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أساليب املعاملة الوالدية لدى الطلبة املوهوبني 
 مبحافظة جدة

 *فهد صالح محمد الزهراني

 

 

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أساليب املعاملة الوالدية لدى الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة. واتبعت  امللخص _

، وتم استخدام مقياس أساليب املعاملة 120املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
 وطالبة تم اختيارهم عشوائيا

ً
( طالبا

، يليه [. وكشفت ا1الوالدية من إعداد فاتن سليمان ]
ً
لنتائج أن األسلوب التساهلي هو السائد في املعاملة وبدرجة مرتفعة جدا

األسلوب الديمقراطي ثم األسلوب التسلطي وبدرجة مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس لصالح 

التساهلي، وعدم وجود فروق ذات داللة  الطالبات املوهوبات في أسلوبي )التسلطي والديمقراطي(، ولصالح الذكور في األسلوب

 .إحصائية تعزى للمرحلة التعليمية للطلبة

 محافظة جدة، الطلبة املوهوبين، أساليب املعاملة الوالدية كلمات مفتاحية:
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 جدة بمحافظة املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة ساليبأ
 قدمة. امل1

تعد تربية املوهوبين واالهتمام بهم ورعايتهم من األمور املهمة التي ترقى      

بالشعوب ألنهم هم العقول التي نواجه بها الكثير من التحديات 

االقتصادية، أم واملشكالت التي تواجه املجتمع سواء أكانت في النواحي 

التقنية، أم السياسية وحتى االجتماعية. من أجل هذا تسعى الدول إلى 

البحث والكشف عن املوهوبين بين أفرادها، باعتبارهم ندرة، فهم ثروة 

وطنية، وكنز من كنوز األمة البد من استثماره واستغالله االستغالل 

اء إدراك وتطلع األمثل بما يعود على املجتمع بالنفع والرقي من هنا ج

الدول املتقدمة بأهمية املوهبة واملوهوبين ورعايتهم للرقي بتلك 

 .املجتمعات

 تعريف املوهبة

تعني  Giftedness تتفق املعاجم العربية واإلنجليزية على أن املوهبة      

 غير عادي لدى الفرد. بينما ترد كلمة 
ً
قدرة استثنائية أو استعدادا فطريا

ا كمرادفة في املعنى لكلمة موهبة، وإما بمعنى قدرة إم Talent التفوق 

 ].2موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلية أم قدرة بدنية ]

التقليدية للموهبة والتفوق على املعيار  التعريفاتوترتكز        

كما  –السيكومتري اإلجرائي املبني على استخدام محك الذكاء املرتفع 

للتعرف على األطفال املوهوبين  –لفردية تقيسه اختبارات الذكاء ا

واملتفوقين. هكذا فعل تيرمان في دراسته املعروفة التي اتخذ فيها نسبة 

للموهبة والتفوق. وسار على  Cut-Off Point حدا فاصال 140الذكاء 

نهجه عدد من الباحثين واملربين في دراسات وبرامج كثيرة مع الفارق في 

 ].2حد فاصل بين املوهوب وغير املوهوب ]نقطة القطع التي وضعوها ك

[ الى تعرض تعريف املوهبة والتفوق الذي يعتمد على 2وأشار جروان ]       

نسبة الذكاء كمعيار وحيد لنقد شديد بالنظر إلى تقدم املعرفة في مجال 

البناء العقلي والتفكير اإلبداعي الذي أظهر أن هذا االتجاه ربما يكون 

كونات القدرة العقلية. وربما يقود اعتماد نسبة الذكاء مفرطا في تبسيط م

بمفردها إلى أخطاء كثيرة يذهب ضحيتها عدد غير قليل من األطفال 

 .املوهوبين واملتفوقين بالفعل

ومع توسع حركة تعليم املوهوبين واملتفوقين وتقدم العلم في هذا       

تشير الى املوهبة، ومن املجال وكثرة األبحاث، جاء التوسع في األبعاد التي 

[. املشهور للموهبة والتفوق املستند إلى مراجعة 3] أشهرها تعريف رينزولي

لنتائج البحوث والدراسات السابقة على النحو التالي " تتكون املوهبة 

والتفوق من تفاعل )تقاطع( ثالث مجموعات من السمات اإلنسانية، وهي: 

عة من االلتزام باملهمات قدرات عامة فوق املتوسط، مستويات مرتف

)الدافعية( ومستويات مرتفعة من القدرات اإلبداعية. واملوهوبون 

واملتفوقون هم أولئك الذين يمتلكون أو لديهم القدرة على تطوير هذه 

التركيبة من السمات واستخدامها في أي مجاٍل قيٍم لألداء اإلنساني. 

 أو الذين
ً
بمقدورهم تطوير تفاعل  ويتطلب األطفال الذين يظهرون تفاعال

بين املجموعات الثالثة خدمات وفرصا تربوية واسعة التنوع ال توفرها 

 ].2عادة البرامج التعليمية الدارجة" ]

 

 

  خصائص املوهوبين

 هناك العديد من القوائم والتصنيفات لخصائص املوهوبين أوردها  

[ تقسيم 4]عدد من الباحثين واملتخصصين نورد منها ما أوردته السرور 

 :[ لخصائص الطلبة املتميزين إلى خمسة مجاالت رئيسية هي5كالرك ]

 (خصائص معرفية )التفكير

 (خصائص انفعالية )املشاعر

 (خصائص جسمية )حسية

  خصائص حدسية

  خصائص اجتماعية

وينبثق عن هذه الخصائص مجموعة من الحاجات املرتبطة بها واملشاكل 

 .ظهور هذه الخصائصاملحتملة والتي قد تصاحب 

 الكشف عن املوهوبين

تمثل عملية الكشف عن الطلبة املوهوبين والتعرف إليهم الخطوة        

األولى عند التفكير في تقديم برامج تهدف إلى رعايتهم وتنمية مواهبهم. 

لذلك ينبغي القيام بهذه العملية بشكل متخصص ودقيق ملا يترتب عليها 

لها بالغ التأثير على هذه الفئة املهمة في املجتمع  من اتخاذ قرارات قد يكون 

 من تسميتهم أو وسمهم باملوهوبين أو غير ذلك ]
ً
 ].6بدءا

[ أن عملية الكشف والتعرف إلى األطفال 6ويذكر جروان في الشباطات ] 

 :املوهوبين واملتفوقين تمر بثالث مراحل متتابعة هي

 أوال: مرحلة االستقصاء والترشيح

تبدأ عملية الكشف عن األطفال املوهوبين باإلعالن عن بدء  حيث      

مرحلة الترشيح بهدف تجميع عدد كبير من املرشحين في قائمة يطلق عليها 

 " وعاء املوهبة
ً
وهم األطفال الذين يتم ترشيحهم من  "Talent Pool مجازا

 ما يتم وضع معيار قبل الترشيح 
ً
في قبل أولياء أمورهم أو معلميهم. وغالبا

العديد من الدول وهو أن يتجاوز التحصيل الدراس ي للطلبة املرشحين 

%( ليتم بعد ذلك تطبيق بعض املحكات املقررة في املرحلة الثانية 90)

 ما تكون اختبارات ذكاء واستعداد جمعية
ً
 .لتقييمهم والتي غالبا

: مرحلة االختبارات واملقاييس
ً
 ثانيا

ملزيد من البيانات املوضوعية التي تقدمها تهدف هذه املرحلة إلى جمع ا      

نتائج االختبارات املتاحة للقائمين على برامج تعليم املوهوبين من أجل 

مساعدتهم في اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بهؤالء الطلبة. ومن الناحية 

العملية فإن األعداد الكبيرة من الطلبة الذين يتم ترشيحهم في املرحلة 

يصها في هذه املرحلة بنسب متفاوتة تختلف من األولى سوف يتم تقل

 ].2برنامج إلى آخر وذلك في ضوء حاجة البرنامج وعدد الطلبة املرشحين ]

ويمكن تصنيف االختبارات املستخدمة للكشف عن الطلبة املوهوبين في  

 :هذه املرحلة ضمن خمس فئات، وهي

o اختبارات الذكاء الفردية. 

o اختبارات الذكاء الجمعية. 

o بارات االستعداد املدرس ي واألكاديمياخت. 

o اختبارات التحصيل الدراس ي. 

o اختبارات اإلبداع والتفكير اإلبداعي. 
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: مرحلة االختيارث
ً
 الثا

ويتم في هذه املرحلة تجميع ومعالجة بيانات ودرجات الطلبة التي        

 حصلوا عليها في املرحلة الثانية بعد تطبيق االختبارات واملقاييس عليهم.

