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 المستخمص
ىدفت الدراسة الحالية الكشف عن أساليب المعاممة الوالدية لدى الى الطمبة الموىوبين 
في المرحمة المتوسطة والثانوية بمنطقة مكة المكرمة، واتبعت المنيج الوصفي، وتكونت عينة 

اس أساليب المعاممة ( طالبا  وطالبة تم اختيارىم عشوائيا ، وتم استخدام مقي021الدراسة من )
( فقرة موزعة عمى ثالثة 21(، وتكون المقياس من )2102الوالدية من إعداد فاتن سميمان )

أبعاد، وىي: الب عد األول أسموب المعاممة الوالدية التسمطي، والب عد الثاني أسموب المعاممة الوالدية 
،  وكشفت النتائج أن األسموب الديمقراطي، والب عد الثالث أسموب المعاممة الوالدية المتساىل
( ودرجة مرتفعة جدا ، يميو  93,4التساىمي ىو السائد في المعاممة بمتوسط حسابي مقداره )

( ودرجة مرتفعة، يميو األسموب التسمطي  341,األسموب الديمقراطي بمتوسط حسابي مقداره ) 
إحصائية في  ( ودرجة مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة 320,بمتوسط حسابي مقداره )

                متوسطات مقياس أساليب المعاممة الوالدية لصالح الطالبات الموىوبات في أسموبي
)التسمطي والديمقراطي(، وكذلك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور في أسموب المعاممة 

ليب المعاممة الوالدية التساىمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مقياس أسا
الوالدية لدى الطمبة الموىوبين تعزى لممرحمة التعميمية لمطمبة،  ويوصي الباحث بإجراء دراسات 
رشادية ألسر  قامة دورات وبرامج توعوية وا  مشابية بمتغيرات مختمفة، حول المعاممة الوالدية، وا 

مع األبناء وانعكاسو  الطالب الموىوبين، لتوعيتيم بسوء النمط التساىمي والتسمطي في التعامل
عمى حياتيم بشكل سمبي، كذلك تطوير قدرات معممي الطمبة الموىوبين، في مجال االتصال مع 

 اآلباء وتدريبيم عمى تطوير أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية.
 : أساليب المعاممة الوالدية، الطمبة الموىبين ، منطقة مكة المكرمة.الكممات المفتاحية
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 مقدمة:
تعد تربية الموىوبين واالىتمام بيم ورعايتيم من األمور الميمة التي ترقى بالشعوب ألنيم ىم    

العقول التي نواجو بيا الكثير من التحديات والمشكالت التي تواجو المجتمع سواء أكانت في 
عى الدول إلى النواحي االقتصادية، أم التقنية، أم السياسية وحتى االجتماعية. من أجل ىذا تس

البحث والكشف عن الموىوبين بين أفرادىا، باعتبارىم ندرة، فيم ثروة وطنية، وكنز من كنوز 
األمة البد من استثماره واستغاللو االستغالل األمثل بما يعود عمى المجتمع بالنفع والرقي من ىنا 

 مرقي بتمك المجتمعات.جاء إدراك وتطمع الدول المتقدمة بأىمية الموىبة والموىوبين ورعايتيم ل
 تعريف الموىبة:

تعني  Giftednessمن الناحية المغوية تتفق المعاجم العربية واإلنجميزية عمى أن الموىبة    
إما    Talentقدرة استثنائية أو استعدادا فطريا  غير عادي لدى الفرد. بينما ترد كممة التفوق 

ما بمعنى قدر  ة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقمية أم كمرادفة في المعنى لكممة موىبة، وا 
 (.2119قدرة بدنية )جروان، 

إن التعربف التقميدي لمموىبة والتفوق ىو تعريف سيكومتري إجرائي مبني عمى استخدام محك    
لمتعرف عمى األطفال الموىوبين  –كما تقيسو اختبارات الذكاء الفردية  –الذكاء المرتفع 

حدا فاصال  091ل تيرمان في دراستو المعروفة التي اتخذ فييا نسبة الذكاء والمتفوقين. ىكذا فع
Cut-Off Point  لمموىبة والتفوق. وسار عمى نيجو عدد من الباحثين والمربين في دراسات

وبرامج كثيرة مع الفارق في نقطة القطع التي وضعوىا كحد فاصل بين الموىوب وغير الموىوب 
 (.2119)جروان، 

( أن تعريف الموىبة والتفوق الذي يعتمد عمى نسبة الذكاء كمعيار وحيد 2119روان )أشار ج   
يتعرض لنقد شديد بالنظر إلى تقدم المعرفة في مجال البناء العقمي والتفكير اإلبداعي الذي أظير 
أن ىذا االتجاه ربما يكون مفرطا في تبسيط مكونات القدرة العقمية. وربما يقود اعتماد نسبة 

اء بمفردىا إلى أخطاء كثيرة يذىب ضحيتيا عدد غير قميل من األطفال الموىوبين الذك
 والمتفوقين بالفعل.

ومع توسع حركة تعميم الموىوبين والمتفوقين وتقدم العمم في ىذا المجال وكثرة 
األبحاث، جاء التوسع ليشمل أكثر من عالمة اختبار الذكاء، وكثرة التعريفات والنظريات ولعل 

( لألطفال الموىوبين والمتميزين عمى أنيم 0492يرىا تعريف مكتب التربية األمريكي )من أش
يممكون قدرات واضحة عمى اإلنجاز المرتفع في المجاالت العقمية واإلبداعية والفنية والقيادية 
واألكاديمية الخاصة، والذين يتم الكشف عنيم من قبل متخصصين مينيين، وىم بحاجة إلى 

ج تربوية متخصصة التمبييا ليم برامج المدرسة العادية، تسيم في خدمة ذواتيم خدمات وبرام
 (. 2101ومجتمعيم )السرور، 
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 خصائص الموىوبين: 
ىناك العديد من القوائم والتصنيفات لخصائص الموىوبين أوردىا عدد من الباحثين    

( لخصائص Clark,1979( تقسيم كالرك )0441والمتخصصين نورد منيا ما أوردتو السرور )
 الطمبة المتميزين إلى خمسة مجاالت رئيسية ىي:

  )خصائص معرفية )التفكيرCognitive Characteristics Thinking             
        )خصائص انفعالية )المشاعر       Affective Characteristics Feeling 
           )خصائص جسمية )حسية    Physical Characteristics Sensation 
  خصائص حدسيةIntuitive Characteristics                                    
  خصائص اجتماعيةSocial Characteristics                                    

حيث ينبثق عن ىذه الخصائص مجموعة من الحاجات المرتبطة بيا والمشاكل المحتممة      
 ىذه الخصائص. قد تصاحب ظيور والتي 

 الكشف عن الموىوبين:
تمثل عممية الكشف عن الطمبة الموىوبين والتعرف إلييم الخطوة األولى عند التفكير في تقديم    

برامج تيدف إلى رعايتيم وتنمية مواىبيم. لذلك ينبغي القيام بيذه العممية بشكل متخصص 
لغ التأثير عمى ىذه الفئة الميمة في ودقيق لما يترتب عمييا من اتخاذ قرارات قد يكون ليا با

 (.2102المجتمع بدءا  من تسميتيم أو وسميم بالموىوبين أو غير ذلك )الشباطات، 
( أن عممية الكشف والتعرف إلى األطفال الموىوبين 2102ويذكر جروان في في الشباطات )

 والمتفوقين تمر بثالث مراحل متتابعة ىي:
 حأوال: مرحمة االستقصاء والترشي

حيث تبدأ عممية الكشف عن األطفال الموىوبين باإلعالن عن بدء مرحمة الترشيح بيدف    
" Talent Poolتجميع عدد كبير من المرشحين في قائمة يطمق عمييا مجازا  " وعاء الموىبة 

وىم األطفال الذين يتم ترشيحيم من قبل أولياء أمورىم أو معممييم. وغالبا  ما يتم وضع معيار 
%( 41الترشيح في العديد من الدول وىو أن يتجاوز التحصيل الدراسي لمطمبة المرشحين )قبل 

ليتم بعد ذلك تطبيق بعض المحكات المقررة في المرحمة الثانية لتقييميم والتي غالبا  ما تكون 
 اختبارات ذكاء واستعداد جمعية.

