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اجتاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبني 
 مبحافظة حمايل عسري

 *علي محمد علي املاطري 

 

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات التنشئة االسرية لدى أسر الطالب املوهوبين في محافظة محايل عسير اململكة العربية  _امللخص

( طالب وطالبة من املرحلتين املتوسطة والثانوية املوهوبين تم اختيارهم 100من وجهة نظر الطالب أنفسهم وتكونت عينة الدراسة من ) السعودية،

التجاه ( فقرة، ويحتوي على ثالث اتجاهات هي: ا36بالطريقة العشوائية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد مقياس االتجاهات االسرية املكون من )

ات داللة الديمقراطي واالتجاه املتسلط واالتجاه املهمل. وأظهرت النتائج أن درجة اتجاهات التنشئة االسرية الثالثة كانت متوسطة، ووجود فروق ذ

 إحصائية تعزو ملتغير املرحلة الدراسية لصالح املرحلة الثانوية، وكذلك وملتغير الجنس لصالح الطالبات.

 

 ، االتجاه املهمل.، االتجاه املتسلطيمقراطية األسرية، االتجاه الدالتنشئالكلمات املفتاحية: 
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 عسير محايل بمحافظة املوهوبين الطلبة لدى االسرية التنشئة اتجاهات
 املقدمة. 1

بناء املجتمع، وهي املدرسة تعد االسرة حجر االساس الذي يقوم عليه   

االجتماعية االولى التي تساهم في تنشئة الفرد وتشكل سلوكه وقيمه 

واهتماماته، ويرى معظم العاملين في التربية وعلم النفس وعلم االجتماع أن 

االسرة من أهم مؤسسات التربوية، ألنها تحتضن الطفل في سنواته االولى 

تكوين شخصيته، فاألسرة اول من يفتح والتي تعتبر الركيزة االساسية في 

الطفل عينيه عليها حيث تتعهده بالرعاية الكاملة الى أن يصبح قادرا على 

االعتماد على نفسه، وهي من أهم عوامل التنشئة االجتماعية للطفل، إذ أنها 

تؤثر في سلوكه وتشرف على نموه االجتماعي. وتسهم أساليب تنشئة الوالدين 

خصية املراهق ومن ضمنها الجانب املتعلق باملوهبة في تشكيل جوانب ش

والتفوق، وهذه االتجاهات تختلف من أسرة إلى أخرى إذ تتصف بعض األسر 

بوجود عالقات ودية بين اآلباء واألبناء، بينما يتصف البعض اآلخر بالقسوة 

والتسلط وقد ينش ئ البعض اآلخر أوالدهم على االعتمادية وتلقي الحلول 

والشك أن كل اتجاه من هذه االتجاهات يلعب دورا مؤثرا في تشكيل  الجاهزة.

كتشاف مواهبهم. ونتيجة للشعور بأهمية اتجاهات او شخصية األبناء 

لتلقي ، الدراسةالتنشئة األسرية وأثرها على املوهبة لدى الفرد، جاءت هذه 

الضوء على جانب مهم هو اتجاهات التنشئة األسرية لدى اسر الطالب 

 وبين في محافظة محايل عسير.املوه

 مفهوم التنشئة األسرية:

اهتمام اآلباء برعاية أطفالهم وحمايتهم أمر قديم قدم التاريخ اإلنساني فقد   

اهتمت الحضارات منذ القدم بالطفولة بأسلوبها الخاص الذي تحدده 

ثقافتها وفلسفتها ودرجة تطورها ذلك أن األطفال يولدون وليس لديهم القدرة 

الكائنات التي تمكنهم من إشباع حاجاتهم وضبط سلوكهم بمفردهم مثل 

الحية األخرى، وإنما يضطرون إلى االعتماد على اآلخرين فترة طويلة نسبيا من 

الزمن، لتنشئتهم وتنمية استعداداتهم وإمكاناتهم الكامنة، وتزويدهم بأنماط 

السلوك واالتجاهات والقيم التي تسهل لهم القيام باألدوار االجتماعية 

 [.1وإكسابهم صفات الشخصية اإلنسانية ]

وتعتبر األسرة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية للطفل، إذ أنها املمثل  

األول للثقافة، وأقوى الجماعات تأثيرا في سلوك الفرد إذ تؤثر على النمو 

االجتماعي للطفل، و تصبغ سلوكه بصبغة اجتماعية، وتعمل على تكوين 

سسات شخصية وتوجيه سلوكه، ولهذا فهي تحيل مركز الصدارة بين املؤ 

االجتماعية إذ إنها تقوم بعملية التنشئة االجتماعية فيتحول الطفل من كائن 

[. وقد استخدمت كلمة التنشئة في 2] بيولوجي إلى كائن اجتماعي الشلبي

( ويقصد بها تهيئة الفرد للتكيف والتعايش مع 1828األدب اإلنجليزي عام )

ات عدد من العلماء املجتمع، إال أن استعمالها الحديث يعتمد على نظري

عاشوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، منهم 

( الذي اعتقد بأن الفرد يكتسب التعاليم 1856_1939) سيجموند فرويد

( وس ي 1913_1863) (gemeedاألخالقية من املجتمع، والعاملان جي ميد )

أن العالقات االجتماعية ( اللذان اعتقدا ب1929_1864) (see coleكولي )

األولية هي األساس في بلورة األخالق األساسية ونموها عند الفرد كالعدالة 

( الذي قال بأن العمليات الرمزية begetوالعالم اآلخر هو بيجت ) والحب،

 للفكر املنطقي تشتق من التفاعل 

 [.3االجتماعي ]

أنها عملية تربية وتعليم [ في تعريفه للتنشئة االجتماعية ب4ويشير الريحاني ] 

وتؤدي إلى إكساب الفرد املعايير والعادات  تتم من خالل التفاعل االجتماعي،

والتقاليد واألدوار االجتماعية الضرورية التي تمكنه من مسايرة الجماعة 

 واالندماج معها وتساعده على تحقيق التكيف مع املجتمع الذي يعيش فيه.

الثقافة في تعليم أعضائها أن يسلكوا بطريق  فالتنشئة االجتماعية هي أداة

 مقبولة اجتماعيا.

[ التنشئة االجتماعية بأنها "العملية التي بواسطتها 5ويعرف ألكين وهاندل ] 

يتعلم الفرد الطرق التي يعتمدها مجتمع ما، أو جماعة اجتماعية، حتى 

 .يتمكن من املعيشة في ذلك املجتمع أو بين تلك الجماعة"

التنشئة األسرية بأنها العملية التي يتم عن طريقها اكتساب  [6رم ]ويعرف ب 

األفراد للمعرفة واملهارات والسلوك، والتي تمكنهم من أن يشاركوا بفاعلية 

 كأعضاء في الجماعة واملجتمع.

وال تقتصر التنشئة االجتماعية على مرحلة الطفولة، بل تعد عملية مستمرة   

وتبدأ هذه  سان يكتسب أنماط من السلوك،ففي كل مرحلة يمر بها االن

العملية من ميالد الطفل داخل األسرة، وتكمل الجماعات األخرى، ومنها 

ووظيفة األسرة في تنشئة  ووسائل اإلعالم، املدرسة، وجماعة األقران،

إال أن األسرة أهم املؤسسات التي تقوم بعملية التنشئة االجتماعية،  الطفل،

من خاللها سيتعلم  يحتضنه منذ وصوله إلى الوالدة،فهي املحيط الذي 

اللغة، واملعايير، والقيم الثقافية، واملهارات الضرورية إلى حياته املقبلة، وهذا 

يتطلب من الوالدين الوعي بحاجاته الالزمة لنموه وتطوره، ومن أهمها تعزيز 

 [. 7ثقته بنفسه ]

 اتجاهات التنشئة األسرية:

األساليب االجتماعية والنفسية التي يمارسها الوالدان ويقصد بها مجموعة   

في تعاملهم مع أبنائهم في مختلف املواقف الحياتية فهي عبارة عن اإلجراءات 

واألساليب التي يتبعها الوالدان في تنشئة أبنائهم اجتماعيا، وإكسابهم املعرفة 

لهم من وأنماط السلوك والقيم والرموز وطرق التعامل والتفكير، أي تحوي

مجرد كائنات بيولوجية إلي كائنات اجتماعية، وتعبر أيضا عن ما يعتنقه 

 [. 9] الوالدية من اتجاهات توجه سلوكهم نحو أبنائهم في هذا املجال

وتختلف اتجاهات التنشئة االجتماعية من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى 

ا مثاليا في عصر، كما أنها تختلف داخل املجتمع الواحد، فما يعتبر أسلوب

تم مقارنة اتجاهات  مجتمع يعد أسلوبا مرفوضا في مجتمع آخر، وإذا ما

تنشئة األطفال في مجتمعنا العربي منذ مائة عام بالتجاهات املستخدمة اآلن 

لوجدناها مختلفة تماما فهناك ظروف عديده طرأت على مجتمعنا أدت إلى 

لعمل، وارتفاع نسبة تغير اتجاهات التنشئة االجتماعية كخروج املرأة ل

التعلم، والهجرة من الريف إلي املدن وزيادة وسائل النقل واملواصالت... الخ 

[10.] 