وتتم عملية معالجة البيانات هذه بطريقة علمية مالئمة تضمن استخراج 

درجة كلية لكل واحد من املرشحين، وفي ضوء هذه الدرجات املتجمعة 

يتم إدراج أسمائهم في قائمة مرتبة في ضوء درجاتهم الكلية اإلجمالية 

وب [. ويتولى القائمون على برامج املوهوبين اختيار العدد املطل2] جروان

من القائمة في ضوء ترتيب درجات الطلبة. وفي بعض الحاالت تشكل لجنة 

خاصة للقيام بهذه الخطوة يكون من بين مهامها إجراء مقابالت شخصية 

 .للطلبة الذين قد يتساوون في درجاتهم من أجل املفاضلة بينهم

  املعاملة الوالدية

عد االسرة مؤسسة اجتماعية غاية في األهمية      
ُ
ثر بالغ في ت

ُ
ملا لها من أ

تربية املوهوبين فمن خاللها يبدأ الطفل بناء عالقاته مع األخرين، وكذلك 

هي اول املؤثرات التي تحيط بالطفل وتسهم في تشكيل الجوانب النفسية 

واالجتماعية واملعرفية لديه فإن لطريقة معاملة الوالدين البنهما األثر 

يكون لتلك األساليب التي يتبعها  املباشر على نمو تلك الجوانب كما

الوالدان عند تنشئة ابنهما األثر املبالغ في تشكيل شخصية الطفل 

وتشكيل السلوك لديه وفق منظومة القيم واملعايير االجتماعية التي 

 .يوفرها الوالدان نقال عن التراث املجتمعي الذي يعيشون 

ية بأنها تتمثل في [، تعريف التنشئة االجتماع7فقد أوردت قناوي ]     

اإلجراءات واألساليب التي يتبعها الوالدان في تطبيع أو تنشئة أبنائهم 

، بغرض تحويلهم من مجرد كائنات بيولوجية الى كائنات 
ً
اجتماعيا

  .اجتماعية

[ أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء بأنها 8] كما عرف مصباح 

ن مع أطفالهم في تفاعلهم معهم خالل "الطريقة التي يتعامل بها الوالدا

 ."املراحل املختلفة، وذلك كما يدركها األبناء

[، بأن املختصين في علم النفس 9] كذلك أوردت عبد الرؤوف       

يشيرون إلى أن أساليب املعاملة الوالدية خالل عملية تنشئة األبناء، تبدأ 

التنفيذ الفعلي على من اتجاه عقلي لدى الوالدين وبعدها تخرج الى حيز 

 .شكل سلوك أو أسلوب معاملة

[ إلى تناول العديد من النظريات ميدان املعاملة 10] وأشار أبو جادو      

الوالدية خالل التنشئة األسرية وأثرها على األبناء، فنظرية التحليل 

النفس ي أكدت على أهمية العالقة بين الوالدين والطفل في النمو النفس ي 

خالل السنوات الخمس األولى من عمره وأثرها في تكوين  واالجتماعي

[ أن نظرية التعلم االجتماعي ترى أن 11] شخصيته، كذلك أورد سيد

التطور يحدث عند األطفال من خالل التقليد ولعب األدوار أثناء عملية 

التكيف مع البيئة مما يكسبهم املعرفة. في حين تبين نظرية التفاعل 

تصور ذاته من خالل معاملة اآلخرين له، وأن أثر الرمزي أن الفرد ي

املعاملة الوالدية على مكونات الشخصية يستمر مدى الحياة كما ورد 

 ].12عند ]

وتتم عملية التنشئة التي يقوم بها الوالدان من خالل مجموعة من         

 ملجموعة من العوامل واملحكات، فقد تتمثل 
ً
األساليب التي تتنوع طبقا

عوامل في عدم الثقة ونقص الخبرة وقلة املساندة، فتربية األبناء تلك ال

ليست بالعملية السهلة أو اليسيرة بل يجب على اآلباء أن يحاولوا تقديم 

كل إمكاناتهم وخبراتهم من أجل تربية أبنائهم بأساليب سليمة، فالطفل 

الذي ينشأ في بيئة تراعي ميوله وتحقق ذاته وتشبع حاجاته تتطور 

يته وحالته النفسية يختلف عن اآلخر الذي ينشأ في جو متسلط شخص

يكبح إرادته ويكون وسيلة التوجيه فيه هو العنف والعقوبة، فهناك فرق 

 في أسرته ويعامل بديمقراطية وبين أن يكون 
ُ
في أن يكون الطفل مقبوال

 ويعامل بالتسلط والديكتاتورية
ً
 ].13] منبوذا

 أساليب املعاملة الوالدية 

تتباين املعاملة الوالدية في أشكالها وشدتها من أسرة الى أخرى، وقد       

 أو أكثر فمنها ما يتصف بالصرامة والقسوة والتسلط والشدة 
ً
تتخذ شكال

وبعضها يميل إلى التسامح واإلفراط في التساهل والدالل الزائد، في حين 

خرون منهم قد يتجه عدد من اآلباء الى اإلهمال والرفض، وقد يتيح اآل 

مجاال للصراحة والديمقراطية واالستقاللية وأحيانا كثيرة يكون الوالدان 

 .متذبذبين في معاملتهما البنهما

وتبدأ عملية التنشئة االجتماعية منذ اللحظة التي يولد فيها الطفل،  

[ 14فيتعرض ألساليب مختلفة من التنشئة األسرية، ووصفت بومريند ]

 :ألساليب في التنشئة تنقسم إلى أربعة أنماط، هيأن األنماط األساسية ل

: النمط التسلطي
ً
 (Authoritarian Parenting Style)  أوال

يوصف الوالدان في هذا النمط بالضبط املرتفع والتقبل املنخفض،       

ويفرض أحد الوالدين رأيه على اإلبن، وال يهتمون بحاجات أبنائهم 

 تصل األمور 
ً
إلى تحديد طريقة األكل والنوم والدراسة، ورغباتهم، وأحيانا

ويحوالن بينه وبين االستقاللية، وينوبان عنه في تصرفاته، وقد يمارس 

الوالدان في سيبل ذلك التهديد، أو الحرمان، أو اإللحاح أو الضرب، 

 في هذا النمط ما 
ً
وعدم الرضا عن تصرفات األبناء، وكثرة العقاب. وغالبا

ن نفسه في أوقات كثيرة، ويشعر بعدم الكفاءة يكون اإلبن غير واثق م

 ما يرتكب 
ً
 من السلطة، وغالبا

ً
والحيرة وشخصية ضعيفة مذعورة دائما

األخطاء في غياب السلطة، ويتعدى على ممتلكات الغير ويتلفها، ويشعر 

بالعداوة، والتطرف في املشاعر تجاه اآلخرين، وعدم القدرة على إبداء 

 .للمجتمع، على عكس النمط الديمقراطيالرأي، ويكون مصدر قلق 

: النمط الديمقراطي
ً
 (Authoritative Parenting Style)  ثانيا

ُيعّد هذا النمط من أبرز األنماط، وعامل مهم للتوافق الشخص ي      

واالجتماعي يمارس الوالدان من خالله درجة معتدلة من التحكم، ودرجة 

زم املتصل باللين، فحدود كل فرد عالية من التقبل، أي أنه يقوم على الح

[. والوالدان 15واضحة وثابتة، وله حقوق وعليه واجبات يلتزم بها شقير]

يحترمان األبناء ويستشعران حاجاتهم ويهتمان بهم، ويتسم هذا النمط 

بالتسامح والتقبل والتشجيع على االستقاللية، واستخدام املناقشة 

، وتتسم األسرة بالدفء والحوار فيما بينهم حول قضايا األسرة

 .والصداقة، وحب االتصال مع بعضهم

إن التأثير على األبناء يكون في القدرة والتكيف مع املجتمع، والشعور        

 Camer  باألمن والثقة بالنفس، ونمو االستقاللية، واالندماج مع اآلخرين

& Tille  [16] ،وتوفير البيئة النفسية املتسمة باالستقرار العاطفي

ومراعاة حقوق اآلخرين، والقدرة على تحمل املسؤولية، والتكفير 

 املنطقي، والنجاح في العالقات االجتماعية، وامليل لحب 

 .املنافسة، والشعور املتزايد باملسؤولية

: النمط املتساهل
ً
 Permissive Parenting Style))  ثالثا
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يتصف الوالدان في هذا النمط بالتقبل والدفء املرتفع، ويمارسان        

