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 تسخلص امل

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالتفكير  
االبتكاري لدي التبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ ، واعتمدت الدراسة عمى استبياف 
أساليب المعاممة الوالدية ، واستبياف التفكير االبتكاري لدى الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ 

( 95( أباء و)95( مف أولياء األمور )111اعداد الباحث و تكونت عينة الدراسة ) مف
( طفؿ مف الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ والذيف تـ تشخيصيـ 95ألجمالي)اميات ، 
 ذات األكاديمية المجاالت في واإلنجاز األداء لمستويات التشخيص اختباراتباستخداـ 
نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية ذات  مي. وتوصمتاألكادي اإلنجاز ممفات و الصعوبة

داللة إحصائية بيف األساليب االيجابية المتمثمة في)أسموب الديمقراطية، أسموب التشجيع 
والمكافأة ( وبيف ارتفاع مستوي التفكير اإليجابي لدى األبناء مف التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ 

ت داللة إحصائية بيف األساليب السمبية )القسوة والتسمط ، ووجود عبلقة ارتباطية عكسية  ذا
، إثارة األلـ النفسي( وانخفاض مستوي التفكير االبتكاري لدي األبناء وكانت أكثر أساليب 
المعاممة الوالدية اإليجابية استخدامًا مع االبناء الموىوبيف مف ذوي صعوبات التعمـ ىو 

الىتماـ ، الديمقراطية( أما في األساليب السمبية فكانت أسموب )التشجيع والمكافأة ، التقبؿ وا
                                                                                              أكثر األساليب استخدامًا ىو أسموب )النبذ، الحماية الزائدة(.                                                                   

 الموىوبيف ذوي  -التفكير االبتكاري -: أساليب المعاممة الوالدية الكممات المفتاحية         
 صعوبات التعمـ
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Parental treatment styles and its relationship to creative thinking 

among gifted students with learning difficulties 

Abstract   

 This study aimed to identify the relationship between parental treatment 

styles and its relationship to creative thinking among gifted with learning 

difficulties students. The study relied on a questionnaire on parenting styles 

and to creative thinking among gifted with learning difficulties students 

prepared by the researcher. The study sample consisted (118) of parents (59). ) 

fathers and (59) mothers, and the results of the study concluded that there is a 

statistically significant correlation between the positive methods represented in 

(democracy style, encouragement and reward style) and the high level of 

positive thinking among children of students with learning difficulties, and the 

presence of a significant inverse correlation A statistic between the negative 

methods (cruelty and bullying, provoking psychological pain) and the low level 

of innovative thinking among the children. The most used positive parental 

treatment methods with gifted children with learning difficulties was 

(encouragement and reward, acceptance and attention, democracy), while in 

the negative methods it was the most Commonly used is the (untouchability, 

overprotection) method.          

Key words: Parenting Styles-Creative Thinking- Gifted with Learning 

Disabilities 
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 :املكدمة

التي تسير عمى بناء شخصية  االجتماعيةأىـ العمميات  مف االجتماعيةالتنشئة  تعتبر     
التي تتخذىا في  األساليب خبلؿالتي مف  األسرة،أوؿ مؤسسة فيو وىي  خبلؿمف  الفرد،
مف  االجتماعيةية التنشئةً  متعد عمالمجتمع، تتبيف معالـ الشخصية التي تولد في  التربية

 في أساسيا مف دور يـ العمرية؛ لما لميمراح مختمؼ في األبناءى ميات تأثيرا عمـ العمىأ
تعد  و وسائؿ متعددة خبلؿمف  االجتماعيةية التنشئة معم وتتـ، مياوتكام شخصياتيـتشكيؿ 
، كما تعد األوليةارات والمعارؼ يالم مختمؼا يعن األبناء يتمقىذه الوسائؿ؛ حيث ىـ ىأ األسرة

صقؿ  فيايجابي و  ميـة تؤدى دو اً  فاألسر  األخرىتنشئة ى وسائؿ المبمثابة الرقيب ع
، وا شخصيتييمتبنى ع التي باألسس؛ إذ تزوده الداخمية وشخصية الفرد، وتكوينيا لبناء ذاتيت

 التي فيي، اآلخريف، وكيفية التعامؿ مع بلتومشك وواجي، و وا كيؼ ينظر إلى ذاتيـ منمفيتع
يـ و الروابط ى، ويدرؾ المفااالجتماعيوؾ مساليب السا أيـ منمفيتع تزوده بأوؿ دروس الحياة

، ومف عصر آلخرمف مجتمع  االجتماعيةؼ أساليب التنشئة موتخت .األشياءقات بيف بلوالع
 وباختبلؼ، االجتماعيةالطبقات  باختبلؼؼ داخؿ المجتمع الواحد مإلى عصر، كما تخت

ـ تمثؿ يتنشئة أبنائ فيالوالداف  عيايتب التيشؾ أف أساليب التنشئة  وال، االقتصاديالمستوى 
 مختمؼ في لؤلبناءـ يتممعام فيمعينة  اتجاىاتثابتة؛ بحيث تعكس  وأنماًطا تكاد تكوف شب
ماء مف بعض أنماط مولقد حذر العو وكمتكويف س فيـ يتس االتجاىاتذه ىالمواقؼ الحياتية، و 
و ىط: و مط الديكتاتور ى المتسالنم :ومنيا اإلبداعتعوؽ  التي، االجتماعيةأساليب التنشئة 

ـ يإلي واالستماع، األبناءط، وفرض الطاعة العمياء مع عدـ احتراـ ميتصؼ بالقسوة، والتس
ليس  -إيجاد أبناء فيـ يذا النمط قد يسى؛ حيث أوضحت العديد مف الدراسات أف  ـيرائآلو 
ؽ م، بؿ قد يخلمجاالتا مختمؼ في اإلبداعية قدراتيـة المتغيرات، ونقؿ يمواج فيـ قدرة يلدي

،  روبييحاولوف ال األبناءإلى أف بعض  باإلضافةة الحياة، يبية، عاجزة عف مواجمعقوؿ س
أما النمط المتسامح: يتصؼ بعض الوالديف  .ـيتواصؿ و التعامؿ مع والديمبوسائؿ شتى؛ ل

؛ ما توجيو دوف األخطاءقد يصؿ إلىً  حد التدليؿ، وقبوؿ  الذي؛ األبناءبالتسامح الشديد مع 
ذا النمط أبناء يتصفوف ى، وغالبا ما قد ينتج عف األبناءوؾ مبية عمى سميكوف لو تأثيرات س

 األسرةحيف أف  في .قات اجتماعية سويةبلى تكويف عم، وغير قادريف عواالنحراؼبالفشؿ 
ى مقادر ع راطيً ديمق جيبلقد تنتج  -أبنائياا مع ميتعام في الديمقراطي األسموبتتبع  التي
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المواقؼ  مجابيةمف  ـوتمكني، شخصياتيــ، وتكيؼ يـ بأنفسيثقت وتعززالمسؤولية تحمؿ 
 تكوينيـ.مراحؿ  خبلؿا يف ب فيمرو التيالمتعددة 

وتعد األسرة أحد أىـ الركائز في إظيار موىبة الطفؿ وقدراتو الشخصية ،وتقديميا إلى       
ا الطفؿ ،وتمعب دورا محوريا في عممية المبنة األولى التي ينمو فييا ىذ فييالمجتمع ، 

 البوصمة التي ترصد اكتشافات ىذه المواىب ومعارفيـ و وتعدتطوير مياراتو واستعداداتو ؛ 
يـ وتقديـ ليـ جميع أساليب الرعاية التربوية والصحية السميمة مف أجؿ ي، واألخذ بأيد فنياتيـ

لعوامؿ عدة أىميا غياب الوعي ، المحافظة عمى إبداعيـ وتفوقيـ ؛ لكنيا تعجز أحيانا 
إضافة إلى نقص الخبرة ، وقمة التدريب، أو عوامؿ خارجية أخرى كنقص اىتماـ الدولة بيذه 
الفئة كعجزىا عمى إنشاء مدارس الخاصة ليـ ونقص الكفاءات العممية وعدـ مبلئمة مناىجيا 

مكانياتيـ ، لذلؾ يعد دور األسرة والمجتمع دورا ميما في نيوض أو  الدراسية مع قدراتيـ وا 
خمود مواىب وتفوؽ ىذه الفئة ومف ىذا المنطمؽ كرس العديد مف المربيف والمتخصصيف 
والباحثيف جيودىـ لرعاية ىذه الشريحة االجتماعية أمثاؿ "ىولنجوث" و"تيرماف" و "بنيو" 

بيف ىمينا أنتوؼ "وغيرىـ....... ، وسعت ىذه الجيود إلى رصد قيمة الموىو  والبرازيمية
وفاعميتيـ داخؿ مجتمعاتيـ وذلؾ مف خبلؿ دراسة مختمؼ جوانبيـ الشخصية  كالعقمية 

االتجاه العالمي نحو التعميـ الشامؿ عمى  زوقد رك والجسمية والمعرفية والنفسية واالجتماعية
الطبلب الذيف يعانوف مف مجموعة واسعة مف اإلعاقات الذيف يتـ تعميميـ في المدارس 

و تجاىؿ حتى اآلف أولئؾ الذيف لدييـ مواىب أو مواىب مختمفة باإلضافة إلى لكن العادية،
إعاقاتيـ. مف السيؿ نسبًيا تحديد الطبلب الموىوبيف والمتفوقيف الذيف تنعكس قدرتيـ عمى 
األداء العالي في مختمؼ مقاييس اإلنجاز التعميمي أو في مجموعة مف أنواع األنشطة الفنية 

 المجموعة،فإف تحديد مجموعة فرعية مف ىذه  ذلؾ،اإلبداعية. ومع  أو غيرىا مف األنشطة
يكوف أكثر صعوبة. ىؤالء ىـ الطبلب الذيف  اإلعاقات،والذيف لدييـ أيًضا أنواع مختمفة مف 

أو ُيطمؽ عمييـ اسـ ذوي صعوبات تعمـ  متعددة،ُيعتبروف لدييـ استثناءات مزدوجة أو 
 Coleman, el) زدوجو االستثنائيةمألطفاؿ ا أو يشار إلييـ بمفيـو الموىوبيف،
al.,2015، ) ىـ الذيف و المتعمموف المتميزوف مرتيف التبلميذ بأنيـ " تعريؼ ىؤالء  ويمكف

يظيروف إمكانات تحقيؽ عالية أو إنتاجية إبداعية في مجاؿ واحد أو أكثر مثؿ الرياضيات أو 
وف المرئية أو المكانية أو األدائية أو العمـو أو التكنولوجيا أو الفنوف االجتماعية أو الفن
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غيرىا مف مجاالت اإلنتاجية البشرية ومف تظير إعاقة واحدة أو أكثر عمى النحو المحدد في 
 .معايير األىمية الفيدرالية أو الخاصة بالوالية

 (Reis, el al.,2014) 
وبوف في مجاؿ عندما يتـ تحديدىـ عمى أنيـ موى مزدوجو االستثنائيةيعتبر الطبلب و      

أو  ةجسديالأو  ةعاطفيفي الجوانب الواحد أو أكثر بينما يعانوف أيًضا مف إعاقة في التعمـ أو 
 ، Assouline,el al.,2006)] النمائيةأو  ةحسيال
 (Yewchuk, el al.,1993) 

ويعد تعميـ التفكير أحد المجاالت الميمة في تكويف شخصية الطالب، إذ إف اليدؼ       
لمتربية ىو إعداد المواطف ليصبح أكثر فاعمية في مجتمعو وأكثر قدرة عمى تمبية  األسمى

وزيادة  العمميات الذىنيةمتطمبات مراحؿ العمر المختمفة، لذلؾ حينما يدرب الطالب عمى إدارة 
لكي يستطيع مواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي، فإننا نسيـ في تشكيؿ شخصية  تياسرع

 (3112ثقة واألمف. )العساؼ،متكيفة سوية بال
 شريحة عمى التركيز ىو إجراء الدراسة الحالية  إلى دفعت التي األسباب بيف مف ولعؿ     
 األساليب معرفة خبلؿ مف وذلؾ وازدىاره، تنميتو في أساسية ولبنة المجتمع في ميمة

 وخاصة تحديدىا ومحاولة الطفؿ، شخصية عمى وتأثيرىا الفئة مع ىذه المتبعة األسرية
 الحياة متطمبات لمواجية وتوجييو وتكوينو مواىبو إبراز عمى تساعده التي منيا السوية
 المناخ كاف فكمما ، والتأثر التأثير في أوؿ كشريؾ الوالديف دور ننسى وال والمتغيرة، المتطورة
 رتطوي و لتنمية األساسية الحتياجاتو وممبي ، واإلبداع التفوؽ عمى ومحفز مشجع األسري
 المجتمع. في فاعمية أكثر جعمو وتوظيفيا الفائقة قدراتو
ولذا يجب عمى الوالديف العمؿ عمى تشجيع ابنيـ الموىوب )المتفوؽ( عمى التعبير عف     

ظياره خبراتو وتجاربو، و مرافقتو والسير عمى تعميمو وتدريبو  ذاتو بكؿ حرية واستقبللية وا 
ا يغرس الثقة بنفسو وبإمكانياتو وباآلخريف، ويحظى عمى رؤية األمور عمى حقيقتيا، وىذا م

 مما يساىـ في عبلج المشكمة الرئيسة عنده وىي صعوبة التعمـ ، بقبوؿ وتقدير اجتماعي
حزمة مف المجيودات التربوية والنفسية .مف أجؿ تقديـ ما لديو مف استعدادات ىذا تطمب وي

اة أساليب المعاممة التي يتبعيا اآلباء وخبرات تفيد أسرتو ومجتمعو، وذلؾ بالحرص عمى مراع
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واجتناب جميع األساليب  فقط او موىوبيف ذوي صعوبات مع أبنائيـ سواء كانوا موىوبيف 
 .السمبية 

 العبلقة بيف أساليب وضحومف ىنا جاءت الحاجة إلى اجراء الدراسة الحالية لت
 التعمـ. صعوبات ذوي فالموىوبي التبلميذ لدي االبتكاري والتفكير الوالدية المعاممة
 .الدزاسة مشكصة

اساليب المعاممة الوالدية السوية في تنمية  أىمية دورعمى أكدت بعض الدراسات       
 مقحوت و (،3112)مثؿ دراسة غضباف  البتكاري لدى األطفاؿاواإلبداع والتفكير  الموىبة