أما اتجاهات التنشئة األسرية األكثر شيوعا والتي تعتمدها هذه الدراسة فهي 

  .[11] ما أشار لها بومرند

 حيث ميزت بين ثالثة اتجاهات للتنشئة األسرية:  

 قراطي.االتجاه الديم -1

 االتجاه التسلطي.  -2
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 االتجاه املهمل. -3

 أوال: االتجاه الديمقراطي

وٌيعد هذا االتجاه في تنشئة األبناء من أفضل االتجاه التنشئة الوالدية،  

ومشاعره،  لكون الوالدين يتعامالن مع طفلهما بتسامح، وتقبل أفكاره،

ى الخبرة، والتدرج وطموحاته، فاألسرة الديمقراطية تسهل انفتاح الطفل عل

فيها من خالل التصرف بإيجابية مع املواقف، والخبرات التي يتعرض لها، 

وعدم إعاقته أو منعه من التفاعل مع املواقف الجديدة، واإلفادة منها 

 [.12] العويدي

( أن اآلباء الديمقراطيين , الذين يقومون بإعطاء adlerويؤكد أدلر )      

نهم وتوقعاتهم املتعلقة بالسلوك، ينتجون أبناء تعليالت وتفسيرات لقواني

يتمتعون بالثقة في قيمهم وأهدافهم ويدركون القوانين كما يتمتعون 

أما األبناء الذين يتصفون باالعتمادية،  باالستقاللية في اتخاذ القرارات،

والتردد، وضعف الثقة بالنفس فقد جاءوا من أسر يتصف فيها اآلباء 

 [.13بالتسلط ]

باء طبقا لهذا االتجاه يسلكون سلوكا إيجابيا تجاه دوافع أبنائهم فاآل  

من األمور التي تخص أبناءهم , كعدم  ورغباتهم فال يتدخلون في العديد

تدخلهم في اختيار األبناء ألصدقائهم , إعطائهم شيئا من حرية اللعب في املنزل 

إذ ال بد من توجيهات وهذا ال يعني إعطاء األبناء الحرية املطلقة، ’ دون قيود 

الوالدين لألبناء للقيام ببعض األمور بدرجة من االستقاللية تساعدهم على 

االعتماد على أنفسهم مما يبعث الثقة في نفوسهم بحيث يشعرون بذواتهم 

 [.14وامكاناتهم ]

الوالدان الديمقراطيان يفسحان املجال ألنبائهم بمناقشة القرارات العائلية    

بإبداء آرائهم حتى لو أخطأ األبناء في قراراتهم وآرائهم، فإن اآلباء  والسماح لهم

يواجهونهم بتقبل دافئ مما يولد لديهم شعورا بالطمأنينة، والثقة ويشجعونهم 

على االستقاللية في التفكير، وبشكل متدرج في وقت مبكر، وتنمي مثل هذه 

كل واقعي األسر استبصار الطفل بذاته، وقدرته على تقييم نفسه بش

واكتشافه إلمكاناته واستعداداته وقبولها، وتقوي إحساسه باملسؤولية تجاه 

 [. 15املجتمع. بحيث يصبح أكثر نجاحا في عالقاته االجتماعية ]

وبناء على ما سبق يمكن إجمال خصائص االتجاه الديمقراطي كما جاءت في 

 [ كما يلي:16] محرز 

 ألطفال من قبل الوالدين,البعد عن فرض النظام الصارم على ا -1

الحوار والتشاور مع األطفال فيما يتعلق بأمورهم الخاصة، وفيما يتعلق -2

 بأمور األسرة. 

التوسط واالعتدال في إشباع حاجات الطفل الجسمية والنفسية -3

 واالجتماعية. 

 احترام آراء األبناء وتقديرها وعدم رفضها.-4

 الهوايات التي يختارونها.السماح لألطفال بممارسة -5

 كما ويترتب على االتجاه الديمقراطي اآلثار االيجابية التالية:

 شخصية سوية.-1

 قدرة على مواجهة مواقف الحياة.-2

 القدرة على حل املشكالت.-3

 الثقة بالنفس.-4

 [.17حرية التعبير عن اآلراء واألفكار ]-5

 ثانيا: االتجاه التسلطي: 

الديمقراطي االتجاه التسلطي الذي يتمثل بفرض الوالدين ويقابل االتجاه    

رأيهما على الطفل، والحد من رغباته، والحيلولة دون تحقيقها حتى لو كانت 

مشروعية، فنجدهم يصرون على قيمة طاعة الوالدين ؛ ويفضلون العقاب 

كوسيلة للتربية وقد يستمر تسليط الوالدين حتى عندما يكبر الطفل, 

ساليب تتراوح ما بين العنف واللين , ولفرض رايهما فنجد ويستخدمان ا

مواعيد عمل االبن وراحته وطريقة انفاق نقوده, واالصدقاء الذين يخرج 

معهم , ونوع التعليم الذي يختاره. واالطفال الذين ينشئون في مثل هذا الجو 

وعدم القدرة على اتخاذ  يكبرون متصفين بالتردد وضعف الشخصية.

ويكونون عرضة لإلصابة باالضطرابات النفسية مثل الكأبة  القرارات,

[ ان العالقة بين 18] [. ويرى وطفة وشهاب3] واحتقار الذات واالنانية الشرفا

االباء واالبناء الناتجة عن مثل هذا االتجاه في التعامل تأخذ صورة العنف 

 بأشكاله النفسة والفيزيائية والجسدية, 

 م على مبادئ يمكن تحديدها بما يلي:وان االتجاه التسلطي يقو 

 أ. مبدأ العنف بأشكاله املختلفة الجسدية واللفظية والرمزية.

ب. مبدأ املجافاة االنفعالية والعاطفية بين اآلباء واألبناء، ويتمثل ذلك 

 بحواجز نفسية وتربوية كبيرة بين أفراد األسرة الواحدة. 

ائهم أو توجيه انتقاداتهم، وإن حدث ج. ال يسمح لألبناء داخل األسرة بإبداء آر 

 ذلك فإن اآلراء واالنتقادات قد تكون مصدر سخرية وعقاب لهم،

 ويترتب على هذا االتجاه اآلثار السلبية التالية:

 االستسالم وعدم القدرة على التمتع بالحياة.- 1

 فقدان الثقة بالنفس والعجز عن مواجهة املواقف املختلفة. -2

 لكفاءة.عدو الشعور با -3

 [.17استخدام األساليب العدوانية ] -4

 ثالثا: اتجاه اإلهمال:

حيث يتمثل هذا االتجاه بإهمال الطفل وتركه دون رعاية أو تشجيع، فال    

يعزز الطفل إن قام بسلوك مرغوب، وال يعاقب إن أخطأ، باإلضافة إلى تركه 

أو ما ينبغي عليه دون أي توجيه أو إرشاده إلى ما يجب أن يفعله أو يقوم به 

 [.16أن يتجنبه، إلى جانب عدم االهتمام بمشكالته واإلنصات لحديثه ]

ويتخذ اإلهمال شكلين رئيسين هما: اإلهمال البدني والذي يتمثل بعدم       

االهتمام بنظافة الطفل، أو إشباع حاجاته األساسية، كالحاجات 

ة وتجاهل مدحه عند الفسيولوجية والنفسية والصحية، عن أسئلته املختلف

قيامه بعمل يستحق اإلشادة به كتفوقه الدراس ي مثال. والطفل الذي ينشأ في 

مثل هذه األسرة غالبا ما تكون شخصيته قلقة متردد ة وقد ينقلب إلى شخص 

 [.19عدواني يحطم كل ما يقف في طريقه ]