درجة قليلة من الضبط، ودرجة قليلة من التحكم، ويعتقد بعض اآلباء 

 من نفسه، ويحمالنه 
ً
أن هذا األسلوب يتيح للطفل أن يكون مبدعا وواثقا

 ما يعاقبان أو يمنعان الطفل من تحقيق ما 
ً
بعض املسؤوليات، ونادرا

يريد، وال يستخدمان العقاب في ضبط سلوك األبناء بل بعض التعليمات، 

 ما يفرضان السيطرة على سلوك األبناء، ويعمالن 
ً
ويفهمانها لألبناء، ونادرا

. وفي هذا النمط يكون 
ً
على تشجعيهم ممارسة سلوكات مقبولة اجتماعيا

 على 
ً
 واألم محبة، لكن يترك هذا النمط أثرا سلبيا

ً
األبناء، فال األب لينا

يوجد أهداف لألبناء يسعون إلى تحقيقها، وبالتالي اعتمادهم على الغير، 

 .وتدني رغبتهم في املشاركة األسرية، وكثرة املشكالت األسرية

: النمط املهمل
ً
 (Neglectful Parenting Style)  رابعا

تحكم في هذا النمط ال يقدم الوالدان الرعاية والتقبل، وال يحاوالن ال      

بسلوك أبنائهم، أو توجيهه، ويكون الوالدان غير مباليين باألبناء، وعدم 

إشباع حاجاتهم الفسيولوجية والنفسية الضرورية، كالحب والحنان 

والشرب واألكل والنظافة وغيرها، وكذلك عدم إثابة الطفل؛ أي ال 

يقومان بتشجيع الطفل على السلوك املرغوب فيه، وال يعاقبانه على 

 الس
ً
لوك غير املرغوب، أي أن األم تسخر من الطفل، وتقوم بإحباطه بدال

من تشجيعه. ومن آثار هذا النمط على األبناء أنهم يصبحون ذوي 

 في سلوكه بال قواعد أو 
ً
شخصيات مترددة وقلقة، ويكون الطفل متخبطا

حدود واضحة بين الصواب والخطأ والواجبات والحقوق، ونتيجة لفقده 

جتماعية داخل األسرة يسهل عليه مخالفة القوانين، الحساسية اال 

واالعتداء على الغير، ونتيجة إهمال الوالدين الطفل في الصغر فإنه يقوم 

باالنضمام إلى جماعه أو "شله"، ويجد مكانته ويجد فيها العطاء والحب 

 ].17الذي حرم منه ]

 .قياس املعاملة الوالدية

الدية املقاييس الذاتية وعرفها يستخدم لقياس املعاملة الو        

[ باألساليب غير االختبارية حيث تقدم معلومات نوعية ذات 6] الشباطات

أهمية عن سمات الطلبة الشخصية واالجتماعية واالنفعالية وطرق 

 إلى 
ً
تعلمهم وميولهم واتجاهاتهم وتسمح بإجراء أحكام وتقديرات استنادا

 :املقاييس التاليمالحظات مقننة للطالب نفسه. وتضم هذه 

 Rating Scales  أوال : ساللم التقدير

وهي مقاييس ُيطلب فيها من األبناء أو الوالدين أو أي شخص له عالقة  

وثيقة باألسرة تقدير درجة توفر السمات املقاسة على مّدرج يتكون من 

ثالث أو خمس أو عشر درجات أو غير ذلك بحسب طبيعة املقياس 

 ].6وأهدافه ]

 Self-report Scales : مقاييس التقدير الذاتيثانيا 

وهي مقاييس ُيطلب فيها من الطلبة تقدير درجة توفر السمات املقاسة  

لديهم على مّدرج يتكون من ثالث أو خمس أو عشر درجات أو غير ذلك 

 ].6بحسب طبيعة املقياس وأهدافه ]

 أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باملوهبة

 يخطئ البعض عندما يعتقد بأن األطفال املوهوبون دائما ناجحون        

في حياتهم، وأنهم ال يعانون من مشكالت أو معيقات التي تخص بيئاتهم أو 

عالقاتهم األسرية واملجتمعية بسبب تفوقهم وتميزهم في األداء، غافلين 

خفض لتأثير تلك املشكالت واملعيقات على أداء أولئك األطفال، والتي قد ت

من إنتاجهم أو تقلل إبداعهم، أو قد تفقدهم الحماس في االستمرار 

باألداء املتميز كما أنه قد يعكس حالتهم أحيانا إلى االتجاه السلبي مما 

 .يتسبب في تحولهم عن التميز أو يقود الى أن تنطفئ موهبتهم

بين [ بأَن األطفال املوهو 18كما ورد في القريطي ] (witty) وقد أشار ويتي 

ما يجدون الحياة سهلة،.... وأنهم يواجهون متاعب خاصة ال يواجهها 
َ
"قل

الطفل العادي، وال يرجع معظم هذه املتاعب الخاصة إلى امتياز أو 

 ".عبقرية الطفل بقدر ما يرجع إلى موقف اآلخرين منه واستجابتهم ملواهبه

فس ي لألسرة [ أن املناخ الن19] وقد أشار تورانس كما ورد في الطحان     

بما في ذلك أسلوب املعاملة الوالدية له عالقة بالقدرة على التفكير 

 .االبتكاري عند األبناء خالل مراحل العمر املختلفة

وفي دراسة لتقص ي العالقة بين طبيعة األسر وأساليب التنشئة         

املتبعة فيها وعوامل نمو شخصية األطفال املوهوبين، وجد أن األطفال 

هوبين الذين ينتمون إلى أسر متماسكة وديمقراطية وأقل صراعات، املو 

يكونون أكثر قدرة على التكّيف والنمو املعرفي وكذلك في التحصيل 

الدراس ي، إضافة الى ذلك قد بينت الدراسات وجود أثر واضح في تقدير 

الذات لألطفال املوهوبين الذي ينشؤون ضمن أسر ديمقراطية، كما 

ى على وجود عالقة موجبة بين أسلوب التقبل أكدت دراسة أخر 

 ].19,20] واالندماج اإليجابي وبين القدرة االبتكارية لألبناء

[ لعينة من 21وقد توصل ماكينون كما ورد في دراسة األلوس ي ]       

املهندسين املعماريين املبتكرين، إلى أنهم كانوا يتمتعون أثناء تنشئتهم 

لحرية في اتخاذ القرار واكتشاف بيئتهم، وإنهم االجتماعية بقدر كبير من ا

لم يتعرضوا إلى حماية زائدة أو استبعاد من الوالدين، كما أشار كل من 

% 25-20[ أن ما نسبته 20( كما أورد الريحاني ]1991روبنسون ونوكل )

من األطفال املوهوبين يعانون من سوء التكّيف االجتماعي كالعزلة وقلة 

العالية من اآلخرين باإلضافة إلى قلة الوعي باهتمامات  الزمالء والتوقعات

الوالدين بموهبتهم.... الخ. حيث تعود جميع تلك الصعوبات إلى طبيعة 

 .وظروف الحياة التي يعيشونها

[ حول العالقات 22كما أوردها قطاني ] وقد أوضحت دراسة ريم ولو        

هناك أطفاال موهوبين األسرية وأثرها على مستقبل الطفل املوهوب بأن 

لم يحققوا نجاحا في الحياة املدرسية على الرغم من تشابه خصائص 

حياتهم األسرية مع األطفال املوهوبين الناجحين، وذلك ألنهم اختلفوا 

عنهم في العالقات األسرية بين الوالدين حيث تميزت العالقات األسرية 

وجية بينما اتسمت للموهوبين الناجحين بالحب والتفاهم والسعادة الز 

العالقات بين الوالدين لدى األطفال املوهوبين الفاشلين بالخالف 

 .واملشاجرة واالنفصال وكذلك العالقة بين األبوين واألبناء

من هذا املنطلق تدعونا الدراسات االجتماعية إلى التعرف على       

يعة أساليب التنشئة التي يتعرض إليها األطفال املوهوبون وتقييم طب

 العالقات الوالدية معهم، وتقدير نتائجها والتعرف على أثرها في تنمية 

 .مواهبهم

 مشكلة الدراسة . 2

تبرز مشكلة الدراسة من وجود بعض االعتقادات الخاطئة حول       

 ناجحون في حياتهم، وال يعانون من 
ً
األطفال املوهوبين بأنهم دائما

قاتهم األسرية واملجتمعية مشكالت أو معيقات تخص بيئاتهم أو عال

بسبب تفوقهم وتميزهم في األداء. غافلين تأثير دور االسرة )أباء، أمهات( 
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 في تربية وتنمية املوهبة واملوهوبين وما لها من نفع 
ً
 رئيسا