ف األساليب والتي توصمت نتائجيا الي ا( 3117) ـيعإبرا (،3112) (، موسى3112)
التركيز عمي إال انو لـ يتـ   العادييف  اإليجابية تسيـ في تنمية الموىبة واالبداع لدي األطفاؿ

وىى فئة ىامة في المجتمع ويحاوؿ البحث الحالي  فئة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ 
 لتفكيروا الوالدية المعاممة أساليب بيف العبلقة تسميط الضوء عمي ىذه الفئة والتعرؼ عمى

وتحديد أىـ األساليب التي يتعامؿ بيا  التعمـ صعوبات ذوي الموىوبيف التبلميذ لدي االبتكاري
الوالديف مع ىذه الفئة سواء كانت األساليب سمبية او إيجابية ودراسة عبلقتيا بمستوي 

ة تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابالتفكير االبتكاري لدي التبلميذ ومف خبلؿ العرض السابؽ 
  :التساؤالت االتية  عف
التفكير ومستوى بيف أساليب المعاممة الوالدية  ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية -1

  التعمـ؟االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات 
ىؿ توجد أساليب لممعاممة الوالدية اإليجابية والسمبية أكثر استخداما وشيوعا لدي  -3

  التعمـ؟وبات الوالديف مع الموىوبيف ذوي صع
ساليب فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كبل مف االب واالـ في استخداـ اال ىؿ توجد -2

 تبعًا لمتغير الجنس؟ الموىوبوف ذوي صعوبات التعمـ االيجابية والسمبية مع
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الموىوبيف ذوي صعوبات  ىؿ توجد-2

 االبتكاري لمموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ؟ التفكير فأبعاد استبيا التعمـ عمى
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  الدزاسة  اٍداف

التفكير االبتكاري لدي ومستوى بيف أساليب المعاممة الوالدية التعرؼ عمى العبلقة  -1
 . التعمـالموىوبيف ذوي صعوبات 

لدي  التعرؼ عمى أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية والسمبية االكثر استخداما وشيوعا -3
   التعمـ؟الوالديف مع الموىوبيف ذوي صعوبات 

 االيجابية والسمبية معساليب الفروؽ بيف كبل مف االب واالـ في استخداـ اال التعرؼ عمى-2
 تبعًا لمتغير الجنس الموىوبوف ذوي صعوبات التعمـ

أبعاد  التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ عمى -2
 االبتكاري لمموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ التفكير فاستبيا
  الدزاسة أٍنية

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا بتناوؿ فئة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ بالدراسة      
عداد أدوات لقياس أساليب المعاممة الوالدية والتفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي  وا 

 التطبيقية.المتغيرات جانبًا ىامًا سواء مف الناحية النظرية أو صعوبات التعمـ وتعد ىذه 
 األٍنية اليظسية لصدزاسة  اواًل:

تكمف أىمية الدراسة نظريًا في تناوؿ فئة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وأساليب المعاممة  -
أف فئة  الوالدية اإليجابية والسمبية التي تؤثر عمى التفكير االبتكاري لدي ىذه الفئة حيث

ما زاؿ االىتماـ بيا محدودًا -في حدود عمـ الباحثة -الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ 
 والتشخيص.ويقتصر عمى قضايا الكشؼ 

التي قد يؤدي االىتماـ ضرورة االىتماـ بميارات التفكير االبتكاري حيث انيا مف المتغيرات  -
 وىي صعوبات التعمـ بيا وبتنميتيا الى حؿ المشكمة الرئيسة لدى ىذه الفئة

 ثاىيًا األٍنية الخطبيكية لصدزاسة 

لقياس أساليب المعاممة الوالدية واخر لقياس التفكير  خبلؿ: استبيافتصميـ األدوات مف  -
 االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ 
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يب حث الوالديف لبلستفادة مف نتائج الدراسة في تركيز الوالديف عمى استخداـ األسال -
اإليجابية التي تساعد عمى تنمية جانب التفكير االبتكاري لدي ىذه الفئة وتجنب استخداـ 

 التفكير االبتكاري لدي ىذه الفئة. عمىاألساليب السمبية التي قد تؤثر 
قد يساعد االىتماـ بالتفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في حؿ المشكمة  -

 صعوبات التعمـ.الرئيسية لدييـ وىي 
 مصطصحات الدزاسة 

 املعامصة الوالدية  ألساليب االجسائي خعسيفال

أو األبناء  تشكيؿ وتعديؿ سموؾ األساليب التي يستخدميا الوالديف بقػصدىي      
معايير وقيـ المجتمع واستثارة القدرات االبتكارية  تنمية ىذا السموؾ بما يتمشى مع

 التعمـ.صعوبات  عمىتساعدىـ بدورىا في التغمب  يأبنائيـ والتواالبداعية لدي 
 تفكير االبتكاريلم االجرائي تعريؼال

لقدرات والعمميات العقمية وسمات استخداـ ايتـ فييا نوع مف التفكير  ىو     
وخمؽ أفكار  التي تيسر عممية االبتكار والفنياتمعارؼ الالمواىب و  الكتشاؼالشخصية 

 مياراتو وحؿ مشكبلتو. جديدة تساعد الطفؿ عمي صقؿ
  نوٍوبني ذوي صعوبات الخعصه الخعسيف االجسائي لص

 تبعاً رسميًا مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ الػسعودية  ـتـ تشخيصي فالذي ىـ التبلميذ
واحد وحصولو عمى نسبة تقؿ  تزيد عف المتوسط بمقدار انحراؼ معياريالتي نسبة ذكاء ل

 األقؿ. مف مادة لمادتيف عمىبالتحصيؿ الدراسي %( 21عمى )
 الدزاسة دات دحم

حدود موضوعية: تناولت الدراسة أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا اولياء أمور 
التبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وعبلقتيا بالتفكير االبتكاري لدي األبناء في المرحمة 

   .االبتدائية
لعدد  اـ 95أب و 95( مف أولياء األمور 111)اقتصرت الدراسة عمى  بشرية: حدود

في المممكة العربية  الجبيؿبالمدارس االبتدائية بمدينة  ( طفؿ مف األطفاؿ الممتحقيف95)
  السعودية
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مػف العػاـ الدراسػي  الثانياقتصر تطبيؽ الدراسة في الفصؿ  زمانية:حدود  
.3131/3131.             

الطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات  مى أولياء امورعتـ تطبيؽ الدراسة  مكانية:حدود 
المرحمة االبتدائية )االبتدائية الثامنة والسادسة التعمـ الممتحقيف بالبرامج الخاصة في مدارس 

 .السعوديةالمممكة العربية في  الجبيؿفػي مدينة  والثالثة عشر والخامسة عشر(
 اليظسي  اإلطاز

    Parental treatment styles الوالديةاملعامصة  أساليب أواًل:
 مفَوو أساليب املعامصة الوالدية

في معاممة الوالداف  التي يتبعياطرؽ الىي تمؾ  بانيا"تعرؼ أساليب المعاممة الوالدية      
 سمبًا او إيجاباً أثير والتي تؤثر غيير الت التي تحدث التنشئة االجتماعية ابنائيما خبلؿ عممية

 الوالديف السموكية"استجابة  خبلؿمف  الطفؿعمى سموؾ 
 ( 1551،كفافى)

 :أىواع أساليب املعامصة الوالدية

تعددت أنواع أساليب المعاممة الوالدية مف عالـ إلى أخر كؿ حسب وجية نظره وىذا      
لدورىا الكبير في تكويف ونمو شخصية الطفؿ وفي دراستنا قسمنا ىذه األساليب إلى أساليب 

 ال سويةسوية وأساليب 
وىي مجموعة مف األساليب اإليجابية التي يمارسيا اآلباء أثناء  :األساليب السوية

التعامؿ مع أبنائيـ بيدؼ تحقيؽ التوازف النفسي واالجتماعي ليـ، وتطبيعيـ باألنماط 
 يأتي:السموكية المقبولة اجتماعيا وقيما وأخبلقيا. وتتمثؿ ىذه األساليب فيما 

د عف فرض النظاـ الصاـر عمى األطفاؿ والتشاور معيـ ىو البع األسموب الديمقراطي:
تباع األسموب اإلقناع والمناقشة التي تؤدي إلى خمؽ جو مف الثقة  واحتراـ آرائيـ وتقديرىـ وا 
والمحبة واحتراـ المشاعر واالستقبللية واالعتماد عمى النفس واتخاذ القرارات. وىو النموذج 

وؾ الطفؿ دوافعو بقدر كبير مع متابعة حثيثة دوف إكراه الذي يميؿ فيو الوالداف إلى تقبؿ سم
واحتراـ شخصية الطفؿ وارداتو وتوجيو سموكو وىما ال يرياف في تربية الطفؿ ميمة صعبة 

الدراسات أف  وتشير، ) 3112وشاقة، بؿ يقيماف عبلقات دافئة مع أطفاليـ. )الخفاؼ، 
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ربية أبنائيـ، يؤثر بطريقة ممحوظة عمى استخداـ األسموب الديمقراطي مف قبؿ الوالديف في ت
التكيؼ االجتماعي لمطفؿ، ويصبح أكثر إيجابية خارج البيت، ومع اآلخريف مع األنشطة 

وفي دراسة أخرى تبيف أف أسموب الديمقراطي في المعاممة الوالدية، يؤدي إلى  .االجتماعية
غير وأكثر مواظبة وأكثر اعتمادية زيادة إنتاجية األبناء، ويكونوف اقؿ اعتداء عمى الممتمكات ال

عمى النفس وميبل إلى االستقبلؿ، وتحميبل بروح المبادرة، و، أكثر قدرة عمى االنيماؾ في 
نشاط عقمي تحت ظروؼ صعبة، أكثر اتصافا بالود، أقؿ عدوانية وأكثر أصالة وتمقائية 

بداعا. )أبو جادو،    (3117وا 
ساليب المعاممة الوالدية الصحيحة ويتمثؿ في يعد ىذا األسموب مف األ :أسموب التقبؿ  

الحب القاطع مف األبويف لمطفؿ واالستعدادات لرعايتو واحتضانو في األسرة والتييؤ االستجابة 
عطائو مكانة االجتماعية في وسط األسرة بشكؿ يشعر الطفؿ بذاتو وأنو محبوب مف  لحاجاتو وا 

لقبوؿ االجتماعي لمطفؿ في األسرة لو مظاىره قبؿ والديو ويشير "سيمونذر" في دراسة لو إف ا
وتتمثؿ في اىتماـ الوالديف بتنشئة الطفؿ وفي رعايتو والمحافظة عميو واالىتماـ بمستقبمو 
والتخطيط لو وتشجيعو وكذلؾ يشعروف الطفؿ بالحب والحناف واالحتراـ ويشركانو في أنشطة 

اجات اإلنسانية وعمى حد رأى وىو مف أىـ االحتي ).3111،البيت واىتماماتو .)مصباح
انو ضروري لكي يشعر اإلنساف بالطمأنينة في حياتو ويعتقد رونز أنو أمر حاسـ  "برستوف"

في نموه الشخصية، يترتب عميو آثار تنعكس سموؾ األبناء ونموىـ وأدائيـ الوظيفي وتقديرىـ 
لؾ الرأي ىروف وزمبلئو اإليجابي ألنفسيـ ونظرتيـ اإليجابية لمحياة في مرحمة الرشد ويؤيد ذ

عندما تبيف ليـ إف التقبؿ ينمي في األبناء الثقة بالنفس واألخبلؽ اإليجابية. 
 ػ )3111)بركات،

وىو يعني عمى حرص الوالديف تشجيع أبنائيـ عمى أداء األعماؿ  :أسموب التشجيع
تقانيا وتحفيزىـ باستمرار عمى النجاح في المدرسة وفي الحياة العامة. وليذا  الموكمة إلييـ وا 

األسموب الوالدي في عممية التنشئة مظاىره، فيظير في تشجيع اآلباء لمطفؿ عمى أداء عممو 
ميما كاف صعبا، ورفع معنوياتو، وتجديد ثقتو في نفسو وفي قدراتو الذاتية، ومساعدتو 

ت الطفؿ باإلمكانيات التي تمكنو مف ذلؾ، وكما يظير ىذا األسموب في اىتماـ الوالديف بإنجازا
في المدرسة. فبل يسمحاف لو بالفشؿ أو التراخي عف دراستو، ويقابؿ نجاح الطفؿ بالتياني 
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والفرح والجوائز والمكافئات، حتى يحافظ عميو، كما يشجع اآلباء باستمرار األبناء عمى أف 
 ػ (3111تكوف ليـ أنشطة متعددة خارج المدرسة. )مصباح، 

بيا توخي العدؿ في معاممة األبناء وعدـ المفاضمة  ويقصد :أسموب المساواة والعدؿ  
أيضا ىذا  ويشير بينيـ والعمؿ عمى إنصافيـ والتسوية فيما بينيـ في الحقوؽ والواجبات

األسموب ميؿ اآلباء واألميات إلى التسوية بيف األطفاؿ في المعاممة، دوف التمييز بينيـ بناءا 
لى نفس المعاممة مف ناحية الحب والعطؼ عمى الجنس والسف، فيخضع الكبار والصغار إ

الجميع إلى نفس األوامر والتوجييات وال  ويخضعوالمكافئة والمعاقبة والتشجيع والتثبيط 
 ػ  2011)يسمح ألحد تجاوزىا أو تعديميا لمكانة يممكيا في قمب والديو )مصباح، 

: ويتمثؿ في إعطاء األبناء قدرا معقوال مف ال حرية أسموب المرونة والحـز
والمسؤوليات مع تعريفيـ باف الحرية يقابميا االلتزاـ، والحقوؽ يقابميا الواجبات وأف ىناؾ 
ثواب وعقاب، مع عدـ تياوف أو التساىؿ معيـ عند ارتكاب أية مخالفات، بحيث ينمو 

ػ أسموب الثواب ) 3112الضمير األخبلقي، ويتحقؽ لدييـ االنضباط الذاتي. )غضباف،
اب والمكافأة المتوقعة المقررة لمعمؿ المقبوؿ قد تكوف حاجة غير مادية كالكممة الثو  :والمكافأة

الحموة أو االبتسامة واليمسة الحانية أو النظرة الحنوف، وقد تكوف تصفيقا أو استحسانا 
 والمعب أووربما احتضانا أو تقبيبل وقد تكوف المكافأة أو التعزيز حاجة مادية كالحموة، 