 ثانيا : مرحمة االختبارات والمقاييس
جمع المزيد من البيانات الموضوعية التي تقدميا نتائج االختبارات تيدف ىذه المرحمة إلى    

المتاحة لمقائمين عمى برامج تعميم الموىوبين من أجل مساعدتيم في اتخاذ قرارات سميمة تتعمق 
بيؤالء الطمبة. ومن الناحية العممية فإن األعداد الكبيرة من الطمبة الذين يتم ترشيحيم في المرحمة 

م تقميصيا في ىذه المرحمة بنسب متفاوتة تختمف من برنامج إلى آخر وذلك في األولى سوف يت
 (.,210ضوء حاجة البرنامج وعدد الطمبة المرشحين )جروان،
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ويمكن تصنيف االختبارات المستخدمة لمكشف عن الطمبة الموىوبين في ىذه المرحمة ضمن    
 خمس فئات، وىي:

 .اختبارات الذكاء الفردية 
 كاء الجمعية. اختبارات الذ 
  .اختبارات االستعداد المدرسي واألكاديمي 
  .اختبارات التحصيل الدراسي 
 .اختبارات اإلبداع والتفكير اإلبداعي 

 ثالثا : مرحمة االختيار
ويتم في ىذه المرحمة تجميع ومعالجة بيانات ودرجات الطمبة التي حصموا عمييا في المرحمة     

والمقاييس عمييم. وتتم عممية معالجة البيانات ىذه بطريقة عممية الثانية بعد تطبيق االختبارات 
مالئمة تضمن استخراج درجة كمية لكل واحد من المرشحين، وفي ضوء ىذه الدرجات المتجمعة 

(. ويتولى 2119يتم إدراج أسمائيم في قائمة مرتبة في ضوء درجاتيم الكمية اإلجمالية )جروان،
اختيار العدد المطموب من القائمة في ضوء ترتيب درجات  القائمون عمى برامج الموىوبين

الطمبة. وفي بعض الحاالت تشكل لجنة خاصة لمقيام بيذه الخطوة يكون من بين مياميا إجراء 
 مقابالت شخصية لمطمبة الذين قد يتساوون في درجاتيم من أجل المفاضمة بينيم.  

 المعاممة الوالدية: 
اعية غاية في األىمية لما ليا من أ ثر بالغ في تربية الموىوبين فمن ت عد االسرة مؤسسة اجتم     

خالليا يبدأ الطفل بناء عالقاتو مع األخرين، وكذلك ىي اول المؤثرات التي تحيط بالطفل وتسيم 
في تشكيل الجوانب النفسية واالجتماعية والمعرفية لديو فإن لطريقة معاممة الوالدين البنيما األثر 

ى نمو تمك الجوانب كما يكون لتمك األساليب التي يتبعيا الوالدان عند تنشئة ابنيما المباشر عم
األثر المبالغ في تشكيل شخصية الطفل وتشكيل السموك لديو وفق منظومة القيم والمعايير 

 االجتماعية التي يوفرىا الوالدان نقال عن التراث المجتمعي الذي يعيشون.
(، تعريف التنشئة االجتماعية بأنيا تتمثل في اإلجراءات ,041فقد أوردت قناوي )      

واألساليب التي يتبعيا الوالدان في تطبيع أو تنشئة أبنائيم اجتماعيا ، بغرض تحويميم من مجرد 
 كائنات بيولوجية الى كائنات اجتماعية. 

          لطريقة( أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء بأنيا "ا2110كما عرف )مصباح،   
 التي يتعامل بيا الوالدان مع أطفاليم في تفاعميم معيم خالل المراحل المختمفة، وذلك كما 

 يدركيا األبناء".                            
(، بأن المختصين في عمم النفس يشيرون إلى أن أساليب 0414كذلك أوردت )عبد الرؤوف،   

نشئة األبناء، تبدأ من اتجاه عقمي لدى الوالدين وبعدىا تخرج الى المعاممة الوالدية خالل عممية ت
 حيز التنفيذ الفعمي عمى شكل سموك أو أسموب معاممة.
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( إلى تناول العديد من النظريات ميدان المعاممة الوالدية خالل التنشئة 0441أشار)أبوجادو،    
مى أىمية العالقة بين الوالدين األسرية وأثرىا عمى األبناء، فنظرية التحميل النفسي أكدت ع

والطفل في النمو النفسي واالجتماعي خالل السنوات الخمس األولى من عمره وأثرىا في تكوين 
( أن نظرية التعمم االجتماعي ترى أن التطور يحدث عند ,044شخصيتو، كذلك أورد )سيد،

ة مما يكسبيم المعرفة. في األطفال من خالل التقميد ولعب األدوار أثناء عممية التكيف مع البيئ
حين تبين نظرية التفاعل الرمزي أن الفرد يتصور ذاتو من خالل معاممة اآلخرين لو، وأن أثر 

 (.0449المعاممة الوالدية عمى مكونات الشخصية يستمر مدى الحياة كما ورد عند )الخولي،
ألساليب التي تتنوع طبقا  وتتم عممية التنشئة التي يقوم بيا الوالدان من خالل مجموعة من ا    

لمجموعة من العوامل والمحكات، فقد تتمثل تمك العوامل في عدم الثقة ونقص الخبرة وقمة 
          المساندة، فتربية األبناء ليست بالعممية السيمة أو اليسيرة بل يجب عمى اآلباء أن يحاولوا

           ب سميمة ، فالطفل الذي ينشأ فيتقديم كل إمكاناتيم وخبراتيم من أجل تربية أبنائيم بأسالي
بيئة تراعي ميولو وتحقق ذاتو وتشبع حاجاتو تتطور شخصيتو وحالتو النفسية يختمف عن اآلخر 
          الذي ينشأ في جو متسمط يكبح إرادتو ويكون وسيمة التوجيو فيو ىو العنف والعقوبة، فيناك

أن يكون منبوذا  ويعامل  عامل بديمقراطية وبينأسرتو وي فرق في أن يكون الطفل مقبوال  في
 بالتسمط والديكتاتورية.

 أساليب المعاممة الوالدية:
إن المعاممة الوالدية تتباين في أشكاليا وشدتيا من أسرة الى أخرى، وقد تتخذ شكال  أو أكثر    

فراط في فمنيا ما يتصف بالصرامة والقسوة والتسمط والشدة وبعضيا يميل إلى التسامح واإل
التساىل والدالل الزائد، في حين قد يتجو عدد من اآلباء الى اإلىمال والرفض، وقد يتيح 
اآلخرون منيم مجاال لمصراحة والديمقراطية واالستقاللية وأحيانا كثيرة يكون الوالدان متذبذبين في 

 معاممتيما البنيما.
د فييا الطفل، فيتعرض ألساليب مختمفة تبدأ عممية التنشئة االجتماعية منذ المحظة التي يول    

( أن األنماط األساسية لألساليب Baumrind, 1991من التنشئة األسرية، ووصفت بومريند )
 في التنشئة تنقسم إلى أربعة أنماط، ىي: 

 (Authoritarian Parenting Style)أوال : النمط التسمطي 
تقبل المنخفض، ويفرض أحد الوالدين رأيو يوصف الوالدان في ىذا النمط بالضبط المرتفع وال   

عمى اإلبن، وال ييتمون بحاجات أبنائيم ورغباتيم، وأحيانا  تصل األمور إلى تحديد طريقة األكل 
والنوم والدراسة، ويحوالن بينو وبين االستقاللية، وينوبان عنو في تصرفاتو، وقد يمارس الوالدان 

لحاح أو الضرب، وعدم الرضا عن تصرفات األبناء، في سيبل ذلك التيديد، أو الحرمان، أو اإل
وكثرة العقاب. وغالبا  في ىذا النمط ما يكون اإلبن غير واثق من نفسو في أوقات كثيرة، ويشعر 
           بعدم الكفاءة والحيرة وشخصية ضعيفة مذعورة دائما  من السمطة، وغالبا  ما يرتكب األخطاء

  متمكات الغير ويتمفيا، ويشعر بالعداوة، والتطرف في في غياب السمطة، ويتعدى عمى م
المشاعر تجاه اآلخرين، وعدم القدرة عمى إبداء الرأي، ويكون مصدر قمق لممجتمع، عمى عكس 

 النمط الديمقراطي.
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 (Authoritative Parenting Styleثانيا : النمط الديمقراطي )
متوافق الشخصي واالجتماعي يمارس الوالدان ي عد  ىذا النمط من أبرز األنماط، وعامل ميم ل   

من خاللو درجة معتدلة من التحكم، ودرجة عالية من التقبل، أي أنو يقوم عمى الحزم المتصل 
(. 0441بالمين، فحدود كل فرد واضحة وثابتة، ولو حقوق وعميو واجبات يمتزم بيا )شقير، 

بيم، ويتسم ىذا النمط بالتسامح والتقبل  والوالدان يحترمان األبناء ويستشعران حاجاتيم وييتمان
والتشجيع عمى االستقاللية، واستخدام المناقشة والحوار فيما بينيم حول قضايا األسرة، وتتسم 

 األسرة بالدفء والصداقة، وحب االتصال مع بعضيم.
النفس، إن التأثير عمى األبناء يكون في القدرة والتكيف مع المجتمع، والشعور باألمن والثقة ب   

(. وتوفير البيئة النفسية (Camer & Tiller , 2010ونمو االستقاللية، واالندماج مع اآلخرين 
المتسمة باالستقرار العاطفي، ومراعاة حقوق اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسؤولية، والتكفير 

 يد بالمسؤولية.المنطقي، والنجاح في العالقات االجتماعية، والميل لحب المنافسة، والشعور المتزا
 Permissive Parenting Style)ثالثا : النمط المتساىل )

يتصف الوالدان في ىذا النمط بالتقبل والدفء المرتفع، ويمارسان درجة قميمة من الضبط،    
ودرجة قميمة من التحكم، ويعتقد بعض اآلباء أن ىذا األسموب يتيح لمطفل أن يكون مبدعا وواثقا  

و بعض المسؤوليات، ونادرا  ما يعاقبان أو يمنعان الطفل من تحقيق ما يريد، من نفسو، ويحمالن
وال يستخدمان العقاب في ضبط سموك األبناء بل بعض التعميمات، ويفيمانيا لألبناء، ونادرا  ما 
يفرضان السيطرة عمى سموك األبناء، ويعمالن عمى تشجعييم ممارسة سموكات مقبولة اجتماعيا . 