ً
واعتبارها عنصرا

على املوهوب وأسرته ويمتد هذا النفع ليشمل املجتمع بأكمله. ويؤدي 

إنتاجهم والتقليل من إبداعاتهم وقد إغفال دور األسرة إلى خفض 

يفقدهم الحماس في االستمرار باألداء املتميز مما يؤدي إلى عكس حالتهم 

إلى االتجاه السلبي وتحولهم عن التميز وانطفاء موهبتهم. وقد يعود ذلك 

 
ُ
لعدة أسباب من ضمنها أسلوب املعاملة الوالدية الذي قد ينعكس سلبيا

تشكلت رغبة لدى الباحث في العودة الى األدب على أداء األبناء وبذلك 

التربوي السابق ودراسة أساليب املعاملة الوالدية التي يتعرض لها 

املوهوبين وتقييم طبيعة العالقات الوالدية معهم، والتعرف على أثرها في 

تربية وتنمية ومواهبهم. وبالتحديد تتلخص مشكلة الدراسة الحالية 

 :اليةباإلجابة عن األسئلة الت

 أ. أسئلة الدراسة

ما أساليب املعاملة الوالدية السائدة لدى الطلبة املوهوبين في محافظة 

 جدة؟

 هل تختلف أساليب املعاملة الوالدية للطلبة املوهوبين باختالف الجنس؟

هل تختلف أساليب املعاملة الوالدية للطلبة املوهوبين باختالف املرحلة 

  التعليمية؟

 أهداف الدراسةب. 

التعرف على أساليب املعاملة الوالدية املتبعة مع األبناء املوهوبين من 

 .طالب وطالبات املرحلتين املتوسطة والثانوية

التعرف على الفرق في أساليب املعاملة الوالدية )األب، األم( بين طالب 

وطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية املوهوبين تبعا ملتغير املرحلة 

 .الدراسية

تعرف على الفرق في أساليب املعاملة الوالدية )األب، األم( بين طالب ال

 .وطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية املوهوبين تبعا ملتغير الجنس

 أهمية الدراسةج. 

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع املوهبة واملوهوبين ورعايتهم 

 :وتبرز من خالل األمور التالية

العربية في مجال رعاية الطلبة املوهوبين لندرة الدراسات إثراء املكتبة 

  .والبحوث التي تناولت أساليب املعاملة الوالدية لدى املوهوبين

التعرف على أساليب املعاملة الوالدية لدى الطلبة املوهوبين، ومحاولة 

فهم مشاعر الطالب املوهوب ملساعدته في تحقيق الصحة النفسية 

ستمرار باألداء املتميز وتمكينه من التكيف مع والرضا الشخص ي واال 

 .املجتمع

تساعد نتائج هذه الدراسة أخصائي التربية الخاصة واملرشدين في إعداد 

برامج لألسرة وإشراك املعلمين فيها تعمل على مساعدة أباء وأمهات 

األطفال املوهوبين في كيفية التعامل مع أبنائهم بما ينمى قدراتهم 

تطيعوا التعامل والتعايش مع التحديات التي تواجههم، ومواهبهم، ليس

 .والعمل على توفير بيئة مناسبة للطالب املوهوب

 مصطلحات الدراسةد. 

 :تشمل الدراسة على املصطلحات األتية 

 Parental Rearing Styles  أساليب املعاملة الوالدية

الوالدان في [ بأنها اإلجراءات والطرق التي يتبعها 23] عرفها الجبالي

 في تربية األطفال
ً
 أو إيجابا

ً
 .التطبيع والتنشئة االجتماعية، وتؤثر سلبا

 Gifted  موهوب

 غير عادي في       
ً
هو كل من يمتلك قدرة استثنائية أو استعداد فطريا

مجال أو أكثر من املجاالت العقلية واإلبداعية واالجتماعية االنفعالية 

على اختبار أو أكثر من اختبارات الذكاء أو والفنية، وذلك بداللة أدائه 

% من 5االستعداد واإلبداع والقيادة وغيرها بحيث يضع أداؤه ضمن أعلى 

 ].2أقرانه في املجتمع )املدرس ي( أو مجتمع املقارنة الذي ينتمي إليه ]

 التعاريف اإلجرائية

 Parental Rearing Styles  أساليب املعاملة الوالدية

ة التي يحصل عليها املفحوص على مقياس أساليب وتتمثل بالدرج 

 ].1] املعاملة الوالدية املستخدم في هذه الدراسة املُعد من قبل سليمان

 Gifted Student  الطلبة املوهوبون  

 أو أكثر من أولئك        
ً
هم الطلبة املوهوبون أكاديميا ألسر تضم واحدا

التعليم أو املؤسسات  األطفال الذين تم اختيارهم وفق معايير وزارة

الخاصة برعاية الطلبة املوهوبين )موهبه( في السعودية. والذين تم 

 بأنهم موهوبون، وتم التحاقهم باملدارس الخاصة برعاية 
ً
تصنيفهم رسميا

 .)الفيصلية( في جدة املوهوبين

 حدود الدراسةه. 

 :الحدود املكانية

املوهوبون عددهم  طبقت هذه الدراسة على عينه من الطالب والطالبات

 .( في مدينة جدة120)

 :الحدود الزمانية

طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 

 .هـ1438-هـ 1437

 :الحدود املوضوعية

ترتبط دقة نتائج هذه الدراسة بمدى شمولية أداة الدراسة املستخدمة  

 .ومستوى التطبيق لها في امليدان

 لسابقةالدراسات ا. 3

[ بإجراء دراسة هدفت الى استقصاء أساليب املعاملة 24قام السباتين ]     

الوالدية وعالقتها بدافعية اإلنجاز والتكّيف املدرس ي لدى الطلبة 

( 370املوهوبين وأقرانهم العاديين في األردن. وتكونت عينة الدراسة من )

 وطالبة من مستوى الصف التاسع األساس ي، واستخدم الباحث 
ً
طالبا

اس أساليب املعاملة الوالدية ومقياس دافعية اإلنجاز، ومقياس مقي

التكّيف املدرس ي. كأدوات للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسطات 

أساليب املعاملة الوالدية جاءت متفاوتة في جميع األساليب، وجاء 

%( وجاء األسلوب 52.2األسلوب االستقاللي في املرتبة األولى بالنسبة )

 بنسبة )الديمو 
ً
 وبنسبة 25.1قراطي ثانيا

ً
%(، وجاء األسلوب التسلطي ثالثا

 %(، وجاء األسلوب الرفض ي في املرتبة 13)

 (.%9.7األخيرة وبنسبة )

[، بإجراء دراسة هدفت الى التعرف على 25وقامت فاطمة املدني ]     

أساليب املعاملة الوالدية من وجهة نظر املوهوبين/املوهوبات، والتعرف 

 لكل من متغير عل
َ
ى الفروق في أساليب املعاملة الوالدية )األب / األم( تبعا

الجنس واملرحلة التعليمية )متوسط/ثانوي(. وتكونت عينة الدراسة من 

( طالب/طالبة من املوهوبين. واستخدمت الباحثة مقياس أساليب 81)

 (، وأظهرت نتائج الدراسة1988املعاملة الوالدية من إعداد النفيعي )
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ثير ملتغير الجنس على أساليب املعاملة الوالدية عدا أسلوب 
ُ
وجود تأ

سحب الحب )األم(. وقد جاءت الفروق لصالح الذكور في األسلوب 

العقابي لألب واألم، وفي أسلوب االرشاد والتوجيه لألب واألم، في حين 

جاءت الفروق لصالح اإلناث في أسلوب سحب الحب لألب. كما أظهرت 

ث
ُ
ير ملتغير املرحلة التعليمية على متغيرات أساليب املعاملة وجود تأ

الوالدية، عدا أسلوب االرشاد والتوجيه لألب واألم. وجاءت الفروق 

لصالح املرحلة الثانوية في األسلوب العقابي لألب واألم، ولصالح املرحلة 

املتوسطة في أسلوب سحب الحب لألب واألم. كما أظهرت وجود تأثير 

ين الجنس واملرحلة التعليمية على بعض املتغيرات التابعة، وهي للتفاعل ب

متغيرات األسلوب العقابي لألم واألب، وأسلوب سحب الحب لألم، ولم 

يوجد تأثير للتفاعل بين الجنس واملرحلة التعليمية على أسلوب سحب 

 .الحب لألب، وكذلك أسلوب االرشاد لألب واألم

اء دراسة هدفت إلى التعرف على [ بإجر 26وقام قيس عصفور ]      

أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها باملوهبة لدى أطفال الروضة املوهوبين 