المكافأتيف تؤدياف غرضا واحدا وتسعياف نحو ىدؼ وكما ىو معروؼ فإف كمتا  النقود. إف
 (.3112موسى،)السموؾ لممكافأة دورا ىاما في دعـ 
وتتمثؿ في األساليب الخاطئة التي يتبنونيا الوالديف أثناء التعامؿ  :األساليب البلسوية

النفسي واالجتماعي،  مع أبنائيـ والتي ليا تأثير سمبي عمى سموكياتيـ وعمى مستوى توافقيـ
  :وتتمثؿ فيما يمي

وىو حماية الطفؿ بشكؿ غير مناسب بحيث يمنع الطفؿ مف  :أسموب الحماية الزائدة  
المشاركة الفاعمة وعدـ إعطائو الفرصة لممشاركة في األنشطة خوفا عميو مما يؤدي إلى عدـ 

( 3119غراب، حمد)أمواجية الواقع مما يجعؿ الطفؿ في حالة مف الخضوع، عدـ األمف 
وضعيؼ الشخصية واالعتماد عمى الغير، وعدـ النضج أو انخفاض مستوى الطموح وفقداف 

 (3112 )داود، .التحكـ االنفعالي وسيولة استثارتو ورفضو لتحمؿ المسؤولية واتخاذ قراراتو
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يقصد بو ترؾ الطفؿ دوف تشجيع عمى السموؾ المرغوب، او  :أسموب اإلىماؿ الزائد  
و عمى السموؾ الغير المرغوب وتركو دوف توجيو إلى ما يجب فعمو أو ما ينبغي أف محاسبت

يتجنبو وقد يكوف السبب في إىماؿ الوالديف ىو عدـ قدرتيـ عمى تعميـ أطفاليـ احتراـ 
تباع القواعد االجتماعية، أو بسبب الطبلؽ أو موت احدىما، وبالتالي ال يتزود  السمطة وا 

ة كأف يترؾ وحيدا في المنزؿ، أو أف يترؾ قذرا، قبيح المنظر، أو ال يأخذ الطفؿ بالعناية الكافي
طعامو بانتظاـ ،أوال يأخذه عمى اإلطبلؽ ، مما يترتب عمى ىذا اإلىماؿ أضرار نفسية وجسدية 

  ) 3111كالعناد واإلدماف عمى التدخيف.) بركات،
ئة التي يتبعيا اآلباء ويعد ىذا األسموب مف األساليب التربوية الخاط :أسموب القسوة

لضبط سموؾ أبنائيـ الغير مرغوب فيو ، ويتضمف العقاب الجسمي كالصفع والضرب، وكؿ ما 
يؤدي إلى إثارة األلـ الجسدي وقد يكوف مصحوبا بالتيديد المفظي أو الحرماف وقد تصؿ شدة 

يذائيـ .)الرشداف، آثار سمبية وبالتالي تترتب عميو  ) 3119العقاب لدرجة سوء معاممتيـ وا 
عمى معنويات األبناء وتذكرىـ دائما بمدى عنؼ اآلباء ميما كانت األسباب الداعية إلى تمؾ 
المعاممة وقد أرجعت بعض الدراسات أسباب القسوة إلى بعض سمات الشخصية الوالديف أكثر 
مف احتماؿ كونيا أثرا لبعض المتغيرات األخرى كالمستوى التعميمي أو االقتصادي أو حجـ 

 ػ )1515األسرة.) الوكيؿ، 
يعني إشباع كؿ رغبات الطفؿ إشباعا فوريا دوف تأجيؿ،  :أسموب التدليؿ الزائد

إشباعا عاطفيا وماديا بشكؿ مبالغ فيو، وعدـ كؼ الطفؿ عف السموؾ غير المرغوب فيو، 
وعدـ استخداـ أي نوع مف العقاب حتى لوخطا خطأ جسيما، ربما يصؿ األمر إلى تشجيعو 

د مف التجريب، بحيث ينتج عف ىذا األسموب طفؿ غير قادر عمى تحمؿ المسؤولية، لمزي
وكثير االعتماد عمى الغير، وعدـ تحمؿ مواقؼ الفشؿ واإلحباط في الحياة الخارجية، ونمو 

 ػ ) 3113نزعات األنانية وحب التممؾ لديو. )العيسوي، 
موض الغاية وعدـ ويقصد بو التردد وعدـ الوضوح اليدؼ وغ :أسموب التذبذب

استقرار الوالديف في استخداـ أساليب الثواب والعقاب، كما يتضمف التباعد في اتجاه كؿ مف 
الوالديف في عمميات التنشئة وىذا كمو يجعؿ الطفؿ في حيرة أمره دائـ القمؽ وغير مستقر 

ويحصؿ التذبذب مف خبلؿ التضارب  ) 3111ويكوف لديو شخصية متذبذبة. )غناـ، 
ناقض في أساليب المعاممة التي تصدر عف اآلباء واألميات مع وأبنائيـ في أي موقؼ والت
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مف حياتيـ ، سواء كاف نوعية األساليب أو عدـ االتزاف في السمطة بينيما، ويظير ذلؾ غي 
محاسبة األبناء عمى موقؼ معيف، ثـ عدـ محاسبتيـ عمى الموقؼ نفسو مرة أخرى، أوفي 

يثاب عميو األبناء مف أحدىـ، في حيث قد يعاقبيـ عميو اآلخر،  التناقض أي أف سموكيات
ومف المؤكد أف األبناء يتكيفوف مع السياسة الثابتة والمحددة ويستطيعوف تمثؿ في قيـ 
المجتمع ولكنيـ يجدوف صعوبة في التكيؼ مع أساليب المتغيرة وغير متوقعة ما قد يؤدي إلى 

 ( 2018،المقاطي) سوء التوافؽ واالنحراؼ
يتمثؿ في عدـ المساواة بيف األبناء جميعا والتفضيؿ بينيـ بسبب  :أسموب التفرقة

الجنس والسف أو ترتيب والسف أو غيرىا نجد بعض األسر تفضؿ األبناء الذكور عمى اإلناث 
وتفضيؿ األصغر عمى األكبر. وىذا األسموب يؤثر عمى نفسيات األبناء واآلخريف وعمى 

حقد والحسد اتجاه ىذا المفضؿ وينتج عنو شخصية أنانية )جراح، شخصياتيـ فيشعروف ال
والغيرة الشديدة بيف األخوة، والشعور بالظمـ لدى األبناء األقؿ تفضيبل والصراع بيف ( 2012
 األخوة

يعرؼ التسمط بأنو محاولة الوالديف التأثير عمى سموؾ األبناء  :أسموب التسمط
ت الوالديف وميوليـ بغض النظر عف صحة ذلؾ لمتصرؼ وفؽ أىواء، ورغبات، واتجاىا

التصرؼ وقبولو اجتماعيا دوف مراعاة اىتمامات األبناء وميوليـ ، وقدراتيـ ، مستعمميف طرقا 
مختمفة مف اإلقناع لفرض رأي، مثؿ التشجيع، والعقاب والتيديد لدرجة تطمس معيا شخصية 

يقاع العقاب المتكرر،  الطفؿ وحقو في إبداء رأيو ويتميز ىذا األسموب بالضبط ، وا  الصاـر
وعدـ االستماع إلى الطفؿ، التأكيد الشديد عمى القواعد السموكية فقط ، ويترؾ ىذا األسموب 
آثار عمى سموؾ الطفؿ تتمثؿ في شعور بالتعاسة واالنسحاب وعدـ الثقة في اآلخريف، 

 ) 3117)أبو جادو،           العداوة، انخفاض في التحصيؿ.
ويتمثؿ ىذا األسموب في جميع األفعاؿ التي تعتمد عمى  :ارة األلـ النفسيأسموب إث

إثارة األلـ النفسي، وقد يكوف ذلؾ عف طريؽ إشعار الطفؿ بالذنب كمما أتى بسموؾ غير 
مرغوب فيو، كما يكوف ذلؾ عف طريؽ تحقير الطفؿ والتقميؿ مف شأنو، وفي بعض األحياف 

ء لطفؿ ويبدوف مبلحظات ىدامة مما يفقد الطفؿ ثقتو يمجأ الوالداف إلى البحث عف أخطا
منطوية غير واثقة في نفسيا،  انسحابيوبذاتو، وغالبا ما يترتب عمى ىذه المعاممة شخصية 

وىناؾ الكثير مف اآلثار السمبية ألسموب إثارة األلـ النفسي ،  تواجو عدوانيا نحو ذاتيا
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دونية والضالة، واحتقار الذات، وتنعكس ىذه كاإلحساس بالذنب، والندـ، اإلثـ، والشعور بال
اآلثار عمى إعاقة النمو النفسي والمعرفي لمطفؿ، وتعطؿ إشباع حاجتو لمحب واالنتماء 

 .(3119فياض،)                                         الوجداني. 
 :يظسيات املفتسسة ألساليب املعامصة الوالديةال

ناولت أساليب المعاممة الوالدية أو عممية التنشئة االجتماعية مف بيف النظريات التي ت      
 :لمطفؿ ما يمي
يرى كؿ مف فرويد وزمبلئو إف شخصية الفرد تتكوف مف  :النفسينظرية التحميؿ  -

األعمى. حيث يمثؿ اليو صور الغرائز ومحتواه البلشعور  واألنا واالنامنظمات: ىي اليو  ثبلث
وحينما يتصؿ اليو بالمجتمع المحيط أو البيئة تبدأ عممية تكويف ويسعى لتحقيؽ مبدأ المذة. 

األنا وتظير فعالية األنا عندما يتعمـ الطفؿ كيؼ يتمكف مف تحقيؽ رغبات اليو في نطاؽ 
الظروؼ التي يفرضيا المجتمع والبيئة بعاداتو وتقاليده. اف األنا ال يستطيع كبح كؿ المحفزات 

مع ىذه القيـ وتمؾ التقاليد وبالتالي تأتي أوامر الوالديف والكبار الغريزية لخطرة التي تتنافى 
ورقابتيـ عمى تصرفات الطفؿ وسموكياتو، ويصبح لؤلب مثبل أوامر ونواه كما لو تشجيع 
ورضي، ومف ثـ تشتؽ األنا األعمى، ومع مرور الوقت مع تعميمات وتوجييات ىؤالء الكبار 

مسموؾ التي يمثميا الطفؿ وتصبح جزءا مف بنائو النفسي تصبح األنا األعمى بمثابة المراقب ل
وترى نظرية التحميؿ النفسي ( 3111، ويطمؽ عمى األنا األعمى مصطمح الضمير. )الشربيني

أف التنشئة االجتماعية قائمة عمى التفاعؿ يكتسب فييا الطفؿ معايير السموؾ، وتضفي ىذه 
فميا في مواقؼ التغذية والتدريب عمى النظرية عمى األـ أىمية كبرى في تفاعميا مع ط

اإلخراج، وتعمف عف توحد الطفؿ خبلؿ مراحؿ نمو نفس جسمية مع الوالديف ثـ يندمج مع 
 كما 2010)جاد، خصائص الوالد المتوحد معو وىنا تكتمؿ تنشئتو بنمو األنا األعمى. )عمي 
اة الطفؿ، كونيا أكثر أكد أصحاب مدرسة التحميؿ النفسي عمى أىمية السنوات األولى في حي

كسابو العادات واالتجاىات السوية،  الفترات مرونة، ألنيا يتـ فييا تشكيؿ شخصية الطفؿ وا 
كما يشيروف إلى أف االضطرابات السموكية التي تظير في فترة المراىقة، غالبا ما تعود إلى 

ي تثبت فييا معالـ التي يتعرضوف ليا في فترة الطفولة المبكرة، الت السمبيةأساليب التربية 
ويبلحظ أف مف إيجابيات  2014) راشد، الشخصية في أثناء التنشئة االجتماعية لمطفؿ. )بف
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ىذه النظرية أنيا أكدت عمى عبلقة الطفؿ بوالديو ودورىما في عممية التنشئة وفي اكتساب 
 .معايير السموؾ مف خبلؿ لتفاعؿ معيما

ه النظرية أف عممية التنشئة االجتماعية يرى أنصار ىذ :نظرية التعمـ االجتماعي - 
بحد ذاتيا عممية تعمـ ألنيا تتضمف تغيرا أو تعديبل في السموؾ نتيجة التعرض لخبرات 
وممارسات معينة وألف مؤسسات التنشئة االجتماعية المختمفة تستخدـ أثناء عممية التنشئة 

ذلؾ بقصد أو بدوف قصد. بعض األساليب والوسائؿ المعروفة في تحقيؽ التعمـ سواء أكاف 
والتطبيع االجتماعي في رأي نظرية التعمـ االجتماعي ىو ذلؾ الجانب المحدود مف التعمـ الذي 
يعني بالسموؾ االجتماعي عند الفرد، وترى ىذه النظرية أف التطور االجتماعي يحدث عند 

ؿ مشاىدة أفعاؿ األطفاؿ بالطريقة نفسيا التي يحدث فييا تعمـ الميمات األخرى وذلؾ مف خبل 
اآلخريف وتقميدىـ وال شؾ أف مبادئ التعمـ مثؿ التعزيز والعقاب واإلطفاء والتعميـ والتمييز 
التي ليا دور في عممية التنشئة االجتماعية. ويعطي أصحاب ىذه النظرية أمثاؿ "دوالر" 

تعزيز المستخدـ و"ميمر" أىمية كبيرة لمتعزيز في التعمـ، والسموؾ يدعـ أو يتغير تبعا لنمط ال
أما "باندورا " و"لتزا" بالرغـ مف موافقتيما عمى مبدأ التعزيز  (3111السبعاوي،)أو العقاب، 

في تقوية السموؾ، إال أنيما يشيراف إلى التعزيز وحده ال يعتبر كافيا لتفسير حدوث بعض 
فترض أف أنماط السموؾ التي تظير فجأة لدى الطفؿ، في ظروؼ ال يستطيع الفرد فييا إف ي

ىذه األنماط قد تكونت تدريجيا عف طريؽ التعزيز، ويرى" باندورا" أف الناس يطوروف 
فرضياتيـ حوؿ أنواع السموؾ التي سوؼ تقودىـ لموصوؿ إلى أىدافيـ ويعتمد قبوؿ ىذه 
الفرضيات عمى النتائج المترتبة عمى السموؾ مثؿ الثواب والعقاب، إف كثير مف التعمـ يحدث 

