذوي  يساعد  الموهبةكما  اتخاذ    ذوي  المستنيرة    راتالقرافي 
المهنية والوظيفية الصفات والمهارات والكفاءات   ،الخاصة بحياتهم  كما يساعدهم في تعزيز 

 .وعوامل الحماية التي تعزز الصحة النفسية والرفاهية النفسية لديهم
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 :  Psychological Flowلدى الطلبة ذوي الموهبة التدفق النفسي ثانياً 
الدراسة   يمثل  الذي  اإليجابي  النفس  لعلم  أساسه  في  النفسي  التدفق  مفهوم  يعود 

الشخصية   وخصال  لخبرات  التطبيقية  الطبيعة  ذات  باإلضافة    اإليجابيةالعلمية  الفرد،  في 
للمؤسسات النفسية واالجتماعية التي تهتم بتنمية وتسيير هذه الخبرات والخصال واالرتقاء بها 

و الشخصية اإليجابية الفعالة والمؤثرة التي ال تنتظر ما هو كائن بالفعل، لتنمية االنسان ذو 
)بقعة وقارني،   الفرد مستقباًل  عليه  أن يكون  ينبغي  إلى ما  يعد   ،(2018بل تسعى  وبذلك 

أحد أهم مفاهيم علم النفس اإليجابي لتأكيد   Psychological Flowمفهوم التدفق النفسي  
 (. 2019اإليجابية الخاصة بخبرة حالة التدفق )بنهان، التركيز على الجوانب 
 :  Psychological Flowتعريف التدفق النفسي

التجربة المثلى التي  "على أنه    النفسي التدفق   Chan et al. (2019: 5)يعرف  
التوازن بين التحديات   االفرد إلى حالة التركيز واالندماج الكامل، والذي يتطلب فيه  ايصل فيه

الفرد لدى  الموجودة  المهارات  ومستوى  يعرفه  .  "المتصورة   Piniel and Albertكما 
ما إلى    نشاطفي    يندمجون عندما   األفراد  ها"الحالة الذاتية التي يبلغعلى أنه    (580 :2019)

-9 :2016) ه  ويعرف  ."والتعب وكل شيء آخر باستثناء النشاط نفسهدرجة نسيان الوقت  
10)  MacIntyre  حالة من الرفاهية اإليجابية التي توازن بشكل مثالي بين درجة  "  على أنه

على    أيضاً   Guz and Tetiurka  (137 :2016)  كما يعرفه  .  "التحدي ومهارة الشخص
من  "  أنه عاطفية  المهارات/القدرات   التوازن حالة  الكامل  اإلدراكي  والوعي  الكامل  اإلدراكي 

  Järvilehto  (95 :2016)  يعرف. في حين  "قدمها المهمة المطروحةتودرجة التحدي التي  
الفكر "على    النفسي  التدفق العمل  الحالة    ي أنه  أيضًا  وهو  ذاته،  الفعل  مع  المندمج  الواعي 

معاً  والوعي  العمل  فيها  يندمج  التي  للخبرة    Taylor (2016: 119)  هيعرفبينما  .  "المثلى 
أو المهمة   النشاط  في قمة مستواه تجاهتركيز  التي يكون فيها التركيز  من الحالة  "  على أنه

ة نفسية، بناًء على التجارب الملموسة، والتي  حال   يمكن اعتبار التدفق أيضاً   المستهدفة، كما
يتم تحقيق التدفق عن طريق و تعمل كمكافأة من خالل إنتاج دافع جوهري ومشاركة نشطة.  

 ."زيادة مستوى التحدي مع زيادة مستوى مهارة الفرد
النفسي  و  للتدفق  السابقة  التعريفات  ضوء  يعرفه   Psychological Flowفي 

أنه الحالة التي يصل فيها الطالب ذوي الموهبة إلى التركيز    على   الدراسة الحاليةالباحث في  
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مع   واالندماج  مهار المستهدفنشاط  الالكامل  بين  التوازن  تتطلب  والتي  والتحديات ا،  ته 
الحالية الدراسة  في  عنه  ويعبر  النشاط  بهذا  التركيز ب  :المرتبطة  الواضحة،  األهداف  وجود 

النشاط في  الشعور واالندماج  والتحدي،  المهارة  بين  التوازن  الفورية،  الراجعة  التغذية   ،
 بالسيطرة والتحكم، وفقدان الشعور بالوقت.

 : التدفق النفسي عناصرو أبعاد 
ذوي  من خالل دراسته التي هدفت إلى دراسة التدفق لدى    Chemi  (2016)يشير  

والمبدعين ال  الموهبة  الشروط  حول  الفني  المجال  األفكار    تيفي  تدفق  على  تساعدهم 
االبداعية لديهم، حيث تبين أن هذه الشروط تكمن من خالل التركيز العميق، والذي يتطلب  

من   خلوها  حيث  من  لذلك  المناسبة  ع  المشتتاتالبيئة  يعيق  ما  وكل  التدفقموالتوتر    ، لية 
ق من خالل: التوازن بين المهارة والتحدي، ثماني عناصر للتدف  Taylor (2016)ويعرض  

له، والتغذية الراجعة السريعة، واالندماج    ة وجود أهداف واضحو التركيز الكامل على النشاط،  و 
 الوعي الذاتي، وعدم الشعور بالوقت.ب وعدم الشعورفي النشاط، والشعور بالسيطرة والتحكم، 

من خالل  أساسية    أبعادفي ستة  لية التدفق  معناصر ع  Chemi  (2016)  كما يختصر
 التالي: 
 وجود أهداف واضحة لكل خطوة من النشاط. •
 التركيز واالندماج في النشاط. •
 ردود فعل فورية ألفعال الشخص )التغذية الراجعة الفورية(.  •
 وجود توازن بين المهارة المطلوبة والتحدي.  •
 الشعور بالسيطرة والتحكم. •
 الذاتي )فقدان الشعور بالوقت(. الوعي ب عدم الشعور •

التدفق  فإنها تساعد في نجاح تجربة  العناصر  تتوفر هذه  حالة  و   ،وعندما  التي تضيف 
ل النفسي  واالرتياح  السعادة  بنهان  ،  (Piniel and Albert, 2019)لفرد  دى  من  وتضيف 

شعور الفرد بالسعادة وزيادة  اإليجابية مثل  اآلثار النفسية  ( أن للتدفق النفسي بعض  2019)
الذات  وتقدير  واالستقاللية،  بذاته،  ثقته  وزيادة  بالفرد،  الخاصة  المواهب  وتنمية  االنتاجية 
المرتفع، ورضا الفرد عن ذاته وعن الحياة، وانخفاض التوتر، وزيادة اإلنتاج اإلبداعي، واتخاذ 

إلضافة إلى أنه ينمي التخيل ة بشكل أفضل، وانخفاض الشعور باإلجهاد، بائبالصا  القرارات



 

 

 

) 236) 

2020 ديسمرب ، 1ج، 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

  للحاجات اإلرشادية يف التدفق النفسي لدى الطلبة ذوي املوهبة باملرحلة املتوسطةاإلسهام النسيب 

رة على مواجهة التحديات دالذهني، ويزيد من مستوى طموح الفرد والدافع نحو اإلنجاز، والق
باإلض بالخوف،  الشعور  من  فاوالتقليل  من  يزيد  أنه  إلى  المسئولية،  عا فة  وتحمل  الذات  لية 

 .ويزيد من تعزيز النمو النفسي
 التدفق النفسي لدى الطلبة ذوي الموهبة:بالحاجات اإلرشادية  عالقةثالثًا: 

قد   Students with Gifted  ذوي الموهبة  ةإلى أن الطلبPaik (2013)   يشير
الصعوبات   قد تواجههم بعض  العديد منهم  إلى االنتاجية نظرًا؛ ألن  البعض منهم  ال يصل 

التعبير عن مواهبهم، وبالتالي   نقص اإلنتاج اإلبداعي  تؤدي إلى  التي تعترض الطريق أمام 
تولي  ديل الصدد  هذا  وفي  كبيرة  Leavitt (2017) هم.  الحاجاتبأهمية  اإلرشادية    تلبية 

Counseling Needs    الموهبةللطلبة التي   ذوي  بالمطارات  المراقبة  ببرامج  تشبهها  التي 
هو الذي يوضح لهم الطريق    للطلبة ذوي الموهبةتوجه الطائرات، وتقول أن اإلرشاد بالنسبة  

 الصحيح للتعبير عن مواهبهم. 
ضوء ذلك   الطلبJung (2020)   يشيروفي  أن  الموهبة  ة إلى  لكي يطوروا    ذوي 

الخدمات   من  العديد  توفير  يتطلب  ذلك  فإن  مواهبهم  و من  تعينهم التوجيهية  التي  اإلرشادية 
إلى التوجيه واإلرشاد أكثر من غيرهم   ماسة  على تطوير مواهبهم، وبالتالي فإنهم في حاجة

الطالب اآلخرين لما يتصفون به من خ  ؛من  الطالب ئاصنظرًا  ص تميزهم عن غيرهم من 
الطلب  إلى  Siegle (2018) وفي ضوء ذلك يشير    ،ناآلخري الموهبة  ة أن بعض  قد    ذوي 

األكاديمية والتدفق    فاعلية الذات  انخفاض  مما يؤثر على  ،ينخفض التحصيل الدراسي لديهم
الطلب  ،لديهم  Psychological Flow  النفسي لهؤالء  الماسة  الحاجة  يوضح  الذي    ة األمر 

  تؤثر قد التيو  ،للخدمات اإلرشادية التي تعينهم على مواجهة المشكالت العديدة التي تواجههم
 Dai  يحدد فيما، (Siegle, 2018)فاعليتهم الذاتية ًا على تحصيلهم األكاديمي وعلى يسلب

ذوي الموهبة وهذه النقاط   للطلبة  االهتمام بهايجب  التي    الهامة  نقاطمجموعة من ال(2013)
االهتمام  هي الموهبةبالطالب  :  جوانبه(  ذوي  جميع  )من  خالل  ؛  ككل  الجوانب من  دمج 

للطالب والمادية  والتحفيزية  والعاطفية  واالجتماعية  اال  ،المعرفية  ذلك  خاص  الهتمام  يلي 
والعاطفية االجتماعية  و بالتنمية  الشخصي  ،  خال الذكاء  والضعف    تحديد  لمن  القوة  نقاط 

بلكل منهم  والدوافع الخاص  المستقبلي  التطور  لتوجيه  الذاتية  المعرفة  استخدام تلك  ثم  كل  ، 
 .من هؤالء الطلبة ذوي الموهبة بطال
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أهمية تلبية الحاجات اإلرشادية للطلبة ذوي الموهبة   لنا  وفي ضوء ما سبق يتضح
األم الذي  بجميع جوانبها،  فير  المثلى؛سهم  التعليمية  البيئة  توفير  المناخ   ي  لهم  التي توفر 