 وطفلة من أطفال 60في مدينة الطائف، وتكونت العينة من )
ً
( طفال

الروضة املوهوبين وقد استخدم الباحث مقياس أساليب املعاملة 

ة املوهوبين، ومقياس أساليب الوالدية كما يدركها األبناء ألطفال الروض

املعاملة الوالدية كما يدركها اآلباء ألطفال املوهوبين، واختيار القدرة مع 

التفكير. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية في أساليب املعاملة 

الوالدية ألبنائهم املوهوبين في )أسلوب الديمقراطية في املعاملة وأسلوب 

األب كما يدركها أطفال الروضة املوهوبين،  التقبل( من جانب معاملة

وهذه الفروق تكون لصالح األبناء املوهوبين اإلناث عنه لدى األبناء 

املوهوبين الذكور، كما توجد فروق جوهرية في أسلوب الحماية الزائدة 

من جانب معاملة األب كما يدركها األبناء املوهوبين، وهذه الفروق لصالح 

لذكور عن األبناء املوهوبين اإلناث. وكذلك وجود فروق األبناء املوهوبين ا

جوهرية في أساليب املعاملة الوالدية املوجبة من جانب األم كما يدركها 

أسلوب التقبل(، حيث كانت  –األبناء )أسلوب الديمقراطية في املعاملة 

الفروق لصالح األبناء املوهوبين الذكور عن األبناء املوهوبين اإلناث، 

جود فروق جوهرية في أساليب معاملة اآلباء واالمهات السالبة كما وعدم و 

أسلوب التذبذب في  –يدركها اآلباء واالبناء على )أسلوب الحماية الزائدة 

أسلوب التفرقة في -أسلوب اثارة األلم النفس ي-أسلوب القسوة-املعاملة

 أسلوب اإلهمال( فهي غير دالة. كذلك وجود فروق جوهرية في-املعاملة

أساليب املعاملة الوالدية املوجبة كما يدركها اآلباء ألبنائهم املوهوبين في 

استجابة األمهات لألساليب املوجبة وهذه الفروق كانت لصالح املوهوبين 

 .الذكور عنه لدى األبناء املوهوبين اإلناث

 [، بإجراء دراسة هدفت ملعرفة أساليب 27وقام نجدة عبد الرحيم ]     

الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ببعض املتغيرات الديمغرافية بمرحلة 

( من املدارس 260األساس، في كلية الخرطوم شرق، وتكونت العينة )

 .
ً
الخاصة بمرحلة األساس بمنطقة الخرطوم شرق وتم اختيارها عشوائيا

ر واستخدم مقياس أساليب املعاملة الوالدية الذي اقتبس من مقياس أنو 

رياض وعبد العزيز املغيصيب ومقياس موفق محمود كأداة لجمع 

املعلومات، وأظهرت النتائج تميز أساليب املعاملة لألب بالوسطية 

املرتفعة، بينما تميز كل من أسلوب )الحماية الزائدة، اإلهمال( لألب 

باالرتفاع، وأسلوب )التسامح، التسلط( بالوسطية املنخفضة، أما 

األم فتميزت بالسوطية املنخفضة، بينما تميز كل من أساليب معاملة 

أسلوب )الحماية الزائدة، اإلهمال( لألم باالرتفاع، وأسلوب )التسامح، 

 .التسلط( لألم بالسلبية

[ بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على 28وقد قامت مريم الفهيدي ]     

يدركها الطلبة  العالقة بين أساليب املعاملة الوالدية واألمن النفس ي كما

املوهوبين باملرحلة املتوسطة، وتكمل من الدراسة الى مجتمع الدراسة من 

، وطالبات 154طالب املدرسة الفيصلية للموهوبين وعددهم )
ً
( طالبا

( طالبة بمدينة جده، وقامت 72مدرسة املوهوبات األولى وعددهم )

ة اشتملت على الباحثة بإعداد وتطوير استبيانه أساليب املعاملة الوالدي

( فقرة واستخدمت مقياس زينب شقير لألمن النفس ي، وكان من أهم 58)

وجود عالقة ارتباط عكسية بين كل من  النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أساليب املعاملة الوالدية واملتمثلة في كل من أسلوب التفرقة، وأسلوب 

لزائدة واألمن التذبذب، وأسلوب التحكم والسيطرة، وأسلوب الحماية ا

 النفس ي لدى عينة الذكور ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(α≤0.01).  وأيضا وجود عالقة ارتباطية طردية بين كل من أساليب

املعاملة الوالدية واملتمثلة في كل من املعاملة السوية، وأسلوب االهتمام 

ية عند باملوهوبين واألمن النفس ي لدى عينة الذكور ذات داللة إحصائ

ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين كل من  .(α≤0.01) مستوى داللة

أساليب املعاملة الوالدية واملتمثلة في كل من أسلوب التفرقة، وأسلوب 

التذبذب، والشعور باألمن النفس ي لدى عينة اإلناث ذات داللة إحصائية 

ين كل وأيضا وجود عالقة ارتباطية طردية ب .(α≤0.01) عند مستوى داللة

من أساليب املعاملة الوالدية واملتمثلة في كل من املعاملة السوية، 

وأسلوب االهتمام باملوهوبين والشعور باألمن النفس ي لدى عينة اإلناث 

وعدم وجود عالقة  .(α≤0.01) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

ن أسلوب ارتباطية بين كل من أساليب املعاملة الوالدية واملتمثلة في كل م

التحكم والسيطرة وأسلوب الحماية الزائدة واألمن النفس ي لدى عينة 

ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين  (α≤0.01) اإلناث عند مستوى داللة

كل من أساليب املعاملة الوالدية املتمثلة في كل من أسلوب التفرقة، 

ئدة وأسلوب التذبذب، وأسلوب التحكم والسيطرة، وأسلوب الحماية الزا

 واألمن النفس ي لدى العينة الكلبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(α≤0.01)  وأيضا وجود عالقة ارتباطية طردية بين كل من أساليب

املعاملة الوالدية واملتمثلة في كل من أسلوب السوية، وأسلوب االهتمام 

عند باملوهوبين واألمن النفس ي لدى العينة الكلية ذات داللة إحصائية 

 (α≤0.01)  مستوى داللة

[ بإجراء دراسة هدفت الى التعرف على 29وقامت إيمان أحمد ]     

أساليب املعاملة الوالدية وأثرها على جودة الحياة لألبناء، وتكونت عينة 

( ابن وابنة من مستويات اجتماعية واقتصادية 293الدراسة من )

عامة لألسرة واستبيان مختلفة، واستخدمت الباحثة استمارة البيانات ال

أساليب املعاملة الوالدية، واستبيان جودة الحياة من إعدادها كدورات 

للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 -سن األبناء -أساليب املعاملة السوية مع متغيرات الدراسة )جنس األبناء

الدخل الشهري لألسرة(.  -حجم األسرة -مدة الزواج -تعليم األب واألم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب املعاملة الغير سوية 
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مدة -تعليم األب واألم-سن األبناء-ومتغيرات الدراسة )جنس األبناء

 (.الدخل الشهري لألسرة-حجم األسرة-الزواج

[ بإجراء دراسة هدفت الى الكشف عن أساليب 1وقامت فاتن سليمان ]    

ة الوالدية وعالقتها بالتشوهات املعرفية لدى عينة من طلبة املعامل

املدارس الثانوية في منطقة الجليل األسفل. وتكونت عينة الدراسة من 

 وطالبة من طلبة الصفوف العاشر واألول الثانوي والثاني 211)
ً
( طالبا

ثانوي، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية. واستخدام مقياس 

( فقرة، ومقياس التشوهات 20عاملة الوالدية املكونة من )أساليب امل

( فقرة، وأظهرت نتائج الدراسة األسلوب 37املعرفية املكونة من )

 
َ
 .الديموقراطي هو أكثر أساليب املعاملة الوالدية شيوعا

[، بإجراء دراسة هدفت للتعرف على 30قامت سعدى أبوكيف ]     

ا بجودة الحياة لدى املوهوبين بوالية أساليب املعاملة الوالدية وعالقته

 بمدارس 
ً
 وإناثا

ً
الخرطوم، وتكون مجتمع البحث من املوهوبين ذكورا

( طالب وطالبة تم 282املوهبة والتميز بوالية الخرطوم بلغ حجم العينة )

اختيارها بالطريقة الصدفية، واستخدمت الباحثة برنامج الحزمة 

لجمع البيانات، وأظهرت النتائج  (Spss) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

تميز أساليب املعاملة الوالدية لألطفال املوهوبين بوالية الخرطوم 

 .باإليجابية

 تعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن بعضها اقتصر هدفها        

على التعرف على أساليب املعاملة الوالدية عند املوهوبين كما في دراسة 

[، ودراسة فاطمة املدني 26[، ودراسة قيس عصفور ]28مريم الفهيدي ]