[ بدراسة للكشف عن العالقة 20] وقد قام موسن املشار له في األسعد      

بين الوالدين وأبنائهم، أظهرت نتائجها أن األطفال الذين تعرضوا لإلهمال أو 

للنبذ ولم يحصلوا على حب والديهم، وتقلبهم كانوا أقل شعورا باألمن والثقة 

بالنفس، وأقل تكيفا في عالقتهم االجتماعية، كما أنهم كانوا أكثر توترا مقارنة 

 الذين حصلوا على االهتمام والحب والتقبل الكافي. باألطفال 

 العوامل التي تؤثر في أنماط التنشئة الوالدية:

تتأثر اتجاهات التنشئة الوالدية التي تمارس على الطفل بالعديد من  

 العوامل منها:

ها تأثيرا كبيرا في تنشئة الدين: إن شخصية األب واألم تجعال شخصية الو  -1

لوالدين العصابيان يفتقران إلى االستقرار العاطفي في االطفال. فمثال ا
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عالقتهما األسرية وغالبا ما يتسم اتجاه التنشئة السائد باإلهمال والتذبذب 

 [. 21وعدم االستقرار نتيجة لعدم استقرار وضعهما النفس ي واالنفعالي ]

الدائم الجو السائد داخل األسرة: إن بعض الظروف السائدة والسلوك  -2

يؤثر في طبيعة معاملة اآلباء لألبناء، مثل اللوم والنقد وسيطرة روح الكراهية 

 [.22والجو املتزمت الذي يقتل روح املرح والسرور داخل األسرة ]

عمر الوالدين: مما ال يشك فيه أن عمر الوالدين يلعب دورا كبير في اتجاه  -3

ين اآلباء واألبناء، ازدادت فرصة التنشئة الوالدية، فكلما زاد الفارق الزمني ب

 [23الوصول إلى اتجاهات تنشئة غير سوية.]

عن  [24وباورمان في بحثهما املشار إليه في األمير ] حجم األسرة: توصل إلدر -4

أثر حجم األسرة في اتجاهات التنشئة االجتماعية لألطفال إلى أن كثرة األبناء 

تحقيق املطالب، وباملقابل فإن تجعل اآلباء يستخدمون أسلوب السيطرة في 

قلة األبناء تجعل اآلباء يستخدمون أسلوب اإلقناع والحوار، فكلما زاد عدد 

أفراد األسرة كلما قلت الرعاية وقل تحقيق املطالب لكل فرد من أفراد 

األسرة، حيث يؤثر حجم األسرة على التسهيالت املادية واملعنوية التي تقدمها 

ف خاصة لألطفال وألعاب مفيدة ومتطلبات ألبنائها من تخصيص غر 

 الدراسة.

املستوى التعليمي للوالدين: تشير الدراسات إلى أن اآلباء األقل تعليما  -5

العوامل على  يكونون أكثر ميال ألساليب القسوة واإلهمال. وهناك الكثير من

ستوى سبيل املثال ال الحصر كالنوع االجتماعي لالبن، وترتيبه بين إخوانه، وامل

املادي واالجتماعي داخل األسرة، والقيم الروحية والخلقية السائدة في األسرة 

[21.] 

تشير النظرية الدينامية الى اثر التوحد: ويقصد به أن يقوم الطفل على  -6 

تمثل سمات فرد يراه متميزا ويقوم بممارسة السلوك املرغوب فيه من جانب 

الطفل سمات الوالدين، ويتقبل  حيث يكتسب ذلك الفرد وخاصة الوالدين،

وقد يقوم  قيمهم ويتجنب عقابهم وقد يتوحد الطفل معهما أو مع أحدهما،

بتمثل أساليب التنشئة التي تمارس عليه من قبل والديه، عند تعامله مع 

 [.25اآلخرين ]

التقليد: ويتمثل بقيام الطفل بمحاكاة وتقليد سلوك شخص آخر، وتتم  -7 

مستوى الشعوري، والهدف من عملية التقليد هوه كسب هذه العملية على 

رضا األشخاص املهمين في حياة الطفل وخاصة الوالدين، لذلك فإن 

[. ويـرى HAII [25سلوكهما سيكون أقرب للمحاكاة والتقليد من قبل الطفل 

( على أن اكتساب القيم وتعلمها يتم من خالل مالحظـة Banduraباندورا )

نمـاذج اجتماعية، ومن خالل املحاكاة والتقليد، واستخدام التشكيل، فهو 

يقـرر أن إحـدى الوسائل األساسية الكتساب وتعديل السلوك البشري، هي ما 

 وال
ً
 دقيقا

ً
 تتم من خالل التـشكيل بالنموذج، حيث أن السلوك ال يقلد تقليدا

، وينبغي أن يـشكل بواسـطة القائمين بالتطبيع االجتماعي عن طريق 
ً
تاما

مبادئ التقريب املتتابع، وتعلم األطفال ألدب املائدة مثال واضح لضرورة 

تطبيق املعززات واستخدامها علـى أنمـاط سـلوكية منوعة ال تشبع في البداية 

 األنماط  ما ينتهي إليه التعلم من اكتساب مجموعـة معقـدة مـن

 .[26] السلوكية

تعتبر نظرية التعليم السلوكية، من النظريات التي أكدت على دور التعزيز  -8

في التنشئة االجتماعية،، إذ يكسب الطفل األنماط السلوكية عن طريق ما 

يتلقاه من تعزيز الوالدين والذي يكون سببا في تعلم السلوك وتقويته، أما 

وذلك تجنبا  تكراره من قبل الطفل تضعف،السلوك املعاقب فاحتمالية 

 [.27للعقاب وهذا ما يسمى باالنطفاء ]

 مفهوم املوهبة: 

أي  –وهوب  –يهب  –يعرف قاموس لسان العرب املوهبة بأنها ) وهب       

 بأنها قدرة متميزة وذاتية, 
ً
 بال عوض( وتعرف املوهبة اصطالحا

ً
يعطيه شيئا

ة تختلف عن الهواية فاملوهبة توجد لدى ولكنها تتميز بالخصوصية, واملوهب

أما الهواية  الفرد منذ نشأته لكنها تتبلور عن طريق التدريب والتزود باملعرفة,

فنستطيع أن نكتسبها ونخلقها داخل نفوس األطفال ولكن البد أن نراعي 

مسألة تقاربها وتناسبها مع إمكانيات الطفل ورغباته وتلعب املوهبة والهواية 

 جابًيا في حياة اإلنسان فهي تساعده علي تحقيق ذاته.دوًرا إي

 تطور مفهوم املوهبة:

كانت أولى املحاوالت العلمية لفهم ظاهرة املوهبة والتفوق العقلي هو ما       

م من خالل التعرف على دور الوراثة في تكوين 1869قام به جالتون عام 

  .ه مصطلح العبقريةاملوهبة والتفوق الذهني، حيث استخدم في محاولته هذ

والتي عرفها بأنها: "القدرة التي يتفوق بها الفرد والتي تمكنه من الوصول إلى  

مركز قيادي سواء في مجال العلوم والسياسة و الفن و القضاء و القيادة. إال 

أن هذا املصطلح اختفى سريعا وحل محله مصطلح التفوق العقلي 

هو األكثر استخداما وتداوال في واملتفوقون عقليا وأصبح هذا املصطلح 

 [. 28] البحوث والدراسات والبرامج التعليمية

ثم توالت البحوث والدراسات للتعرف على املوهوبين حتى جاء ستانفورد      

م فطور اختبار للذكاء عرف فيما بعد باسمه اختبار  1905بينيه عام 

ذوى الذكاء ستانفورد بينيه لتطبيقه في تصنيف األطفال والتعرف على 

، وذوى الذكاء املرتفع والذين أطلق 
ً
املنخفض والذين سموا باملتخلفين عقليا

 وأصبح هذا املقياس من أهم املقاييس التي تستخدم في 
ً
عليهم املتفوقين عقليا

التعرف والكشف عن املوهوبين وقد دعم هذا االتجاه لقياس الذكاء ظهور 

 [.29رات العقلية ]العديد من النظريات واملفاهيم حول القد

بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية بدأ التنافس يظهر بين الدول املتقدمة في     

التطور التقني وبدأت الحاجة إلى املزيد من التركيز على اإلبداع واالبتكار 

فظهرت عدة مفاهيم جديدة للقدرات العقلية, أهمها مفهوم التكوين العقلي 

م الذي يتضمن عدة أبعاد هي التكوين 1959 الذي اقترحه جيلفورد عام

الذهني التفكير ألتقارب و التفكير ألتباعدي والعمليات العقلية واملواقف 

 السلوكية و التقويم

ويعتبر احدث تعريف القى إقباال واهتماما كبيرا من الباحثين, التعريف الذي  

ن ثالث م حيث يؤكد أن املوهبة تتكون من التفاعل بي1978طوره رنزولي 

 مكونات للسمات اإلنسانية وهي: 

القدرة العقلية العالية و القدرة أالبتكاريه املرتفع و الدافع القوى لإلنجاز  -1

 واملثابرة تؤهلهم لألداء املتميز و يحتاجون إلى فرص تربوية وخدمات

 [. 30تعليمية ال تتوافر عادة من خالل الدراسة العادية في املدارس ] 

 بين:خصائص املوهو 

 الخصائص اإلبداعية االبتكارية:
ً
 أوال

مفكرون سلسون فصحاء قادرون على التصور لعدد من االحتماالت  -1

 والنتائج واألفكار التي لها عالقة باملوضوع املطروح للنقاش.