ويعتمد مفيـو ) 3112اقبة سموؾ اآلخريف ومبلحظة نتائج أفعاليـ، )مقحوت ،عف طريؽ مر 
نموذج التعمـ بالمبلحظة عمى افتراض مفاده اإلنساف، ككائف اجتماعي، يتأثر باتجاىات 
اآلخريف ومشاعرىـ وتصرفاتيـ وسموكيـ وينطوي ىذا االفتراض عمى أىمية تربوية بالغة إذا 

 )3111:192مـ بمفيومو األساسي عممية اجتماعية. )السبعاوي،أخذنا بعيف االعتبار أف التع
تفسر النظرية البنائية الوظيفية أف عممية التنشئة  :نظرية البنائية الوظيفية -

االجتماعية بأنيا أحد جوانب النسؽ االجتماعي. وبذلؾ تتفاعؿ مع عناصره لممحافظة عمى 
ثناء التنشئة االجتماعية لعمميات الضبط ويتعرض الفرد أ .البناء االجتماعي وتحقيؽ توازنو

واالمتثاؿ التي تساعده عمى التوافؽ مع مجتمعو، الرتباطيا بعممية التعمـ، الف الفرد يتعمـ 
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أنماط ثقافتو وقيميا وعاداتيا وتقاليدىا وأفكارىا ورموزىا، التي تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر. ومف 
عف طريؽ تقميد الكممات والسموؾ ، خبلليا يستقي الطفؿ اتجاىات والديو وموافقيما 

ولقد حمؿ "بارسونز" عممية التنشئة مف خبلؿ التركيز عمى عمميات التعمـ ) 3111)المقاطي، 
أثناء تفاعؿ الفرد مع الجماعة وىي التعمـ اإلبداؿ والتقميد والتوحد، ولقد فسر" بارسونز " 

اث وىذا التفرد والتمايز بيف تنشئة األطفاؿ بناء عمى وجود وظائؼ محددة لذكور وأخرى إلن
الجنسيف يحقؽ أىداؼ وفوائد عديدة لؤلسرة كما يعمؿ عمى استمرار النسؽ االجتماعي 
وبالتالي يؤدي وظيفة األسرة والمجتمع ، حيث أ كد كذلؾ عمى أف األسرة ىي الوحيدة التي 

ا يتضح ومف ىن ).3111:192تستطيع القياـ بميمة إعداد الصغار وتنشئتيـ .)السبعاوي،
أف تصور ىذه النظرية لمتنشئة االجتماعية وأساليبيا، وما يؤثر فييا، قد أسندت إلى فكرة 
اإلجماع عمى المعايير السائدة في المجتمع، ولذلؾ يرى أنصار ىذه النظرية أف التنشئة 
االجتماعية تحدث مف خبلليا تعمـ قيـ ومعايير المجتمع ألف األبناء لدييـ استعداد لتقبؿ 

سيخ أىداؼ ومعايير مجتمعيـ التي تقـو بيا األسرة وغيرىا مف المؤسسات التنشئة وتر 
االجتماعية األخرى، مف اجؿ توافؽ ىؤالء األبناء مع أىداؼ النسؽ االجتماعي ولتحقيؽ 

 ػ) 3111توازنو. )المقاطي، 
وتتخذ ىذه النظرية مفيومي المكانة االجتماعية والدور  :نظرية الدور االجتماعي -

الجتماعي فالفرد، يجب أف يعرؼ األدوار االجتماعية لآلخريف ولنفسو حتى يعرؼ كيؼ يسمؾ ا
وما يتوقع مف غيره ومشاعره ىذا الغير، إف المقصود بالمكانة االجتماعية وضع الفرد في 
بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيا وترتبط بو النزاعات ووجبات تقابميا حقوؽ وامتيازات مع ارتباط 

ة بنمط مف السموؾ المتوقع وىو الدور االجتماعي الذي يضمف إلى جانب السموؾ كؿ مكان
ويكتسب الطفؿ أدواره . )3111،الشربيني)الثقافة. المتوقع ومعرفتو مشاعر وقيما تحددىا 

التعميـ  :االجتماعية عف طريؽ التفاعؿ االجتماعي مع اآلباء والراشديف عف طريقتيف
أو أحدىما بتعميـ طفميا باألساليب المناسبة لسنو أو عمره أو المباشر: حيث يقـو الوالداف 
  .جنسو أشكاؿ السموؾ المناسبة

النماذج: يتخذ الطفؿ مف المحيطيف بو نماذج يحتذى بيا وقدوة يقتدي بيا. باإلضافة 
 (3111:53إلى فيمو ألدوارىـ وكيفية تفاعميـ مع بعضيـ البعض. )عمي جاد، 

 ساليب المعاممة الوالدية أىـ العوامؿ المؤثرة في أ
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شخصية الوالديف: إف شخصية المضطربة األب يؤدي دور إيجابيا في رسـ المثؿ السيئ     
لؤلب ولمرجؿ بشكؿ عاـ. فاألب ذو االحتياجات الخاصة قد يمجأ أحيانا إلى استعماؿ القسوة 

ألـ، فمثبل والتيديد كوسيمة إلثبات ذاتو وقد يحدث العكس، ويمكف يقاؿ عف األب يقاؿ ا
الوالداف العصا بياف يفتقراف إلى االستقرار العاطفي في عبلقتيما األسرية، وغالبا ما يتسـ 
أسموب المعاممة السائدة باإلىماؿ والتذبذب نتيجة لعدـ استقرار وضعيما النفسي واالنفعالي. 

 ( 3111)الجمعاف، 
ات المعاممة الوالدية انسجاـ إف أقوى العوامؿ المؤثرة إلثب :العبلقات بيف الوالديف     

األسرة وقوة الروابط الوالدية ،فكمما وجد التعاوف بيف أفراد األسرة وخاصة بيف األب واألـ كمما 
ساعد ذلؾ عمى خمؽ جو منزلي ىادئا ينشئ فيو الطفؿ نشأة متزنة واالتزاف العائمي دوره 

ع أضاء المجتمع الذيف يكسب الطفؿ ثقة بنفسو وثقة فيمف يتعامؿ معيـ في المنزؿ ثـ م
وتؤدي السعادة الزوجية إلى تماسؾ األسرة ،كما ( 1512سيتعامؿ معيـ فيما بعد.)الشريؼ،

أف الوفاؽ والعبلقات السوية بيف الزوجيف يشعر الطفؿ، باألمف النفسي في حيف تؤدي 
التي حيث أكدت البحوث اإلكمينيكية أف األسرة  ،الخبلفات بيف الوالديف إلى تفكؾ األسرة 

تسودىا عبلقات الود واالحتراـ والثقة والحب تخرج أطفاؿ وراشديف وأسوياء، أما األسرة التي 
ذا كانت  يسودىا التفكؾ وانعداـ الثقة والصراعات تخرج أطفاؿ وراشديف مرضى ومنحرفيف وا 
 الشخصية ال تنشأ إال في جو يشيع فيو الثقة والوفاء والتآلؼ والمحبة فإف ىذا يشير إلى أف
األسرة تترؾ أثارىا العميقة في حياة األبناء وتصبغيا بصبغتيا اليادئة السوية والشاذة 

 ، (1512الشريؼ،ة )المضطرب
مركز الطفؿ وتنشئتو في األسرة: يؤثر ىذا العامؿ تأثيرا كبيرا حيث يتدخؿ في أسموب        

ا منيا السمطة التي األوؿ غالبا ما يتمتع ببعض مزاي االجتماعية فالطفؿتربيتو وتنشئتو 
والطفؿ  .يمنحيا الوالديف خاصة حاؿ غيابيما عف المنزؿ ليمارسيا عمى أخوتو األصغر سنا

األصغر يناؿ مف األبويف رعاية كبيرة واىتماـ بالغ ألنو األصغر واألضعؼ ويكوف ىذا الطفؿ 
غيرا ميما كبرا، عادة أكثر مف بقية أخوتو اعتمادا عمى الكبار حيث أف الكؿ يعاممو باعتباره ص

أما بالنسبة لمطفؿ الوحيد فيو مركز اىتماـ األبويف ورعايتيـ عمى اعتباره انو كؿ األبناء. 
  ) 3112)عطية، 
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أما بالنسبة لحجـ األسرة )المكونة مف األب واألـ واألبناء( إف الشبكة  :حجـ األسرة      
دد أفراد األسرة. كما إف وجود عدد العبلقات والتفاعبلت تزداد وتكوف أكثر تعقيدا كمما زاد ع

ال  كبير مف األبناء باإلضافة إلى الوالديف يستمـز بالضرورة تطبيؽ نظاـ صاـر لمعبلقات وا 
تكوف ىناؾ فرصة لمتدليؿ. كما تقؿ الفرصة أماـ  إالسادت الفوضى في األسرة ومف الطبيعي 

رصة التفاعؿ بيف اإلخوة فيما اآلباء لبلحتكاؾ والتقارب مع كؿ فرد عمى حدة وبالعكس، فاف ف
بينيـ تزيد، فقد يصبح األخ أو األخت األكبر ىـ النموذج والقدوة بالنسبة لمصغار خاصة إذا 

حيث أشارت الدراسات أف (  3111اتسعت المساحة العمرية بيف األبناء واآلباء.)الناشؼ،
د األبناء تنحو باآلباء إلى عدد األبناء في األسرة يؤثر عمى أساليب المعاممة الوالدية فكثرة عد

أسموب السيطرة في تحقيؽ المطالب، أما قمة األبناء فتنحو باآلباء إلى أسموب اإلقناع 
والخضوع، وتوصمت أيضا نتائج الدراسات أخرى إف اثر حجـ األسرة في أساليب المعاممة 

عدد اإلخوة تقؿ  الوالدية لمطفؿ لو داللة جوىرية فعندما يزداد عدد أفراد األسرة، بسبب كثرة
فرص التواصؿ بيف اآلباء والطفؿ وتزداد مواقؼ التفاعؿ بيف اإلخوة، ويمجأ اآلباء لتبني 
أساليب تربوية أكثر ميبل لمتسمط والقسوة واإلىماؿ وذلؾ لمسيطرة عمى نظاـ األسرة و ضبط 

بالتعاوف  الصراع بيف اإلخوة. بينما تتسـ أساليب المعاممة الوالدية في األسر صغيرة الحجـ
المتبادؿ مع اآلباء وأطفاليـ، بتقديـ المساندة العاطفية والحب وخاصة مف ناحية األـ 
واالىتماـ بكؿ أمور األطفاؿ وخاصة مف ناحية التحصيؿ والنجاح الدراسي، وتتسـ 
بالديمقراطية حيث يسود أسموب الضبط المعتدؿ، ونظاـ العقوؿ وتتوافر الفرص الحسنة لتكويف 

وبالرغـ مف ذلؾ فاف تأثير العدد الكبير  ) 3119النفعالية واالجتماعية. )الرشداف،العادات ا
لؤلطفاؿ في األسرة ليس دائما سمبيا فقد يكوف سببا في أف ينشأ األبناء أكثرا اعتمادا عمى 
أنفسيـ، كما يتعمـ الطفؿ أساليب التعامؿ مع األقراف والقريبيف منو فالعمر مما يفيده في 

رسية والمينية فيما بعد. وىذا يتضح، عندما نقارف ىذا الوضع مع األسرة التي بيا حياتو المد
طفؿ وحيد أو طفبلف عمى أكثر تقدير، حيث يكوف ىناؾ تركيز في العبلقات العاطفية بيف أفراد 
األسرة الواحدة مما يترتب عميو الحماية الزائدة لمطفؿ وتضييؽ مجاؿ تحركو وتعاممو وخبرتو. 

الطفؿ إلى االعتماد عمى اآلخريف في تصريؼ أموره اليومية، ويصادؼ في حياتو كما يميؿ 
المستقبمية صعوبات في التكيؼ بسبب ما اعتاد عميو مف أف يكوف مركز اىتماـ الكؿ، 

 ) 3111)الناشؼ،
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يعتبر المستوى التعميمي والتربوي لؤلسرة مف أىـ   :المستوى التربوي والتعميمي لموالديف     
ؿ المؤثرة في اتجاىاتيـ نحو أبنائيـ حيث يؤثر المستوى التعميمي لموالديف عمى العوام

شعورىـ بكفاءتيـ لمقياـ بأدوارىـ في عممية التنشئة االجتماعية لؤلبناء وتؤثر في اتجاىاتيـ 
وتقببل، حيث أظيرت عدة دراسات بأىمية المستوى التعميمي  ىدوءنحوىـ لتكوف أكثر 
ثره عمى أساليب المعاممة مع الطفؿ، فإذا كاف الوالداف عمى درجة متكافئة والتربوي لموالديف وأ

تعميميا أدى ذلؾ إلى استخداـ أساليب السوية في التنشئة المتبعة مثؿ أسموب الحرية 
والديمقراطية في المعاممة واحتراـ شخصية الطفؿ في المنزؿ وتنمية شخصيتو ، وتوفير كافة 

ؿ، واستخداـ األسموب الذي يحقؽ األمف النفسي لو والذي يقـو المعمومات التي يريدىا الطف
عمى الحب واالستقرار مع مراعاة ثبات نوعية التعامؿ وعدـ الذبذبة التي تؤدي لمشؾ ، أما 
الوالديف الذيف لدييـ مستوى تعميمي اقؿ فإنيـ أكثر ميبل لمضغط والتسمط عمى أبنائيـ.) 