لتدفق النفسي، بما يسهم  ا حالة  الوصول إلى  من خالل  م  بهالمناسب للتفكير والتعبير عن مواه
هذا  في  و .  ذوي الموهبة  لدى هؤالء الطلبةفي تدفق األفكار ومن ثم زيادة االنتاج اإلبداعي  

التي تدعم    Heutte et al. (2016)يشير    الصدد  البيئات  المثلى هي  التعلم  إلى أن بيئة 
 . حالة التدفق في عملية التعلم

 دراسات سابقة: :رابعًا
( إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في رعاية  2020)  المطيري هدفت دراسة  

الرياض،  بمدينة  المتوسطة  المرحلة  في  المعلم  دور  تفعيل  الموهبة من خالل  ذوي  الطالب 
إلى   هدفت  الموهبة    تحديد كما  ذوي  الطلبة  رعاية  في  المدرسية  اإلدارة  إسهام  معوقات 

مديري المدارس بالمرحلة المتوسطة   من  37بالمرحلة المتوسطة، وتكونت عينة الدراسة من  
نتائج  وتوصلت  السعودية،  العربية  بالمملكة  الرياض  بمدينة  بقرطبة  والتعليم  التربية  بمكتب 
الدراسة إلى أهمية دور اإلدارة المدرسية في رعاية الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة ،  

م دور اإلدارة المدرسية في رعاية  كما توصلت النتائج أيضًا إلى وجود معوقات تقلل من إسها
 الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة أفراد عينة الدراسة. 

دراسة  و  على    So et al. (2020)هدفت  المترتبة  اآلثار  على  التعرف  إلى 
الط مساعدة  في  واإلرشادية  التربوية  المقطعي ااألساليب  التصوير  على  الموهوبات  لبات 

الدر  عينة  وتكونت  وأسفرت  المحوسب،  بكوريا،  الموهوبات  الفتيات  من  مجموعة  من  اسة 
الط  عن النتائج   أثر واضح في مساعدة  للدور اإلرشادي والتربوي  الموهوبات على  اأن  لبات 

التصوير المقطعي المحوسب، كما أشارت النتائج إلى االهتمام بالعوامل الداخلية والخارجية  
 لبات الموهوبات في دعم مواهبهن.اللط

دراسة  هدفكما   لطالبة    Maree (2019)ت  المهني  اإلرشاد  من  التحقق  من  إلى 
الواحدة، عن طريق تجميع بيانات كمية وكيفية،   الحالةدراسة  ، وتم اعتماد منهج  ذوي موهبة

ساهم   للطالبة  المقدم  المهني  اإلرشاد  برنامج  أن  النتائج  الذاتية في  وأسفرت  الهوية  تنمية 
للطلب الموجه  اإلرشاد  استخدام  يمكن  وعليه  الطالبة،  لدى  الموهبة  ة والمهنية  في    ذوي 
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لتي يمكن أن تساعدهم في العثور  او   ،تحديد موضوعات الحياة الرئيسية لهمعلى  مساعدتهم  
 على معنى وإحساس بالهدف في خياراتهم المهنية المستقبلية. 

للطلبة   اإلرشادية( إلى التعرف على الحاجات 2018هدفت دراسة القحطاني )بينما 
طالبًا    64من وجهة نظر معلميهم بمدينة الرياض، وتكونت عينة الدراسة من    ذوي الموهبة

الموهبةبفصول   العزيز    ذوي  عبد  الملك  ومؤسسة  التعليم  وزارة  بين  الشراكة  مشروع  ضمن 
والشخصية،   واالجتماعية  النفسية  الحاجات  مقياس  عليهم  طبق  واإلبداع،  للموهبة  ورجاله 

ال أن  إلى  الدراسة  نتائج  األولى،  وتوصلت  المرتبة  في  االجتماعية جاءت  اإلرشادية  حاجات 
الثانيةاإلرشادية  الحاجات  وجاءت   المرتبة  في  بينماالنفسية  اإلرشادية    ،  الحاجات  حلت 

 . الشخصية في المرتبة الثالثة واألخيرة
)فيما   وآخرون  بنات  دراسة  المعلمين 2017هدفت  تقديرات  على  التعرف  إلى   )

للطلبة   المقدمة  النفسي  اإلرشاد  الموهبةلخدمات  عي  ذوي  وتكونت  األردنية،  المدارس  ة نفي 
معلمًا ومعلمة طبق عليهم استبانة تقدير خدمات اإلرشاد النفسي، وتوصلت    62الدراسة من  

ل بالنسبة  منخفضة  كانت  المعلمين  تقديرات  أن  إلى  الدراسة  النفسي  نتائج  اإلرشاد  خدمات 
ق دالة إحصائيًا بين  و ر ف، كما أظهرت النتائج أيضًا أنه ال توجد  ذوي الموهبةلمقدمة للطلبة  ا

 المعلمين والمعلمات في تقدير خدمات اإلرشاد النفسي.
)و  بنهان  دراسة  تنمية 2016هدفت  في  بالمعني  اإلرشاد  فعالية  من  التحقق  إلى   )

ير اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة  التدفق النفسي ومهارات التفك
والتفكير   24من   النفسي  التدفق  مقاييس  عليهم  طبق  الثانوية،  المرحلة  من  وطالبة  طالبًا 

الدراسة عن   نتائج  اإلبداعي والمستوى االقتصادي االجتماعي والبرنامج اإلرشادي، وأسفرت 
 تدفق النفسي والتفكير اإلبداعي لدى أفراد عينة الدراسة. نجاح البرنامج اإلرشادي في تنمية ال

البيئة   Heutte et al. (2016) هدفت دراسة  كما   التحقق من العالقة بين  إلى 
النتائج   وأسفرت  المتعلمين،  لدى  التدفق  وحالة  اإلرشادي(  )التعلم  المثالية  أن    عنالتعليمية 

التي يصل   التدفق  حالة  أن  لدى طالبها، كما  التدفق  في حالة  للتعلم تسهم   المثالية  البيئة 
 م(.ياألكاديمي لديهم )التدفق في التعل على مستوى التحصيل  اً إيجابي اً الطالب تؤثر تأثير  يهاإل

)بينما   زيتون  أبو  دراسة  الذكاء  2014هدفت  بين  العالقة  على  التعرف  إلى   )
في  والمتفوقين الملتحقين    ذوي الموهبةاالنفعالي والمشكالت والحاجات اإلرشادية لدى الطلبة  
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  ذوي الموهبةطالبًا من الطلبة    350المدارس الخاصة بالمتفوقين، وتكونت عينة الدراسة من  
تقدير  قائمة  عليهم  طبق  للتميز،  الثاني  هللا  عبد  الملك  بمدارس  الملتحقين  والمتفوقين 

ومقياس الذكاء االنفعالي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود    ة المشكالت والحاجات اإلرشادي
 دى أفراد عينة الدراسة. عالقة سالبة بين الذكاء االنفعالي والمشكالت والحاجات اإلرشادية ل

( وعربيات  الريماوي  دراسة  هدفت  الحاجات  2014كما  على  التعرف  إلى   )
المتفوقين   للطلبة  الموهبة اإلرشادية  البلقاء، وتكونت   وذوي  الريادية في محافظة  المراكز  في 

والمتفوقين بمراكز الريادة بمحافظة البلقاء،    ذوي الموهبةمن الطلبة    355عينة الدراسة من  
طبق عليهم مقياس الحاجات اإلرشادية، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن المجال االنفعالي جاء 

األ ثم  فالدراسي  االجتماعي  المجال  ثم  األولى  المرتبة  وأخيراً في  والمهني  المجال   سري 
فروق  وجود  عن  أيضًا  الدراسة  نتائج  أسفرت  كما  الجسمي،  أو  إحصائياً   الصحي  بين   دالة 

الحاجات اإلرشادية لصالح الطالبات فيما عدا  جميع مجاالت مقياس  ت في  الطالب والطالبا
 .يالمجال االنفعال
رشادية إلإلى التعرف على الخدمات ا   Ishak et al. (2014) هدفت دراسةفيما  

 ذوي الموهبةمن    طالبًا وطالبة  180بماليزيا، وتكونت عينة الدراسة من    ذوي الموهبة  للطلبة
عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  الموهبة الطالب    أن  بماليزيا،  في    ذوي  نقص  خدمات  يعانون 

فروق دالة إحصائيًا بين الطالب    أسفرت نتائج الدراسة عن وجود  كما  ،المقدمة لهم  اإلرشاد
 والطالبات في الحاجة لخدمات اإلرشاد لصالح الطالبات.

)بينما   الجواد  وعبد  أحمد  دراسة  التعرف  2013هدفت  إلى  من  على  (  كل  إسهام 
ع لدى  النفسي  بالتدفق  التنبؤ  في  التوكيدي  والسلوك  اإليجابي  الطالب  يالتفكير  من  نة 

الدراسة من  المتفوقين دراسيًا، وتكونت عي التربية بجامعة    130نة  من   المنياطالبًا من كلية 
النفسي والتفكير التدفق  التوكيدي،   المتفوقين دراسيًا، طبق عليهم مقاييس  اإليجابي والسلوك 

أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في كل من   عنوأسفرت نتائج الدراسة  
والتفكير النفسي  بين اإليجا   التدفق  إحصائيًا  دالة  عالقة  وجدت  كما  التوكيدي،  والسلوك  بي 

اإليجابي والسلوك التوكيدي،   درجات أفراد عينة الدراسة على مقاييس التدفق النفسي والتفكير
وأسفرت النتائج أيضًا عن أنه يمكن التنبؤ بالتدفق النفسي لدى الطالب المتفوقين دراسيًا أفراد 

 اإليجابي والسلوك التوكيدي.  ى مقياسي التفكيرعينة الدراسة من درجاتهم عل
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ذوي بمراكز    ذوي الموهبة( إلى تقييم برنامج إرشاد  2013هدفت دراسة الزهراني )و 
ذوي ومدارس الشراكة بالمملكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية إلرشاد    الموهبة
من    559معلمًا ومعلمة، و  384، و من المرشدين  160، وتكونت عينة الدراسة من  الموهبة

من أولياء األمور، طبق عليهم مقياس تقييم الخدمات اإلرشادية   307، وذوي الموهبةبة  لالط
كما  لت نتائج الدراسة إلى أن تقدير خدمات اإلرشاد جاءت متوسطة،  ، وتوصلذوي الموهبة