طرح بدائل واختيارات واقتراحات عند  مفكرون مرنون قادرون على -2

 اشتراكهم في حلول املشاكل.
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تجد لديهم القدرة واالبداع والربط بين املعلومات واألشياء واألفكار  -3

 والحقائق التي تبدو وكأن ليس لها عالقة ببعضها.

مفكرون مجتهدون وجادون في البحث عن الجديد من الخطوات واألفكار  -4

 والحلول.

لديهم الرغبة وعدم التردد في مواجهة املواقف الصعبة واملعقدة ويبدون  -5

 في إيجاد الحلول للمواقف الصعبة.
ً
 نجاحا

 لديهم القدرة على التخمين الجيد وبناء الفرضيات أو األسئلة مثل ماذا لو؟ -6

ُيعرفون باندفاعهم وحدسهم داخل نفوسهم ويبدون حساسية عاطفية  -7

 تجاه اآلخرين.

يتمتعون بمستوى عال من غريزة حب االستطالع واألفكار واملواقف  -8

 واألحداث.

 عادة ما يمارسون املزاح والتخيالت الذكية. -9

 ما يظهرون ذلك عند اختالف وجهات  -10
ً
 من أقرانهم وغالبا

ً
أنشط ذهنيا

 لنظر.ا

 عندهم حساسية للمجال ومجذوبون للفنون. -11

 الخصائص التعليمية: 
ً
 ثانيا

 يتصفون بقوة املالحظة لكل ما هو مهم وكذلك رؤية التفاصيل املهمة. -1

2- .
ً
 ما يقرؤون الكتب واملجالت املعدة لألكبر منهم سنا

ً
 غالبا

 بالنشاطات الفكرية. -3
ً
 يستمعون كثيرا

 لتفكير التجريدي وابتكار وبناء املفاهيم.لهم القدرة على ا -4

 لهم نظرة ثاقبة لعالقات األثر واملؤثر. -5

 محبون للنظام والترتيب في حياتهم العامة. -6

 قد يستاءون من الخروج على األنظمة والقواعد. -7

عندهم حب األسئلة لغرض الحصول على املعلومات كما هي لقيمتها  -8

 االستعمالية.

كونون ناقدين مقيمين وسريعين في مالحظة الناقض والتضارب عادة ما ي -9

 في اآلراء واألفكار.

عندهم القدرة على اإلملام بكثير من املواضيع واسترجاعها بسرعة  -10

 وسهولة.

 ما تكون لديهم القدرة على  -11
ً
يستوعبون املبادئ العلمية بسرعة غالبا

 تعميمها على األحداث والناس أو األشياء.

لهم القدرة على اكتشاف أوجه الشبه واالختالف وكشف ما يشذ على  ـ-12

 القاعدة.

 ما يقسمون املادة الصعبة ويجزؤونها إلى مكوناتها األساسية  -13
ً
غالبا

 ويعملون على تحليلها وفق نظام معين.

 لديهم القدرة الجيدة على الفهم واإلدراك العام. -14

 الخصائص السلوكية:
ً
 ثالثا

لرغبة لفحص األشياء الغريبة وعندهم ميل وفضول للبحث لديهم ا -1

 والتحقيق.

تصرفاتهم منظمة ذات هدف وفعالية وخاصة عندما تواجههم بعض  -2

 املشاكل.

 ما يكونون مثابرين ومصرين  -3
ً
لديهم الحافز الداخلي للتعلم والبحث وغالبا

 على أداء واجباتهم بأنفسهم.

 وعمل األشياء بطريقة جديدة.يستمتعون بتعلم كل جديد  -4

 لديهم القدرة على االنتباه والتركيز أطول من أقرانهم. -5

 أكثر استقاللية وأقل استجابة للضغط من زمالئهم. -6

لديهم القدرة على التكيف من عدمه مع اآلخرين حسب ما تقتضيه  -7

 الحاجة.

 ذوو أخالق عالية وتذوق للجمال واإلحساس به. -8

 درة على الجمع بين النزعات املتعارضة كالسلوك الهادم والبناء.لديهم الق -9

 عادة ما يظهرون سلوك أحالم اليقظة. -10

 حتى ال يبدون شاذين بين أقرانهم. -11
ً
 يخفون قدراتهم أحيانا

 ما يكون لديهم اإلحساس الواضح والحقيقي حول قدراتهم  -12
ً
غالبا

  .[31] وجهودهم

 الدراسة  مشكلة. 2

وبناء  تعد األسرة صاحبة الدور األول والريادي في تربية الطالب املوهوبين،      

ولذلك تم بحث اتجاهات التنشئة  وتهيئتهم للدور االجتماعي، شخصياتهم،

األسرية ملعرفة األفضل منها في تربية وتعليم الطالب املوهوبين. حيث تبحث 

األسرية لدى الطالب املوهوبين في فترة  هذه الدراسة في اثر اتجاهات التنشئة

املرحلة املتوسطة و الثانوية التي تعتبر مرحلة تحويل هامة في حياة كثير من 

املوهوبين؛ بل إن كثيرا من الصراعات النفسية واالجتماعية تظهر في هذه 

(، وبعد اجتيازها يكون قد تم اكتشاف مواهب 18-13الفترة أي فترة العمر )

 عرف عليها وتوجيههم التوجيه السليم حسب مواهبهم وقدراتهم.الطالب والت

 أ. أسئلة الدراسة

 لذا تتلخص مشكلة هذه الدراسة في استقصاء اتجاهات التنشئة األسرية،

من وجهة نظر الطلبة املوهوبين في املرحلة  التسلطي والديمقراطي واإلهمال،

خالل االجابة األسئلة من  املتوسطة والثانوية في محافظة محايل عسير

 التالية:

السؤال االول: ما أساليب اتجاه التنشئة االسرية السائدة لدى الطلبة 

 املوهوبين في محافظة محايل عسير؟

السؤال الثاني: هل تختلف درجة اتجاهات التنشئة األسرية عند مستوى 

( لدى الطالب املوهوبين بمحافظة محايل عسير باختالف a<0.05داللة )

 إناث(؟. -ير الجنس )ذكور متغ

السؤال الثالث: هل تختلف درجة اتجاهات التنشئة األسرية عند مستوى 

( لدى الطالب املوهوبين بمحافظة محايل عسير باختالف a<0.05داللة )

 ثانوي(؟. -متغير املرحلة الدراسية )متوسط

 أهمية الدراسةب. 

 تتلخص أهمية الدراسة الحالية بما يلي:

لنظرية: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات العربية القليلة التي االهمية ا -1

تحاول كشف العالقة بين اتجاهات التنشئة األسرية )متسلط، ديمقراطي، 

مهمل( لدى الطالب املوهوبين في املرحلة املتوسطة والثانوية للذكور واإلناث 

العالقة في البيئة السعودية، ومن يتوقع أن تقدم تصورا نظريا لطبيعة هذه 

 وهذا يعتبر مساهمة في اإلضافة العلمية للمعرفة.

االهمية التطبيقية: تكمن في تزويد ألباء واالمهات واملعلمين واملربين  -2

واملهتمين بالطالب املوهوبين بمعلومات تساعدهم في اال تجاه نحو تطبيق 

مثالية األسلوب األكثر مالئمة لجعل الطالب املوهوبين في حالة مناسبة وبيئة 

للكشف عن مواهبهم وتنميتها وتيهئ البيئة املناسبة لذلك والجو االسري 
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وكذلك توعية اآلباء واملعلمين بحاجات الطالب املوهوبين وعالقتها  املالئم.

 بطريقة التنشئة التي يعامل بها.

 لدراسةحدود اج. 

الطالب والطالبات  المكانية: اقتصرت عينة الدراسة علىوالحدود البشرية 

 في محافظة محايل عسير. الثانوية املتوسطة والمرحلة املوهوبين في 

تم اجراء هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الحدود الزمانية: 

 هـ.1438 –ه 1437الدراس ي 

 مصطلحات الدراسةد. 

