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 الرغبة في الكمــال 

 
 

 

  

 

 غالبًا ما يظهر آباء األطفال الموهوبين ومدرسوهم اإلحباط بشأن

 التوقعات المستحيلة التي يحملها األطفال تجاه أنفسهم.
 

 تؤثر الرغبة في الكمال في العديد من األفراد، ولكنها تنطوي على مشكالت خاصة بالطالب الموهوبين.

 وال يواجه العديد من األطفال الموهوبين مشكلة بخصوص األعمال المدرسية ويمكنهم تحصيل درجات ممتازة

زة من المدرسين واآلباء  (أو شبه ممتازة) ببذل جهود قليلة نسبيًا. وغالبًا ما تصبح توقعات تحصيلهم معزَّ

 مجموعات األقران، وتضعهم في مخاطر خاصة تتعلق بسلوكيات الرغبة في الكمال. وحتى

 

 تظهر الرغبة في الكمال لدى األطفال بطرق عدة، وهناك إستراتيجيات للكبار من أجل مساعدة أطفالهم.

 

 

 لرغبة المالئمة وغير المالئمة في الكمالا
 

على الرغم من أن سلوكيات الرغبة في الكمال لدى األطفال قد تكون محبطة وتجربة صعبة لآلباء 

 . ويمكن تصنيف الرغبة في الكمال،فهم أنه قد تكون لها فوائد إيجابية للطالب والمدرسين، فمن المهم

 مالئمة وغير مالئمة. باعتبارها مجموعة سلوكيات، إلى رغبة

 

الرغبة غير المالئمة في الكمال قد يصاحبها إجهاد وتوقعات غير مثمرة وتجنب  الرغبة غير المالئمة.

وتسويف؛ مما قد يؤدي في النهاية إلى اإلحباط واضطرابات القلق وتزايد مستويات العنف وتعاطي  للمخاطر

بخصوص الصحة العقلية للطفل، يجب طلب المساعدة واضطرابات األكل. عندما تنشأ مشكالت  المخدرات

 الصحة العقلية. من اختصاصي في

 

يصاحب الرغبة المالئمة في الكمال اإلنجاز والتركيز على األداء األكاديمي. لدى الطالب  الرغبة المالئمة.

المهام وثقتهم  يظهرون رغبة مالئمة في الكمال توقعات عالية في عملهم ولديهم أيًضا الحافز إلنجاز الذين

على الوصول ألهدافهم. ولذلك، تهدف التدخالت إلى مساعدة األطفال في االنتقال من  بأنفسهم في قدرتهم

 السلوكيات المالئمة. السلوكيات غير المالئمة إلى

 

 األنماط واإلستراتيجيات

 جنب المخاطر. يتميظهر األطفال رغبتهم في الكمال بعدة طرق، ومنها اإلنجاز الزائد أو التسويف أو ت

 مثل الواجب المنزلي، األنشطة) تصنيف األطفال الموهوبين وفق فئات متعددة، فقد يتفاوتون حسب المجال

 .(الزائدة عن المنهج، المشروعات المدرسية

 

 يتسم بارتفاع سقف التوقعات بشأن األداء األكاديمي، ويُركز بدرجة كبيرة على التقييماتالناجح أكاديميًا. 

ربما  الخارجية، مثل الدرجات. وغالبًا ما ينزعج عاطفيًا بسبب الدرجات األقل من المستويات األعلى لألداء.

أو في مادة  % في اختبار الهجاء "الفشل" أو يعمم األداء السيئ في تكليف واحد 89يساوي الحصول على 

 جدًا في واجب الرياضيات، من المؤكدواحدة على مستواه العام في الذكاء أو قيمة ذاته: "حصلُت على جيد 

 ."أنني لست ذكيًا

يستطيع اآلباء عدم التركيز على الدرجات والتقييمات الخارجية، ويركزون بداًل من ذلك على النمو والرضا 

 قبل تقييم الواجب وإرجاع الدرجات. -من إكمال الواجبات 

 

 مثمرة أفكار
 

 على الرغم من أن الرغبة غير  »

 المالئمة في الكمال هي مشكلة شائعة

 لدى األطفال الموهوبين، فإنه يمكن

 لآلباء والمدرسين استخدام إستراتيجيات

 تساعدهم في التغيير نحو توجهات أكثر

 مالءمة.