 وجدت فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات في خدمات اإلرشاد لصالح الطالبات.
( إلى التعرف على الفروق بين الفائقين أكاديميًا 2012كما هدفت دراسة إسماعيل )

طالبًا    100ألكاديمية، وتكونت عينة الدراسة من والعاديين في التدفق النفسي وفاعلية الذات ا
بواقع   و  42وطالبة  الطلبة  58طالبًا  من  عليهم    طالبة  طبق  والعاديين،  أكاديميًا  الفائقين 

فروق   وجود  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  األكاديمية،  الذات  وفاعلية  النفسي  التدفق  مقياسي 
النفسي   التدفق  من  كل  في  إحصائيًا  الدراسة  دالة  عين  أفراد  بين  األكاديمية  الذات  وفاعلية 

من   كل  في  واإلناث  الذكور  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ولم  أكاديميًا،  الفائقين  لصالح 
 التدفق النفسي وفاعلية الذات األكاديمية.
 تعليق عام على الدراسات السابقة:

البحوث   لمجموعة  السابق  العرض  أيتضح من  السابقة  ن مجموعة من  والدراسات 
البحوث والدراسات الموهبة  تناولت:  هذه  الطلبة ذوي  من    مثل كلً   الحاجات اإلرشادية لدى 

بنات  ؛2018القحطاني،  ؛Maree 2019 ؛So, et al. 2020؛ 2020المطيري، دراسة )
  ؛ Ishak et al. 2014  ؛2014الريماوي وعربيات،    ؛ 2014أبو زيتون،    ؛2017وآخرون،  
التدفق النفسي   كما تناولت مجموعة أخرى من البحوث والدراسات السابقة.  (2013الزهراني،  

 Heutte  ؛ 2016بنهان،  من دراسة )   مثل كلً   لدى الطلبة ذوي الموهبة والعوامل المؤثرة فيه
et al. 2016الجواد،    ؛ وعبد  بعض    (.2012إسماعيل،    ؛2013أحمد  توصلت  كما 

الحاجات  الذكور واإلناث في    الطلبةالدراسات إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين  البحوث و 
 .Ishak et alودراسة    (، 2014الريماوي وعربيات )مثل دراسة    اإلرشادية لصالح اإلناث

،  (2013أحمد وعبد الجواد )حين توصلت دراسة  في  (،  2013ودراسة الزهراني )،  (2014)
دالة إحصائيًا بينعدم  إلى    ( 2012ودراسة إسماعيل )  الذكور واإلناث   الطلبة  وجود فروق 

 . التدفق النفسيفي 
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بقت على طُ   هاويتضح من العرض السابق لمجموعة البحوث والدراسات السابقة أن
الموهبةعينات من   ذوي  دراسته،  الطلبة  إليه  ضوء ذلك سوف  كاًل حسب ما هدفت  ، وفي 

كما يتضح من    .المتوسطةبالمرحلة  الطلبة ذوي الموهبة  عينة من  على الدراسة الحالية    طبقتُ 
مقاييس   استخدمت  أنها  السابقة  والدراسات  البحوث  لمجموعة  السابق  للحاجات العرض 

، وفي ضوء ذلك سوف  كاًل حسب ما هدفت إليه دراسته  والخدمات اإلرشادية والتدفق النفسي
 .من إعداد الباحث الحاجات اإلرشادية والتدفق النفسي يمقياستستخدم الدراسة الحالية 

 فروض الدراسة:
والدراسات  النظري  واإلطار  وأهدافها  وأهميتها  وتساؤالتها  الدراسة  مشكلة  ضوء  في 

  ؛ قام الباحث بصياغة فروض دراسته على النحو التالي:للدراسة السابقة
أفراد  لدى  بالتدفق النفسي  إسهامًا دااًل إحصائيًا في التنبؤ  الحاجات اإلرشادية  تسهم   -1

 .عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة
درجات   -2 متوسطات  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  على    الطلبةتوجد  واإلناث  الذكور 

 .الحاجات اإلرشاديةمقياس 
درجات  ال   -3 بين متوسطات  إحصائيًا  دالة  فروق  على    الطلبةتوجد  الذكور واإلناث 

 . التدفق النفسيمقياس 
 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

الوصفيتتب المنهج  الحالية  الدراسة  المقارن   ع  خالله  االرتباطي  من  يتم  والذي   ،
إسهام  التحقق   اإلرشادية  من  التنبؤ  الحاجات  النفسي  في  الطلبة  بالتدفق  الموهبةلدى   ذوي 

  الطلبة بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية، ودراسة الفروق بين  بالمرحلة المتوسطة  
 . التدفق النفسيالحاجات اإلرشادية و من  الذكور واإلناث في كلً 
 مجتمع وعينة الدراسة: 

بالمرحلة    ذوي الموهبة  الذكور واإلناث من  الطلبة اشتمل مجتمع الدراسة على جميع  
بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة األساسية من    المتوسطة

الدراسة  وطالبة  طالباً   407 مجتمع  نفس  صنفوا  من  ،  من  الذين  المتوسطة  المرحلة  طلبة 
فئة   العربية  الطلبة  ضمن  بالمملكة  األحساء  بمحافظة  التعليم  إدارة  قبل  من  الموهبة  ذوي 
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الدراسي    السعودية انتقائهم   ، طالبة  205  ، طالباً   202بواقع    ، م  2020  –  2019للعام  تم 
 . البسيطة العشوائيةبالطريقة 

 أدوات الدراسة: 
 استخدم الباحث األدوات التالية في الدراسة الحالية: 

 .الحاجات اإلرشادية )إعداد الباحث(مقياس  -1
 )إعداد الباحث(. التدفق النفسيمقياس  -2
 ـ مقياس الحاجات اإلرشادية )إعداد الباحث(. 1

المقياس بهدف قياس الباحث بإعداد هذا  أفراد عينة  ا  قام  لحاجات اإلرشادية لدى 
الطلبة   من  الموهبةالدراسة  الدراسة،    ذوي  فروض  من  للتحقق  وذلك  المتوسطة؛  بالمرحلة 

على   النهائية  صورته  في  المقياس  على    عبارة  40واحتوى  أبعاد رئيسة هي:    أربعةموزعة 
كل   الشخصية،و   ،األكاديميةو ،  االجتماعيةو ،  النفسية  اإلرشادية   الحاجات احتوى   بعد  بحيث 

 على الخطوات التالية:  ، واعتمد الباحث في إعداده للمقياسعبارات عشرةعلى  
 خطوات بناء المقياس: 

المتعلق  • والتربوي  السيكولوجي  والتراث  األدبيات  على  باالطالع  الباحث  قام 
 وتحديد العبارات الحاجات باإلرشادية لتحديد المفهوم اإلجرائي له وألبعاده الفرعية، ب

 . المستخدم في الدراسة الحالية التي يحتويها المقياس
تم االطالع على مجموعة من المقاييس الخاصة بالحاجات اإلرشادية والتي شملتها   •

الدراسات السابقة التي تم عرضها مسبقًا لالستفادة منها في إعداد المقياس الحالي،  
)  ؛Maree (2019)مثل   )2018القحطاني  زيتون  أبو  الريماوي   (؛2014(؛ 
 . (2014ات )وعريب

التعريف   • تحديد  ألبعاده تم  اإلجرائية  والتعريفات  اإلرشادية  للحاجات  اإلجرائي 
 الفرعية.

كل بعد من أبعاد المقياس على حدة في صورة عبارات  عبارات  تم تحديد وصياغة   •
 بسيطة وواضحة ومناسبة لعينة الدراسة، وعمل الصورة األولية للمقياس.

الطلبة   • يقوم  التي  الالزمة  والتعليمات  البيانات  الباحث  الصفحة  حدد  في  بكتابتها 
المقياس، بحيث يضع كل طالب عالمة ) ( أمام كل عبارة في أحد  √األولى من 
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دائما ثالث األعمدة الثالثة المقابلة للعبارة وهى )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(، بحيث تأخذ  
 ن، ونادرًا درجة واحدة. درجات، وأحيانًا درجتا

مج • نفس  من  استطالعية  عينة  على  المقياس  لحساب  ُطبق  وذلك  الدراسة،  تمع 
 صدقه وثباته.  

 حساب صدق وثبات المقياس: 
قوامها   استطالعية  عينة  على  األولية  صورته  في  المقياس  تطبيق  طالبًا    52تم 

بالمرحلة المتوسطة من نفس مجتمع الدراسة، وذلك لحساب    ذوي الموهبةوطالبة من الطلبة  
 صدق وثبات المقياس. 

 صدق المقياس: 
اإلرشادية   الحاجات  مقياس  صدق  حساب  المحتوى هم  تينقيطر بتم  صدق    ا: 

 واالتساق الداخلي. 
 والذي تمثل في التالي: أواًل صدق المحتوى: 

تم االطالع على مجموعة من المقاييس الخاصة بالحاجات اإلرشادية والتي    الخطوة األول:
شملتها الدراسات السابقة التي تم عرضها مسبقًا لالستفادة منها في إعداد المقياس الحالي،  

)Maree (2019)مثل   القحطاني  )2018؛  زيتون  أبو  وعريبات  2014(؛  الريماوي  (؛ 
اإلجرا2014) المفهوم  لتحديد  وذلك  و (،  اإلرشادية  للحاجات  وتحديد ألئي  الفرعية،  بعادها 

 عبارات كل بعد على حدة. 
 الخطوة الثانية حساب نسب االتفاق بين آراء الخبراء )صدق المحكمين(:

علم   أساتذة  من  مجموعة  على  األولية  صورته  في  المقياس  بعرض  الباحث  قام 
الص للتأكد من  الخاصة وذلك  النفسية والتربية  للمقياس، وذلك النفس والصحة  الظاهري  دق 

اإلجرائي   التعريف  تحديد  تم  أن  اإلرشاديةبعد  تضمن    اوأبعاده  للحاجات  حيث  الفرعية، 
، ومدى ارتباطها بقياس ما وضعت من أجله، هذا وقد كان  العباراتاالستفسار عن وضوح  

المبدئي  عبارات  عدد   على    عبارة  40المقياس  هي:    أربعةموزعين  رئيسة  الحاجات أبعاد 
وبعد أن تم عرض المقياس على  الشخصية،  و األكاديمية،  و االجتماعية،  و النفسية،  اإلرشادية  

بعض   تعديل  تم  المحكمين  من  العباراتالسادة  المحكمون  أبداه  ما  ضوء  في  وذلك   ،
 لكل بعد. عبارات  عشرة، بواقع عبارة 40المقياس عبارات مالحظات، وظل عدد 
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 التساق الداخلي:ثانيًا ا
باستخدام   اإلرشادية  الحاجات  لمقياس  الصدق  معامالت  باستخراج  الباحث  قام 