[، وهذا ما هدفت اليه الدراسة 30[، ودراسة سعدى أبو كيف ]25]

عضها اقتصر على فئة العاديين كما في دراسة فاتن سليمان الحالية، وب

[، وبعضها اقتصر على فئة الطفولة 29[، ودراسة إيمان أحمد ]1]

[، في حين تناولت دراسة 27] املتأخرة كما في دراسة نجدة عبدالرحيم

[ مقارنة أساليب املعاملة الوالدية بين املوهوبين من جهة 24] السباتين

 .ة أخرى والعاديين من جه

من جانب ثان فقد تراوحت املتغيرات املشتقة التي تناولتها الدراسات       

السابقة على الجنس واملستوى الدراس ي أو العمر الذي اختلف من دراسة 

[، 26] ألخرى، فركزت بعضها على فئة الطفولة مثل دراسة قيس عصفور 

املوهوبين  [، في حين ركزت أخرى على فئة27ودراسة نجدة عبد الرحيم ]

[، وركزت دراسات 25واملوهوبات املراهقين كما في دراسة فاطمة املدني ]

 وإناث كما في دراسة مريم الفهيدي ]
ً
[، 28أخرى على فئة املوهوبين ذكورا

[، وهو ما ركزت 30[، ودراسة سعدى أبوكيف ]24ودراسة السباتين ]

  .عليه الدراسة الحالية

املستخدمة فقد استخدمت بعض الدراسات  أما فيما يتعلق باألداة       

أداة أساليب املعاملة الوالدية بجانب أدوات أخرى وتأثيرها على املوهوبين 

[، ودراسة مريم 29[، ودراسة إيمان أحمد ]1كما في دراسة فاتن سليمان ]

[، واستخدمت دراسة سعدى 24[، ودراسة السباتين ]28الفهيدي ]

، في (spss) حصائية للعلوم االجتماعية[ برنامج الحزمة اإل 30] أبوكيف

حين اقتصرت دراسات على مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما في 

[ ودراسة نجدة 26[، ودراسة قيس عصفور ]25دراسة فاطمة املدني ]

[، وهذا ما استخدمته الدراسة الحالية في جمع البيانات 27عبد الرحيم ]

 .وتحليلها

الى أن الباحث استفاد من الدراسات السابقة في كما تجدر اإلشارة        

تحديد وصياغة مشكلة الدراسية وكذلك األدب النظري لتلك الدراسات 

باإلضافة الى تحديد موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

ومقارنتها معها وأن تكون هذه الدراسة انطالقه لدراسات أخرى في هذا 

 .املجال

 اتالطريقة واإلجراء. 4

 الدراسة منهج .أ

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى أساليب املعاملة الوالدية لدى        

 ملتغيرات 
ُ
الطلبة املوهوبين في محافظة جدة والفروق في تلك الدرجة تبعا

الدراسة، ولتحقيق غايات الدراسة الحالية تم اتباع املنهج الوصفي، ألنه 

 .وأهدافهايتناسب مع طبيعة الدراسة 

 مجتمع الدراسة ب.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة املوهوبين في محافظة جدة في       

( يبين توزيعهم حسب متغيري 1املرحلة الثانوية واملتوسطة، والجدول )

 .املرحلة التعليمية والجنس

 1 جدول 

 الدراسة حسب الجنس واملرحلة التعليميةأعداد الطلبة املوهوبين ملجتمع 

 

 مستويات املتغير

  الجنس

 اناث ذكور  املجموع

 325 139 186 املتوسطة املرحلة التعليمية

 338 127 211 الثانوية

 663 266 397 املجموع

 الدراسة عينة ج. 

 :يلي مما الحالية الدراسة عينة تتألف 

 ( 30) عددها بلغ والتي: االستطالعية العينة. 1
ً
 اختيارهم تم وطالبة، طالبا

 بهدف عليهم الدراسة أداة تطبيق وتم العشوائية بالطريقة

 .الدراسة أداة وثبات صدق من التحقق

 املوهوبين الطلبة من( 120) من وتكونت: الرئيسية الدراسة عينة. 2

( 30) بواقع العشوائية، بالطريقة اختيارهم تم والذين جدة، بمحافظة

 املرحلة في موهوب طالب( 30)و املتوسطة، املرحلة في موهوب طالب

 موهوبة طالبة( 30)و املتوسطة، املرحلة في موهوبة طالبة( 30)و الثانوية،

  توزيعهم يبين( 2) والجدول . الثانوية املرحلة في
ً
 الدراسة ملتغيرات تبعا

 (.التعليمية واملرحلة الطلبة جنس)
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 2 جدول 

 التعليمية واملرحلة الجنس حسب الدراسة لعينة املوهوبين الطلبة أعداد

  

  مستويات املتغير 

  الجنس

 اناث ذكور  املجموع

 60 30 30 املتوسطة املرحلة التعليمية

 60 30 30 الثانوية

 120 60 60 املجموع

 الدراسة أداة د.

 الوالدية املعاملة أساليب درجة مقياس من الحالية الدراسة أداة تتكون 

 الدارسات من االستفادة تم حيث محافظة، في املوهوبين الطلبة لدى

 في املقياس فقرات وضعت حيث ،[1] سليمان فاتن دراسة مثل السابقة

 يلي وفيما األولية، صورته في املقياس يبين( 1) وامللحق األولية، صورته

 .للمقياس استخراجها تم التي والثبات الصدق لدالالت عرض

 :التالية الصدق انواع استخراج تم حيث: املقياس صدق. 1

 األولّية بصورته عرضه تّم  املقياس، صدق من للتحقق: املحكمين صدق .أ

 وعلم الخاصة التربية مجال في االختصاص ذوي  من ُمحِكمين( 7) على

 مدى في رأيهم إبداء منهم طلب حيث اسماؤهم، يبين( 2) وامللحق النفس

 األبعاد لتلك الفقرات مالءمة ومدى املقياس ضّمها التي األبعاد مالءمة

 لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة لقياس الفقرات مالءمة ومدى

مين اتفاق اعتماد تم وقد. جدة محافظة في املوهوبين الطلبة
ّ
 على املحك

  الفقرات بعض صياغة تعديل وتّم  الفقرات، صالحّية
ً
 آراء إلى استنادا

مين،
ّ
 .النهائية صورته في املقياس يبين( 3) وامللحق املحك

 تم الحالي للمقياس البناء صدق استخراج ولغايات البناء صدق .ب

 ( 30) من املكونة االستطالعية العينة على املقياس تطبيق
ً
، طالبا

ً
 وطالبة

 البعد مع الفقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامل حساب تم حيث

 بين االرتباط معامالت أّن  يبين والذي( 3) جدول  في كما إليه تنتمي الذي

 ≥ α) مستوى  عند ودالة مناسبة جميعها إليها تنتمي التي واألبعاد الفقرات

 وبالتالي املقياس في البنائي الصدق معيار تحقق إلى ذلك ويشير ،(0.05

 لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة لقياس استخدامه في الثقة ُيعطي

 .جدة محافظة في املوهوبين الطلبة

 3 جدول 

 (30= ن) للمقياس الكلية الدرجة مع جدة محافظة في املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة مقياس فقرات بين االرتباط معامالت

 املقياس الفقرة  التسلطي  الفقرة

1 **.484 11 **.605 

2 *.231 12 **.736 

3 **.299 13 **.684 

4 **.304 14 **.657 

5 **.299 15 **.427 

 التساهلي الفقرة الديمقراطي الفقرة

6 **.414 1 **.276 

7 **.442 2 **.426 

8 **.358 3 **.269 

9 **.403 4 **.395 

10 *.218 5 .19*1 

 (α ≤ 0.01)  عند دال ** (α ≤ 0.05) عند دال *

  املقياس ثبات. 2

 العينة أفراد على املقياس تطبيق تم الحالية الدراسة ولغايات      

 ( 30) وعددها االستطالعية
ً
  طالبا

ً
 الثبات حساب تم حيث طالبة

 القيم بلغت وقد للثبات ألفا معامل الستخراج كرونباخ طريقة باستخدام

 االستطالعية العينة بيانات على املعادلة تطبيق وفق إليها التوصل تم التي

 والديمقراطي التسلطي لألسلوب( 0.89)و( 0.83)و( 0.86) القيم للمقياس

  قيم وهي التوالي على والتساهلي
ُ
  وتحقق مرتفعة

 .املقياس استخدام يمكن وبالتالي للمقياس الثبات

 الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة على الحكم معيار. 3

 الوالدية املعاملة أساليب درجة على للحكم جدة محافظة في املوهوبين

 الوزن بحساب الباحث قام جدة، محافظة في املوهوبين الطلبة لدى

 :التالي النحو على املقياس فقرات على االستجابة لبدائل النسبي

 .الفئات عدد /املدى= الفئة طول  -

 عدد( / االستجابة بديل درجة) درجة وأصغر أكبر بين الفرق = املدى -

 .الفقرة على االستجابة بدائل

 .0.80= 5( / 5-1= ) املدى -

  الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة على الحكم يكون  وبالتالي 