ط يكون األب لينا  واألم محبة، لكن يترك ىذا النمط أثرا سمبيا  عمى األبناء، فال وفي ىذا النم
يوجد أىداف لألبناء يسعون إلى تحقيقيا، وبالتالي اعتمادىم عمى الغير، وتدني رغبتيم في 

 المشاركة األسرية، وكثرة المشكالت األسرية.
 (Neglectful Parenting Styleرابعا : النمط الميمل )

في ىذا النمط ال يقدم الوالدان الرعاية والتقبل، وال يحاوالن التحكم بسموك أبنائيم، أو توجييو،    
ويكون الوالدان غير مباليين باألبناء، وعدم إشباع حاجاتيم الفسيولوجية والنفسية الضرورية، 

مان بتشجيع كالحب والحنان والشرب واألكل والنظافة وغيرىا، وكذلك عدم إثابة الطفل؛ أي ال يقو 
الطفل عمى السموك المرغوب فيو، وال يعاقبانو عمى السموك غير المرغوب، أي أن األم تسخر 
من الطفل، وتقوم بإحباطو بدال  من تشجيعو. ومن آثار ىذا النمط عمى األبناء أنيم يصبحون 
          ذوي شخصيات مترددة وقمقة، ويكون الطفل متخبطا  في سموكو بال قواعد أو حدود واضحة
         بين الصواب والخطأ والواجبات والحقوق، ونتيجة لفقده الحساسية االجتماعية داخل األسرة
يسيل عميو مخالفة القوانين، واالعتداء عمى الغير، ونتيجة إىمال الوالدين الطفل في الصغر فإنو 

حب الذي حرم منو يقوم باالنضمام إلى جماعو أو "شمو"، ويجد مكانتو ويجد فييا العطاء وال
 (.2003)الخطيب وآخرون، 
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 قياس المعاممة الوالدية:
( باألساليب غير 2102يستخدم لقياس المعاممة الوالدية المقاييس الذاتية وعرفيا )الشباطات،   

االختبارية حيث تقدم معمومات نوعية ذات أىمية عن سمات الطمبة الشخصية واالجتماعية 
يوليم واتجاىاتيم وتسمح بإجراء أحكام وتقديرات استنادا  إلى واالنفعالية وطرق تعمميم وم

 مالحظات مقننة لمطالب نفسو. وتضم ىذه المقاييس التالي:
 Parental Observationsأوال: مالحظات الوالدين 

ي عتقد بأن الوالدين لدييم معمومات مفصمة عن عالمات نمو أطفاليم ودافعيتيم وشخصيتيم    
          ين ميرة عن قدرات أطفاليم. وقد توصمت العديد من الدراسات إلى أنوىذا يجعميم مخبر 

              %( 92% إلى 20دقة تصنيف الوالدين ألبنائيم عمى أنيم موىوبين تتراوح ما بين )
(Louis & Lewis, 1992). 

 Teacher's Nominationثانيا: ترشيحات المعمم 
          الطرق لمتعرف إلى األطفال الموىوبين، ومع ذلكتعد ترشيحات المعممين من أشير    

 تشير العديد من الدراسات إلى أن المعممين ضعيفين في التعرف إلى الموىبة خصوصا  في 
حالة األطفال الذين يقعون ضمن ما يسمى بالمجموعات الخاصة لمموىوبين مثل الموىوبين من 

عاقات أو الموىوبين منخفضي التحصيل أقمية ثقافية أو عرقية أو الموىوبين ذوي اال
(Hardaway & Marek-Schroer,1992.) 

 Checklistsثالثا: قوائم الشطب والرصد 
تسيم مالحظة المعممين لطالبيم ضمن سياقات مختمفة في تطوير العديد من قوائم الشطب    

قوائم لجمع دليل والرصد أو استبيانات الخصائص السموكية لمطالب الموىوبين. ويتم استخدام ال
عمى موىبة الطالب جنبا  إلى جنب مع أدوات التقييم واستبيانات االىتمامات األخرى 

 (.2102)الشباطات،
 Rating Scalesرابعا: ساللم التقدير 

وىي مقاييس ي طمب فييا من المعممين أو الوالدين أو أي شخص لو عالقة وثيقة بالطفل تقدير    
لدى ىذا الطفل عمى مد رج يتكون من ثالث أو خمس أو عشر  درجة توفر السمات المقاسة

 (.2102درجات أو غير ذلك بحسب طبيعة المقياس وأىدافو )الشباطات،
 Self-report Scalesخامسا: مقاييس التقدير الذاتي 

وىي مقاييس ي طمب فييا من الطمبة تقدير درجة توفر السمات المقاسة لدييم عمى مد رج    
ث أو خمس أو عشر درجات أو غير ذلك بحسب طبيعة المقياس وأىدافو يتكون من ثال

 (.2102)الشباطات،
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 Motivation and attention Scalesسادسا: مقاييس الدافعية واالىتمام 
يعد االىتمام من االستعدادات الميمة لمتعمم واألداء الجيد ويمكن قياسو بشكل سيل، ومن    

االىتمام مفيدة وخصوصا بالنسبة لممراىقين. أما لألطفال الممكن أن تكون بيانات مقاييس 
الصغار؛ فيمكن استخدام طرق أقل رسمية معيم ألنيم يعرفون الكثير عن الموضوعات التي 
ييتمون بيا فإن مقاييس المعرفة الفعمية في بعض المجاالت سوف توفر معمومات مفيدة عن 

ات األكثر أىمية لمطمبة التي تعمل اىتمامات ىؤالء األطفال، ويتم الحصول عمى السم
 (.2102كاستعدادات لمتعمم بشكل أفضل من خالل تقديرات مالحظين مدربين )الشباطات،

 أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالموىبة:
يخطئ البعض عندما يعتقد بأن األطفال الموىوبون دائما ناجحون في حياتيم، وأنيم ال    

يقات التي تخص بيئاتيم أو عالقاتيم األسرية والمجتمعية بسبب يعانون من مشكالت أو مع
تفوقيم وتميزىم في األداء، غافمين لتأثير تمك المشكالت والمعيقات عمى أداء أولئك األطفال، 
والتي قد تخفض من إنتاجيم أو تقمل إبداعيم، أو قد تفقدىم الحماس في االستمرار باألداء 

يم أحيانا إلى االتجاه السمبي مما يتسبب في تحوليم عن التميز المتميز كما أنو قد يعكس حالت
 أو يقود الى أن تنطفئ موىبتيم.

         ( بأن  األطفال الموىوبين "قم ما 2112( كما ورد في القريطي )wittyوقد أشار ويتي )   
يرجع يجدون الحياة سيمة،.... وأنيم يواجيون متاعب خاصة ال يواجييا الطفل العادي، وال 

معظم ىذه المتاعب الخاصة إلى امتياز أو عبقرية الطفل بقدر ما يرجع إلى موقف اآلخرين منو 
 واستجابتيم لمواىبو".

        ( أن المناخ النفسي لألسرة بما في0412وقد أشار تورانس كما ورد )في الطحان ،   
كاري عند األبناء خالل مراحل ذلك أسموب المعاممة الوالدية لو عالقة بالقدرة عمى التفكير االبت

 العمر المختمفة. 
          وفي دراسة لتقصي العالقة بين طبيعة األسر وأساليب التنشئة المتبعة فييا وعوامل   

نمو شخصية األطفال الموىوبين، وجد أن األطفال الموىوبين الذين ينتمون إلى أسر متماسكة 
         عمى التكي ف والنمو المعرفي وكذلك في  وديمقراطية وأقل صراعات، يكونون أكثر قدرة

  التحصيل الدراسي، إضافة الى ذلك قد بينت الدراسات وجود أثر واضح في تقدير الذات
        لألطفال الموىوبين الذي ينشؤون ضمن أسر ديمقراطية، كما أكدت دراسة أخرى عمى

           وبين القدرة االبتكارية لألبناء موجبة بين أسموب التقبل واالندماج اإليجابي وجود عالقة
 (.0412، الطحان ،2101) الريحاني، 
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( لعينة من الميندسين المعماريين 2110وقد توصل ماكينون كما ورد في دراسة األلوسي )   
المبتكرين، إلى أنيم كانوا يتمتعون أثناء تنشئتيم االجتماعية بقدر كبير من الحرية في اتخاذ 

نيم لم يتعرضوا إلى حماية زائدة أو استبعاد من الوالدين، كما أشار كل القرار واكت شاف بيئتيم، وا 
% من األطفال 22-21( أن مانسبتو 2101( كما أورد الريحاني )0440من روبنسون ونوكل )

الموىوبين يعانون من سوء التكي ف االجتماعي كالعزلة وقمة الزمالء والتوقعات العالية من 
افة إلى قمة الوعي باىتمامات الوالدين بموىبتيم .... الخ. حيث تعود جميع تمك اآلخرين باإلض

 الصعوبات إلى طبيعة وظروف الحياة التي يعيشونيا.
( حول العالقات 2114( كما أوردىا قطناني ) Rim & Lowوقد أوضحت دراسة ريم ولو )   

وىوبين لم يحققوا نجاحا في األسرية وأثرىا عمى مستقبل الطفل الموىوب بأن ىناك أطفاال م
الحياة المدرسية عمى الرغم من تشابو خصائص حياتيم األسرية مع األطفال الموىوبين الناجحين 
، وذلك ألنيم اختمفوا عنيم في العالقات األسرية بين الوالدين حيث تميزت العالقات األسرية 

تسمت العالقات بين الوالدين لدى لمموىوبين الناجحين بالحب والتفاىم والسعادة الزوجية بينما ا
 األطفال الموىوبين الفاشمين بالخالف والمشاجرة واالنفصال وكذلك العالقة بين األبوين واألبناء.