اعية اتجاهات التنشئة األسرية: ويقصد بها مجموعة األساليب االجتم -1 

والنفسية التي يمارسها الوالدان في تعاملهم مع أبنائهم في مختلف املواقف 

[ وألغراض الدراسة الحالية سيتم دراسة االتجاهات 2الحياتية الشلبي ]

 التالية

االتجاه الديمقراطي: وٌيعد هذا االتجاه في تنشئة األبناء من أفضل االتجاه  -أ

الوالدين يتعامالن مع طفلهما بتسامح، وتقبل التنشئة الوالدية، لكون 

 0ومشاعره، وطموحاته أفكاره،

االتجاه التسلطي: ويقابل االتجاه الديمقراطي االتجاه التسلطي الذي  -ب

يتمثل بفرض الوالدين رأيهما على الطفل، والحد من رغباته، والحيلولة دون 

 تحقيقها حتى لو كانت مشروعية

تمثل هذا االتجاه بإهمال الطفل وتركه دون رعاية اتجاه اإلهمال: حيث ي -ج

أو تشجيع، فال يعزز الطفل إن قام بسلوك مرغوب، وال يعاقب إن أخطأ، 

باإلضافة إلى تركه دون أي توجيه أو إرشاده إلى ما يجب أن يفعله أو يقوم به 

أو ما ينبغي عليه أن يتجنبه، إلى جانب عدم االهتمام بمشكالته واإلنصات 

[. وتعرف هذه االتجاهات اجرائيا بانها ما تقيسه أداة 16] ه محرز الحديث

 الدراسة.

الطالب املوهوبون: اعتمدت الدراسة الحالية التعريف السعودي للموهبة  -2

 1418الذي تم تطويره من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عام 

بموجب قرار وزاري رقم  هـ حيث تم اعتماده من قبل وزارة التعليم في اململكة

هـ ويعرف املوهوبين بأنهم الطالب الذين يوجد لديهم 6/5/1418في  877

استعدادات وقدرات غير عادية أو أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو 

أكثر من املجاالت التي يقدرها املجتمع وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي 

واملهارات والقدرات الخاصة ويحتاجون  والتفكير اإلبتكاري والتحصيل العلمي

إلى رعاية تعليمية خاصة ال تتوافق لهم بشكل متكامل في برامج الدراسة 

ألغراض الدراسة الحالية بأنهم الطالب  ويعرف الطالب املوهوبين العادية.

 الذين تم تصنيفهم على أنهم موهوبين من قبل وزارة التعليم

 الدراسات السابقة. 3

فيما يلي عرض للدراسات السابقة التي توصل اليها الباحث مرتبة حسب  

 -التسلسل الزمني:

ملة [ التي هدفت إلى التعرف على أساليب املعا32] دراسة الزهراني      

الوالدية وعالقتها بتنمية التفكير االبداعي لدى الطالبات املوهوبات، حيث 

( طالبة موهوبة، واستخدمت الباحثة املنهج 200تكونت عينة الدراسة من )

الوصفي، وأظهرت الدراسة بأن درجة املعاملة الوالدية مرتفعة في املجال 

 الديمقراطي اإليجابي. 

والتي هدفت إلى التعرف على أساليب املعاملة  [33] وفي دراسة الفهيدي     

الوالدية لدى الطلبة املوهوبين في مدينة جدة، وتكونت عينة الدراسة من 

 و)154)
ً
( طالبة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، حيث 72( طالبا

أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين أساليب املعاملة الوالدية 

 النفس ي لدى الطالب املوهوبين أفراد عينة الدراسة.اإليجابية واألمن 

[ وتناولت هذه الدراسة نماذج من التفاعل 34دراسة "نورير واخرون" ]      

الوالدي بالثقة والتواصل من قبل الوالدين وأبنائهم املوهوبين، والتي تسهم 

 في تطوير الجودة الوالدية، وقد شارك الطالب املاليزيين الذين يدرسون في

( طالبا من خمس جامعات مختلفة 98) أكاديمية املوهوبين ووصل عددهم إلى

في الواليات املتحدة في الدراسة، وتم استخدام املقابالت الحرة لبيان طرق 

التفاعل الوالدى مع األبناء املوهوبين من خالل بروتوكول مقابلة تتكون من 

 من األسئلة املفتوحة، وقد تم تحليل الب24)
ً
يانات، ودرجات الطالب ( سؤاال

املوهوبين )تقديراتهم( في كل فصل دراس ي لبيان مستوى املوهبة األكاديمية 

لديهم لجمع البيانات، وأظهرت النتائج عشرة محاور رئيسية تسهم في 

التفاعل الوالدي مع األبناء املوهوبين مثل )الفهم واالحترام والثقة املشتركة، 

لتوقعات ووصف الثقة، واتساع التفاعل وسهولة الوصول، واالستجابة، وا

الوالدي وكميته وجودة التفاعل، وأساليب املعاملة الوالدية )االتصال( 

ووصف أساليب االتصال(، وقد وصف كل من الطالب والطالبات ثقتهم 

ونوعية اتصاالتهم نحو أمهاتهم، وظهر أن أساليب الطالب الذكور كانوا أكثر 

لدية )االتصال بالوالدين( من حيث نوعية وضوحا فى وصف املعاملة الوا

 التفاعل ودرجته.

[ إلى التعرف إلى أساليب املعاملة الوالدية 35هدفت دراسة السراح ]       

السائدة لدى الطلبة املوهوبين في محافظة القريات في اململكة العربية 

داللة  السعودية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لديهم، كما هدفت إلى التعرف على

الفروق لكل من الذكاء االنفعالي وأساليب املعاملة الوالدية، لقد تكّون 

مجتمع الدراسة من جميع الطلبة املوهوبين في محافظة القريات والبالغ 

 لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم 122عددهم )
ً
 وطالبة، ونظرا

ً
( طالبا

الدراسة شملت  اعتبار مجتمع الدراسة هو نفسه عينة الدراسة أي أن عينة

جميع أفراد الدراسة. وقد استخدم في هذه الدراسة املنهج الوصفي وبهدف 

جمع البيانات قام الباحث بتطوير أداتين: األولى خاصة بأساليب املعاملة 

الوالدية السائدة لدى الطلبة املوهوبين تكونت من ثالثة أساليب: 

لكل أسلوب، أما األداة  ( فقرات10الديمقراطي، التساهلي، والتسلطي بواقع )

الثانية فهي خاصة بأبعاد الذكاء االنفعالي لدى الطلبة املوهوبين وشملت 

أبعاد )معرفة اإلنسان النفعاالته، إدارة االنفعاالت والتحكم بها، تحفيز 

 إقامة العالقات االجتماعية( 
ً
اإلنسان لذاته، تقدير انفعاالت اآلخرين، وأخيرا

عد. وأظهرت النتائج ان ترتيب شيوع أساليب املعاملة ( فقرة لكل بُ 12وبواقع )

الوالدية السائدة من قبل كل من األب واألم هي األسلوب الديمقراطي يليه 

األسلوب املتساهل في املرتبة الثانية, وأخيرا جاء في املرتبة الثالثة األسلوب 

ي التسلطي، كما أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

أساليب تنشئة األب حسب جنس الطالب، بينما أظهرت النتائج وجود فروق 

ذات داللة إحصائية في أساليب تنشئة األم حسب جنس الطالب، كذلك 

أظهرت نتائج الدراسة ان هناك فرق ذو داللة إحصائية في متوسطات الدرجة 

 الكلية للذكاء االنفعالي ولصالح اإلناث.

[ التي تناولت املعاملة الوالدية ممثلة في رعاية األسرة 36دراسة "ديفرز" ]       

، وأساليب البيئة األسرية، وطرق تطوير موهبة 
ً
ألبنائها املوهوبين أكاديميا

األبناء، والعالقات األسرية وعالقتها بالنمو العاطفي لألطفال املوهوبين، وتم 



7102018 

128 

ية السائدة، استخدام أسلوب املقابالت للتعرف على أساليب املعاملة الوالد

والتحصيل الدراس ي لألبناء املوهوبين، وأشارت النتائج إلى أن اآلباء يلعبون 

 في مساعدة األطفال على تطوير املوهبة األكاديمية لديهم وتنمية 
ً
دورا أساسيا

التنمية الفكرية، وكذلك ردود الفعل العاطفية والتي تبدأ في سن مبكرة من 

لديهم، وتم تعيين العديد من األساليب جانب األبناء املوهوبين تجاه وا

السلوكية الرئيسية من جانب الوالدين في الوقت الذي يبلغ فيه الطفل سن 

 املدرسة، وتم تقديم اقتراحات للوالدين

 ولألسرة على كيفية التعامل مع األطفال املوهوبين. 