عبارات  من    عبارةاالتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط الثنائي بين درجة كل  
للمقياس،  الكلية  بعد والدرجة  درجة كل  البعد، وبين  لهذا  الكلية  على حدة والدرجة  بعد  كل 

 ( التالي يوضح ذلك: 1والجدول )
 (1جدول ) 

 (52)ن= الحاجات اإلرشادية أبعاد مقياس  و لعبارات االتساق الداخلي 
الحاجات  

 النفسية 
معامل  
 االتساق 

الحاجات  
 االجتماعية

معامل  
 االتساق 

الحاجات  
 األكاديمية

معامل  
 االتساق 

الحاجات  
 الشخصية  

معامل  
 االتساق 

1 0.524** 3 0.576** 5 0.564** 7 0.468** 
2 0.450** 4 0.469** 6 0.441** 8 0.775** 
9 0.639** 11 0.476** 13 0.297* 15 0.636** 

10 0.452** 12 0.644** 14 0.405** 16 0.693** 
17 0.541** 19 0.731** 21 0.531** 23 0.646** 
18 0.655** 20 0.660** 22 0.465** 24 0.664** 
25 0.415** 27 0.667** 29 0.495** 31 0.721** 
26 0.423** 28 0.516** 30 0.569** 32 0.342* 
33 0.817** 35 0.768** 37 0.822** 39 0.655** 
34 0.414** 36 0.662** 38 0.618** 40 0.762** 

ارتباط البعد  
 بالمقياس  

ارتباط البعد   **0.929
 بالمقياس

ارتباط البعد   **0.729
 بالمقياس

ارتباط البعد   **0.918
 بالمقياس  

0.880** 

 ( 0.05دالة عند مستوى )   *(             0.01دالة عند مستوى )  **
بالبعد    عبارةأن أغلب معامالت ارتباط كل  السابق  (  1يتضح من خالل الجدول )

،  0.05، والبعض اآلخر دال عند مستوى  0.01الذي تنتمي إليه دالة إحصائيًا عند مستوى  
( السابق أيضًا أن جميع معامالت ارتباط أبعاد مقياس الحاجات  1كما يتضح من الجدول )

مستوى   عند  إحصائيًا  دالة  للمقياس  الكلية  بالدرجة  في  0.01اإلرشادية  نثق  يجعلنا  مما   ،
 المقياس وأبعاده الرئيسة.ت عباراصدق 
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 ثبات المقياس: 
على نفس أفراد عينة  الحاجات اإلرشادية  قام الباحث بحساب معامل ثبات مقياس  

  –(، واعتمد في ذلك على طريقتين هما: التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان  52التقنين )ن=  
ت الثبات ألبعاد مقياس . وتوصلت نتائج الثبات إلى أن جميع معامالبراون(، وألفا لكرونباخ

الثبات    كانتحيث    ،الحاجات اإلرشادية والدرجة الكلية له مرتفعة بطريقة التجزئة معامالت 
سبيرمان   )معادلة  أل  -النصفية  الحاجاتبراون(  واالجتماعية   اإلرشادية  بعاد  النفسية 

والشخصية التوالي:    واألكاديمية  هي  للمقياس  الكلية  ،  0.894،  0.804،  0.865والدرجة 
لكرونباخ  0.948،  0.884 ألفا  بطريقة  الثبات  معامالت  كانت  بينما  الحاجات،   ألبعاد 

التوالي:  النفسية واالجتماعية واألكاديمية والشخصية    اإلرشادية هي  للمقياس  الكلية  والدرجة 
 . المقياسيجعلنا نثق في ثبات  مما، 0.940، 0.878،  0.824،  0.870،  0.859

 ـ مقياس التدفق النفسي )إعداد الباحث(. 2
أفراد عينة الدراسة    لدى  التدفق النفسي  قام الباحث بإعداد هذا المقياس بهدف قياس

الطلبة   الموهبةمن  واحتوى    ذوي  الدراسة،  فروض  من  للتحقق  وذلك  المتوسطة؛  بالمرحلة 
على   النهائية  صورته  في  هي:    عبارة  48المقياس  رئيسة  أبعاد  ستة  على  األهداف  موزعة 

المهارة   بين  التوازن  الفورية،  الراجعة  التغذية  النشاط،  في  واالندماج  التركيز  الواضحة، 
وفقدان والتحكم،  بالسيطرة  الشعور  بالوقت  والتحدي،  على  الشعور  بعد  كل  احتوى  بحيث   ،

 ، واعتمد الباحث في إعداده للمقياس على الخطوات التالية: عباراتثماني 
 خطوات بناء المقياس: 

قام الباحث باالطالع على األدبيات والتراث السيكولوجي والتربوي المتعلق بالتدفق  •
التي يحتويها حديد العبارات  وتالنفسي لتحديد المفهوم اإلجرائي له وألبعاده الفرعية،  

 المقياس المستخدم في الدراسة الحالية. 
شملتها   • والتي  النفسي  بالتدفق  الخاصة  المقاييس  من  مجموعة  على  االطالع  تم 

الدراسات السابقة التي تم عرضها مسبقًا لالستفادة منها في إعداد المقياس الحالي،  
)  من  كلً   مثل الجواد    ؛ Heutte et al. (2016)  (؛2016بنهان  وعبد  أحمد 

 . (2012إسماعيل )  ؛(2013)
 تم تحديد التعريف اإلجرائي للتدفق النفسي والتعريفات اإلجرائية ألبعاده الفرعية. •
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كل بعد من أبعاد المقياس على حدة في صورة عبارات  عبارات  تم تحديد وصياغة   •
 ولية للمقياس.بسيطة وواضحة ومناسبة لعينة الدراسة، وعمل الصورة األ

الصفحة   • في  بكتابتها  الطلبة  يقوم  التي  الالزمة  والتعليمات  البيانات  الباحث  حدد 
المقياس، بحيث يضع كل طالب عالمة ) ( أمام كل عبارة في أحد  √األولى من 

دائما ثالث األعمدة الثالثة المقابلة للعبارة وهى )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(، بحيث تأخذ  
 ن، ونادرًا درجة واحدة. درجتا درجات، وأحياناً 

لحساب   • وذلك  الدراسة،  مجتمع  نفس  من  استطالعية  عينة  على  المقياس  ُطبق 
 صدقه وثباته.  

 حساب صدق وثبات المقياس: 
قوامها   استطالعية  عينة  على  األولية  صورته  في  المقياس  تطبيق  طالبًا    52تم 

بالمرحلة المتوسطة من نفس مجتمع الدراسة، وذلك لحساب    ذوي الموهبةوطالبة من الطلبة  
 صدق وثبات المقياس. 

 صدق المقياس: 
المحتوى واالتساق  صدق  النفسي بطريقتين هما:  التدفق  صدق مقياس  تم حساب 

 . الداخلي
 والذي تمثل في التالي: أواًل صدق المحتوى: 

األول: والتي    الخطوة  النفسي  بالتدفق  الخاصة  المقاييس  من  مجموعة  على  االطالع  تم 
شملتها الدراسات السابقة التي تم عرضها مسبقًا لالستفادة منها في إعداد المقياس الحالي،  

)  ؛Maree (2019)مثل   الجواد  Heutte et al. (2016)  ؛ (2016بنهان  وعبد  أحمد   ،
(2013 ( إسماعيل  ا 2012(،  لتحديد  وذلك  و (،  النفسي  للتدفق  اإلجرائي  بعاده أللمفهوم 

 الفرعية، وتحديد عبارات كل بعد على حدة. 
 الخطوة الثانية حساب نسب االتفاق بين آراء الخبراء )صدق المحكمين(:

علم   أساتذة  من  مجموعة  على  األولية  صورته  في  المقياس  بعرض  الباحث  قام 
الخاصة وذلك   النفسية والتربية  للمقياس، وذلك النفس والصحة  الظاهري  للتأكد من الصدق 

بعاده الفرعية، حيث تضمن االستفسار  ألبعد أن تم تحديد التعريف اإلجرائي للتدفق النفسي و 
عبارات ، ومدى ارتباطها بقياس ما وضعت من أجله، هذا وقد كان عدد العباراتعن وضوح 
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المبدئي   ألهداف الواضحة، التركيز ا فقرة موزعين على ستة أبعاد رئيسة هي:    48المقياس 
الشعور  والتحدي،  المهارة  بين  التوازن  الفورية،  الراجعة  التغذية  النشاط،  في  واالندماج 

بالوقت، الشعور  وفقدان  والتحكم،  السادة    بالسيطرة  على  المقياس  عرض  تم  أن  وبعد 
بعض   تعديل  تم  مالحظات، العباراتالمحكمين  من  المحكمون  أبداه  ما  ضوء  في  وذلك   ،

 لكل بعد.عبارات ، بواقع ثماني عبارة  48المقياس عبارات ل عدد وظ
 ثانيًا االتساق الداخلي:

النفسي باستخدام االتساق  التدفق  الصدق لمقياس  الباحث باستخراج معامالت  قام 
كل بعد  عبارات  من    عبارةالداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط الثنائي بين درجة كل  

لهذا البعد، وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، والجدولين    على حدة والدرجة الكلية 
 ( التاليين يوضحان ذلك: 3، 2)

 (2جدول )
 ( 52)ن= التدفق النفسيأبعاد مقياس  و لعبارات االتساق الداخلي 

 التغذية الراجعة معامل االتساق  التركيز واالندماج  معامل االتساق  األهداف الواضحة 
 

 االتساق معامل 

1 0.512** 3 0.491** 7 0.825** 
2 0.713** 4 0.599** 8 0.710** 

13 0.638** 15 0.762** 17 0.553** 
14 0.550** 16 0.513** 18 0.725** 
25 0.656** 27 0.439** 29 0.463** 
26 0.565** 28 0.503** 30 0.742** 
37 0.613** 39 0.530** 41 0.771** 
38 0.487** 40 0.402** 42 0.729** 

ارتباط البعد  
 بالمقياس 

ارتباط البعد   **0.876
 بالمقياس

ارتباط البعد   **0.755
 بالمقياس 

0.821** 

 ( 0.05دالة عند مستوى ) *(             0.01دالة عند مستوى ) **
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 (3جدول )
 (52)ن= التدفق النفسيأبعاد مقياس و لعبارات تابع االتساق الداخلي  