 . 2011) ، الرشداف
إف مستوى األسرة االقتصادي واالجتماعي  :قتصادي واالجتماعي لموالديفالمستوى اال     

يؤثر عمى معاممة الوالديف ألبنائيـ وفي العبلقة بيف أفراد األسرة ومدى إشباع الحاجات 
األساسية ألفرادىا وبالتالي يكوف لو أثر في التكويف الشخصي ليـ، فالفقر تنشأ منيا أثار 

التغذية وما يتبعو مف أمراض ومنيا آثار نفسية ناتجة عف متعددة ومتفاعمة منيا سوء 
حباط. وفي الحاالت األسر الفقيرة يضطر األب إلى زيادة  الحرماف وما يخمفو مف قمؽ وا 
ساعات العمؿ فيطوؿ غيابو عف المنزؿ بالتالي يضعؼ إشرافو عمى تربية أبناءه وتوجيييـ، 

ف ضيقة ال تستوفي الشروط الصحية ويفتقر وفي أغمب األحياف تسكف األسر الفقيرة في مساك
وقد اثبت الدراسات إف  (3112لوسائؿ الراحة التي تجذب األبناء وتريح الوالديف )مقحوت،

األسباب الرئيسية لبلنحرافات االجتماعية تنبع عف الفقر والحاجة، في حيف أوضحت دراسات 
ع يكوناف أكثر تسامحا في أخرى إف الوالديف ذات المستوى االقتصادي االجتماعي المرتف

معاممة أطفاليـ حيث يمثؿ الوضع االقتصادي محورا ىاما في التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ 
ألسرة تمعب دورا ميما في تنشئة وتربية الطفؿ حيث يتعمـ وىكذا نستخمص اف ا ،وتربيتيـ

ي تكسبو خبرات وتحدد منيا القيـ والمعايير الخمقية والسموكية، والوالديف ىما البيئة األولى الت
لذلؾ يحث العمماء األسر وباألخص الوالديف عمى ضرورة انتياج  .شخصيتو ونموه السميـ

األساليب االيجابية والسميمة في تربية األبناء بتقدير كؿ مجيوداتيـ وتنمية استعداداتيـ 
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عمى  وتشجعييـ عمى اإلبداع وتوجيييـ منذ طفولتيـ وفيـ حاجاتيـ ومشكبلتيـ ومساعدتيـ
عف كؿ األساليب السمبية التي تكبح مواىبيـ  معيـ، واالبتعادتجاوزىا مف خبلؿ الحوار 

 .وقدراتيـ وتخفض مف مستواىـ الدراسي وتؤثر سمبا عمى نموىـ العقمي والنفسي
 Thinking  Creative الخفكري االبخكازي ثاىيًا:

إلبداعي عمػى أف التفكير يتفؽ معظـ الباحثيف والدارسيف في مجاؿ اإلبداع والتفكير ا
واألصالة التي شمميا  والمرونة،الطبلقة،  وىي:، ةرئيسيشمؿ ثبلث ميارات ر  االبتكاري

 (. ;Ormrod, Runco & Albert,1995. 1990) مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي
 أف القدرة عمى التفكير االبتكاري ال Guilford) ")جيمفورديرى  :ميارات التفكير االبتكاري

نما ىي قدرة متضمنة لمجموعة مف القدرات )في النشواتي،  تمثؿ قدرة واحدة منفردة، وا 
تورانس" عددًا مف الميارات األساسية لمتفكير االبتكاري وىي: الطبلقة، "( وقد حدد 1551

 .والمرونة، واألصالة، والتفاصيؿ
  Fluencyالطالقة 1- 

يا القدرة عمى استدعاء أكبر الطبلقة بأن ,Torrance) 1572يعرؼ "تورانس" ) 
وتعني القدرة عمى توليد  .عدد ممكف مف االستجابات تجاه مشكمة معينة في فترة زمنية محددة

عدد كبير مف البدائؿ أو المترادفات أو األفكار أو المشكبلت أو االستعماالت عند االستجابة 
تذكر واستدعاء اختيارية  لمثير معيف والسرعة والسيولة في توليدىا، وىي في جوىرىا عممية

وتتضمف تعدد األفكار التي ) .1555لمعمومات أو خبرات أو مفاىيـ سبؽ تعمميا )جرواف، 
يمكف استدعاؤىا أو السرعة التي يتـ بيا استدعاء استعماالت ومرادفات وفوائد ألشياء محددة 

لى أربعة أنواع: الطبلقة إ وتنقسـ) 3111وسيولة األفكار وتدفقيا وسيولة توليدىا )قطامي، 
طبلقة لفظية، وفكرية، وتعبيرية، وطبلقة التداعي. أما الطبلقة المفظية فيي القدرة عمى سرعة 

عدد ممكف مف الكممات التي تتوافر فييا شروط معينة. والطبلقة الفكرية ىي القدرة  أكبرإنتاج 
األفكار في زمف  عدد ممكف مف األفكار التي تنتمي إلى نوع معيف مف أكبرعمى سرعة إنتاج 

محدد، التعبيرية ىي القدرة عمى التعبير عف التفكير السريع في الكممات وصياغتيا في 
عدد ممكف مف الوحدات األولية  أكبرعبارات مفيدة، أما طبلقة التداعي فيي القدرة عمى إنتاج 

إنتاج وىكذا نجد أف الطبلقة تعني قدرة الفرد عمى ) .1512ذات الخصائص المعينة )معوض، 
  .عدد كبير مف األفكار في وقت محدد، حيث تكمف األىمية ىنا لعدد االستجابات ال لتنوعيا
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   Flexibility املسوىة  
ويقصد بيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغير الموقؼ، وىي عكس عممية 

عالية مف  الجمود الذىني. والطفؿ األكثر إبداعًا يكوف بذلؾ أكثر مرونة، إذ يتمتع بدرجة
القدرة عمى تغيير حالتو الذىنية، لكي توافؽ تعقد الموقؼ االبتكاري. ويتطمب ىذا النمط توافر 
مقدار كبير مف المعمومات مما يعطي إلى الطفؿ مف تعميمات. كما يشير ىذا المظير مف 
ير التفكير االبتكاري إلى قدرة الطفؿ عمى توليد مجموعة مف االستجابات تبيف استعماالت غ

ويبلحظ ىنا أف االىتماـ ينصب عمى تنوع األفكار أو ) .1551، مألوؼ( قطاميمألوفة لشيء 
االستجابات، بينما يتركز في الطبلقة عمى الكـ دوف الكيؼ وىي أيضا عدد المداخؿ 

ويحدد ) .Torrance ,1572المستخدمة إلجراء تحسينات أو حموؿ لمشكمة معينة )
 :اؿ لممرونةعدة أشك Guilford) ")جيمفورد

 المرونة التكيفية، وتعني القدرة عمى التكيؼ مع تغير الظروؼ -
 التحرر مف الجمود، بمعنى تحويؿ اتجاه التفكير -
 إعادة تفسير المعمومات، بمعنى مراجعة المعطيات أو بنود المعمومات -
ؿ شي بطريقة المرونة التمقائية، وتعني العفوية في تغير الحالة الذىنية لمفرد لمقياـ بعم -

أف اإلنساف الذي يقؼ عند فكرة أو يتصمب لطريقة مف الطرؽ ىو  (1555مختمفة )جرواف، 
فالمرونة  .أقؿ قدرة عمى اإلبداع مف إنساف مرف التفكير قادر عمى التغير والمرونة التكيفية

ا إذًا ىي قدرة الفرد عمى أف يأتي باستجابات مختمفة لممشكمة الواحدة، فالشخص المرف إذ
 .فشؿ في حؿ ما سرعاف ما يأتي بحؿ آخر جديد

 (Originality:)األصالة
وىي القدرة عمى سرعة إنتاج أفكار تستوفي شروطًا معينة في موقؼ معيف كالجدة   

أو الندرة مف الوجية اإلحصائية، أو األفكار غير المباشرة والبعيدة عف الموقؼ المثير 
أف الفكرة األصيمة مف الناحية  ,Torrance) 1572ويرى "تورانس" )) .1519)نشواتي، 

بأنيا المقدرة عمى اإلتياف بأفكار  (3113وتعرفيا السرور ) .اإلحصائية ىي الفكرة األقؿ تكراراً 
جديدة ونادرة ومفيدة وغير مرتبطة بتكرار أفكار سابقة، وىي إنتاج غير المألوؼ وبعيد 

كار الناس المحيطيف بيا، وتكوف جديدة إذا وتعتبر الفكرة أصيمة إذا كانت ال تكرر أف .المدى
ما تـ الحكـ عمييا في ضوء األفكار التي تبرز عند األشخاص اآلخريف، وىي األفكار التي ال 
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تخضع لؤلفكار الشائعة، وتتصؼ بالتميز والشخص صاحب التفكير األصيؿ ىو الذي يمؿ مف 
وتتركز األصالة عمى أفكار ذات قيمة استخداـ األفكار المتكررة، والحموؿ التقميدية لممشكبلت، 

 ).3111مف حيث النوع والجدة وىي التفرد بالفكرة )قطامي، 
 ( Elaboration) الخفاصيل 

بأنيا الزيادة أو البناء عمى الفكرة الرئيسية  Torrance) 1572ويعرفيا "تورانس" )
زيادة جديدة،  لتصبح أكثر جاذبية. وىي الوصوؿ إلى افتراضات تكميمية تؤدي بدورىا إلى

وىي عبارة عف مساحة الخبرة والوصوؿ إلى تنمويات جديدة مما يوجد لدى المتعمـ )قطامي، 
ميارة التفاصيؿ متممة لمعمؿ االبتكاري  Torrance) 1572ويعتبر "تورانس" )) .3111

وتحتاج إلى جيد وتركيز طويؿ، وقد يفشؿ أصيمو التفكير في إتماـ عمميـ لعدـ قدرتيـ عمى 
ضافة كؿ ما تحتاج إليو الفكرةاال مما سبؽ يتضح أف التفاصيؿ  ستمرارية وتحسيف أفكارىـ وا 

تعني قدرة الفرد عمى إضافة تحسينات عمى فكرة معينة بحيث يتناوؿ الفرد الفكرة البسيطة ثـ 
  .أفكار اخرييقـو بإضافة 

ير االبتكاري، تعددت النظريات التي تفسر التفك :التفكير االبتكاري في ضوء النظريات-
وستعرض الباحثة لبعض ىذه النظريات مثؿ: نظرية التحميؿ النفسي، والنظرية السموكية، 

  .والجشطمت، والنظرية المعرفية
يفسر أصحاب ىذه النظرية االبتكار مف خبلؿ آراء "فرويد" في أنو  :نظرية التحميؿ النفسي- 

والذي يبدأ لدى الفرد مف أياـ  ال يختمؼ في أساسو وديناميكياتو عف االضطراب النفسي
فاالبتكار مف وجية نظر "فرويد" ما ىو إال تعبير عف حيمة  ). 3111حياتو األولى )يس، 

دفاعية تسمى باإلعبلء، وعف طريؽ ىذه الحيمة الدفاعية يعبر الفرد عف طاقاتو الجنسية 
اؽ "يونج" مع وعمى الرغـ مف اتف ). 1555شقير، )والعدوانية في صورة يقبميا المجتمع 

"فرويد"، فإنو يختمؼ معو في تحديد البلشعور، ففي حيف يرى "فرويد" أف معظـ البلشعور 
مكتسب وشخصي، نرى "يونج" يميز بيف نوعيف مف البلشعور إحداىما شخصي وىو ما 
تكمـ عنو "فرويد"، واآلخر جمعي ينتقؿ بالوراثة إلى الفرد حامبل معو آثار خبرات األسبلؼ 

وقد  (Katya, 1998).وىذا البلشعور الجمعي عند يونج ىو مصدر اإلبداع  وتراثيـ،
فرؽ "فرويد" بيف االبتكار واالضطراب النفسي، حينما أوضح أف االضطراب النفسي ينشأ 
عندما تفشؿ الحيؿ الدفاعية المستخدمة في مواجية المحتويات البلشعورية عند الفرد، في 
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ح اإلعبلء، وىي الحيمة الدفاعية المستخدمة في التعبير حيف أف االبتكار يحدث نتيجة لنجا
مما سبؽ يتضح أف ىذه النظرية ال  ). 1557عف المحتويات البلشعورية )عبد الغفار، 

تختمؼ في تفسيرىا لمتفكير االبتكاري عف تفسيرىا لمشخصية، فيي ترى بأف التفكير 
اتو الجسمية والنفسية بصورة االبتكاري ما ىو إال حيمة دفاعية يعبر بيا الفرد عف طاق

  .مقبولة مف المجتمع
تصورًا نظريًا لمعممية االبتكارية، وىو تصور  Mednick "قدـ "ميدنؾ :النظرية السموكية-

يقـو عمى االقتراف الزمني بيف المثير واالستجابة، ويرى أنو كمما كانت العبلقة أو االرتباط 
كيا األفراد ولـ توجد مف قبؿ كاف ذلؾ دليبًل عمى بيف المثير واالستجابة عبلقة بعيدة لـ يدر 

ارتفاع مستوى التفكير االبتكاري، ويصبح االبتكار نوعًا مف البحث عف عناصر ارتباطية لـ 
وبذا  ). 1555يسبؽ ارتباطيا مع المثير وتنظيـ ىذه االرتباطات في تكويف جديد )محمد، 

إلى تكوينات جديدة مف عناصر  تفسر ىذه النظرية التفكير االبتكاري بأنو الوصوؿ
ارتباطيو تتوافر فييا شروط معينة وأف تكوف ذات فائدة، كما ويرى أصحاب ىذه النظرية 
أف العناصر االرتباطية قد تستثار مقترنة بعضيا مع البعض نتيجة لحدوث مثير آخر غالبًا 

 Mednick "كما استنتج "ميدنؾ ). 1555ما يكوف حدوثو عف طريؽ الصدفة )شقير، 
أنو كمما كاف عدد الترابطات التي لدى الفرد لمعناصر األساسية لممشكمة أكبر، فإف إمكانية 

إذًا فيذه النظرية تفسر التفكير  ). 3113وصولو إلى حؿ ابتكاري تكوف أكبر )في سرور، 
  .االبتكاري بأنو ارتباطات بيف مثيرات واستجابات جديدة

معرفة حموؿ أي مشكمة إنما يكوف بالنظر إلى  يرى أصحاب ىذه النظرية أف :الجشطمت-
 3112مجاليا الكمي، أي ما يحيط بيا مف ظروؼ ومبلبسات )عبد اليادي وآخروف، 

عادة تنظيـ المجاؿ  .)ويروف أف االبتكار ىو الذي ينزع إلى القياـ بعمميات تنظيـ وا 
ميـ في تحديد شكؿ اإلدراكي أكثر مف كونو أفكارا لخبرات سابقة، ويمعب اإلدراؾ الدور ال

كما أف الدراسة والبحث عف الحموؿ ألي مشكمة يعتمد عمى  ). 1555االبتكار )محمد، 
التعامؿ مع الكؿ، وتتكوف دراسة الجزء ضمف ما تـ تحديده كإطار شامؿ لمكؿ مع الوضع 
في االعتبار أف الحموؿ االبتكارية ليست نتاج عممية مرتبة ومسمسمة لكنيا تظير بصورة 