 التعليق على الدراسات السابقة

نها تصب فى محور واحد وهو تناولت الدراسات أهداف عديدة إال إ     

دراسات التعرف على أساليب املعاملة الوالدية السائدة لدى الطلبة 

 [، كما وتناولت دراسة ديفرز 35املوهوبين. كما في دراسة السراح ]

[36 ،
ً
[املعاملة الوالدية ممثلة في رعاية األسرة ألبنائها املوهوبين أكاديميا

وأساليب البيئة األسرية، وطرق تطوير موهبة األبناء، والعالقات األسرية 

وعالقتها بالنمو العاطفي لألطفال املوهوبين، في حين هدفت دراسة نورير 

الوالدين املاليزية  [ الثقة واالتصال واملرفقات الصحية بين34واخرون ]

.
ً
 وأبنائهم املوهوبين أكاديميا

 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة منهج أ.

لتحقيق غايات الدراسة الحالية تم اتباع املنهج الوصفي، ألنه يتناسب مع 

 طبيعة الدراسة وأهدافها.

 مجتمع الدراسة ب.

محايل  يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة املوهوبين في محافظة     

( يبين توزيعهم حسب 1عسير في املرحلة الثانوية واملتوسطة، والجدول )

 متغيري املرحلة التعليمية والجنس.

 1جدول 

 بيان أعداد مجتمع الدراسة من الطلبة املوهوبين بمحافظة محايل عسير حسب متغيري الجنس واملرحلة الدراسية

 

 الجنس

 املجموع املرحلة

 الثانوية املتوسطة

 409 186 223 الذكور 

 289 132 157 اإلناث

 698 318 380 املجموع

 عينة الدراسة ج.

 تتألف عينة الدراسة الحالية مما يلي:

 وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة 30االستطالعية: تكونت من ) العينة .1
ً
( طالبا

العشوائية وتم تطبيق أداة الدراسة عليهم بهدف التحقق من صدق وثبات 

 أداة الدراسة.

 ( من الطلبة املوهوبين 100عينة الدراسة الرئيسية: وتكونت من ) .2

بمنطقة محايل عسير، والذين تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، 

( طالب موهوب في 25( طالب موهوب في املرحلة املتوسطة و)25بواقع )

( طالبة موهوبة 25( طالبة موهوبة في املرحلة املتوسطة )25املرحلة الثانوية )

 ملت2في املرحلة الثانوية. والجدول )
ً
غيرات الدراسة )جنس ( يبين توزيعهم تبعا

 الطلبة واملرحلة التعليمية( والنسبة املئوية.

 2جدول 

 أعداد الطلبة املوهوبين لعينة الدراسة حسب الجنس واملرحلة التعليمية

 

 مستويات املتغير

  الجنس

 اناث ذكور  املجموع

 50 25 25 املتوسطة املرحلة التعليمية

 50 25 25 الثانوية

 100 50 50 املجموع

 أداة الدراسة د. 

تتكون أداة الدراسة الحالية من مقياس درجة اتجاهات التنشئة االسرية     

لدى الطلبة املوهوبين في منطقة محايل عسير، حيث تم االستفادة من 

الدارسات السابقة مثل دراسة )العطوي( حيث وضعت فقرات املقياس في 

 صورته األولية، وفيما يلي عرض لدالالت الصدق والثبات التي

 جها للمقياس.تم استخرا 

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

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

 من ذوي االختصاص في مجال التربية الخاصة وعلم النفس، 8على )
ً
( ُمحِكما

املقياس ومدى  حيث طلب منهم إبداء رأيهم في مدى مالءمة األبعاد التي ضّمها

مالءمة الفقرات لتلك األبعاد ومدى مالءمة الفقرات لقياس درجة أساليب 

املعاملة الوالدية لدى الطلبة املوهوبين في منطقة محايل عسير. وقد تم 

مين على صالحّية الفقرات، وتّم تعديل صياغة بعض 
ّ
اعتماد اتفاق املحك

مين.
ّ
 إلى آراء املحك

ً
 الفقرات استنادا

البناء ولغايات استخراج صدق البناء للمقياس الحالي تم تطبيق  صدق .ب

، حيث تم 30املقياس على العينة االستطالعية املكونة من )
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات مع البعد الذي تنتمي 

فقرات واألبعاد ( والذي يبين أّن معامالت االرتباط بين ال3إليه كما في جدول )

ويشير ذلك  (،0.05 ≥ التي تنتمي إليها جميعها مناسبة ودالة عند مستوى )

إلى تحقق معيار الصدق البنائي في املقياس وبالتالي ُيعطي الثقة في استخدامه 

لقياس درجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين في منطقة 

 محايل عسير.
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 3جدول 

 (30االسرية لدى الطلبة املوهوبين في محافظة محايل عسير مع الدرجة الكلية للمقياس )ن= معامالت االرتباط بين فقرات مقياس درجة اتجاهات التسئة 

 الديمقراطي الفقرة املهمل الفقرة  التسلطي  الفقرة

1 .455** 13 .445** 25 .220* 

2 .402** 14 .473** 26 .352* 

3 .479** 15 .571** 27 .314** 

4 .397** 16 .400** 28 .446** 

5 .385** 17 .339** 29 .317** 

6 .447** 18 .496** 30 .344* 

7 .308** 19 .528** 31 .357** 

8 .339** 20 .411** 32 .447** 

9 .405** 21 .360** 33 .300** 

10 .461** 22 .446** 34 .453** 

11 .376** 23 .545** 35 .484** 

12 .538** 24 .415** 36 .334** 

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

 ثبات املقياس  .2

ولغايات الدراسة الحالية تم تطبيق املقياس على أفراد العينة       

، حيث تم حساب الثبات باستخدام 30االستطالعية وعددها )
ً
 طالبة

ً
( طالبا

طريقة كرونباخ الستخراج معامل ألفا للثبات، وقد بلغت القيم التي تم 

ياس التوصل إليها وفق تطبيق املعادلة على بيانات العينة االستطالعية للمق

( لألسلوب التسلطي والديمقراطي واملهمل على 0.84( و)0.87( و)0.90القيم )

 وتحقق الثبات للمقياس وبالتالي يمكن استخدام 
ُ
التوالي وهي قيم مرتفعة

 املقياس.

معيار الحكم على درجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين  .3

 في محافظة محايل عسير

جاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين في للحكم على درجة ات

محافظة محايل عسير، قام الباحث بحساب الوزن النسبي لبدائل االستجابة 

 على فقرات املقياس على النحو التالي:

 طول الفئة= املدى/ عدد الفئات. -

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

 بة على الفقرة. االستجا

 .0.80= 5( / 5-1املدى = ) -

وبالتالي يكون الحكم على درجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة  

املوهوبين في محافظة محايل عسير وفق املتوسطات الحسابية كما في جدول 

(4:) 

 التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين في محافظة محايل عسير وفق املتوسطات الحسابيةالحكم على درجة اتجاهات  4جدول 

 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

: خطوات الدراسة: 
ً
 خامسا

 تم اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد الدراسة الحالية:  

مراجعة أدب الدراسات السابقة والكتب املتعلقة بدرجة اتجاهات  .1

التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين في محافظة محايل عسير حيث تم 

 اختيار مشكلة الدراسة وأهدافها.

تطوير أداة الدراسة وهي مقياس درجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى  .2

 الطلبة املوهوبين في محافظة محايل عسير.

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

 التعليم محافظة محايل عسير لتطبيق أدوات الدراسة.

 استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس بعرضه على املحكمين .4

 وتطبيقه على العينة االستطالعية. 