التوازن بين المهارة  
 والتحدي

الشعور بالسيطرة  معامل االتساق 
 والتحكم

فقدان الشعور  معامل االتساق 
 بالوقت 

 معامل االتساق 

7 0.732** 9 0.360** 11 0.395** 
8 0.618** 10 0.475** 12 0.452** 

19 0.582** 21 0.643** 23 0.374** 
20 0.585** 22 0.617** 24 0.321* 
31 0.603** 33 0.539** 35 0.587** 
32 0.569** 34 0.706** 36 0.581** 
43 0.630** 45 0.798** 47 0.691** 
44 0.562** 46 0.687** 48 0.656** 

 ارتباط البعد 
 بالمقياس  

ارتباط البعد   **0.908
 بالمقياس

ارتباط البعد   **0.777
 بالمقياس  

0.743** 

 ( 0.05دالة عند مستوى ) *(                      0.01دالة عند مستوى ) **
  عبارة ( أن أغلب معامالت ارتباط كل  3،  2يتضح من خالل الجدولين السابقين )

، والبعض اآلخر دال عند مستوى  0.01بالبعد الذي تنتمي إليه دالة إحصائيًا عند مستوى  
مقياس  0.05 أبعاد  ارتباط  معامالت  جميع  أن  أيضًا  السابقين  الجدولين  من  يتضح  كما   ،

، مما يجعلنا نثق في  0.01التدفق النفسي بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيًا عند مستوى  
 مقياس وأبعاده الرئيسة.العبارات صدق 

 ثبات المقياس: 
عينة   أفراد  نفس  على  النفسي  التدفق  مقياس  ثبات  معامل  بحساب  الباحث  قام 

  –(، واعتمد في ذلك على طريقتين هما: التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان  52التقنين )ن=  
 التالي يوضح ذلك.  (4)  براون(، وألفا لكرونباخ والجدول
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 (4جدول ) 
 (52التدفق النفسي والدرجة الكلية له )ن=مقياس ثبات أبعاد 

( رقم  السابق  الجدول  من  مقياس  4يتضح  ألبعاد  الثبات  معامالت  جميع  أن   )
براون( وألفا   -التدفق النفسي والدرجة الكلية له بطريقتي التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان  

  –  0.765  ما بين  بطريقة التجزئة النصفية  كرونباخ مرتفعة حيث تراوحت معامالت الثباتل
مما يجعلنا نثق في    0.937  –  0.799كرونباخ فتراوحت ما بين  ل، أما بطريقة ألفا    0.921

 ثبات المقياس. 
 خطوات الدراسة: 

الباحث في إعداده للدراسة الحالية على مجموعة من الخطوات اإلجرائية، والتي   اعتمد 
 يمكن أن نجملها على الوجه التالي:

والمقاييس  • والدراسات  المراجع  من  الدراسة  أدبيات  على  باالطالع  الباحث  قام 
تناولت  العربية واألجنبية اإلرشادية  التي  النفسيو   الحاجات  الموهبة  التدفق  ،  لذوي 

 لدراسة لبناء اإلطار النظري لها.لجمع المادة العلمية المتعلقة بمفاهيم ا
وتحديد التعاريف اإلجرائية  التدفق النفسي  الحاجات اإلرشادية و   يتم تصميم مقياس •

 على المحكمين. ماالفرعية، ومن ثم عرضه ماوألبعاده ماله
النفسي  الحاجات اإلرشادية و تم تطبيق مقياسي   • أولية من نفس  التدفق  على عينة 

من   الدراسة  الموهبةالطلبة  مجتمع  األحساء    المتوسطةبالمرحلة    ذوي  بمحافظة 
 لتقنين المقياسين.  

 -معامل الثبات )سبيرمان  عدد الفقرات  األبعاد
 براون( 

 معامل الثبات  
 )ألفا لكرونباخ( 

 0.856 0.788 8 واضحة. الهداف  األ
 0.815 0.783 8 التركيز واالندماج في النشاط. 

 0.894 0.891 8 التغذية الراجعة الفورية.
 0.858 0.915 8 التوازن بين المهارة والتحدي. 
 0.885 0.832 8 الشعور بالسيطرة والتحكم. 

 0.799 0.765 8 فقدان الشعور بالوقت. 
 0.937 0.921 48 .للمقياسالدرجة الكلية 
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مقياسي   • وثبات  صدق  حساب  النفسي  تم  والتدفق  اإلرشادية  طريق الحاجات  عن 
 ا. ماألساليب اإلحصائية المناسبة له

من   • األساسية  الدراسة  عينة  تحديد  الموهبةالطلبة  تم    المتوسطة بالمرحلة    ذوي 
 بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية. 

مقياسي   • تطبيق  النفسي  تم  والتدفق  اإلرشادية  الدراسة  الحاجات  عينة  أفراد  على 
 األساسية.

بذلك،   • خاصة  جداول  في  تفريغها  ثم  ومن  الكمية،  البيانات  على  الحصول  تم 
 ومعالجتها إحصائيًا.  

تم تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري للدراسة والدراسات    ذلكبعد   •
 السابقة.  

التربوية والبحوث  • التوصيات  الدراسة اقترح الباحث مجموعة من  وفى ضوء نتائج 
 المقترحة.

 اليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:األس
في   المستخدمة  األدوات  من  عليها  حصل  التي  للبيانات  معالجته  في  الباحث  استخدم 

 الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية:  
والتدفق   -1 اإلرشادية  الحاجات  مقياسي  صدق  لحساب  الداخلي  االتساق  أسلوب 

 النفسي.
النصفية   -2 التجزئة  ثبات   -)سبيرمان  أسلوب  من  للتحقق  لكرونباخ  وألفا  براون( 

 مقياسي الحاجات اإلرشادية والتدفق النفسي.
لحساب العالقة بين درجات أفراد عينة الدراسة     Pearson  بيرسون معامل ارتباط   -3

 . على مقياسي الحاجات اإلرشادية والتدفق النفسي
)ت(    -4 دال  T- testاختبار  عن  للكشف  المستقلة  بين  للمجموعات  الفروق  لة 

درجات   مقياسي    الطلبةمتوسطات  على  واإلناث  اإلرشادية الذكور    الحاجات 
 .  التدفق النفسيو 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 نتائج التحقق من الفرض األول: 
على  الفرض  هذا  في    :أنه  ينص  إحصائيًا  دااًل  إسهامًا  اإلرشادية  الحاجات  تسهم 

النفسي لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة وللتحقق من صحة    .التنبؤ بالتدفق 
الحاجات   إسهام  للتحقق من مدى  المتدرج  المتعدد  االنحدار  تحليل  تم استخدام  الفرض  هذا 

أفرا لدى  النفسي  بالتدفق  التنبؤ  في  الموهبة،  اإلرشادية  ذوي  الطلبة  من  الدراسة  عينة  د 
 والجداول التالية توضح ذلك. 

 (5جدول ) 
بالتدفق  كمتغيرات مستقلة في التنبؤ  للحاجات اإلرشاديةنتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج وقيم )ف( 

 (407)أفراد عينة الدراسة( كمتغير تابع )ن =   الطلبة ذوي الموهبةلدى    النفسي

( أن قيمة )ف( لكل من النموذج األول والثاني 5يتضح من الجدول السابق رقم ) 
 . 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى  والرابع والثالث

 النموذج
 

درجات  مجموع المربعات 
 الحرية  

 قيمة  متوسط المربعات 
 )ف( 

 مستوى الداللة 

 )األول( 
 الحاجات األكاديمية

 0.000 980.568 31199.499 1 31199.499 االنحدار 
 31.818 405 12886.201 البواقي

المجموع  
 الكلي 

44085.700 406  

 )الثاني(
 الحاجات 

 األكاديمية والشخصية 
  

 0.000 635.553 16726.582 1 33453.164 االنحدار 
 26.318 405 10632.537 البواقي

المجموع  
 الكلي 

44085.700 406  

 )الثالث( 
 الحاجات 

األكاديمية والشخصية  
 واالجتماعية

 0.000 442.753 11274.496 1 33823.487 االنحدار 
 25.465 405 10262.214 البواقي

المجموع  
 الكلي 

44085.700 406  

 )الرابع( 
 الحاجات 

األكاديمية والشخصية  
 واالجتماعية والنفسية

 0.000 336.293 8485.549 1 33942.195 االنحدار 
 25.233 405 10143.505 البواقي

المجموع  
 الكلي 

44085.700 406  
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 (6جدول ) 
  بالتدفق النفسي في التنبؤ  للحاجات اإلرشاديةقيم معامالت النماذج النهائية لتحليل االنحدار المتعدد المتدرج 

 (407)ن =   لدى أفراد عينة الدراسة

 األربعة ( أن معامالت االنحدار الخاصة بالنماذج  6،  5الجدولين رقم )يتضح من  
مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  االنحدارية  المعادالت  أن  0.01في  على  يدل  مما   ،

تسهم إسهامًا دااًل إحصائيًا  واالجتماعية واألكاديمية والشخصية(    الحاجات اإلرشادية )النفسية
التنبؤ   النفسيفي  الدراسةلدى    بالتدفق  أفراد عينة  ،  الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة 

الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة أفراد عينة  لدى    بالتدفق النفسيومن ثم يمكن التنبؤ  
 التالية:  األربعؤ( بمعادالت االنحدار المتعدد المتدرج )معادالت التنب الدراسة

األول ):  النموذج  رقم  الجدول  خالل  من  لنا  )الحاجات  6يتبين  المستقلة  المتغيرات  أن   )
الطلبة  من التباين الكلي للتنبؤ بالتدفق النفسي لدى    0.71اإلرشادية األكاديمية( تسهم بنسبة  

، وبذلك  0.01مستوى    دذوي الموهبة أفراد عينة الدراسة، وهي نسبة ذات داللة إحصائية عن
 تكون  معادلة االنحدار المتعدد المتدرج لهذا النموذج على النحو التالي.