ة أثناء محاولة إعادة ترتيب عناصرىا وفحصيا في إطارىا الكمي، وال نستطيع توقع فجائي
ىذه المحظة، وال يمكف بالطبع التسميـ بصورة كاممة بفكر الحدس أو الفجائية في ظيور 
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األفكار االبتكارية، حيث إنيا تشكؿ أحد العناصر وليست كميا، وال تنكر الحاجة إلى 
وىكذا نرى أف ىذه النظرية تفسر االبتكار  ). 1555)محمد، التفكير والبحث بشكؿ حاد 

 عمى أنو عممية الوصوؿ إلى حموؿ جديدة مف خبلؿ إدراؾ الموقؼ الكمي
تعد النظرية المعرفية مف النظريات الميمة التي ارتكزت في خمفيتيا عمى  :النظرية المعرفية-

اء بو "بياجيو"، حيث يرى بأف الجوانب العقمية، وأفضؿ ما طرحتو النظرية المعرفية ما ج
ىناؾ عمميات متداخمة تشكؿ الفيـ واالستيعاب ممثمة في عممية التمثيؿ والمواءمة التي 
تشكؿ عممية التكيؼ، وبالتالي تؤدي تشكيؿ التوازف المعرفي العاـ لدى الكائف البشري )عبد 

األفراد مع شي  وتتمخص نظرية "بياجيو" في أنو عندما يتعامؿ،  (3112اليادي وآخروف، 
جديد أو غريب عف بنائيـ المعرفي يحدث اختبلؿ في التوازف، وتتطمب عممية إعادة التوازف 
استيعاب الفرد ىذا الشيء الجديد، فيقوـ بتعديؿ البناء المعرفي الخاص بو لمتعامؿ مع 

العادييف، األفكار الجديدة، وقد وجد بالدراسة أف األطفاؿ المبتكريف أكثر توازنًا عف قرنائيـ 
كما وجد أف ىذا االختبلؼ يرجع إلى سرعة إعادة بناء المعرفي لدييـ 

(1551,Wakefield .(   وبذا تفسر خاصية االبتكار بأنو يعتمد عمى قدرة الفرد عمى
يتضح مف العرض السابؽ لمنظريات المفسرة  .سرعة إعادة البناء المعرفي لتحقيؽ التكيؼ

ظريات تعددت رؤيتيا وتفسيرىا ليذه العممية، ففي حيف يرى لمتفكير االبتكاري، أف ىذه الن
"فرويد" أف التفكير االبتكاري حيمة دفاعية تكشؼ عف الصراعات الداخمية بأسموب يقبمو 
المجتمع، نرى السموكييف يفسروف التفكير االبتكاري عمى أنو ارتباطات بيف المثيرات 

بأنو يعتمد عمى إدراؾ الموقؼ المشكؿ، واالستجابات الجديدة، كما ويرى أصحاب الجشطمت 
أما "بياجيو" يرى بأنو سرعة إعادة البناء المعرفي لمفرد لموصوؿ إلى التكيؼ مع المواقؼ 
ف اختمفت  الجديدة. ونبلحظ أف ىذه النظريات في مجمميا تمفت النظر إلى اإلنتاج وا 

 .تفسيراتيا لو
 :األطفال املبخكسيً خصائ  -

طفؿ المبدع ذات فائدة لممربي/ لممعمـ مف أجؿ تحديد تعتبر معرفة خصائص ال
األطفاؿ المبدعيف واكتشافيـ، وتنمية قدراتيـ اإلبداعية، والحيمولة دوف إعاقتيا، وكما يقوؿ 
"تورانس": "ال يميؿ المعمموف إلى التعامؿ مع الطفؿ المبدع"، ومرد ذلؾ إلى ما يتصؼ بو 

وأنشطة خاصة، ال بد مف مراعاتيا، األمر  الطفؿ مف خصائص غير عادية، تتطمب تخطيطاً 
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ال فإف ىذا الطفؿ سينقمب إلى طفؿ مشاكس، ييدؼ إلى إشغاؿ  الذي يعني بذؿ جيد خاص، وا 
ويمتاز الطفؿ المبدع بالمرونة، واالستقبللية، والمثابرة، واالعتماد عمى  .المربية أو المعمـ بو

ير المغامر، واالىتمامات المتنوعة، وتنوع طرؽ النفس، واالنطواء واالنعزالية، والمغامرة والتفك
التعبير عف االنفعاالت، واالندفاعية، والتنافس، والذوؽ الجمالي، والذوؽ الفني، والفكاىة، 

( مبلمح الطفؿ 1551ويحدد مرزوؽ )) .1555والمعب المفيد، والمعب باألفكار )قطامي، 
اء والتركيب بطريقة واضحة، ويأتي المبتكر بأنو الطفؿ الذي تظير لديو استعدادات اإلنش

بحموؿ جديدة وأفكار أصيمة لما يعرض عميو مف مشكبلت، حتى ولو كانت تمؾ الحموؿ غير 
( لعدد مف الخصائص التي تميز الطفؿ المبتكر منيا أنو 3119ويعرض عدس ) .جديدة

ب الكتابة، يتفوؽ عمى أقرانو في القدرة عمى الحديث، كما أنو يسعى لمزيد مف المعرفة، ويح
وسعة االطبلع، كما ويتميز بسرعة البديية والحدس، ولديو القدرة عمى التركيز وحفظ االنتباه، 

( أف مف أىـ سمات 1551ويرى صادؽ وأبو حطب ) .كما أف لديو ميارات لحؿ المشكمة
ا الطفؿ المبتكر االنفتاح الذىني، وروح الدعابة والمرح، والميؿ إلى التعبير عف المشاعر، كم

( 3111ويعرض الجماؿ ) .أنو قد تحدث إلييـ مشكبلت تتعمؽ في الضبط والنظاـ في المدرسة
أىـ الصفات التي يتحمى بيا الطفؿ المبتكر وىي: مرونة التفكير، واالستقبلؿ الشخصي بحيث 
يكوف الطفؿ متحررًا مف القيود االجتماعية، كما أنو يميؿ نحو المعقد مف األشياء، ويشعر 

عند تحديو لؤلمور الصعبة، كما أنو يتحمؿ الوقوع باألخطاء، وينخفض لديو مستوى  بالسعادة
ويعتبر الطفؿ مبتكرًا إذا كانت لديو القدرة عمى تحديد المشكبلت،  ). 3111القمؽ )الجماؿ، 

واقتراح األفكار الكثيرة لحميا فبل بد أف يكوف لديو بعض المعارؼ التي يبحثيا بطرؽ ووسائؿ 
 1555حمؿ النتائج التي يصؿ إلييا ويصؿ مف خبلليا ألفكار متعددة )مختمفة، وي

(Isenberg,  
أكدت االتجاىات  التعمـ:التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات 

المعاصرة في تربية أطفاؿ ما قبؿ المدرسة عمى أىمية تعريض الطفؿ لممثيرات الحسية 
كسابو المفاىيـ المن اسبة بما يساعده عمى المحاؽ بالتطور العممي المعاصر، المختمفة، وا 

حتى ال نيدر الكثير مف طاقاتو وقدراتو العقمية، وحتى ال نفقده العديد مف الخبرات. فالطفؿ 
في ىذه المرحمة كثير األسئمة، محب لبلستطبلع والبحث والتجريب لذا يجب استغبلؿ ىذه 

عتبر االبتكارية صفة مشتركة بيف جميع وت ) 3112؛ بيادر، 3111المرحمة )المجادي، 
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األطفاؿ، وال ينقصيـ سوى المناخ الصالح الذي يظير ىذه القدرات وينمييا، كما أف االبتكار 
لدى األطفاؿ عبارة عف تعبير ذاتي تمقائي اليدؼ منو السيطرة عمى الوقائع وتنمية 

وليس التفكير المنطقي  األحاسيس، وتنمية الطفؿ ىنا ألحاسيسو وأفكاره تعتمد عمى الحدس
كما ىو الحاؿ عند الكبار، لذلؾ فإف التعبيرية عند األطفاؿ ىي خطوة نحو التفكير االبتكاري 
بالمعنى الحقيقي والذي يرتبط بنمو الطفؿ حرفيًا إلى الدرجة التي يستطيع فييا أف يفكر تفكيرًا 

 )1559وتشير طيبة ) ). 1552عويس، )منطقيًا، ويتعامؿ مع المجردات بطريقة مقصودة 
إلى أنو مف الميـ التعرؼ عمى األطفاؿ المبتكريف خبلؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، وذلؾ 
لممساعدة في معرفة السمات التي تؤثر إيجابيًا عمى ظيور الناتج االبتكاري، ولمعرفة السمات 

قبؿ التي قد تؤدي إلى ضياع تمؾ الموىبة مف صاحبيا، وما إذا كاف التدخؿ المبكر مف 
عمى ضرورة االىتماـ بالقدرات ) 1551الراشديف يساعد عمى الحفاظ عمييا. ويؤكد عشوي )

االبتكارية في سف مبكرة وذلؾ بتييئة الجو النفسي واالجتماعي والتربوي المبلئـ لنمو ىذه 
بأف طفؿ ما قبؿ المدرسة لديو القدرة عمى التخيؿ واالبتكار ) 3111كما ويرى بدراف ) .القدرات

يتضح مما سبؽ أىمية ىذه  ذا يتطمب تنميتيا مف خبلؿ المعب والرسـ وقص القصصوى
المرحمة في تنمية شخصية الطفؿ مف جميع الجوانب، ومف الناحية العقمية والتفكير االبتكاري 
بشكؿ خاص عف طريؽ استثمار ىذه السنوات مف عمر الطفؿ باعتبارىا سنوات إبداعية، ألف 

 .ـ تأثيره مدى الحياةما يتـ تعممو فييا يدو 
 املوٍوبني ذوي صعوبات الخعصه  ثالجًا:

 فئات املوٍوبني مً ذوي صعوبات الخعصه-
كثير مف الناس يجدوف صعوبة في أنو مف الممكف أف يكوف الطالب موىوبػ ا ولديو     

دراؾ  صعوبات في التعمـ، ونتيجة لذلؾ فيذه الفئة تحتاج إلى إدراؾ لقدرتيـ العاليػة، وا 
شكبلتيـ التعميمية، وليذا يجب العمؿ عمى معرفػة فئػات الموىػوبيف ذوي صعوبات التعمـ، لم

لتسييؿ عممية التعرؼ عمييـ لمساعدتيـ في الحصوؿ عمى الخػدمات المناسبة التي 
  :إلى (3112يحتاجونيا لمتغمب عمى الصعوبات، وتصنفيـ األطرش )

ويتـ التعرؼ عمييـ وفقًا لمحكات الموىوبوف مع بعض صعوبات التعمـ الدقيقة:   
الموىبة بسبب ارتفاع مستوى ذكائيـ أو إبداعاتيـ أو تحصيميـ األكاديمي، إال أنو مع تزايد 

قد يكوف  ذلؾ:. ومثاؿ منيـالمتوقع أعمارىـ الزمنية يزيد التباعد بيف أدائيـ الفعمي واألداء 
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مف صعوبات في  فيعانويرية، ولكنيـ قد أداء بعض الطمبة مرتفعًا فػي القػدرات المغويػة والتعب
الكتابة أو التيجئة، وغالبًا ما يمفت ىؤالء الطمبة نظر معممييـ بقدراتيـ المفظية المرتفعة، إال 

  .أف قدرتيـ عمى التيجئة والقراءة والكتابة ورداءة خطيـ تغاير ذلؾ تماماً 
ف في آف واحػد بيف : وىـ الذيف يجمعوالمطموسة(ثنائيو غير العادية المقنعة )أو 

مظاىر الموىبة وصعوبات التعمـ، ومثاؿ ذلؾ مظاىر الموىبة )االستدالؿ، إدراؾ العبلقة، 
، تطمس مظاىر الصعوبات التي يعانونيا، والعكس صحيح إذا الحديث(والتفكير، والبراءة في 

  .ديةأنو قد تطمس الصعوبات مظاىر الموىبة وغالبًا ما ينتظـ ىؤالء الطمبة في فصوؿ عا
ذوو صعوبات التعمـ الموىوبوف: يتـ التعرؼ عمييـ كذوي صعوبات تعمـ أكثر مف 
كونيـ موىوبيف نظرًا لتدني أدائيـ في مختمؼ المواد وفشميـ الدراسي، إذ يركز المعمموف 
واألسرة عمى ما لدييـ مف صعوبات، ويػصرؼ النظػر عمػا يمتمكوف مف استعدادات غير 

ىماليا، وبالتالي تكػوف النتيجة تأثيرات سمبية عمى أدائيـ األكاديمي  عادية، بؿ يتـ تجاىميا وا 
ويرى الباحث أنو يمكف تحديد الطمبة الموىوبيف  .وتولد شعور بػضعؼ المقػدرة والكفاءة الذاتية

 التعمـ.مف ذوي صعوبات الػتعمـ، عمى أنيـ موىوبوف يظيروف في نفس الوقت صعوبات في 
عوبات التعمـ التي يعاني منيا ىؤالء الطمبة عمى مدار حياتيـ وال يتـ عادة مبلحظة ص

، يوجيونياالتعميمية تقريبًا. وعندما تزداد تحديات المدرسة تزداد الصعوبات األكاديمية التي 
والطمبة الذيف تزداد عندىـ حدة صعوبات التعمـ إلى الدرجة التي يتـ عندىا تحديدىـ عمى 

ـ، لكف لـ يسبؽ أبدًا التعرؼ عمى قدراتيـ االستثنائية أو أنيـ يعانوف مػف صعوبات التعم
توجيييا وىػي كبيرة جدًا، والطمبة الذيف تحجب قدراتيـ ومواطف عجزىـ بعضيا بعضًا، ىؤالء 
الطمبػة يجمسوف في حجرات الدراسة العامة، يحرموف مف الخدمات التي تقدـ لمطمبة 

ما أف ىذه الفئات مف الممكف أف ي ظيروا ك التعمـ.الموىوبيف الذيف يعانوف مف صعوبات 
 قدره عالية في القيادة أو الفنوف لكف ليس في المجاالت األكاديمية

 :تشلي  املوٍوبني مً ذوي صعوبات الخعصه-

إف األفراد ذوي صعوبات التعمـ يواجيوف صعوبات في بعض المجاالت المتعمقة بتنمية 
بالمواد الدراسية مقارنة مع الطمبة اآلخريف. الميارات، لمحصوؿ عمى أداء جيدا أو متفوؽ 