 (:4) جدول  في كما الحسابية املتوسطات وفق جدة محافظة في املوهوبين
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 4 جدول 

 الحسابية املتوسطات وفق املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة على الحكم

 درجة أساليب املعاملة الوالدية املتوسطات الحسابية م

  1.8أقل من  – 1 1
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة 2.6أقل من  – 1.8 2

 متوسطة 3.4_ أقل من  2.6 3

 مرتفعة 4.2أقل من  – 3.4 4

 مرتفعة جدا 5 – 4.2 5

 
ً
  :الدراسة خطوات: خامسا

 :الحالية الدراسة إعداد أجل من التالية الخطوات اتباع تم

 أساليب بدرجة املتعلقة والكتب السابقة الدراسات أدب مراجعة. 1

 اختيار تم حيث جدة محافظة في املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة

 .وأهدافها الدراسة مشكلة

 لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة مقياس وهي الدراسة أداة تطوير. 2

 .جدة محافظة في املوهوبين الطلبة

 إدارة ومخاطبة الباحة، جامعة في الخاصة التربية قسم موافقة أخذ. 3

 .الدراسة أدوات لتطبيق جدة محافظة في التعليم

 املحكمين على بعرضه للمقياس والثبات الصدق دالالت استخراج. 4

 .االستطالعية العينة على وتطبيقه

 .الرئيسية الدراسة عينة على األداة تطبيق. 5

  وتحليلها الحاسوب، على البيانات تفريغ. 6
ً
 .احصائيا

 .ومراجعته البحث تقرير وكتابة النتائج استخراج. 7

 
ً
 :املستخدمة االحصائية األساليب: سادسا

 .والتكرارات املئوية النسب•

 .ألفا كرونباخ ومعادلة االرتباط معامالت•

 .ت واختبار املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات•

 ومناقشتها النتائج. 5

 امليدانية للدراسة اإلحصائي التحليل نتائج عرض القسم هذا في تم      

 في املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة على للتعرف

 على إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على والتعرف جدة، محافظة

  يلي وفيما الدراسة، ملتغيرات تعزى  املقياس
ً
 وفق ومناقشتها للنتائج عرضا

 .الدراسة في األسئلة ترتيب

 الوالدية املعاملة أساليب ما: ونصه األول  بالسؤال املتعلقة النتائج

 جدة؟ محافظة في املوهوبين الطلبة لدى السائدة

 الحسابية املتوسطات استخدام تم السؤال هذا على لإلجابة      

 لدى الوالدية املعاملة أساليب مقياس لفقرات املعيارية واالنحرافات

 هو التساهلي االسلوب أن( 5) جدول  يظهر حيث املوهوبين الطلبة

 حسابي بمتوسط املوهوبين للطلبة الوالدية املعاملة في السائد االسلوب

، مرتفعة ودرجة( 4.39) مقداره
ً
 األسلوب الثانية املرتبة في يليه جدا

، ودرجة( 3.90) مقداره حسابي بمتوسط الديمقراطي
ً
 في يليه مرتفعة

 ودرجة( 3.61) مقداره حسابي بمتوسط التسلطي األسلوب الثالثة املرتبة

 
ً
 إلى( 3.04) من للفقرات الحسابية املتوسطات تراوحت وقد. مرتفعة

  مرتفعة إلى متوسطة وبدرجة( 4.58)
ً
 لفقرات درجة أعلى كانت وقد. جدا

 تنظيم على مقدرتهما بعدم والداي يتصف" عشرة الثامنة الفقرة املقياس

 والدّي  أصارح" العاشرة الفقرة جاءت بينما ،"األسرة داخل األمور 

 (.5) جدول  في كما األخيرة املرتبة في" الخاصة بمشاكلي

  5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات  (120=ن) املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب درجة وترتيب املعيارية واالنحر

املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

  19 1.15 3.11 يغضب والداي عندما أخلفهما الرأي 1
ً
 متوسطة

  12 1.12 3.94 يقوم والداي بمعاقبتي لعدم تحقيق طموحاتهما 2
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  17 1.13 3.37 يتدخل والداي في تحديد أوقاتي. 3
ً
 متوسطة

  18 1.19 3.20 والداي على تنفيذ ما يريدان مني.يجبرني  4
ً
 متوسطة

  4 1.04 4.44 يستغل والداي األخطاء التي أقع فيها ملصلحتهما الشخصية. 5
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  - 1.13 3.61 التسلطياالسلوب 
ً
 مرتفعة

  5 0.96 4.41 أشعر بمحبة والدّي من حديثهما معي. 6
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  10 0.99 4.05 بأخطائييناقشني والداي  7
ً
 مرتفعة

  11 1.08 3.99 يستمع والداي لرأيي بأموري الخاصة قبل أن يتخذا القرار. 8
ً
 مرتفعة

  8 0.95 4.19 يتيح لي والداي التحدث عن أحالمي 9
ً
 مرتفعة

  20 1.29 3.04 أصارح والدّي بمشاكلي الخاصة 10
ً
 متوسطة

  13 1.16 3.88 أتبادل الرأي مع والدّي في أمور األسرة 11
ً
 مرتفعة

  6 1.04 4.25 يقوم والدي بتعزيز الشعور باملسؤولية لدّي  12
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  15 1.02 3.53 يتفهّم والداي مخالفتي لهما الرأي 13
ً
 مرتفعة
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املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

  14 1.34 3.72 يتجنب والداي التحّيز ألحد األبناء على حساب األخر 14
ً
 مرتفعة

  3 0.73 4.50 داخل األسرة يعمل والداي على تحقيق اآللفة 15
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  16 1.06 3.37 يسمح لي والداي أن أتخذ قرارات تتعلق في أموري الخاصة دون تدخل أو توجيه منهما 16
ً
 متوسطة

  - 1.06 3.90 الديمقراطياالسلوب 
ً
 مرتفعة

  2 0.87 4.55 تتسم قرارات والدّي بعدم املسؤولية والالمباالة 17
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  1 0.77 4.58 يتصف والداي بعدم مقدرتهما على تنظيم األمور داخل األسرة 18
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  9 1.09 4.17 يهمل والداي مشاكلي الخاصة مع أخوتي في البيت 19
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  7 0.89 4.24 ال يقوم والداي بتوجيه سلوكي أو التدخل بما أفعل 20
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

  - 0.90 4.39 التساهلياالسلوب 
ً
 جدا

ً
 مرتفعة

 تعبئة في الدراسة عينة أفراد جدية عدم الى النتيجة هذه تعود وقد      

 التسلطي على النتائج تكون  أن املتوقع من أن ذلك الفقرات، على البيانات

 الديمقراطي، االسلوب تقدير ارتفع فإذا متعاكستان، والديمقراطي

 الدرجة نعزو  أن يمكن ذلك ومع والتساهلي، التسلطي من كال ينخفض

 الى تميل التي السائدة الثقافة تعكس كونها التساهلي النمط على املرتفعة

 خاصة لهم، الراجعة التغذية تقديم وعدم األبناء مع التعامل في التساهل

  التسلطي النمط أن كما عنهم، الوالدين انشغال عند
ً
 عن يعبر أيضا

 .عمياء طاعة اآلباء يطيعوا أن األبناء على تفرض ثقافية جوانب بعض

 هذه وتختلف ،[24] السباتين دراسة مع دراسة مع النتيجة هذه وتتفق     

 ،[27] الرحيم عبد نجدة ودراسة ،[29] أحمد إيمان دراسة مع النتيجة

 مريم ودراسة ،[25] املدني فاطمة ودراسة ،[26] عصفور  قيس ودراسة

 ].30] أبوكيف سعدى ودراسة ،[1] سليمان فاتن ودراسة ،[28] الفهيدي

 املعاملة أساليب تختلف هل: ونصه الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج

 جنسهم؟ باختالف املوهوبين للطلبة الوالدية

 الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال، هذا على ولإلجابة       

 الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب لدرجة املعيارية واالنحرافات