المتغيرات   النموذج
 المستقلة 

 معامل االنحدار 
 (B)قيمة 

R  R2 R2 
 المصحح 

T   مستوى
 الداللة 

 )األول( 
 األكاديميةالحاجات 

 0.000 54.579 0.707 0.708 0.841 202.179 ثابت االنحدار 
 0.000 31.314- 4.682- األكاديمية

 )الثاني(
 الحاجات 

 األكاديمية والشخصية 

 0.000 59.691 0.758 0.759 0.871 213.115 ثابت االنحدار 
 0.000 20.554- 3.636- األكاديمية
 0.000 9.254- 1.490- الشخصية

 )الثالث( 
 الحاجات 

األكاديمية والشخصية  
 واالجتماعية

 0.000 54.615 0.765 0.767 0.876 220.745 ثابت االنحدار 
 0.000 17.147- 3.315- األكاديمية
 0.000 8.091- 1.327- الشخصية

 0.000 3.813- 0.786- االجتماعية
 )الرابع( 

 الحاجات 
األكاديمية والشخصية  

 واالجتماعية والنفسية

 0.000 54.140 0.768 0.770 0.877 222.577 ثابت االنحدار 
 0.000 15.729- 3.180- األكاديمية
 0.000 7.365- 1.239- الشخصية

 0.001 3.409- 0.709- االجتماعية
 0.031 2.169- 0.361- النفسية 
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النفسي انحدار  + )ثابت االنحدار=    التدفق  الحاجات  × درجة  األكاديمية  الحاجات  معامل 
 (. األكاديمية

 (. األكاديميةالحاجات × درجة  4.682-+ )202.179=  التدفق النفسي
الثاني ) :  النموذج  رقم  الجدول  خالل  من  لنا  )الحاجات  6يتبين  المستقلة  المتغيرات  أن   )

بنسبة   تسهمان  والشخصية(  األكاديمية  بالتدفق   0.76اإلرشادية  للتنبؤ  الكلي  التباين  من 
لدى   عن  ةبالطلالنفسي  إحصائية  داللة  ذات  نسبة  الدراسة، وهي  عينة  أفراد  الموهبة    دذوي 

معادلة0.01مستوى   تكون   وبذلك  النحو    ،  على  النموذج  لهذا  المتدرج  المتعدد  االنحدار 
 التالي. 

النفسي انحدار  + )ثابت االنحدار=    التدفق  الحاجات  × درجة  األكاديمية  الحاجات  معامل 
 (. الشخصيةالحاجات × درجة الشخصية  الحاجات معامل انحدار ( + )األكاديمية

  1.490-( + ) األكاديميةالحاجات  × درجة    3.636-+ )  213.115=    التدفق النفسي 
 (. الشخصيةالحاجات × درجة  

الثالث ) :  النموذج  رقم  الجدول  خالل  من  لنا  )الحاجات  6يتبين  المستقلة  المتغيرات  أن   )
بنسبة   تسهم  واالجتماعية(  والشخصية  األكاديمية  للتنبؤ   0.77اإلرشادية  الكلي  التباين  من 

ذوي الموهبة أفراد عينة الدراسة، وهي نسبة ذات داللة إحصائية الطلبة  بالتدفق النفسي لدى  
، وبذلك تكون  معادلة االنحدار المتعدد المتدرج لهذا النموذج على النحو  0.01مستوى    دعن

 التالي. 
النفسي انحدار  + )ثابت االنحدار=    التدفق  الحاجات  × درجة  كاديمية  األالحاجات  معامل 

معامل  ( + )الشخصيةالحاجات  × درجة  الشخصية  الحاجات  معامل انحدار  ( + )األكاديمية
 (. االجتماعيةالحاجات × درجة االجتماعية الحاجات انحدار 

×    1.327-( + )األكاديميةالحاجات  × درجة    3.315-+ )220.745=    التدفق النفسي
 (.االجتماعيةالحاجات × درجة   0.786-( + ) الشخصيةالحاجات  درجة 

الرابع ):  النموذج  رقم  الجدول  خالل  من  لنا  )الحاجات 6يتبين  المستقلة  المتغيرات  أن   )
من التباين الكلي    0.77اإلرشادية األكاديمية والشخصية واالجتماعية والنفسية( تسهم بنسبة  

لدى   النفسي  بالتدفق  عينة  الطلبة  للتنبؤ  أفراد  الموهبة  داللة  ذوي  ذات  نسبة  وهي  الدراسة، 
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، وبذلك تكون  معادلة االنحدار المتعدد المتدرج لهذا النموذج 0.01مستوى    دإحصائية عن
 على النحو التالي. 

النفسي انحدار  + )ثابت االنحدار=    التدفق  الحاجات  × درجة  األكاديمية  الحاجات  معامل 
معامل  ( + )الشخصيةالحاجات  × درجة  الشخصية  الحاجات  معامل انحدار  ( + )األكاديمية

درجة  االجتماعية  الحاجات  انحدار   )االجتماعيةالحاجات  ×   + انحدار  (  الحاجات  معامل 
 (.النفسيةالحاجات × درجة النفسية 

×    1.239-( + )األكاديميةالحاجات  × درجة    3.180-+ )222.577=    التدفق النفسي
×    0.361-( + ) االجتماعيةالحاجات  × درجة    0.709-( + ) الشخصيةالحاجات  درجة  
 (.النفسيةالحاجات  درجة 

 :ني نتائج التحقق من الفرض الثا
الذكور    الطلبةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات    :ينص هذا الفرض على أنه

على مقياس اإلرشادية  واإلناث  الباحث    .الحاجات  استخدم  الفرض  صحة هذا  وللتحقق من 
للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات   T-testاختبار )ت(  

 التالي يوضح ذلك. ( 6)، والجدول حاجات اإلرشاديةالذكور واإلناث على مقياس ال الطلبة
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 (7جدول ) 
 الحاجات اإلرشادية واإلناث على مقياس  الذكور  الطلبةداللة الفروق بين متوسطات درجات 

بين   0.01عند مستوى  وجود فروق دالة إحصائيًا  السابق  (  7يتضح من الجدول )
درجات   على  الطلبةمتوسطات  واإلناث  مقياس  يع  جم  الذكور  اإلرشادية  أبعاد  الحاجات 

كانت الفروق بينهم    حيث  الشخصيةاإلناث، فيما عدا بعد الحاجات  والدرجة الكلية له لصالح 
 . ولصالح اإلناث أيضاً  0.05دالة إحصائيًا عند مستوى  

 نتائج التحقق من الفرض الثالث:
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات    : الينص هذا الفرض على أنه 

الطلبة الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي. وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم  
للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات    T-testالباحث اختبار )ت(  

 ( التالي يوضح ذلك. 7دول )درجات الطلبة الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي، والج
  

المتوسط   العدد  العينة  البعد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات  
 الحرية 

 مستوى الداللة  قيمة )ت(

 الذكور الحاجات النفسية 
 اإلناث 

202 
205 

25.217 
25.936 

2,102 
1.857 

405 3.656 0.000 

 الذكور الحاجات االجتماعية 
 اإلناث 

202 
205 

24.653 
25.190 

1,638 
1.583 

405 3.361 0.001 

 الذكور الحاجات األكاديمية 
 اإلناث 

202 
205 

24.316 
25.082 

1.894 
1.773 

405 4.212 0.000 

 الذكور الحاجات الشخصية 
 اإلناث 

202 
205 

24.470 
24.907 

2.244 
1.832 

405 2.153 0.032 

الدرجة الكلية   
 للمقياس 

 الذكور
 اإلناث 

202 
205 

98.658 
101.117 

6.559 
5.822 

405 4.001 0.000 
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 (8جدول ) 
 الطلبة الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي داللة الفروق بين متوسطات درجات 

المتوسط   العدد  العينة  البعد 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات  
 الحرية 

مستوى   قيمة )ت(
 الداللة 

 الذكور األهداف الواضحة.
 اإلناث 

202 
205 

15.113 
14.029 

2.030 
2.229 

405 5.130 0.000 

التركيز واالندماج في  
 النشاط.

 الذكور
 اإلناث 

202 
205 

15.123 
14.424 

1.994 
1.833 

405 3.683 0.000 

 الذكور التغذية الراجعة.
 اإلناث 

202 
205 

14.737 
13.902 

1.891 
2.019 

405 4.305 0.000 

التوازن بين المهارة  
 والتحدي.

 الذكور
 اإلناث 

202 
205 

14.673 
13.770 

2.007 
2.067 

405 4.466 0.000 

الشعور بالسيطرة  
 والتحكم.

 الذكور
 اإلناث 

202 
205 

14.826 
13.922 

2.165 
2.167 

405 4.212 0.000 

 الذكور فقدان الشعور بالوقت.
 اإلناث 

202 
205 

14.267 
13.887 

2.189 
2.029 

405 1.814 0.070 

 الذكور .للمقياسالدرجة الكلية 
 اإلناث 

202 
205 

88.742 
83.936 

13.814 
13.316 

405 4.807 0.000 

بين   0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى    السابق  ( 8يتضح من الجدول )
على   واإلناث  الذكور  الطلبة  درجات  والدرجة    أبعادأغلب  متوسطات  النفسي  التدفق  مقياس 

له بالوقت  ،  الذكورلصالح    الكليلة  الشعور  فقدان  بعد  عدا  دالة  فيه  توجد    ملفيما  فروق 
، وفي ضوء نتيجة هذا الفرض نرفض الفرض الصفري ونقبل إحصائيًا بين الذكور واإلناث

متوسطات درجات الطلبة  الفرض البديل الذي ينص على أنه: توجد فروق دالة إحصائيًا بين  
 . الذكور واإلناث على مقياس التدفق النفسي لصالح الذكور

 النتائج: مناقشة
)النفسية   الحاجات اإلرشاديةمن    رض السابق لنتائج الدراسة أن كالً يتضح من الع

النفسي   بالتدفق  التنبؤ  في  إحصائيًا  دااًل  إسهامًا  تسهم  والشخصية(  واألكاديمية  واالجتماعية 
ا الدراسةلدى  عينة  أفراد  المتوسطة  بالمرحلة  الموهبة  ذوي  نتائج لطلبة  أوضحت  حيث   ،
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لتنبؤ لإلسهام النسبي للحاجات اإلرشادية في انماذج دالة إحصائيًا    أربعةالفرض األول وجود 
 لدى أفراد عينة الدراسة على النحو التالي: بالتدفق النفسي 
 النموذج األول: 

رقم   الجدولين  إلى  الرجوع  خالل  معامالت    ( 6،  5) من  أن  يوضحان  واللذان 
الخاصة   اإلرشادية  االنحدار  داللة  األكاديمية  بالحاجات  ذات  االنحدارية  المعادلة  في 

تسهم إسهامًا  األكاديمية  الحاجات اإلرشادية  ، مما يدل على أن  0.01إحصائية عند مستوى  
التنبؤ   في  إحصائيًا  الموهبة بالتدفدااًل  ذوي  الطلبة  من  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  النفسي  ق 

بالتدفق النفسي  التنبؤ  تسهم الحاجات اإلرشادية )األكاديمية( في  ، ومن ثم  بالمرحلة المتوسطة
بمعادلة االنحدار المتعدد  لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة  

 الية: المتدرج )معادلة التنبؤ( الت
النفسي الحاجات  + )ثابت االنحدار=    التدفق  انحدار  الحاجات  معامل  األكاديمية × درجة 