 تطبيق األداة على عينة الدراسة الرئيسية. .5

6. .
ً
 تفريغ البيانات على الحاسوب، وتحليلها احصائيا

 استخراج النتائج وكتابة تقرير البحث ومراجعته. .7

: األساليب االحصائية
ً
 املستخدمة: سادسا

 النسب املئوية والتكرارات. •

 معامالت االرتباط ومعادلة كرونباخ ألفا. •

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار ت. •

 النتائج ومناقشتها. 5

 
ً
 -للنتائج ومناقشتها وفق ترتيب األسئلة في الدراسة: فيما يلي عرضا

النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه: ما أساليب اتجاه التنشئة االسرية 

 السائدة لدى الطلبة املوهوبين في محافظة محايل عسير؟

لالجابة على هذا السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

س اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين املعيارية لفقرات مقيا
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( أن االسلوب التسلطي هو االسلوب السائد في اتجاه 5حيث يظهر جدول )

( ودرجة 3.33التنشئة االسرية للطلبة املوهوبين بمتوسط حسابي مقداره )

متوسطة، يليه في املرتبة الثانية األسلوب الديمقراطي بمتوسط حسابي 

درجة متوسطة، يليه في املرتبة الثالثة األسلوب املهمل ( و 3.00مقداره )

( ودرجة متوسطة. وقد تراوحت املتوسطات 2.83بمتوسط حسابي مقداره )

. 4.52-1.43الحسابية للفقرات من )
ً
 إلى مرتفعة جدا

ً
( وبدرجة منخفضة جدا

وقد كانت أعلى درجة لفقرات املقياس الفقرة الثانية" أشعر أن والداي غير 

بسلوكي الخاطئ"، بينما جاءت الفقرة الثالثة والعشرون "يقلق والداي معني 

 (. 6على صحتي" في املرتبة األخيرة كما في جدول )

افات املعيارية وترتيب درجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة  6جدول   (100 = املوهوبين في محافظة محايل عسير )ناملتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 منخفضة 26 999. 2.18 .يحترم والداي آرائي التي أبديها في كثير من األمور  1

  1 1.078 4.52 .أشعر أن والداي غير معني بسلوكي الخاطئ 2
ً
 مرتفعة جدا

  3 1.127 4.39 .والداي من ممارسة النشاطات التي أرغـب فيهـا داخل املنزل يمنعني  3
ً
 مرتفعة جدا

 بشأنها 4
ً
 منخفضة 25 1.307 2.22 .يعرض والداي علي الكثير من األمور التي تخصني قبل أن يتخذ قرارا

 دون أن ينزعج 5
ً
  16 1.592 3.52 .يتركني والداي في املنزل وحيدا

ً
 مرتفعة

  5 1.107 4.37 .يرفض والداي مناقشة آرائي التي أطرحها عليه 6
ً
 مرتفعة جدا

  34 1.076 1.79 .يناقشني والداي في القرارات التي تخصني 7
ً
 منخفضة جدا

  11 1.484 3.83 .يتغاض ى والداي عندما أتفوه ببعض كلمات العيب 8
ً
 مرتفعة

  15 1.472 3.56 .ألخوتييلزمني والداي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي  9
ً
 مرتفعة

 منخفضة 33 1.077 1.82 .يتبادل والداي الرأي مع أفراد أسرتي 10

  7 1.292 4.13 .أشعر بأن والداي ال تهمه نوعية أصدقائي 11
ً
 مرتفعة

  14 1.501 3.64 .يميز والداي بين أفراد األسرة في املعاملة 12
ً
 مرتفعة

  - 1.26 3.33 االسلوب التسلطي
ً
 متوسطة

  35 1.091 1.68 .يتشاور والداي مع والدتي في كثير من األمور التي تتصل بالعائلة 13
ً
 منخفضة جدا

  6 1.077 4.25 .ال يحاسبني والداي عندما أتشاجر مع اآلخرين 14
ً
 مرتفعة جدا

  20 1.521 2.70 .ينزعج والداي إذا قاطعته أثناء حديثه لي 15
ً
 متوسطة

 منخفضة 22 1.259 2.50 .والداي في اختيار أصدقائي الذين أرغـب فـي صحبتهميسمح لي  16

 منخفضة 32 1.198 1.91 .يتدخل والداي لحمايتي عنـدما أتعـرض لـألذى مـن اآلخرين 17

  10 1.384 3.94 .يطلب والداي مني الصمت عندما أحاول املـشاركة فـي الحديث عند وجود زائرين في البيت 18
ً
 مرتفعة

 منخفضة 28 1.143 2.13 .يطرح والداي للنقاش معظم األمور التي تخص األسرة 19

  8 959. 4.10 .يرفض والداي معظم طلباتي 20
ً
 مرتفعة

  9 1.389 4.10 .يمنعني والداي من االشتراك في الرحالت املدرسية التـي أرغبها 21
ً
 مرتفعة

 منخفضة 29 1.238 2.06 .الرأي في نوع املالبـس التي نريدهايسمح لي والداي وألخوتي بإبداء  22

  36 913. 1.43 .يقلق والداي على صحتي 23
ً
 منخفضة جدا

  18 1.447 3.13 .يتدخل والداي في الطريقة التي أصرف فيها نقودي 24
ً
 متوسطة

  - 1.22 2.83 األسلوب املهمل
ً
 متوسطة

 منخفضة 27 1.138 2.17 .أبديها في كثير من األمور يناقشني والداي في أرائي التي  25

  19 1.477 2.80 .يحاسبني والداي عندما أتأخر في العودة إلى املنزل  26
ً
 متوسطة

  4 1.170 4.38 .يتولى والداي تحديد مكان النشاط الترفيهي والرحلة بنفـسه دون التشاور مع أفراد األسرة 27
ً
 مرتفعة جدا

 منخفضة 30 1.243 1.99 .والداي عن نوع الطعام الذي أرغب في تناولهيسألني  28

  13 1.343 3.66 .يجبرني والداي أن أقوم ببعض الواجبات املترتبـة علـى أخوتي 29
ً
 مرتفعة

 منخفضة 31 1.219 1.99 .يتعاون والداي معي كما يتعاون مع أخوتي بدرجة واحـدة في حل مشكالتنا املدرسية 30

  12 1.371 3.72 .يتغاض ى والداي عندما يؤذيني أحد أخوتي 31
ً
 مرتفعة

  2 1.109 4.39 .يرفض والداي أن أناقش معـه أعظـم املـشكالت التـي تواجنهي 32
ً
 مرتفعة جدا

  24 1.340 2.32 .يترك لي والداي حرية اختيار األماكن التي أقـض ي فيهـا أوقات فراغي 33
 
 منخفضة

  21 1.495 2.69 .والداي عندما أنام خارج املنزل يغضب  34
ً
 متوسطة

  17 1.503 3.39 .يتدخل والداي في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها 35
ً
 متوسطة

 منخفضة 23 1.283 2.49 .يناقش والداي الطريقة التي يحل بهـا املـشكالت التـي تواجنهي مع أفراد أسرتي 36

  - 1.31 3.00 األسلوب الديمقراطي
ً
 متوسطة
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ويعزو الباحث هذه النتيجة الى عدم وجود أسلوب سائد فعلي لدى آباء       

الطالب املوهوبين أفراد عينة الدراسة، ذلك ان كافة اتجاهات التنشئة 

االسرية الثالث جاءت متوسطة بمعنى أن كل أسلوب فيها ليس ظاهر بشكل 

واضح، ومع ذلك نجد هناك ميل نحو األسلوب التسلطي حيث جاء بالدرجة 

، وقد يفسر ذلك طبيعة الثقافة السائدة في تربية األبناء والتي ا
ً
ألعلى تقديرا

تميل الى السيطرة والتوجيه املباشر. وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة دراسة 

[ التي أشارت إلى درجة معاملة والدية مرتفعة في أسلوب التنشئة 32الزهراني ]

ا تختلف بشكل غير مباشر مع الديمقراطي لدى الطالبات املوهوبات. كما أنه

التي أشارت إلى عالقة إيجابية بين املعاملة  [33نتائج دراسة الفهيدي ]

[ 35الوالدية االيجابية واألمن النفس ي. وكذلك تختلف مع دراسة السراح ]

 في التعامل 
ً
التي أشارت إلى أن األسلوب التسلطي أقل األساليب ظهورا

 الوالدي.