من ىذا المنطمق تدعونا الدراسات االجتماعية إلى التعرف عمى أساليب التنشئة التي يتعرض    
والدية معيم، وتقدير نتائجيا والتعرف عمى إلييا األطفال الموىوبون وتقييم طبيعة العالقات ال

 أثرىا في تنمية مواىبيم.
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

تبرز مشكمة الدراسة من وجود بعض االعتقادات الخاطئة حول األطفال الموىوبين بأنيم     
دائما  ناجحون في حياتيم، وال يعانون من مشكالت أو معيقات تخص بيئاتيم أو عالقاتيم 

ة والمجتمعية بسبب تفوقيم وتميزىم في األداء. غافمين تأثير دور االسرة )أباء، أميات( األسري
واعتبارىا عنصرا  رئيسا  في تربية وتنمية الموىبة والموىوبين وما ليا من نفع عمى الموىوب 
وأسرتو ويمتد ىذا النفع ليشمل المجتمع بأكممو. ويؤدي إغفال دور األسرة إلى خفض إنتاجيم 

قميل من إبداعاتيم وقد يفقدىم الحماس في االستمرار باألداء المتميز مما يؤدي إلى عكس والت
حالتيم إلى االتجاه السمبي وتحوليم عن التميز وانطفاء موىبتيم. وقد يعود ذلك لعدة أسباب من 

دى ضمنيا أسموب المعاممة الوالدية الذي قد ينعكس سمبيا  عمى أداء األبناء وبذلك تشكمت رغبة ل
الباحث في العودة الى األدب التربوي السابق ودراسة أساليب المعاممة الوالدية التي يتعرض ليا 
الموىوبين وتقييم طبيعة العالقات الوالدية معيم، والتعرف عمى أثرىا في تربية وتنمية ومواىبيم. 

 وبالتحديد تتمخص مشكمة الدراسة الحالية باإلجابة عن األسئمة التالية:
 ليب المعاممة الوالدية السائدة لدى الطمبة الموىوبين في مدينة جدة؟ما أسا (0
 ىل تختمف أساليب المعاممة الوالدية لمطمبة الموىوبين باختالف الجنس؟ (2
 ىل تختمف أساليب المعاممة الوالدية لمطمبة الموىوبين باختالف المرحمة التعميمية؟  (,
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 أىداف الدراسة:
لدية المتبعة مع األبناء الموىوبين من طالب وطالبات التعرف عمى أساليب المعاممة الوا (0

 المرحمتين المتوسطة والثانوية.
التعرف عمى الفرق في أساليب المعاممة الوالدية )األب، األم( بين طالب وطالبات المرحمة  (2

 المتوسطة والثانوية الموىوبين تبعا لمتغير المرحمة الدراسية.
ة الوالدية )األب، األم( بين طالب وطالبات المرحمة التعرف عمى الفرق في أساليب المعامم (,

 المتوسطة والثانوية الموىوبين تبعا لمتغير الجنس.
 أىمية الدراسة:

تأتي أىمية ىذه الدراسة من أىمية موضوع الموىبة والموىوبين ورعايتيم وتبرز من خالل     
 األمور التالية: 

الموىوبين لندرة الدراسات والبحوث التي تناولت إثراء المكتبة العربية في مجال رعاية الطمبة  (0
 أساليب المعاممة الوالدية لدى الموىوبين. 

التعرف عمى أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين، ومحاولة فيم مشاعر الطالب  (2
الموىوب لمساعدتو في تحقيق الصحة النفسية والرضا الشخصي واالستمرار باألداء المتميز 

 و من التكيف مع المجتمع.وتمكين
شراك  (, تساعد نتائج ىذه الدراسة أخصائي التربية الخاصة والمرشدين في إعداد برامج لألسرة وا 

المعممين فييا تعمل عمى مساعدة أباء وأميات األطفال الموىوبين في كيفية التعامل مع 
تحديات التي تواجييم، أبنائيم بما ينمى قدراتيم ومواىبيم، ليستطيعوا التعامل والتعايش مع ال

 والعمل عمى توفير بيئة مناسبة لمطالب الموىوب.
 مصطمحات الدراسة:

 -تشمل الدراسة عمى المصطمحات األتية:   
 Parental Rearing Stylesأساليب المعاممة الوالدية 

شئة ( بأنيا اإلجراءات والطرق التي يتبعيا الوالدان في التطبيع والتن,211عرفيا )الجبالي،    
 االجتماعية، وتؤثر سمبا  أو إيجابا  في تربية األطفال.

 Giftedموىوب 
ىو كل من يمتمك قدرة استثنائية أو استعداد فطريا  غير عادي في مجال أو أكثر من    

المجاالت العقمية واإلبداعية واالجتماعية االنفعالية والفنية، وذلك بداللة أدائو عمى اختبار أو 
ت الذكاء أو االستعداد واإلبداع والقيادة وغيرىا بحيث يضع أداؤه ضمن أعمى أكثر من اختبارا

 (.2111% من أقرانو في المجتمع )المدرسي( أو مجتمع المقارنة الذي ينتمي إليو )جروان، 2
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 التعاريف اإلجرائية
 Parental Rearing Stylesأساليب المعاممة الوالدية 

المفحوص عمى مقياس أساليب المعاممة الوالدية المستخدم وتتمثل بالدرجة التي يحصل عمييا    
 (.2102في ىذه الدراسة المع د من قبل سميمان)

 Gifted Studentالطمبة الموىوبون    
ىم الطمبة الموىوبون أكاديميا ألسر تضم واحدا  أو أكثر من أولئك األطفال الذين تم اختيارىم    

ت الخاصة برعاية الطمبة الموىوبين )موىبو( في السعودية. وفق معايير وزارة التعميم أو المؤسسا
والذين تم تصنيفيم رسميا  بأنيم موىوبون، وتم التحاقيم بالمدارس الخاصة برعاية 

 الموىوبين)الفيصمية( في جدة.
 حدود الدراسة:

 الحدود المكانية: -أ 
 دينة جدة.( في م021طبقت ىذه الدراسة عمى عينو من الطمبة الموىوبين عددىم )     

 الحدود الزمانية: -ب 
 ىـ.09,4-ىـ 09,1طبقت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 الحدود الموضوعية: -ج 
ترتبط دقة نتائج ىذه الدراسة بمدى شمولية أداة الدراسة المستخدمة ومستوى التطبيق ليا       

 في الميدان.
 :الدراسات السابقة 
( بإجراء دراسة ىدفت الى استقصاء أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا 2100قام السباتين ) -0

بدافعية اإلنجاز والتكي ف المدرسي لدى الطمبة الموىوبين وأقرانيم العاديين في األردن. 
( طالبا  وطالبة من مستوى الصف التاسع األساسي، 91,وتكونت عينة الدراسة من )

اممة الوالدية ومقياس دافعية اإلنجاز، ومقياس التكي ف واستخدم الباحث مقياس أساليب المع
المدرسي. كأدوات لمدراسة، وأظيرت نتائج الدراسة أن متوسطات أساليب المعاممة الوالدية 
جاءت متفاوتة في جميع األساليب، وجاء األسموب االستقاللي في المرتبة األولى بالنسبة 

(، وجاء األسموب التسمطي %1222نسبة )( وجاء األسموب الديموقراطي ثانيا  ب2121%)
 (.%4.9(، وجاء األسموب الرفضي في المرتبة األخيرة وبنسبة )% 21ثالثا  وبنسبة )
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(، بإجراء دراسة ىدفت الى التعرف عمى أساليب المعاممة 2102وقامت فاطمة المدني ) -2
ب المعاممة الوالدية من وجية نظر الموىوبين/الموىوبات، والتعرف عمى الفروق في أسالي

الوالدية )األب / األم( تبعا  لكل من متغير الجنس والمرحمة التعميمية )متوسط/ثانوي(. 
( طالب/طالبة من الموىوبين. واستخدمت الباحثة مقياس 10وتكونت عينة الدراسة من )