نما يمكف أف  حيث إف وجود صعوبة في التعمـ ال يكوف نتيجة القدرة الفكريػة المحػدودة، وا 
تكوف بسبب البيئة االجتماعية والحالة العاطفية أو البيئة المادية والطبية التي تشكؿ عقبات 
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فقد يكوف الطالب موىوب بشكؿ  مرتفع.تمنع الموىوبيف مف الحصوؿ عمى تحصيؿ أكاديمي 
استثنائي في مجاؿ معيف مثؿ الرياضيات، والقراءة، وموسػيقى اآلالت أو الفف، ولكف يظير 

يعد تشخيص الموىوبيف ، و ضعفًا كبيرًا وغير متوقع في مجاالت أخرى مػف مجػاالت التعمـ 
حديد استراتيجيات ت ثـ ذوي صعوبات التعمـ مف أولى خطوات الكشؼ عػف الموىبة، ومف

اإلسناد إلييا في عممية  رعايتيـ، وفي ىذا اإلطار البد مف تعييف المحكات التي يتـ
فػي ضوئيا التعرؼ عمى أولئؾ الطمبة  التشخيص، في ىذا اإلطار ىناؾ أربعة محكات يتـ

  ): 3115عبد المعطي، وعبدالحميد، (الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وتحديػدىـ، وىػي 
ينبو إلى وجود صعوبة مػف صػعوبات الػتعمـ تػرتبط بالمجاالت  النوعي:لتميز محؾ ا

التبايف بيف معدالت الذكاء أو  ينبو إلى وجود قدر مف التفاوت:محؾ  .األكاديمية أو األدائية
  .مػستوى القدرة الكامنة، وبيف األداء الفعمي المبلحظ أو مستوى التحصيؿ الدراسي

إلى إمكانية تمييز الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ عػف ذوي ينبو  االستبعاد:محؾ  
  .اإلعاقات

محػػؾ التبػػايف: توجػػد بعػػض الػػدالالت التػػي ُتميػػز أداء الموىػػوبيف ذوي صعوبات 
 الدالالت:ىذه  التعمـ مقارنًة بأقرانيـ الموىوبيف ممف ليس لػدييـ صػعوبات التعمـ، ومف

و عاـ، انخفاض القػدرة المكانية، وضعؼ التمييز السمعي، أو انخفاض األداء المفظي بوج
أساليب التعرؼ عمى الموىوبيف ذوي صعوبات  .تمييز أصػوات الكممػات والحػروؼ، وغيرىا

لمتعرؼ عمى الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وتشخيصيـ يجػب األخػذ فػي االعتبار  :التعمـ
والضعؼ لدييـ، ويدخؿ في ذلػؾ ما يمي )عبد  مجموعة مف العمميات المتعمقة بجوانب القوة

 ( 3115المعطي وعبدالحميد، 
  :املوٍوبني ذوي صعوبات الخعصه خصائ 

يمكف لمطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ تعويض ىذه الصعوبات أو التغمب 
عمييا في بعض المواقؼ، ونادرًا ما ينظر إلييـ عمى أنيـ مف ذوي الصعوبات مػا لػـ تظير 

وأشارت دراسة والبيرغ  ،لنسبة ليـ صعوبات ممموسة، وىذا يجعميـ أكثػر قابميػة لبلسػتبعادبا
(1511, Walberg ( إلػى أف الطمبػة الموىػوبيف متعددو الميارات، ولدييـ قدرات عالية في

التركيز، ومثابروف، ولدييـ قدرات عالية في التواصؿ المفظي، ويتمتعوف بنسبة ذكاء مرتفعة 
كما  ،، وأصحاب قيـ عاليػة، ولػدييـ حساسية مفرطة ومتفائموف، ويتمتعوف بالجاذبية نسبياً 
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أشارت دراستو إلى أف الموىوبيف لدييـ خصائص مشتركة مف أ ىميا )ميوؿ إلى القراءة أكثر 
مػف غيػرىـ، وميوؿ مبكرة إلى استخداـ األدوات الميكانيكية والعممية، ويركػزوف عمػى التفاصػيؿ 

ة، ومثابري ف وذوي نفس طويؿ في العمؿ، وينجزوف مياميـ الدراسػية بػسرعة فائقة، الدقيق
لدييـ ميوؿ إلى الخياؿ وحب االستطبلع، ورغبة دائمة في التعبير عف أ فكػارىـ بطريقة 
إبداعية(. ومف جية أخرى لدييـ اىتمامات نحو إيجاد األفكار أكثر مػف إيجػاد األصدقاء، 

فيما يرى  لنشاطات العامة، ولدييـ صعوبات في تكويف صػداقات حميميةومشاركتيـ أقؿ في ا
أف الكثير مف الموىوبيف ذوي صػعوبات التعمـ يفشموف في إتماـ ) Minner ,1551مينير )

المتطمبات المبلئمة لمتقويـ المدرسي كما ينشده المعمموف، بسبب اتجاه المعمميف إلى الميؿ 
وأشار ماركر  .امج الموىوبيف، دوف الطمبة ذوي صعوبات التعمـإلى إلحاؽ الطمبة العادييف ببر 

إلى أف   Nielson, Rogers, Marker 1996,& Bauerle) وروجر ونيمسوف وبايرلي
الطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ يحتاجوف إلى معرفة جوانب القوة في نواحي ذكائيـ، 

تخيؿ والحموؿ واالقتراحات غير المألوفة، بما في ذلؾ جوانب القوة اإلبداعية الحدسية مثؿ ال
وبسبب الصعوبة التي تواجييـ في التعامػؿ مػع الرموز المجردة في الترتيب مف خمؿ الذاكرة 
قصيرة المدى، وألف اإلحساس الخػارجي بوجو عاـ ليس قويا عند ىؤالء الطمبة، فإف التعميـ 

لتفكير والشعور الحدسي واإلحساس متعدد الحواس ينبغي أف يتكامؿ مع الوسائؿ الحسية، وا
الخارجي والمزاج مػف أجػؿ تعميميـ، ويحتاج ىؤالء الطمبة أيضا إلى التشجيع كي يعبروا عف 
كؿ المشاعر الػسمبية واإليجابية في قصصيـ، وحؿ مشكمتيـ بطرؽ إبداعية كما يفعموف في 

بات التعمـ غالبًا مػا كما أف القدرات اإلبداعية لمطمبة الذيف يعانوف مف صعو  .رسوماتيـ
يصرؼ النظر عنيا، حيث يتـ التركيز واالىتماـ عمى مياراتيـ وقدراتيـ األكاديمية التي 
يظيروف مف خبلليا النجاح ولو الجزئي، إف استراتيجيات حؿ المشكبلت اإلبداعي تيدؼ إلى 

األسئمة، مساعدة الطمبة عمى إيجاد الحموؿ بأنفسيـ عف طريؽ القراءة العمميػة وتوجيػو 
ف نجاح الطمبة فػي حػؿ المشكبلت والمواقؼ  وعرض المواقؼ )المشكمة( لموصوؿ إلى حميا، وا 
)المشكمة( وحميا سوؼ يعد الطمبة لمنجاح في معالجػة القػضايا والمشكبلت التي تصادفيـ في 

ـ ومف األمور الشائعة بيف الطمبة الموىوبيف ذوو صعوبات التعمـ، تمتعي، حياتيـ اليومية 
بروح الدعابة وامتبلكيـ لمجموعة كبيرة ومتطورة مف المفردات المغوية، إال أنو وبالرغـ مف 
ذلؾ يعاني البعض منيـ مف انخفاض القدرة عمػى فيػـ الدعابػة وتفػسير الرمػوز االجتماعية، 
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مما يؤثر سمبًا عمى تفاعبلتيـ الشخصية، كما قد يمتمكوف مجموعة واسعة مف االىتمامات 
جاالت دقيقة، إال أف تركيزىـ ودافعيتيـ قد يتشتت بػسيولة فػي الميمات األكاديمية في م

البسيطة، ومف الصفات ا لمبلحظة عنػد الطمبػة الموىػوبيف ذوي صعوبات التعمـ عد ـ القدرة 
عمى الموازنة بيف اىتماماتيـ وقػدراتيـ، ولػسوء الحػظ يستخدـ المعمموف ىذا التبايف كإشارة 

الطمبة غير موىوبيف، ويركزوف عمى نقاط الضعؼ، وعمى تشخيص الصعوبات إلى أف 
ىماؿ نقاط القوة عندىـ، مما يؤدي إلى إحالتيـ إلى برامج التربية الخاصة  التعممية لدييـ وا 

 (3117غير المناسبة )عيسى، 
 دزاسات سابكة 

لؤلطفاؿ  يةأساليب المعاممة الوالدىناؾ العديد مف البحوث والدراسات التي تناولت 
الموىوبيف في المنطقة العربية، وقد قدمت نتائج مختمفة أثرت النقاش والمعرفة حوؿ ىذا 

والتي تناولت التنشئة األسرية ( 1559الموضوع، ومف تمؾ الدراسات نجد دراسة الحربي )
مف أميات الموىوبات ( 121وقد تكونت عينتيا مف ) العاديات،لمموىوبات بمقارنتيف مع 

ف أميػات العاديػات، وتوصمت إلى أف أسر الموىوبات تتمتع بارتفاع المستوى م( 121)
أما دراسة  ،  التعميمي واالقتصادي، واالستقرار، وتتميز بتأكيد عمى أىمية الوقػت وتنظيمو

(1511 Rimm ( ، المقارنة والتي تناولت الفروؽ في البيئة األسرية لدى عينػة ضمت
نجازات في مقابؿ مجموعة مف الموىوبيف مف مرتفعي الموىوبيف ضعيفي اال  ف( م33)

قد توصمت مف خبلؿ ذلؾ إلي أف العوامؿ األكثر تأثيرًا في خفض االنجاز والتي  االنجاز،
تتعمؽ بمعاممة األـ واألب ، منيا المبالغة القصوى في االىتماـ والػتي تجعػؿ الطفؿ اعتماديًا، 

فقػد ىدفت فيما ىدفت إليو إلى ( 3111لعبدلي )وضعؼ االتساؽ بيف الوالديف، أما دراسة ا
التعرؼ عمى مستوى وعي األسرة بدورىا في رعاية الطفؿ الموىوب وتأثير بعض المتغيرات 
عميو، وقد طبّقت فييا عمى عينة قصدية مف أسر الموىوبيف بمدينة مكة المكرمة بمغ عددىا 

مف اعداد  اية الطفؿ الموىوباستبياف وعي األسػرة بػدورىا في رعوقد طبؽ  أسرة  (12)
، وقد توصمت مف خبلؿ ذلؾ إلى أنو يوجد فروؽ في مستوى وعي األسرة بدورىا في الباحث

رعايػة الطفػؿ الموىوب تبعًا لكٍؿ مف )عمؿ األميات لصالح األميات العامبلت، ومستوى تعميـ 
ة لآلباء، وفئة مف سبفأكثر بالن 21الوالديف المرتفع، وعمر الوالديف لصالح فئػة العمر مف 

أفراد، والدخؿ  2سنة لؤلميات، وعدد أفراد األسرة لصالح األسر األقؿ مػف  21وأقؿ مف  21
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الشيري لصالح األسر ذوات الدخؿ المرتفع( كما كشفت عف وجود عبلقة طردية دالة بيف 
قة مستوى وعي األسرة مع متغيرات )عمر الوالديف، تعميـ الوالديف، الدخؿ الشيري ( وعبل

عكسية دالة بينو وبيف عدد أفراد األسرة، كما أكدت عمى عدـ وجود عبلقة بيف الوعي عمى 
مستوى جميع محاوره مع مدة الزواج وأعمار األبناء. كما أوضحت أف أىـ المتغيرات تػأثيرًا 
عمى وعي األسرة بدورىا تجاه طفميا الموىوب مرتبة ىي تعميـ األب، يميو تعميـ األـ، ثـ عمر 

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى المشكبلت ( 1552أمػا دراسة إلياس ) األب.ـ، وأخيرًا عمػر األ
والحاجات اإلرشادية لمموىوبيف، فقد توصمت إلى أـ يعانوف مف مشكمة مطالبة األسرة ليـ 
بأداء أكثر مما يستطيعوف، وأشارت إلى وجود فروؽ في المشكبلت األسرية لصالح الطبلب. 