 األكاديمية(. 
 × درجة الحاجات األكاديمية(.  4.682-+ )202.179=  التدفق النفسي

أن   على  يدل  اإلسهام  األكاديمية    اإلرشادية  الحاجاتمما  معامل  على  حازت 
لدى أفراد عينة الدراسة    بالتدفق النفسياألكبر، وتعمل كمتغير مستقل منفرد وفعال في التنبؤ  

المتوسطة بالمرحلة  الموهبة  ذوي  الطلبة  وأهمية  من  قوة  على  أيضًا  يدل  مما    الحاجات، 
الطلفي  األكاديمية    اإلرشادية من  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  النفسي  الموهبة  التدفق  ذوي  بة 

 .بالمرحلة المتوسطة
 النموذج الثاني:

رقم   الجدولين  إلى  االنحدار   ( 6،  5) وبالرجوع  معامالت  أن  يوضحان  واللذان 
والشخصية)  اإلرشادية  بالحاجاتالخاصة   داللة    ( األكاديمية  ذات  االنحدارية  المعادلة  في 

مستوى   عند  كالً 0.01إحصائية  أن  على  يدل  مما  األكاديمية )  رشاديةاإل  الحاجاتمن    ، 
التنبؤ    (والشخصية  في  إحصائيًا  دااًل  إسهامًا  معًا  عينة  تسهمان  أفراد  لدى  النفسي  بالتدفق 

المتوسطة بالمرحلة  الموهبة  ذوي  الطلبة  من  ثم  ،  الدراسة  اإلرشادية  ومن  الحاجات  تسهم 
ذوي  )األكاديمية والشخصية( في   الطلبة  الدراسة من  أفراد عينة  لدى  النفسي  بالتدفق  التنبؤ 

 : الموهبة بالمرحلة المتوسطة بمعادلة االنحدار المتعدد المتدرج )معادلة التنبؤ( التالية



 

 

 

) 258) 

2020 ديسمرب ، 1ج، 64جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

  للحاجات اإلرشادية يف التدفق النفسي لدى الطلبة ذوي املوهبة باملرحلة املتوسطةاإلسهام النسيب 

النفسي الحاجات  + )ثابت االنحدار=    التدفق  انحدار  الحاجات    األكاديمية ×معامل  درجة 
 الشخصية × درجة الحاجات الشخصية(. معامل انحدار الحاجات األكاديمية( + )
×    1.490-× درجة الحاجات األكاديمية( + )   3.636-+ )  213.115=    التدفق النفسي

 درجة الحاجات الشخصية(. 
أهمية   النفسي  في    (األكاديمية والشخصية)  اإلرشادية  الحاجاتمما يوضح  التدفق 

 . من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطةلدى أفراد عينة الدراسة 
 النموذج الثالث: 

رقم   الجدولين  إلى  االنحدار   ( 6،  5) وبالرجوع  معامالت  أن  يوضحان  واللذان 
)الخاصة   اإلرشادية  واالجتماعيةبالحاجات  والشخصية  االنحدارية  (  األكاديمية  المعادلة  في 

مستوى  ت  ذا عند  إحصائية  كالً 0.01داللة  أن  على  يدل  مما  اإلرشادية  من    ،  الحاجات 
واالجتماعية) والشخصية  التنبؤ    (األكاديمية  في  إحصائيًا  دااًل  إسهامًا  معًا  بالتدفق تسهم 

تسهم  ، ومن ثم  النفسي لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة
التنبؤ بالتدفق النفسي لدى أفراد  الحاجات اإلرشادية )األكاديمية والشخصية واالجتماعية( في  

عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة بمعادلة االنحدار المتعدد المتدرج 
 : )معادلة التنبؤ( التالية

النفسي الحاجات  + )ثابت االنحدار=    التدفق  انحدار  الحاجات  معامل  األكاديمية × درجة 
معامل  الشخصية × درجة الحاجات الشخصية( + )معامل انحدار الحاجات  األكاديمية( + )

 االجتماعية × درجة الحاجات االجتماعية(. انحدار الحاجات 
×    1.327-× درجة الحاجات األكاديمية( + )  3.315-+ )220.745=    التدفق النفسي

 × درجة الحاجات االجتماعية(. 0.786-درجة الحاجات الشخصية( + ) 
معًا في  (  األكاديمية والشخصية واالجتماعيةالحاجات اإلرشادية )مما يوضح أهمية  

 .وهبة بالمرحلة المتوسطةالتنبؤ بالتدفق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الم
 النموذج الرابع: 

 ( رقم  الجدولين  إلى  االنحدار 6،  5وبالرجوع  معامالت  أن  يوضحان  واللذان   )
)الخاصة   اإلرشادية  والنفسيةبالحاجات  واالجتماعية  والشخصية  المعادلة  (  األكاديمية  في 

مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  كالً 0.01االنحدارية  أن  على  يدل  مما  الحاجات    من  ، 
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تسهم معًا إسهامًا دااًل إحصائيًا في  (  األكاديمية والشخصية واالجتماعية والنفسيةاإلرشادية )
النفسي لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة ، التنبؤ بالتدفق 

ثم   في  ومن  والنفسية(  واالجتماعية  والشخصية  )األكاديمية  اإلرشادية  الحاجات  التنبؤ تسهم 
بالتدفق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة بمعادلة  

 :االنحدار المتعدد المتدرج )معادلة التنبؤ( التالية
النفسي انحدار+ )ثابت االنحدار=    التدفق  الحاجات  الحاجات    معامل  األكاديمية × درجة 

معامل  الشخصية × درجة الحاجات الشخصية( + )معامل انحدار الحاجات  األكاديمية( + )
الحاجات   )انحدار   + االجتماعية(  الحاجات  درجة   × الحاجات  االجتماعية  انحدار  معامل 

 النفسية × درجة الحاجات النفسية(.
×    1.239-درجة الحاجات األكاديمية( + )  ×   3.180-+ )222.577=    التدفق النفسي

الشخصية( + )  الحاجات  الحاجات االجتماعية( + )   0.709-درجة  ×    0.361-× درجة 
 درجة الحاجات النفسية(.

أهمية   يوضح  )مما  اإلرشادية  واالجتماعية الحاجات  والشخصية  األكاديمية 
في  (  والنفسية عينة  معًا  أفراد  لدى  النفسي  بالتدفق  الموهبة  التنبؤ  ذوي  الطلبة  من  الدراسة 

 .بالمرحلة المتوسطة
كالً  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  ضوء  في  النتائج  هذه  الباحث  الحاجات  من    ويفسر 

والشخصية واألكاديمية  واالجتماعية  النفسية  التنبؤ    اإلرشادية  النفسيفي  أفراد    بالتدفق  لدى 
اإلرشادية    الحاجات  ، ويتضح لنا أن طةالطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسعينة الدراسة من 

على  األكاديمية   التأثير  في  األكبر  األثر  لها  النفسيكان  اإلرشادية  الحاجات  يليها    التدفق 
النتائج،  النفسيةوأخيرًا  االجتماعية  ثم  الشخصية   تفسير هذه  الدور    ويمكن  أهمية  من خالل 

لهم اإلرشادية  الحاجات  تلبية  وأهمية  الموهبة  ذوي  للطلبة  اإلرشادية  الخدمات  تلعبه    ، الذي 
الجانب النفسي أو االجتماعي أو األكاديمي أو  تخص  هذه الحاجات اإلرشادية  سواء كانت  

 لتنبؤ ا  ، في تهم الخاصةمااهتمابالشخصي وما يحتويه من مواهب وإبداعات خاصة بهم أو  
بمختلف ب اإلرشادية  الحاجات  الموهبة  ذوي  للطلبة  تلبى  فعندما  لديهم،  النفسي  التدفق 

أن  مجاالتها؛   شأنه  من  ذلك  لديهمفإن  النفسي  التدفق  زيادة  في  االهتمام يسهم  إن  حيث   ،
بالطالب ذوي الموهبة ال ينصب فقط على الجانب األكاديمي؛ اعتقادًا من البعض بأن هؤالء 
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ال   أقرانهم الطالب  تفوق  وخصائص  قدرات  من  به  يتميزون  لما  نظرًا  للمساعدة  يحتاجون 
العاديين، األمر الذي يجعلهم في غنى عن هذه المساعدة. إال أن هذا االعتقاد عندما ُيؤخذ  

لطلبة ذوي الموهبة؛ ألن هؤالء الطلبة لديهم حاجات أخرى  ا  على  ضررالظلم و ال  يوقع   هبه فإن
الجان عن  أهمية  تقل  األكاديميال  أو   ب  االجتماعي  أو  النفسي  الجانب  في  كانت  سواء 

ب،  الشخصي ترتبط  واهتماماتهم  خصائصوالتي  وإبداعاتهم  وبمواهبهم  واالجتماعية  النفسية  هم 
 عن أقرانهم العاديين. همالتي تميز  الخاصة،

وأهمية  الموهبة،  ذوي  للطلبة  اإلرشادية  الحاجات  تلبية  أهمية  يوضح  الذي  األمر 
تُ   فيرو ت فعندما  لهم،  اإلرشادية  اإلرشادية  الخدمات  الحاجات  الموهبة  ذوي  للطلبة  لبى 

البيئة والمناخ المناسبين لهم كي يعبروا عن  فإن ذلك من شأنه أن يوفر  ؛  بمجاالتها المختلفة
مواهبهم وتتدفق إبداعاتهم في شتى المجاالت؛ فإن حالة التدفق لكي تحدث لدى الطالب ذوي  

البيئة   البد وأن تتوفر له  اإلبداعي؛  في حالة االندماج الفكري والتركيز واالنتاجالموهبة ويبدأ  
المناسبة. النتيجة مع نتائج    التعليمية واالجتماعية    So, et al. (2020)دراسة  وتتفق هذه 

لبات االتي توصلت نتائجها إلى أن لألساليب التربوية واإلرشادية أثر واضح في مساعدة الط
ائجها ت( التي توصلت ن2016ودراسة بنهان )  التصوير المقطعي المحوسب، الموهوبات على

لدى   اإلبداعي  التفكير  ومهارات  النفسي  التدفق  تنمية  في  بالمعني  اإلرشاد  فعالية  أفراد  إلى 
الدراسة إلى وجود عالقة   Heutte et al. (2016) ، ودراسة  عينة    التي توصلت نتائجها 

 بين البيئة التعليمية المثالية )التعلم اإلرشادي( وحالة التدفق لدى الطلبة.  موجبة
وبالنسبة لنتائج الفرض الثاني والذي توصلت نتائجه إلى وجود فروق دالة إحصائيًا 