(، وأظيرت نتائج الدراسة وجود تأ ثير 0411أساليب المعاممة الوالدية من إعداد النفيعي )
ير الجنس عمى أساليب المعاممة الوالدية عدا أسموب سحب الحب )األم(. وقد جاءت لمتغ

الفروق لصالح الذكور في األسموب العقابي لألب واألم، وفي أسموب االرشاد والتوجيو لألب 
واألم، في حين جاءت الفروق لصالح اإلناث في أسموب سحب الحب لألب. كما أظيرت 

التعميمية عمى متغيرات أساليب المعاممة الوالدية، عدا أسموب  وجود تأ ثير لمتغير المرحمة
االرشاد والتوجيو لألب واألم. وجاءت الفروق لصالح المرحمة الثانوية في األسموب العقابي 
لألب واألم، ولصالح المرحمة المتوسطة في أسموب سحب الحب لألب واألم. كما أظيرت 

              التعميمية عمى بعض المتغيرات التابعة، وجود تأثير لمتفاعل بين الجنس والمرحمة
وىي متغيرات األسموب العقابي لألم واألب، وأسموب سحب الحب لألم، ولم يوجد تأثير 
لمتفاعل بين الجنس والمرحمة التعميمية عمى أسموب سحب الحب لألب، وكذلك أسموب 

 االرشاد لألب واألم. 
سة ىدفت إلى التعرف عمى أساليب المعاممة الوالدية ( بإجراء درا2102وقام قيس عصفور )  -,

وعالقتيا بالموىبة لدى أطفال الروضة الموىوبين في مدينة الطائف، وتكونت العينة من 
( طفال  وطفمة من أطفال الروضة الموىوبين وقد استخدم الباحث مقياس أساليب 21)

ىوبين، ومقياس أساليب المعاممة المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء ألطفال الروضة المو 
الوالدية كما يدركيا اآلباء ألطفال الموىوبين، واختيار القدرة مع التفكير. وأظيرت نتائج 
             الدراسة وجود فروق جوىرية في أساليب المعاممة الوالدية ألبنائيم الموىوبين في 
)أسموب الديمقراطية في المعاممة وأسموب التقبل( من جانب معاممة األب كما يدركيا أطفال 
الروضة الموىوبين، وىذه الفروق تكون لصالح األبناء الموىوبين اإلناث عنو لدى األبناء 
الموىوبين الذكور، كما توجد فروق جوىرية في أسموب الحماية الزائدة من جانب معاممة 

كيا األبناء الموىوبين، وىذه الفروق لصالح األبناء الموىوبين الذكور عن األب كما يدر 
األبناء الموىوبين اإلناث. وكذلك وجود فروق جوىرية في أساليب المعاممة الوالدية الموجبة 

أسموب التقبل(، حيث  –من جانب األم كما يدركيا األبناء )أسموب الديمقراطية في المعاممة 
األبناء الموىوبين الذكور عن األبناء الموىوبين اإلناث، وعدم وجود كانت الفروق لصالح 

فروق جوىرية في أساليب معاممة اآلباء واالميات السالبة كما يدركيا اآلباء واالبناء عمى 
أسموب اثارة األلم -أسموب القسوة-أسموب التذبذب في المعاممة –)أسموب الحماية الزائدة 

أسموب اإلىمال( فيي غير دالة. كذلك وجود فروق -معاممةأسموب التفرقة في ال-النفسي
جوىرية في أساليب المعاممة الوالدية الموجبة كما يدركيا اآلباء ألبنائيم الموىوبين في 
استجابة األميات لألساليب الموجبة وىذه الفروق كانت لصالح الموىوبين الذكور عنو لدى 

 األبناء الموىوبين اإلناث.
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(، بإجراء دراسة ىدفت لمعرفة أساليب الوالدية كما يدركيا 2109لرحيم )وقام نجدة عبد ا -9
األبناء وعالقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية بمرحمة األساس، في كمية الخرطوم شرق، 

( من المدارس الخاصة بمرحمة األساس بمنطقة الخرطوم شرق وتم 221وتكونت العينة )
اليب المعاممة الوالدية الذي اقتبس من مقياس أنور اختيارىا عشوائيا . واستخدم مقياس أس

رياض وعبد العزيز المغيصيب ومقياس موفق محمود كأداة لجمع المعمومات، وأظيرت 
           النتائج تميز أساليب المعاممة لألب بالوسطية المرتفعة، بينما تميز كل من أسموب

)التسامح، التسمط( بالوسطية المنخفضة،  )الحماية الزائدة، اإلىمال( لألب باالرتفاع، وأسموب
           أما أساليب معاممة األم فتميزت بالسوطية المنخفضة، بينما تميز كل من أسموب

 )الحماية الزائدة، اإلىمال( لألم باالرتفاع، وأسموب )التسامح، التسمط( لألم بالسمبية.
تعرف عمى العالقة بين أساليب ( بإجراء دراسة ىدفت إلى ال2109وقد قامت مريم الفييدي ) -2

المعاممة الوالدية واألمن النفسي كما يدركيا الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة، وتكمل من 
( طالبا ، 029الدراسة الى مجتمع الدراسة من طالب المدرسة الفيصمية لمموىوبين وعددىم )

ه، وقامت الباحثة بإعداد ( طالبة بمدينة جد92وطالبات مدرسة الموىوبات األولى وعددىم )
( فقرة واستخدمت مقياس زينب 21وتطوير استبيانو أساليب المعاممة الوالدية اشتممت عمى )

 شقير لألمن النفسي، وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة 
وجود عالقة ارتباط عكسية بين كل من أساليب المعاممة الوالدية والمتمثمة في كل من      

موب التفرقة، وأسموب التذبذب، وأسموب التحكم والسيطرة، وأسموب الحماية الزائدة واألمن أس
(. وأيضا وجود النفسي لدى عينة الذكور ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ية، عالقة ارتباطية طردية بين كل من أساليب المعاممة الوالدية والمتمثمة في كل من المعاممة السو 
وأسموب االىتمام بالموىوبين واألمن النفسي لدى عينة الذكور ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(. ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين كل من أساليب المعاممة الوالدية داللة )
إلناث والمتمثمة في كل من أسموب التفرقة، وأسموب التذبذب، والشعور باألمن النفسي لدى عينة ا

(. وأيضا وجود عالقة ارتباطية طردية بين ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
كل من أساليب المعاممة الوالدية والمتمثمة في كل من المعاممة السوية، وأسموب االىتمام 

لة بالموىوبين والشعور باألمن النفسي لدى عينة اإلناث ذات داللة إحصائية عند مستوى دال
(. وعدم وجود عالقة ارتباطية بين كل من أساليب المعاممة الوالدية والمتمثمة في )

كل من أسموب التحكم والسيطرة وأسموب الحماية الزائدة واألمن النفسي لدى عينة اإلناث عند 
ممة (. ووجود عالقة ارتباطية عكسية بين كل من أساليب المعامستوى داللة )

الوالدية المتمثمة في كل من أسموب التفرقة، وأسموب التذبذب، وأسموب التحكم والسيطرة، وأسموب 
الحماية الزائدة واألمن النفسي لدى العينة الكمبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ية (. وأيضا وجود عالقة ارتباطية طردية بين كل من أساليب المعاممة الوالد)
والمتمثمة في كل من أسموب السوية، وأسموب االىتمام بالموىوبين واألمن النفسي لدى العينة 

 (.الكمية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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( بإجراء دراسة ىدفت الى التعرف عمى أساليب المعاممة 2102وقامت إيمان أحمد )   -2
( ابن وابنة من ,24بناء، وتكونت عينة الدراسة من )الوالدية وأثرىا عمى جودة الحياة لأل

مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة، واستخدمت الباحثة استمارة البيانات العامة لألسرة 
واستبيان أساليب المعاممة الوالدية، واستبيان جودة الحياة من إعدادىا كدورات لمدراسة، 

حصائية بين أساليب المعاممة السوية مع وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إ
 -حجم األسرة -مدة الزواج -تعميم األب واألم -سن األبناء -متغيرات الدراسة ) جنس األبناء

الدخل الشيري لألسرة(. وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الغير سوية 
-حجم األسرة-مدة الزواج-األمتعميم األب و -سن األبناء-ومتغيرات الدراسة )جنس األبناء

 الدخل الشيري لألسرة(.
( بإجراء دراسة ىدفت الى الكشف عن أساليب المعاممة الوالدية 2102وقامت فاتن سميمان ) -9

وعالقتيا بالتشوىات المعرفية لدى عينة من طمبة المدارس الثانوية في منطقة الجميل األسفل. 
بة من طمبة الصفوف العاشر واألول الثانوي ( طالبا  وطال200وتكونت عينة الدراسة من )

والثاني ثانوي، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية. واستخدام مقياس أساليب المعاممة 
( فقرة، وأظيرت 9,( فقرة، ومقياس التشوىات المعرفية المكونة من )21الوالدية المكونة من )