 

 مكن تصنيف األطفال الذين يظهرون ي »

 سلوكيات الرغبة غير المالئمة في

 الكمال وفق عدة أنماط بحيث يمثل كل

 تحديات فريدة، إال أنه يمكن نمط منها

 التغلب عليها في النهاية.

 

 غالبًا ما تظهر الرغبة غير المالئمة  »

 في الكمال وكأنها تأخر عندما يصبح

 إكمال المهام صعبًا للغاية.

 

 قد يكون عدم المشاركة في األنشطة  »

 الترفيهية طريقة ليتجنب الراغبون في

 الكمال بطريقة غير مالئمة الشعور

 باإلحباط بسبب الفشل في تحقيق توقعات

 غير معقولة للغاية.
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يركز على األخطاء وغالبًا ما يقضي فترات بالغة الطول في محاولة إنجاز عمل "مثالي". الشديد في تقييم الدقة. 

على حساب األنشطة األخرى، مثل تكوين العالقات مع األصدقاء ما يقضي الوقت على الواجب المنزلي  وغالبًا

يستطيع اآلباء المساعدة بنمذجة األخطاء وتقديم أمثلة على عدم الكمال الزائدة على المنهج والنوم.  والعائلة واألنشطة

 مدرسية.الكتب واألفالم، وااللتزام بالجداول التي تحد من الوقت المنقضي في التكليفات ال لدى نماذج من

 

غالبًا ما يختار عدم المشاركة عندما تواجهه احتمالية عدم النجاح أو أن يكون األفضل. قد يختار  ُمتَجنِب المخاطر.

في المدرسة الثانوية تجنب مواد التقييم المتقدمة خوفًا من عدم قدرته على تحصيل درجات عالية في المواد  الطالب

 اإلجابة على األسئلة في الفصل أو إكمال التكليفات.يتجنب الطالب األصغر  الصعبة. وقد

 يمكن لآلباء والمدرسين توفير بيئات آمنة لهؤالء األطفال للولوج في المخاطر األكاديمية ويشيدون بمحاوالتهم بدالً 

 من نتائج تلك المحاوالت.

 

م في الصورة العامة  الكمال أو المستويات العالية . يركز على تصورات اآلخرين ويحاول الحفاظ على مظهرالمتحك ِ

من النجاح. وقد يخلق هذا نزاًعا مع األقران عندما يمتنع الطالب عن اللعب أو "يرمون" األلعاب عندما تظهر 

بإمكان اآلباء والمدرسين أن يكونوا قدوة حسنة في الروح الرياضية ويساعدوا األطفال في  .الخسارة احتمالية

 د بداًل من النتيجة النهائية.بالعمل والجهو الشعور بالفخر

 

ِف. غالبًا ما يتأخر في بدء العمل خشية مواجهة التوقعات والمخاوف المحتملة. وقد يرى  الراغب في الكمال الُمسو 

إذا انتظروا حتى آخر دقيقة ثم )التسويف على أنه طريقة لتجنب المخاطر أو الحفاظ على صورتهم العامة.  األطفال

ف األطفال اآلخرون نتيجة للقلق، ويتقيدون بالخوف  (لديهم العذر في الجودة المنخفضة. ثم   استُعجلوا، فمن قد يُسو 

يمكن أن يساعد اآلباء والمدرسون هؤالء األطفال بعمل جداول زمنية  إلى مستوى التوقعات. من عدم ارتقاء أدائهم

 فرعية يمكن إدارتها. مع األطفال لتقسيم المهام الكبيرة إلى أهداف إلكمال العمل والتعاون
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