اإلرشادي الحاجات  مقياس  على  واإلناث  الذكور  الطلبة  درجات  متوسطات  لصالح  بين  ة 
واألكاديمية  واالجتماعية  )النفسية  اإلرشادية  الحاجات  مقياس  أبعاد  جميع  في  اإلناث 
والشخصية( والدرجة الكلية للمقياس، ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الطالبات اإلناث ذوي  
الموهبة لديهن حاجات إرشادية أكثر مما هي لدى أقرانهم من الذكور ذوي الموهبة، مما يدل 

لهم  على   قد تلبى  الموهبة  الذكور ذوي  بدرجة  لديهم  الحاجات اإلرشادية  بعض  أن الطالب 
اإلناث. لدى  عليها  هي  مما  مع    أكبر  النتيجة  هذه  وعربيات وتتفق  الريماوي  دراسة  نتائج 

ودراسة  2014)  ،)Ishak et al(  .2014( الزهراني  ودراسة  توصلت  2013(،  والتي   ،)
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إلى   إحوجود  نتائجها  دالة  الطلفروق  بين  في    ةبصائيًا  الموهبة  ذوي  من  واإلناث  الذكور 
 .الحاجات اإلرشادية لصالح اإلناث

الفرض   لنتائج  دالة  الثالثوبالنسبة  فروق  وجود  إلى  نتائجه  توصلت  والذي   ،
بين   واإلناث    الطلبةإحصائيًا  ذوي  الذكور  مقياس    الموهبةمن  النفسيعلى  لصالح    التدفق 

النفسي والدرجة الكلية له فيما عدا بعدفي أغلب    الذكور  الطلبة التدفق  فقدان    أبعاد مقياس 
بالوقت   فيهالشعور  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  أوضحت  الذكور    والذي  بين 

، ودراسة إسماعيل  (2013وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة أحمد وعبد الجواد ) واإلناث.  
نتائجه   (2012) توصلت  الذكور م التي  الطلبة  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  ا 

نتائج الباحث هذا االختالف في الدراسة الحالية في ضوء    ويفسر،  واإلناث في التدفق النفسي
عن   نتائجه  أسفرت  الذي  الثاني  في  الفرض  واإلناث  الذكور  الطالب  بين  فروق  وجود 

اإلن لصالح  اإلرشادية  أكبر  الحاجات  إرشادية بصورة  لديهن حاجات  اإلناث  أن  بمعنى  اث، 
النتائج عن وجود   النفسي، أسفرت  التدفق  الذكور، وبالتالي عند المقارنة بينهم في  مما لدى 

الذكور الطالب  لصالح  بينهم  يرجعفروق  الذي  األمر  الباحث،  حاجات   ه  للطالبات  أن  إلى 
الذكور، إرشادية   لدى  عليها  هي  مما  أكبر  النفسي   بدرجة  التدفق  حالة  على  ذلك  أثر  مما 

 لديهن بالمقارنة بالطالب الذكور.
الموهبة   ذوي  للطلبة  اإلرشادية  الحاجات  تلبى  عندما  أنه  سبق  مما  نستخلص 
بمواهبهم  )الخاصة  والشخصية  واألكاديمية  واالجتماعية  النفسية  المختلفة  بمجاالتها 

المه ومستقبلهم  اإلبداعي  وانتاجهم  توفير واهتماماتهم  في  يسهم  أن  شأنه  من  ذلك  فإن  ني(؛ 
بطريقة  مواهبهم  عن  التعبير  ثم  ومن  لديهم،  النفسي  التدفق  لحالة  المناسبين  والمناخ  البيئة 
الحاجات   بعض  لوجود  نتيجة  تواجههم  قد  التي  واالحباطات  العقبات  عن  بعيدًا  سلسة 

م اإلبداعي؛ بما يعود بالنفع اإلرشادية التي ال تلبى لهم؛ األمر الذي يسهم في زيادة انتاجه
 عليهم وعلى المجتمع ككل. 

 :والبحوث املقرتحة توصيات الدراسة
إلىىى  الحىىالي حىىثاتوصىىل البمىىن نتىىائج الدراسىىة الحاليىىة  فىىى ضىىوء مىىا أسىىفرت عنىىه  

 :مجموعة من التوصيات التربوية والتي تتمثل فى اآلتي
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ذوي تفعيىىىىل الخطىىىىة اإلرشىىىىادية للطلبىىىىة ذوي الموهبىىىىة ببىىىىرامج ضىىىىرورة العمىىىىل علىىىىى  •
 .الموهبة

بتلبيىىىة الحاجىىىات اإلرشىىىادية بمختلىىىف مجاالتهىىىا  للطلبىىىة  ذوي الموهبىىىةإدارات  اهتمىىىام •
 ذوي الموهبة.

بالمهىارات اإلرشىادية عىن طريىق البىرامج معلمي ذوي الموهبة   صقل مهارات  ضرورة •
 .لذلك الالزمة التدريبية

رعايىىىة ذوي بجميىىىع بىىىرامج  ذوي الموهبىىىةإرشىىىاد  ئيوتىىىوفير العىىىدد الكىىىافي مىىىن أخصىىىا •
 .الموهبة

االهتمىىىام بالجوانىىىب النفسىىىية واالجتماعيىىىة والشخصىىىية للطلبىىىة ذوي الموهبىىىة ضىىىرورة  •
 .بالمنزل والمجتمع ككلسة أو ر دمبقدر االهتمام بالجوانب األكاديمية سواء بال

التىىي يمكىىن الدراسىىات و  البحىىوث حىىث مجموعىىة مىنالبا الدراسىىة الحاليىة يقتىىرح نتىىائجوفىى ضىىوء 
 :القيام بها وهى

 ذوي الموهبىىىىةوالتىىىىدفق النفسىىىىي لىىىىدى الطلبىىىىة العالقىىىىة بىىىىين العوامىىىىل األسىىىىرية  دراسىىىىة •
 .بالمرحلة المتوسطة

 ذوي الموهبىىةالطلبىىة لىىدى تحسىىين مسىىتوى التىىدفق النفسىىي ل مج إرشىىاديابرنىىفاعليىىة  •
 بالمرحلة المتوسطة.

اإلبىداعي فاعلية برنامج إرشىادي فىي رفىع مسىتوى التىدفق النفسىي وأثىره علىى االنتىاج  •
 .لدى الطلبة ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة
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 املراجع:
-  ( هللا  عبد  جمال  زيتون،  بالمشكالت  2014أبو  وعالقته  االنفعالي  الذكاء   .)

المدارس   في  الملتحقين  والمتفوقين  الموهوبين  الطلبة  لدى  اإلرشادية  والحاجات 
مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس بكلية التربية الخاصة بالمتفوقين،  

 .217-193(،  2)11، بجامعة دمشق
أ - )أحمد،  عزمي  ميرفت  الجواد،  وعبد  فتحي  اإليجابي 2013سماء  التفكير   .)

دراسيًا  المتفوقين  من  عينة  لدى  النفسي  التدفق  بأبعاد  كمنبئات  التوكيدي  والسلوك 
 .97-57(، 78)22المجلة المصرية للدراسات النفسية،  من الطالب الجامعيين، 

- ( حسين  هبة  الذا2012إسماعيل،  وفاعلية  النفسي  التدفق  لدى (.  األكاديمية  ت 
والعاديين،   أكاديميًا  الفائقين  من  النفسية  عينة  والدراسات  البحوث  مركز  حوليات 

 .51-1(،  20) 8بكلية اآلداب جامعة القاهرة، 
-  ( مونية  وقارني،  حميدة  النفس  2018بقعة،  علم  منظور  من  النفسي  التدفق   .)

-227(،  16)  لنفسية،مجلة الحكمة للدراسات التربوية وااإليجابي دراسة تحليلية،  
237 . 

-  ( محمد  والبنا،  لينا  محارمة،  سعاد؛  غيث،  سهيلة؛  تقديرات 2017بنات،   .)
المعلمين لخدمات اإلرشاد النفسي المقدمة للطلبة الموهوبين في المدارس األردنية،  

 .191-182(،  11) 6المجلة التربوية الدولية، 
مية التدفق النفسي ومهارات (. فعالية اإلرشاد بالمعني في تن2106بنهان، بديعة ) -

مجلة اإلرشاد النفسي بجامعة عين  التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية،  
 .378-309(،  59) شمس،

- ( محمد  هللا  عبد  الموهبة  (.  2019الجغيمان،  ذوي  الطلبة  إلرشاد  العملي  الدليل 
 . قنديل للطباعة والنشر والتوزيع.نفيساً وأكاديمياً 

سمي - )الريماوي،  الحليم  عبد  أحمد  وعربيات،  الكريم  عبد  الحاجات  2014ر   .)
البلقاء،  محافظة  في  الريادية  المراكز  في  والموهوبين  المتفوقين  للطلبة  اإلرشادية 

 . 219-195(، 2)22مجلة العلوم التربوية بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، 
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-  ( علي  سعيد  المو (.  2013الزهراني،  إرشاد  برنامج  الموهوبين  تقييم  بمراكز  هوبين 
إلرشاد   العالمية  المعايير  ضوء  في  السعودية  العربية  بالمملكة  الشراكة  ومدارس 

 .. رسالة دكتوراه. كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربيالموهوبين
(. الحاجات اإلرشادية للطلبة الموهوبين من وجهة 2018القحطاني، سعود محمد ) -

ا بمدينة  معلميهم  االحتياجات لرياض،  نظر  ذوي  وتأهيل  لعلوم  الدولية  المجلة 
 .33-11(،  11، )الخاصة

(. تقييم احتياج التطوير المهني لمعلمي الموهوبين 2021القرني، عائض عبد هللا ) -
المجلة العلمية لجامعة  في ضوء معايير المركز الوطني السعودي للقياس والتقويم،  
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Abstract: 

This study aimed to investigate the relative contribution of 

counseling needs, in predicting psychological flow among students 

with gifted in the middle school in Al-Ahssa, Saudi Arabia. The 

sample consisted of 407 from students with gifted at middle school in 

Al- Ahssa, Saudi Arabia year 2019 – 2020. They are 202 male and 

205 female students. The researcher applied to them the scales of 

counseling needs and psychological flow. The results showed 

significance relative contribution of counseling needs, in predicting 

psychological flow among  study sample members from students with 

gifted at middle school, The results also showed that there are 

significance differences between male and female according to 

counseling needs scale for side of female. The results also showed that 

there are significance differences between male and female according 

to psychological flow scale for side of male. 

Key words: Counseling Needs, Psychological Flow, Students with 

Gifted. 

 

 