 ليب المعاممة الوالدية شيوعا .نتائج الدراسة األسموب الديموقراطي ىو أكثر أسا
(، بإجراء دراسة ىدفت لمتعرف عمى أساليب المعاممة الوالدية 2102قامت سعدى أبوكيف ) -1

وعالقتيا بجودة الحياة لدى الموىوبين بوالية الخرطوم، وتكون مجتمع البحث من الموىوبين 
ناثا  بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم بمغ حجم الع ( طالب وطالبة تم 212ينة )ذكورا  وا 

اختيارىا بالطريقة الصدفية، واستخدمت الباحثة برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
(Spss  لجمع البيانات ، وأظيرت النتائج تميز أساليب المعاممة الوالدية لألطفال الموىوبين )

 بوالية الخرطوم باإليجابية.
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن بعضيا اقتصر ىدفيا عمى التعرف عمى    
( ، ودراسة قيس 2109أساليب المعاممة الوالدية عند الموىوبين كما في دراسة مريم الفييدي )

( ، وىذا 2102( ، ودراسة سعدى أبو كيف )2102( ، ودراسة فاطمة المدني )2102عصفور )
الحالية ، وبعضيا اقتصر عمى فئة العاديين كما في دراسة فاتن سميمان  ما ىدفت اليو الدراسة

( ، وبعضيا اقتصر عمى فئة الطفولة المتأخرة كما في 2102( ، ودراسة إيمان أحمد )2102)
( مقارنة أساليب 2100( ، في حين تناولت دراسة السباتين)2109دراسة نجدة عبدالرحيم)

 من جية والعاديين من جية أخرى. المعاممة الوالدية بين الموىوبين
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من جانب ثان فقد تراوحت المتغيرات المشتقة التي تناولتيا الدراسات السابقة عمى الجنس     
والمستوى الدراسي أو العمر الذي اختمف من دراسة ألخرى، فركزت بعضيا عمى فئة الطفولة 

في حين ركزت أخرى (، 2109(، ودراسة نجدة عبد الرحيم )2102مثل دراسة قيس عصفور)
(، وركزت 2102عمى فئة الموىوبين والموىوبات المراىقين كما في دراسة فاطمة المدني )
ناث كما في دراسة مريم الفييدي ) (، ودراسة 2109دراسات أخرى عمى فئة الموىوبين ذكورا  وا 

 . (، وىو ما ركزت عميو الدراسة الحالية2102(، ودراسة سعدى أبوكيف )2100السباتين )
أما فيما يتعمق باألداة المستخدمة فقد استخدمت بعض الدراسات أداة أساليب المعاممة الوالدية    

(، ودراسة 2102بجانب أدوات أخرى وتأثيرىا عمى الموىوبين كما في دراسة فاتن سميمان )
(، واستخدمت 2100(، ودراسة السباتين )2109(، ودراسة مريم الفييدي )2102إيمان أحمد )

(، في حين spss( برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )2102اسة سعدى أبوكيف)در 
(، 2102اقتصرت دراسات عمى مقياس أساليب المعاممة الوالدية كما في دراسة فاطمة المدني )

(، وىذا ما استخدمتو الدراسة 2109( ودراسة نجدة عبد الرحيم )2102ودراسة قيس عصفور )
 البيانات وتحميميا.  الحالية في جمع

كما تجدر اإلشارة الى أن الباحث استفاد من الدراسات السابقة في تحديد وصياغة مشكمة    
الدراسية وكذلك األدب النظري لتمك الدراسات باإلضافة الى تحديد موقع الدراسة الحالية من 

 ت أخرى في ىذا المجال.الدراسات السابقة ومقارنتيا معيا وأن تكون ىذه الدراسة انطالقو لدراسا

 :الطريقة واإلجراءات
 أوال: منيجية الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في     
مدينة جدة والفروق في تمك الدرجة تبعا  لمتغيرات الدراسة، ولتحقيق غايات الدراسة الحالية تم 

 لوصفي، ألنو يتناسب مع طبيعة الدراسة وأىدافيا.اتباع المنيج ا
 ثانيا: مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطمبة الموىوبين في مدينة جدة في المرحمة الثانوية   
 ( يبين توزيعيم حسب متغيري المرحمة التعميمية والجنس.0والمتوسطة، والجدول )
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 مع الدراسة حسب الجنس والمرحمة التعميمية( أعداد الطمبة الموىوبين لمجت2جدول )

 مستويات المتغير
  الجنس

 اناث ذكور المجموع

 المرحمة التعميمية
 22, 0,4 012 المتوسطة
 1,, 029 200 الثانوية

 ,22 222 49, المجموع

 تتألف عينة الدراسة الحالية مما يمي:ثالثا: عينة الدراسة: 
( طالبا  وطالبة، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية 1,عددىا )والتي بمغ العينة االستطالعية:  .0

 وتم تطبيق أداة الدراسة عمييم بيدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة.
( من الطمبة الموىوبين بمدينة جدة، والذين تم 021: وتكونت من )عينة الدراسة الرئيسية .2

( 1,في المرحمة المتوسطة، و) ( طالب موىوب1,اختيارىم بالطريقة العشوائية، بواقع )
( 1,( طالبة موىوبة في المرحمة المتوسطة، و)1,طالب موىوب في المرحمة الثانوية، و)

تبعا  لمتغيرات الدراسة )جنس ( يبين توزيعيم 2طالبة موىوبة في المرحمة الثانوية. والجدول )
 الطمبة والمرحمة التعميمية(.      

 ين لعينة الدراسة حسب الجنس والمرحمة التعميمية( أعداد الطمبة الموىوب1جدول )

  الجنس مستويات المتغير
 اناث ذكور المجموع

 21 1, 1, المتوسطة المرحمة التعميمية
 21 1, 1, الثانوية

 021 21 21 المجموع

 رابعا : أداة الدراسة:
  لدية لدى الطمبةتتكون أداة الدراسة الحالية من مقياس درجة أساليب المعاممة الوا      

(، حيث 2102تم االستفادة من الدارسات السابقة مثل دراسة فاتن سميمان ) حيثالموىوبين ، 
وضعت فقرات المقياس في صورتو األولية، وفيما يمي عرض لدالالت الصدق والثبات التي تم 

 استخراجيا لممقياس.
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 صدق المقياس: حيث تم استخراج انواع الصدق التالية: 22
( م حك مين 9لمتحقق من صدق المقياس، تم  عرضو بصورتو األولي ة عمى ) حكمين:صدق الم 2 أ

من ذوي االختصاص في مجال التربية الخاصة وعمم النفس ، حيث طمب منيم إبداء رأييم في 
مدى مالءمة األبعاد التي ضم يا المقياس ومدى مالءمة الفقرات لتمك األبعاد ومدى مالءمة 

اليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في مدينة جدة. وقد تم الفقرات لقياس درجة أس
اعتماد اتفاق المحك مين عمى صالحي ة الفقرات، وتم  تعديل صياغة بعض الفقرات استنادا  إلى 

 آراء المحك مين.
ولغايات استخراج صدق البناء لممقياس الحالي تم تطبيق المقياس عمى العينة  صدق البناء . ب

           حيث تم حساب معامل االرتباط بين( طالبا  وطالبة ، 1,عية المكونة من )االستطال
          ( والذي يبين,درجة كل فقرة من الفقرات مع البعد الذي تنتمي إليو كما في جدول )

أن  معامالت االرتباط بين الفقرات واألبعاد التي تنتمي إلييا جميعيا مناسبة ودالة عند 
، ويشير ذلك إلى تحقق معيار الصدق البنائي في المقياس وبالتالي ( ≤ 1.12) مستوى 

درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في ي عطي الثقة في استخدامو لقياس 
 .محافظة جدة

درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة ( معامالت االرتباط بين فقرات مقياس 1جدول )
 (10مع الدرجة الكمية لممقياس )ن= في مدينة جدة الموىوبين 

 المقياس الفقرة التسمطي الفقرة

1 .484** 00 .605** 
2 .231* 02 .736** 
3 .299** 0, .684** 
4 .304** 09 .657** 
5 .299** 02 .427** 

 التساىمي الفقرة الديمقراطي الفقرة

6 .414** 0 .276** 
7 .442** 2 .426** 
8 .358** , .269** 
9 .403** 9 .395** 
10 .218* 2 .141* 

 (α ≤ 0202** دال عند )                          (    α ≤ 0202* دال عند )
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 ثبات المقياس:  12
ولغايات الدراسة الحالية تم تطبيق المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية وعددىا 

دام طريقة كرونباخ الستخراج معامل ألفا لمثبات حيث تم حساب الثبات باستخ( طالبا  طالبة  1,)
وقد بمغت القيم التي تم التوصل إلييا وفق تطبيق المعادلة عمى بيانات العينة االستطالعية 

( لألسموب التسمطي والديمقراطي والتساىمي عمى 1.14( و),1.1( و)1.12لممقياس القيم )
 التالي يمكن استخدام المقياس.التوالي وىي قيم مرتفعة  وتحقق الثبات لممقياس وب

معيار الحكم عمى درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في  12
 مدينة جدة:

لمحكم عمى درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في مدينة جدة، قام 
 نحو التالي:الباحث بحساب الوزن النسبي لبدائل االستجابة عمى فقرات المقياس عمى ال

 طول الفئة= المدى/ عدد الفئات. -
          المدى= الفرق بين أكبر وأصغر درجة )درجة بديل االستجابة( / عدد بدائل االستجابة  -

 عمى الفقرة. 
 .1.11= 2( / 2-0المدى = ) -

وبالتالي يكون الحكم عمى درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في  
 (:9وفق المتوسطات الحسابية كما في جدول ) مدينة جدة
( الحكم عمى درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين وفق المتوسطات 4جدول )

 الحسابية

 درجة أساليب المعاممة الوالدية المتوسطات الحسابية م

 منخفضة جدا   0.1أقل من  – 0 0
 منخفضة 2.2أقل من  – 0.1 2
 متوسطة 9., _ أقل من 2.2 ,
 مرتفعة 9.2أقل من  – 9., 9
 مرتفعة جدا 2 – 9.2 2

  خامسا : خطوات الدراسة:
 تم اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد الدراسة الحالية:

مراجعة أدب الدراسات السابقة والكتب المتعمقة بدرجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة  .0
 م اختيار مشكمة الدراسة وأىدافيا.الموىوبين في محافظة جدة حيث ت

تطوير أداة الدراسة وىي مقياس درجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في  .2
 مدينة جدة.
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أخذ موافقة قسم التربية الخاصة في جامعة الباحة، ومخاطبة إدارة التعميم في مدينة جدة  .,
 لتطبيق أدوات الدراسة.

بات لممقياس بعرضو عمى المحكمين وتطبيقو عمى العينة استخراج دالالت الصدق والث .9
 االستطالعية.

 تطبيق األداة عمى عينة الدراسة الرئيسية. .2
 تفريغ البيانات عمى الحاسوب، وتحميميا احصائيا . .2
 استخراج النتائج وكتابة تقرير البحث ومراجعتو. .9

 سادسا : األساليب االحصائية المستخدمة:
 ت.النسب المئوية والتكرارا 
 .معامالت االرتباط ومعادلة كرونباخ ألفا 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت 

 :عرض النتائج ومناقشتيا
لمتعرف عمى درجة  التحميل اإلحصائي لمدراسة الميدانية نتائج عرض القسم ىذا في تم

لتعرف عمى مدى وجود فروق أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين في مدينة جدة، وا
ذات داللة إحصائية عمى المقياس تعزى لمتغيرات الدراسة، وفيما يمي عرضا  لمنتائج ومناقشتيا 

 وفق ترتيب األسئمة في الدراسة.
النتائج المتعمقة بالسؤال األول ونصو: ما أساليب المعاممة الوالدية السائدة     

 لدى الطمبة الموىوبين في مدينة جدة؟
جابة عمى ىذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لال

( أن 2لفقرات مقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين حيث يظير جدول )
بمتوسط حسابي ىو االسموب السائد في المعاممة الوالدية لمطمبة الموىوبين االسموب التساىمي 

ة مرتفعة جدا ، يميو في المرتبة الثانية األسموب الديمقراطي بمتوسط حسابي ( ودرج4,.9مقداره )
( ودرجة مرتفعة ، يميو في المرتبة الثالثة األسموب التسمطي بمتوسط حسابي مقداره 41.,مقداره )

( 9.21( إلى )19.,( ودرجة مرتفعة . وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات من )20.,)
لى مرتفعة جدا . وقد كانت أعمى درجة لفقرات المقياس الفقرة الثامنة عشرة" وبدرجة متوسطة إ

يتصف والداي بعدم مقدرتيما عمى تنظيم األمور داخل األسرة"، بينما جاءت الفقرة العاشرة 
 (. 2"أصارح والدي  بمشاكمي الخاصة" في المرتبة األخيرة كما في جدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

311 
   2910  ديسمرب  - جزء ثاني-الثاني عشر     العدد -  33  اجمللد 

 

افات المعيارية وترتيب درجة أساليب المعاممة الوالدية ( المتوسطات الحسابية واالنحر 2جدول )
 (210لدى الطمبة الموىوبين )ن=

المتوسط  الفقرة م 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة    19 1.15 3.11 يغضب والداي عندما أخمفيما الرأي 1
 رتفعة  جدا  م  12 1.12 3.94 يقوم والداي بمعاقبتي لعدم تحقيق طموحاتيما 2
 متوسطة    17 1.13 3.37 يتدخل والداي في تحديد أوقاتي. 3
 متوسطة    18 1.19 3.20 يجبرني والداي عمى تنفيذ ما يريدان مني. 4
 مرتفعة  جدا    4 1.04 4.44 يستغل والداي األخطاء التي أقع فييا لمصمحتيما الشخصية. 5

 مرتفعة     - 1.13 3.61 االسموب التسمطي 
 مرتفعة  جدا    5 0.96 4.41 أشعر بمحبة والدي  من حديثيما معي. 6
 مرتفعة    10 0.99 4.05 يناقشني والداي بأخطائي 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
 متوسطة    20 1.29 3.04 والدي  بمشاكمي الخاصة أصارح 10
 مرتفعة    13 1.16 3.88 أتبادل الرأي مع والدي  في أمور األسرة 11
 مرتفعة  جدا    6 1.04 4.25 يقوم والدي بتعزيز الشعور بالمسؤولية لدي   12
 مرتفعة    15 1.02 3.53 يتفيم  والداي مخالفتي ليما الرأي 13
 مرتفعة    14 1.34 3.72 التحي ز ألحد األبناء عمى حساب األخر يتجنب والداي 14
 مرتفعة  جدا    3 0.73 4.50 يعمل والداي عمى تحقيق اآللفة داخل األسرة 15

يسمح لي والداي أن أتخذ قرارات تتعمق في أموري الخاصة  16
 متوسطة    16 1.06 3.37 دون تدخل أو توجيو منيما

 مرتفعة     - 1.06 3.90 االسموب الديمقراطي 
 مرتفعة  جدا    2 0.87 4.55 تتسم قرارات والدي  بعدم المسؤولية والالمباالة  17
 مرتفعة  جدا    1 0.77 4.58 يتصف والداي بعدم مقدرتيما عمى تنظيم األمور داخل األسرة 18
 مرتفعة  جدا    9 1.09 4.17 ييمل والداي مشاكمي الخاصة مع أخوتي في البيت 19
 مرتفعة  جدا    7 0.89 4.24 ال يقوم والداي بتوجيو سموكي أو التدخل بما أفعل 20

 مرتفعة  جدا    - 0.90 4.39 االسموب التساىمي 

وقد تعود ىذه النتيجة الى عدم جدية أفراد عينة الدراسة في تعبئة البيانات عمى الفقرات،      
طي والديمقراطي متعاكستان، فإذا ارتفع تقدير ذلك أن من المتوقع أن تكون النتائج عمى التسم

االسموب الديمقراطي، ينخفض كال من التسمطي والتساىمي، ومع ذلك يمكن أن نعزو الدرجة 
          المرتفعة عمى النمط التساىمي كونيا تعكس الثقافة السائدة التي تميل الى التساىل في

ة ليم، خاصة عند انشغال الوالدين عنيم، كما أن التعامل مع األبناء وعدم تقديم التغذية الراجع
        النمط التسمطي أيضا  يعبر عن بعض جوانب ثقافية تفرض عمى األبناء أن يطيعوا اآلباء 

 طاعة عمياء. 
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(، وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة 2100وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة مع دراسة السباتين )     
(، 2102(، ودراسة قيس عصفور)2109نجدة عبد الرحيم ) (، ودراسة2100إيمان أحمد )

(، 2102(، ودراسة فاتن سميمان )2109(، ودراسة مريم الفييدي)2102ودراسة فاطمة المدني )
 (.2102ودراسة سعدى أبوكيف)

ىل تختمف أساليب المعاممة الوالدية لمطمبة  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ونصو:     
 ف جنسيم؟الموىوبين باختال

ولإلجابة عمى ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
( حيث يشير 2لدرجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين كما ىو موضح في جدول )

إلى وجود فروق ظاىرية في تمك المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك الفروق تم 
خدام اختبار )ت( لمعينات المستقمة والذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في است

           متوسطات مقياس أساليب المعاممة الوالدية لصالح الطالبات الموىوبات في أسموبي
)التسمطي والديمقراطي(، ووجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح الذكور في أسموب المعاممة 

 ساىمي. الوالدية الت
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة أساليب المعاممة 6جدول )

 الوالدية لدى الطمبة الموىوبين تبعا  لمتغير جنس الطمبة

المتوسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اختبار ت اختبار ليفين
 الداللة حريةدرجات ال قيمة ت الداللة قيمة ف

 التسمطي
 4.05 16.78 60 ذكور

1.469 .228 -3.745 118 .000 
 3.38 19.33 60 إناث

 الديمقراطي
 6.84 41.73 60 ذكور

.023 .879 -1.978 118 .050 
 6.35 44.12 60 إناث

 التساىمي
 2.12 18.07 60 ذكور

3.574 .061 -2.423 118 .017 
 2.60 17.02 60 إناث

وتعود ىذه النتائج الى اختالف ظروف التنشئة االسرية بين الذكور واالناث، بحيث جاء نمط     
المعاممة الوالدية، حيث نجد ان النمط التسمطي والديمقراطي مرتفع لدى االناث وىي انماط سائدة 

النمط  لدى االسر في التعامل مع بناتيم، بينما نجد ان النمط الشائع أكثر لدى الذكور ىو
 التساىمي وىذا يعبر عن طبيعة الثقافة السائدة لدى االسر بالتساىل مع الذكور.