 ال الثاني ونصه: هل تختلف اتجاهات التنشئةالنتائج املتعلقة بالسؤ 

 االسرية للطلبة املوهوبين باختالف جنسهم؟ 

ولإلجابة على هذا الفرع من السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية        

واالنحرافات املعيارية لدرجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة 

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

تلك املتوسطات، وللتأكد من وجود داللة إحصائية لتلك الفروق تم 

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

داللة إحصائية في متوسطات مقياس اتجاه التشئة االسرية لدى الطلبة 

طلبة )ذكور واناث(. وبما أن املوهوبين في األسلوب الديمقراطي تعزى لجنس ال

املتوسطات الحسابية لالناث أعلى من الذكور فإن الفروق لصالحهم. كذلك 

يشير الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات 

مقياس اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين في أساليب التسلطي 

 ث(.واملهمل تعزى لجنس الطلبة )ذكور وانا

 ملتغير جنس الطل 7جدول 
ً
افات املعيارية واختبار )ت( لدرجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين تبعا  بةاملتوسطات الحسابية واالنحر

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجنس األسلوب

 الداللة درجات الحرية قيمة ت الداللة قيمة ف

 126. 98 1.544 063. 3.535 6.76 39.04 50 ذكور  التسلطي

 5.18 40.90 50 إناث

 286. 98 1.074 007. 7.520 5.80 33.38 50 ذكور  املهمل

 4.34 34.48 50 إناث

 001. 98 3.573 195. 1.700 6.49 33.96 50 ذكور  الديمقراطي

 4.74 38.02 50 إناث

وقد يعزى ذلك الى تشابه الظروف األسرية لدى الذكور واإلناث حيث أنهم       

 ختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسةوت يتعرضون لنفس املعاملة الوالدية.

 [ التي أشارت الى عدم وجود اية فروق تعزى ملتغير الجنس 35السراح ]

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ونصه: هل تختلف اتجاهات التنشئة 

 االسرية للطلبة املوهوبين باختالف املرحلة التعليمية؟

ولإلجابة على هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات       

املعيارية لدرجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين كما هو 

( حيث يشير إلى وجود فروق ظاهرية في تلك املتوسطات، 8موضح في جدول )

)ت(  وللتأكد من وجود داللة إحصائية لتلك الفروق تم استخدام اختبار

للعينات املستقلة والذي يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

متوسطات مقياس اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين في 

األسلوب التسلطي تعزى للمرحلة التعليمية للطلبة )متوسطة وثانوية(. وبما 

وسطة فإن أن املتوسطات الحسابية لطلبة املرحلة الثانوية أعلى من املت

الفروق لصالحهم. كذلك يشير الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية في متوسطات مقياس اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة 

 املوهوبين في أساليب املهمل والديمقراطي تعزى للمرحلة التعليمية للطلبة.

 ملتغير املرحلة  8جدول 
ً
افات املعيارية واختبار )ت( لدرجة اتجاهات التنشئة االسرية لدى الطلبة املوهوبين تبعا  التعليميةاملتوسطات الحسابية واالنحر

املرحلة  األسلوب

 التعليمية

املتوسط  العدد

 الحسابي

 اختبار ت اختبار ليفين االنحراف املعياري 

درجات  قيمة ت الداللة قيمة ف

 الحرية

 الداللة

 006. 98 2.814 003. 9.321 6.85 38.32 50 متوسطة التسلطي

 4.67 41.62 50 ثانوية

 304. 98 1.034 517. 423. 5.28 33.40 50 متوسطة املهمل

 4.97 34.46 50 ثانوية

 060. 98 1.905 006. 7.903 7.18 34.86 50 متوسطة الديمقراطي

 4.34 37.12 50 ثانوية

وقد تعود هذه النتيجة الى ان طالب املرحلة الثانوية يمرون في مرحلة       

( سنة تتميز بنمو مفهوم الذات وامليل إلى توكيدها مما يجعلهم 18-15عمرية )

بالتسلطية، لذا جاء اكثر حساسية من اسلوب معاملة اآلباء الذي يتسم 

األسلوب التسلطي أعلى لديهم من مستوى املرحلة التعليمية املتوسطة، بينما 

نجد أنه ال يوجد فروق في أسلوبي االهمال والديمقراطي بين املرحلتين 

املتوسطة والثانوية، وذلك لعدم وجود أي نزعة نحو الحساسية الزائدة من 

املرحلة الثانوية أو املتوسطة. ولم  أسلوبي التنشئة االسرية سواء من طالب

يتوفر لدى الباحث دراسات حول اثر متغير املرحلة التعليمية على أساليب 

 ن.ملوهوبياملعاملة الوالدية لدى الطلبة ا

 التوصيات. 6
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توعية اآلباء بأهمية استخدام األسلوب الديمقراطي أثناء تعاملهم مع  -1

أبنائهم وتطوير قدرتهم على التفريق بين األسلوب الديمقراطي واألسلوب 

 املهمل.

إرشاد الطالب املوهوبين على التعامل مع تسلط الوالدين من خالل توكيد  -2

 ق سليمة.ذواتهم وجعلهم أكثر قدرة على التعبير عن ذواتهم بطر 

 االقتراحات:

القيام بدراسات حول اتجاهات التنشئة االسرية وعالقتها بعوامل  .1

 ديمغرافية مختلفة.

إجراء بحوث تجريبية حول أثر برامج اإلرشاد األسري في تطوير اتجاهات  .2

 شئة االسرية.نالت

 املراجع

 أ. املراجع العربية

(. أصول التربية اإلسـالمية، الطبعـة األولـى، 1995محمد ) [ متولي، مصطفى1]

 عـالم الكتب: القاهرة.

(. أثر نمط التنشئة األسرية في مفهوم الذات 1993[ الشلبي، نبال فوزي )2]

لدى طلبة جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 اليرموك، األردن.

ئة الوالدية وأثرها في اتخاذ القـرار (. أنماط التنش2005[ الشرفا، نجود )3]

املهنـي لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة الكرك. رسـالة ماجـستير 

 غيـر منشورة، جامعة مؤتة، األردن.

(. العالقة بين نمط التنشئة األسـرية وجنـوح 1993[ العكايلة، محمد )7] 

 رة، الجامعة األردنية، األردن.األحـداث. رسالة ماجستير غير منشو 

(. أساليب التنشئة األسرية ومستوى 2006[ العويضات، منتهى أحمد )10] 

مفهوم الذات وعالقة كل منهما بالدافع لإلنجاز لدى تالميذ املرحلة 

األساسية العليا في مدارس محافظة الطفيلة، رسالة ماجستير غير 

 ألردن.منشورة، جامعـة مؤتـه، ا

(. أثر الجنس ونمط التنشئة األسـرية علـى 1993[ العويدي، مبارك )12]

التحـصيل واالتجاهات نحو املدرسة عند عينة أردنية من طلبة الـصف 

 العاشـر. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، األردن.

غار، (. التنشئة األسرية واألبناء الص1987[ إسماعيل، محي الدين )14] 

 مطابع الهيئـة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.

(. املمارسات الو الدية وعالقتها بنمط التوجه 1993[ أبو العز، ابتسام )15]

نحو تمثل الدور املرتبط بالجنس لدى طلبة الصف الثاني ثانوي في 

محافظات جنوب األردن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، 

 األردن.

(. أساليب املعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل 2003[ محرز، نجاح )16]

فـي ريـاض األطفال. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، 

 سوريا.

(. 2003[ املنس ي، محمود؛ قاسم، ناجي؛ وهاشم، مها؛ ومكاوي، نبيلة )17]

مركز ، 2الصحة النفـسية وعلم النفس االجتماعي والتربية الصحية. ج

 اإلسـكندرية للكتـاب: اإلسكندرية.

(. السمات الديمقراطية للتنشئة 2001[ وطفة، علي وشهاب، علي )18]

االجتماعية في املجتمع الكويتي. مجلة جامعة دمشق، جامعـة دمـشق، 

 ص(211- 269).1(، العـدد17املجلـد )

(. سيكولوجية التوافق النفس ي في الطفولـة املبكـرة، 1990[ الديب، أميرة )19]

 ، مكتبة الفالح: الكويت.1ط

(. أثر كل من التنشئة األسرية والجـنس والعمـر 1994[ األسعد، ميسون )20]

( سنة. 16ـ12علـى التكيف االجتماعي لألفراد في الفئات العمرية من )
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FAMILY RAISING STYLES AMONG 

GIFTED STUDENTS IN MAHAYEL 

ASIR GOVERNORATE 

ALI MOHAMED ALI AL-MATARI 

Al-Baha University, Kingdom of Saudi Arabia 

ABSTRACT _This study aimed at identify the styles of family raising among gifted students in the 

governorate of Mahayel Asir from their point of view. The study sample consisted of (100) students from 

the middle and high school students who were selected randomly. The family raising styles scale consists 

of (36) paragraphs, and contains three directions: the democratic, the dominant and the neglected styles. 

The results showed that the degree of the three family raising styles was moderate, and there were 

statistically significant differences according to the variable of the school stage in favor of the secondary 

stage, as well as the gender variable for the benefit of female students. 

 

Keywords: Parental Styles, Gifted, Democratic Style, Dictator Style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