 ظاهرية فروق وجود إلى يشير حيث( 6) جدول  في موضح هو كما املوهوبين

 تم الفروق لتلك إحصائية داللة وجود من وللتأكد املتوسطات، تلك في

 ذات فروق وجود إلى يشير والذي املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام

 لصالح الوالدية املعاملة أساليب مقياس متوسطات في إحصائية داللة

 ذو فرق  ووجود ،(والديمقراطي التسلطي) أسلوبي في املوهوبات الطالبات

 .التساهلي الوالدية املعاملة أسلوب في الذكور  لصالح إحصائية داللة

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 الطلبة جنس ملتغير  تبعا

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجنس البعد

 الداللة درجات الحرية قيمة ت الداللة قيمة ف

 000. 118 3.745- 228. 1.469 4.05 16.78 60 ذكور  التسلطي

 3.38 19.33 60 إناث

 050. 118 1.978- 879. 023. 6.84 41.73 60 ذكور  الديمقراطي

 6.35 44.12 60 إناث

 017. 118 2.423- 061. 3.574 2.12 18.07 60 ذكور  التساهلي

 2.60 17.02 60 إناث

 الذكور  بين االسرية التنشئة ظروف اختالف الى النتائج هذه وتعود     

 النمط ان نجد حيث الوالدية، املعاملة نمط جاء بحيث واالناث،

 االسر لدى سائدة انماط وهي االناث لدى مرتفع والديمقراطي التسلطي

 هو الذكور  لدى أكثر الشائع النمط ان نجد بينما بناتهم، مع التعامل في

 االسر لدى السائدة الثقافة طبيعة عن يعبر وهذا التساهلي النمط

 .الذكور  مع بالتساهل

 قيس ودراسة ،[29] أحمد إيمان دراسة مع النتيجة هذه وتتفق      

 مع النتيجة هذه وتختلف ،[25] املدني فاطمة ودراسة ،[26] عصفور 

 ودراسة ،[1] سليمان فاتن ودراسة ،[30] كيف أبو سعدى دراسة

 ].28] الفهيدي ومريم ،[27] الرحيم عبد نجدة ودراسة ،[24] السباتين

 املعاملة أساليب تختلف هل: ونصه الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج

 التعليمية؟ املرحلة باختالف املوهوبين للطلبة الوالدية

 الحسابية املتوسطات حساب تم السؤال، هذا على ولإلجابة      

 الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب لدرجة املعيارية واالنحرافات

 ظاهرية فروق وجود إلى يشير حيث( 7) جدول  في موضح هو كما املوهوبين

 تم الفروق لتلك إحصائية داللة وجود من وللتأكد املتوسطات، تلك في

 فروق وجود عدم إلى يشير والذي املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام

 لدى الوالدية املعاملة أساليب مقياس متوسطات في إحصائية داللة ذات

 .للطلبة التعليمية للمرحلة تعزى  املوهوبين الطلبة
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 7 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   املوهوبين الطلبة لدى الوالدية املعاملة أساليب لدرجة( ت) واختبار  املعيارية واالنحر
 
 التعليمية املرحلة ملتغير  تبعا

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املرحلة التعليمية البعد

 الداللة درجات الحرية قيمة ت الداللة قيمة ف 

 238. 118 1.187 803. 062. 3.88 18.48 60 املتوسطة التسلطي

 3.97 17.63 60 الثانوية

 123. 118 1.554 922. 010. 6.68 43.87 60 املتوسطة الديمقراطي

 6.60 41.98 60 الثانوية

 045. 118 2.024 014. 6.288 2.06 17.98 60 املتوسطة التساهلي

 2.68 17.10 60 الثانوية

 ال الوالدية فاملعاملة الحال واقع مع تتماش ى بأنها النتيجة هذه وتفسر       

 الى النتيجة هذه تعود أيضا وربما العمر، عامل نتيجة اليها النظرة تتغير

 كانوا سواء الدراسة عينة االفراد لدى االسري  الواقع اختالف عدم

 .الثانوية او املتوسطة باملرحلة

 سعدى ودراسة ،[25] املدني فاطمة دراسة مع النتيجة هذه وتختلف

 نجدة ودراسة ،[24] السباتين ودراسة ،[1] سليمان وفاتن ،[30] أبوكيف

 ،[29] أحمد إيمان ودراسة ،[28] الفهيدي ومريم ،[27] الرحيم عبد

 ].26] عصفور  قيس ودراسة

 التوصيات. 6

 الطالب ألسر وإرشادية توعوية وبرامج دورات إقامة على العمل. 1

 مع التعامل في والتساهلي التسلطي النمط بسوء لتوعيتهم املوهوبين،

 .سلبي بشكل حياتهم على وانعكاسه االبناء

 اآلباء مع االتصال مجال في املوهوبين، الطالب معلمي قدرات تطوير. 2

 .اإليجابية الوالدية املعاملة أساليب تطوير على وتدريبهم

 :االقتراحات

 .الوالدية املعاملة حول  مختلفة، بمتغيرات مشابهة دراسات إجراء. 1

 .الجنسين شاملة العينة وتكون  مختلفة، مناطق في الدراسة تكرار. 2

 مجال املوهوبين الطلبة وأمهات آباء إرشاد لبرامج تطويرية بحوث إجراء. 3

 .الوالدية املعاملة

 املراجع

 العربية املراجع .أ

 وعالقتها الوالدية املعاملة أساليب(. 2016) كامل فاتن سليمان، [1]

 منطقة في الثانوية املدارس طلبة من عينة لدى املعرفية بالتشوهات

 جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة. األسفل الجليل

 .اليرموك

(. 2ط) واإلبداع والتفوق  املوهبة(. 2004) الرحمن عبد فتحي جروان، [2]

 .الفكر دار. عمان األردن،

 املتميزين تربية إلى مدخل(. 1998) هايل ناديا السرور، [4]

 .الفكر دار األردن،(. 1ط)واملوهوبين

 الرياض،. املوهوبين عن الكشف(. 2016) محمد أحمد الشباطات، [6]

 .الرشد دار

. القاهرة مصر،. وحاجاته تنشئته: الطفل(. 1983) هدى قناوي، [7]

 .املصرية االنجلو مكتبة

 يدركها كما التنشئة في الوالدية االتجاهات(. 2001) حسام مصباح، [8]

 الكفيف الطفل بين مقارنة دراسة الذات، بتأكيد وعالقتهما االبناء

: شمس عين جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة. العادي والطفل

 .مصر القاهرة،

( الرفض – القبول ) بين العالقة(. 1989) رشيدة الرؤوف، عبد [9]

 املوهوبين التالميذ لدى التأملي /االندفاعي والسلوك الوالدي

: شمس عين جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة والعاديين،

 .مصر القاهرة،

 عمان، االجتماعية، التنشئة سيكولوجيا(. 1998) صالح جادو، أبو [10]

 .والتوزيع للنشر املسيرة دار: األردن

 اإلسكندرية، التربوي، االجتماع علم(. 1993) السميع عبد سيد، [11]

 .الجامعية املعرفة دار: مصر

: مصر اإلسكندرية،. العائلية والحياة األسرة(. 1994) سناء الخولي، [12]

 .الجامعية املعرفة دار

 التنشئة(. 2003) خالد ونعمان، زهدي وعيد؛ إبراهيم الخطيب، [17] 

 الثقافة دار الدولية، العلمية الدار: عمان. للطفل االجتماعية

 .والتوزيع للنشر

 خصائصهم، واملتفوقون  املوهوبون (. 2005) املطلب عبد القريطي، [18]

 .العربي الفكر دار: مصر القاهرة، ،1ط ورعايتهم، اكتشافهم

  املتفوقين تربية(. 1982) محمد الطحان، [19]
ً
 العربية، البالد في عقليا
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METHODS OF PARENTAL TREATMENT 

FOR TALENTED STUDENTS IN JEDDAH 

Fahad Saleh Mohammed Al Zahrani 

 ABSTRACT _ The present study aimed to uncover the methods of parental treatment of talented 

students in Jeddah. The descriptive approach was followed. The study sample consisted of (120) 

randomly selected students. The scale of parental treatment methods was used by Fatin Sulaiman 

[1]. The results revealed that the lenient approach is prevailing in the treatment and at a very high 

level, followed by the democratic method and then the method of asceticism and high degree, and 

the existence of statistically significant differences due to the gender variable in favor of gifted 

students in the methods of (authoritarian and democratic), for the benefit of males in the lenient 

approach, Statistical significance attributed to the educational level of students. 

Keywords: Parental Styles, Talented Students, Jeddah 

 

 

 

 

 

 

 