(، ودراسة 2102(، ودراسة قيس عصفور)2102وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة إيمان أحمد )     
(، ودراسة فاتن 2102(، وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة سعدى أبوكيف)2102فاطمة المدني)

(، ومريم 2109(، ودراسة نجدة عبد الرحيم)2100ودراسة السباتين)(، 2102سميمان)
 (.2109الفييدي)
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ىل تختمف أساليب المعاممة الوالدية لمطمبة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ونصو: 
 الموىوبين باختالف المرحمة التعميمية؟

معيارية ولإلجابة عمى ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
  ( حيث9لدرجة أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين كما ىو موضح في جدول )

يشير إلى وجود فروق ظاىرية في تمك المتوسطات، ولمتأكد من وجود داللة إحصائية لتمك 
الفروق تم استخدام اختبار )ت( لمعينات المستقمة والذي يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

ائية في متوسطات مقياس أساليب المعاممة الوالدية لدى الطمبة الموىوبين تعزى لممرحمة إحص
 التعميمية لمطمبة. 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجة أساليب المعاممة 7جدول )
 الوالدية لدى الطمبة الموىوبين تبعا  لمتغير المرحمة التعميمية

مة المرح البعد
المتوسط  العدد التعميمية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 اختبار ت اختبار ليفين

درجات  قيمة ت الداللة قيمة ف 
 الداللة الحرية

 3.97 17.63 60 الثانوية 238. 118 1.187 803.  062. 3.88 18.48 60 المتوسطة التسمطي

 6.60 41.98 60 الثانوية 123. 118 1.554 922. 010. 6.68 43.87 60 المتوسطة الديمقراطي

 2.68 17.10 60 الثانوية 045. 118 2.024 014. 6.288 2.06 17.98 60 المتوسطة التساىمي

وتفسر ىذه النتيجة بأنيا تتماشى مع واقع الحال فالمعاممة الوالدية ال تتغير النظرة الييا     
عود ىذه النتيجة الى عدم اختالف الواقع االسري لدى االفراد نتيجة عامل العمر، وربما أيضا ت

 عينة الدراسة سواء كانوا بالمرحمة المتوسطة او الثانوية.
(، 2102(، ودراسة سعدى أبوكيف)2102وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة فاطمة المدني)    

(، ومريم 2109(، ودراسة نجدة عبد الرحيم)2100(، ودراسة السباتين)2102وفاتن سميمان)
 (.2102(، ودراسة قيس عصفور)2102(، ودراسة إيمان أحمد)2109الفييدي)
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 التوصيات:
رشادية ألسر الطالب الموىوبين، لتوعيتيم بسوء  .0 العمل عمى إقامة دورات وبرامج توعوية وا 

 النمط التسمطي والتساىمي في التعامل مع االبناء وانعكاسو عمى حياتيم بشكل سمبي.
قدرات معممي الطالب الموىوبين، في مجال االتصال مع اآلباء وتدريبيم عمى تطوير  .2

 تطوير أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية.
 االقتراحات:

 إجراء دراسات مشابية بمتغيرات مختمفة، حول المعاممة الوالدية. .0
 تكرار الدراسة في مناطق مختمفة، وتكون العينة شاممة الجنسين. .2
 يرية لبرامج إرشاد آباء وأميات الطمبة الموىوبين مجال المعاممة الوالدية.إجراء بحوث تطو  .,
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 المراجع: 
 أوال : المراجع العربية:

، عمان، األردن: دار المسيرة لمنشر سيكولوجيا التنشئة االجتماعية(. 0441أبو جادو، صالح )
 والتوزيع.
ة وعالقتو بجودة الحياة لدى اساليب المعاممة الوالدي(. 2102أبوكيف، سعدى عبد الرحمن )

. مجمة الدراسات العميا، السودان. جامعة الموىوبين بوالية الخرطوم
 النيمين.

. مجمة أساليب المعاممة الوالدية وأثرىا عمى جودة الحياة لألبناء(. 2102أحمد، إيمان شعب )
 عموم وفنون، مصر.

، عمان، األردن: دار تكاريتنمية التفكير االب(. 2110األلوسي، صائب والزعبي، طالل )
 المنيل.

(، مصر، القاىرة. 0)ط عمم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق(. ,211الجبالي، حسن )
 مكتبة االنجمو المصرية.

(. األردن، عمان. دار 2)ط الموىبة والتفوق واإلبداع(. 2119جروان، فتحي عبد الرحمن )
 الفكر.

. عمان: التنشئة االجتماعية لمطفل(. ,211ان، خالد )الخطيب، إبراىيم وعيد؛ زىدي ونعم
 الدار العممية الدولية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

 . اإلسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.األسرة والحياة العائمية(. 0449الخولي، سناء )
ات الخاصة إرشاد ذوي الحاج(. 2101الريحاني، سميمان والزريقات، إبراىيم وطنوس، عادل )

 . عمان، األردن: دار الفكر.وأسرىم
(. أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز 2100السباتين، أحمد محمد إسماعيل )

رسالة دكتوراه  والتكيف المدرسي لدى الطمبة الموىوبين واقرانيم العاديين.
 ربية.، كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة عمان العغير منشورة

(. األردن، دار 0)طمدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين(. 0441السرور، ناديا ىايل )
 الفكر.

(. عم ان: دار 2)ط مدخل إلى تربية المتميزين والموىوبين(. 2101السرور، ناديا ىايل. )  
 الفكر ناشرون وموزعون
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بالتشوىات المعرفية لدى عينة (. أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا 2102سميمان، فاتن كامل)
رسالة ماجستير  من طمبة المدارس الثانوية في منطقة الجميل األسفل.

 ، كمية التربية، جامعة اليرموك.غير منشورة
 ، اإلسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.عمم االجتماع التربوي(. ,044سيد، عبد السميع )

 . الرياض، دار الرشد.موىوبينالكشف عن ال(. 2102الشباطات، أحمد محمد )
، وحدة البحوث التربوية، (2 تربية المتفوقين عقميا  في البالد العربية0412الطحان، محمد )

 المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، جامعة الدول العربية: تونس.
القتيا ببعض أساليب معاممة الوالدين كما يدركيا األبناء وع(. 2109عبد الرحيم، نجدة محمد )

المتغيرات الديمقراطية: دراسة ميدانية أطفال مرحمة الطفولة المتأخرة 
 . مجمة بحوث والدراسات االنسانية الفمسطينية، فمسطين.بوالية الخرطوم

الرفض( الوالدي والسموك االندفاعي/  –العالقة بين )القبول (. 0414عبد الرؤوف، رشيدة )
، رسالة دكتوراه غير منشورة، والعاديين التأممي لدى التالميذ الموىوبين

 جامعة عين شمس: القاىرة، مصر.
أساليب المعاممة الوالدية وعالقتو بالموىبة لدى اطفال (. 2102عصفور، قيس نعيم سميم )

 ، مصر.الروضة الموىوبين في مدينة الطائف2 التربية )جامعة االزىر(
مة الوالدية وعالقتيا باألمن النفسي لدى (. أساليب المعام2109الفييدي، مريم عبد العزيز)

رسالة ماجستير غير الطمبة الموىوبين بالمرحمة المتوسطة بمدينة جدة. 
 ، كمية التربية، جامعة الباحة.منشورة

، الموىوبون والمتفوقون خصائصيم، اكتشافيم ورعايتيم(. 2112القريطي، عبد المطمب )
 ، القاىرة، مصر: دار الفكر العربي.0ط

، مجمة الدافعية لمتعمم الصفي لدى طمبة الصف العاشر مدينة عمان(. 0442ني، يوسف )قطا
 .209-,04(، 2) 21دراسات، 

 مصر، القاىرة. مكتبة االنجمو المصرية. الطفل: تنشئتو وحاجاتو2(. ,041قناوي، ىدى )
المراىقة:  أساليب المعاممة الوالدية لمموىوبين في مرحمة(. 2102المدني، فاطمة رمزي أحمد )

دارسة وصفية تحميمية لعينة من الموىوبين والموىوبات في مرحمة 
 . دراسات عربية في التربية وعمم النفس، السعودية.المراىقة

االتجاىات الوالدية في التنشئة كما يدركيا االبناء وعالقتيما بتأكيد (. 2110مصباح، حسام )
. رسالة دكتوراه العاديالذات، دراسة مقارنة بين الطفل الكفيف والطفل 
 غير منشورة، جامعة عين شمس: القاىرة، مصر.
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