بإجراء دراسة وفؽ المنيج التحميمي استيدفت التعرؼ عمى ( 1515طي )كما قاـ القري
المتفوقوف عقميػًا في البيئة األسرية والمدرسية وآثارىا ودور الخدمات  يواجياالمشكبلت التي 

الطفؿ  يواجيات إلى أف المشكبلت ومصادر االحباطات الػتي صالنفسية في رعايتيـ. وقد خم
ئتو األسرية تتمثؿ في األساليب الوالدية البلسوية في التنشئة، المتفوؽ عقميًا في نطاؽ بي

لية لؤلدوات والوسائؿ نز واالتجاىات األسرية نحػو مظاىر التفوؽ العقمي، وافتقار البيئة الم
غفػاؿ الحاجػات النفسية لمطفؿ وقد توصمت مف  ، البلزمة لتنمية استعدادات الطفؿ ومواىبو، وا 

ـ إلى تيـ ومشكبل تيتعرؼ عمى خصائص الطبلب الموىوبيف وحاجاخبلؿ تطبيقيا استبانًة ال
أف أسػر المتفوقيف تتميز بارتفاع في المستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي وقمة عدد 

دراسة عف العبلقة بيف  (3112) كما أجرى الطويقات،  أفرادىا عند مقارنتيا بأسر العادييف
ء الخمقي لدى الطمبة الموىوبيف في مدراس الممؾ عبد أساليب الرعاية الوالدية ومستوى الذكا

طالبا وطالبة، حيث استخداـ الباحث  91في محافظة البمقاء، تكونت عينة الدراسة  اهلل
مقياس الذكاء الخمقي ومقياس أساليب الرعاية الوالدية ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف 

سموب الديمقراطي لكؿ مف األـ واألب كاف المتوسطات الحسابية ألساليب الرعاية الوالدية لؤل
كبلىما بالمستوى المرتفع أما األسموب التسمطي فقد كاف، منخفضا لؤلب ومتوسطا لؤلـ، أما 
األسموب المتساىؿ فقد كاف منخفضا لكمييما. واف المتوسطات الحسابية لجميع أبعاد مقياس 

لبلختبلؼ في أساليب صائية اإلحقيـ الالذكاء الخمقي كانت ضمف المستوى المرتفع واف 
كما بينت النتائج إحصائيا، الرعاية الوالدية لمطمبة الموىوبيف تبعا لمتغير الجنس لـ تكف دالة 

بأف االرتباط بيف أسموب األـ المتساىؿ والذكاء الخمقي لـ تبمغ مستوى الداللة. وأجرت 
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تفوقيف في شيادة التعميـ دراسة عف أساليب المعاممة الوالدية لممراىقيف الم( 3112مقحوت )
طالب وطالبة ممتحقيف  112المتوسط في شيادة التعميـ المتوسط، تكونت عينة الدراسة مف 

بصفة بثانوية القبة الجديد لمرياضيات بالجزائر العاصمة، حيث اعتمدت عمى مقياسي أساليب 
وصمت نتائج الدراسة المعاممة الو الدية كما يدركيا األبناء ػ بصورتيو )األب( وصورة )األـ( ت

إلى أف أغمب والدي أفراد عينة الدراسة )آباء وأميات( يميموف إلى تبني األساليب االيجابية 
في تنشئة أبنائيـ ،وتمثمت ىذه األساليب التي يتعامموف معيـ بيا في أسموب الديمقراطية 

( 3119دراسة )ا .أم،أسموب التشجيع والمكافأة، أسموب التقبؿ واالىتماـ ،وأسموب المساواة 
Besnoy, Kevin D.; et al. مع األطفاؿ  االباءتجارب  حصر وتحميؿفقد اىتمت ب

اآلباء  ( مف1، وتكونت عينة الدراسة ) االبتدائية الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة
األطفاؿ في سف االبتدائية، وكشفت النتائج أف اآلباء يدافعوف في وقت واحد  واألميات مف

إعاقة أطفاليـ ويحموف موىبة أطفاليـ. وقد أثر ىذا الموضوع الشامؿ عمى توقعات  عف
اآلباء مف نظاميـ المدرسي المحمي، مع تسميط الضوء عمى افتقارىـ إلى المعرفة المينية. 

 التعمـ.الموىوبيف ذوي صعوبات الموارد المتاحة التي تركز عمى األطفاؿ  وافتقار
دفت الدراسة  المقارنة بيف أبناء الوالديف ذوي الذكاء (. استي3112) السيددراسة 

الوجداني المرتفع و أبناء الوالديف ذوي الذكاء الوجداني المنخفض في متغير التفكير االبتكاري 
لؤلبناء و ذلؾ الف الفروؽ ىنا ستعكس االرتباط بيف الذكاء الوجداني لدي الوالديف و التفكير 

لؾ العبلقة بيف الذكاء الوجداني و بوصمو التفكير لييرماف االبتكاري لدي االبناء ، و كذ
كمتغير وسيط ، اعتمدت الدراسة الراىنة عمي المنيج الوصفي االرتباطي المقارف ،  اجريت 

 طفمو ( 139ذكور ( و )  119طفبل )  321الدراسة عمي عينو اجماليو مكونو مف 
” ؽ نموذج القدرة، ادائي وتقرير ذاتيمقياس الذكاء الوجداني لمراشديف وف واستخدـ الباحث
ب ” مقياس التفكير االبتكاري لؤلطفاؿ لتورانس الجزء المفظي وجزء االشكاؿو ” اعداد الباحث

الدراسة الى فعالية برنامج لتنمية الذكاء نتائج وتوصمت  مقياس بوصمة التفكير لييرمافو  ”
 فتناولت (  3117)اسة الباحثة ابريعـ أما در األبناء ، الوجداني لموالديف واثرة عمى ابتكار 

أساليب المعاممة الوالدية لؤلطفاؿ الموىوبيف، ومعرفة داللة الفروؽ بيف أساليب المعاممة 
الوالدية لؤلب وبيف أساليب المعاممة الو الدية لؤلـ لؤلطفاؿ الموىوبيف، تكونت عينة الدراسة 

ائي، حيث طبؽ عمييـ مقياسي كشؼ تمميذ وتمميذة مف تبلميذ السنة الخامسة ابتد 95مف 
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أساليب المعاممة اكثر الدية، حيث توصمت نتائج الدراسة إف و ال الموىبة، وأساليب المعاممة
الديمقراطية ،و التقبؿ استخدامًا كانت الوالدية التي يتعامؿ بيا الوالديف مع األطفاؿ الموىوبيف 

يف أساليب المعاممة الوالدية لؤلب وبيف أما بالنسبة لمفروؽ ب .مف أساليب المعاممة اإليجابية
أساليب المعاممة الوالدية لؤلـ لؤلطفاؿ الموىوبيف فقد دلت النتائج عمى إف وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف األـ واألب في أساليب المعاممة اإليجابية والمتمثمة في كؿ أسموبي 

لة إحصائية بيف األـ واألب في )الديمقراطية، التقبؿ( لصالح األـ ، ووجود فروؽ ذات دال 
والمتمثمة في كؿ أسموبي )الحماية الزائدة، التفرقة( لصالح  بعض أساليب المعاممة السمبية

األـ فيما يخص أسموب الحماية الزائدة، ولصالح األب فيما يخص أسموب التفرقة، بينما لـ 
طفاؿ الموىوبيف في باقي تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة األب لؤل

بعنواف تجارب   .Park, Soeun; eL aL (3111دراسة )أما  .أساليب المعاممة السمبية
األطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ" حيث يمعب اباء  عاآلباء األميركييف اآلسيوييف م

ة إلى ذلؾ، تعميـ أطفاليـ. وباإلضاففي األطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ دوًرا حاسًما 
يمكف أف تؤثر السياقات االجتماعية والثقافية لموالديف، بما في ذلؾ العرؽ عمى ممارستيما 

أمريكييف آسيوييف مف خمفيات عرقية  ( آباء11)مع مقاببلت واستخدـ الباحثيف اللؤلبوة. 
نصوص المقابمة باستخداـ إطار ظاىري ونيج استقرائي عاـ. وشممت  وقاموا بتحميؿمتنوعة 

المواضيع التي تـ تحديدىا اعتراؼ الوالديف بوجود تحديات والجيود المبذولة لدعـ أطفاليما، 
وتصورىـ ألوضاعيـ االجتماعية والثقافية فيما يتعمؽ بممارسات األبوة واألمومة. طور اآلباء 
األميركيوف اآلسيويوف في ىذه الدراسة أساليب أمومة مرنة وجيود مناصرة مستمرة أثناء 

يـ في الخصائص المعقدة لبلستثناءات مرتيف في سياقاتيـ الثقافية متعددة الطبقات. تنقم
وُتَعد النتائج ميمة بشكؿ خاص لمممارسيف والمربيف الذيف يعمموف مع آباء األطفاؿ ذوي 

، وىناؾ دراسات ركزت  الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لتمبية احتياجاتيـ المعقدة بشكؿ أفضؿ
إلى التعرؼ  ىدفتوالتي ( 3119) اليذيمي دراسة بتكاري لدي األطفاؿ مثؿعمى التفكير اال

فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى المعب في تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفاؿ  عمى 
عينة أردنية، تـ اختيار عينة تجريبية  عمىالمعاقيف سمعيًا في مرحمة ما قبؿ المدرسة 

فبًل وطفمة مف مدرسة الرجاء بحافظة الزرقاء، وعينة ط( 17بطريقة قصدية مكونة مف )
ولتحقيؽ غرض  .طفبًل وطفمة مف أطفاؿ مدرسة األمؿ بمدينة عماف( 17ضابطة مكونة مف )
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( 91الدراسة تـ بناء برنامج تعميمي مستند إلى المعب عمى أفراد المجموعة التجريبية بواقع )
وقد أظيرت النتائج أف  3119-3112اـ جمسة، وذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف الع

ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية في أداء األطفاؿ عمى الدرجة الكمية لمقياس البعدي الختبار 
 ."تورانس" ومياراتو )الطبلقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصيؿ( والدرجة الكمية عمى االختبار

ة بيف متوسط أداء األطفاؿ الذكور، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائي
ومتوسط أداء األطفاؿ اإلناث عمى اختبار "تورانس" لمتفكير االبتكاري ومياراتو األربعة. وبينت 

ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف البرنامج والجنس في التفكير االبتكاري  أثرالنتائج عدـ وجود 
لوالدية كما ساليب المعاممة اا ( بعنواف3112) توفيؽ، سياـ حسفدراسة ، اما ومياراتو

عينة مف ال وتكونت يدركيا األبناء وعبلقتيا بالتفكير االبتكاري لدى طبلب المرحمة الثانوية
وحدة الخرطوـ شرؽ.  –طبلب وطالبات الصؼ الثاني / المرحمة الثانوية في محمية الخرطوـ 

مف البنات(، وىي عينة عشوائية  21مف البنيف و 21طالبا وطالبة ) 131بمغت العينة 
( مقياس أساليب 1سيطة. ولجمع المعمومات الخاصة بالدراسة اسُتخدمت األدوات التالية: ب

كما يدركيا األبناء، لقياس متغير أساليب المعاممة الوالدية مف وجية نظر –المعاممة الوالدية 
اختبار القدرة عمى التفكير  ،ـ(.1551عبد العزيز المغيصيب  –األبناء )إعداد: أنور رياض 

ـ(، وىو لقياس متغير القدرة عمى التفكير االبتكاري 1572كاري )إعداد سيد خير اهلل، االبت
العامة المميزة ألساليب المعاممة الوالدية ىي السمبية.  اف السمةتوصمت الباحثة إلى  لؤلبناء

 -كما يدركيا األبناء-توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف أساليب معاممة األب  وال
ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف  االبتكاري،رة ىؤالء األبناء عمى التفكير وقد

ال توجد ، وقدرة ىؤالء األبناء عمى التفكير االبتكاري -كما يدركيا األبناء–أساليب معاممة األـ 
األـ فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف البنيف والبنات في أساليب معاممة األب وأساليب معاممة 

 (3115دراسة كػػامػػؿ ) في حيف نجد والقدرة عمى التفكير االبتكاري -كما يدركيا األبناء–
التفكير اإلبداعي لدى األطفاؿ في مرحمة الطفولة عمى العنؼ الوالدي  ىدفت لمتعرؼ عمى أثر

( تمميذ وتمميذة مف 271وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )مف العادييف المتوسطة 
( سنو، كما تكونت عينة الدراسة 13-1ذ المرحمة االبتدائية تتراوح أعمارىـ مف )تبلمي

( تبلميذ مف المرحمة االبتدائية وقد تـ اختيارىـ مف بيف تبلميذ العينة بناء 2اإلكمينيكية مف )
عمى اختبلفات في ديناميات الشخصية بيف الحاالت الطرفية األكثر ارتفاعا واألكثر انخفاضا 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%D8%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86';search();
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واشتممت الدراسة عمى أدوات ،  سي الدراسة كما يوضحيا اختبار تفيـ الموضوععمى مقيا
 Creativeمقياس التفكير اإلبداعي. ، مقياس العنؼ الوالدي. )إعداد: الباحث( -منيا

Thinking  :مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة.  ،( 1575 تورانس:)إعداد
توجد عبلقة عمى انو أسفرت نتائج الدراسة  (3112)إعداد عبد العزيز السيد الشخص:

بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى  1.11ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
توجد فروؽ ، و كؿ أبعاد العنؼ الوالدي والتفكير اإلبداعي لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المتوسطة

وتمميذات أطفاؿ مرحمة الطفولة المتوسطة بيف تبلميذ  1.11دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
توجد فروؽ غير دالة إحصائيًا عند ، و في مستوى العنؼ الوالدي لؤلب وفي اتجاه التبلميذ

بيف تبلميذ وتمميذات أطفاؿ مرحمة الطفولة المتوسطة في مستوى العنؼ  1.11مستوى داللة 
بيف تبلميذ المستوى  1.11فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ، ووجودالوالدي لؤلـ

 االجتماعي واالقتصادي في التفكير اإلبداعي.
 Ritchotte, Jennifer A.; Zaghlawan, Hasan Y(. 3115دراسة )وىناؾ 

تأثير تدريب اآلباء عمى استخداـ استراتيجية استجواب خبلؿ وقت  والتي ركزت عمى دراسة
مف الموىوبيف ذوي يرية لدي األبناء بيدؼ تحسيف المغة التعبالقراءة المشترؾ في المنزؿ 

تدريبيـ عمى استخداـ أسئمة استناًدا وتـ أربعة آباء  وتكونت عينة البحث مف صعوبات التعمـ
إلى تصنيؼ بمـو المنقح، مع أطفاليـ في المنزؿ خبلؿ روتيف القراءة المشترؾ، وأشارت 

واف ذلؾ ساعد جية وتنفيذىا، النتائج إلى أف جميع اآلباء كانوا قادريف عمى تعمـ االستراتي
)استخداـ اإلباء السموب مشاركة األبناء في عمى تحسيف قدرات القراءة والمغة التعبيرية لدييـ.

 .التعميـ والقراءة قد يساعد في حؿ المشكمة الرئيسية لدييـ وىي صعوبات التعمـ(
اممة الو الدية ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أساليب المع (3131دراسة ميداوي )وىناؾ  

لمتبلميذ الموىوبيف )المتفوقيف( مقارنة بالتبلميذ العادييف، ومعرفة الفروؽ اإليجابية والسمبية 
بينيما في إدراؾ أساليب المعاممة الو الدية لدى التبلميذ السنة األولى مف التعميـ المتوسط ، 

معامؿ الو الدية، حيث واعتمدت الدراسة عمى اختبار جودناؼ لرسـ الرجؿ، مقياس أساليب ال
تمميذ وتمميذة مف تبلميذ السنة األولى مف التعميـ المتوسط  )23تكونت عينة الدراسة عمى )

( أنثى ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف أكثر األساليب التي يتعامؿ بيا 13( ذكرا)11منيـ )
مكافأة ، أسموب اآلباء واألميات مع أبنائيـ الموىوبيف والعادييف ىي أسموب التشجيع وال
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التقبؿ واالىتماـ ، أسموب الديمقراطية ، ، أما في األساليب السمبية المتمثمة في )أسموب النبذ 
واإلىماؿ وأسموب الحماية الزائدة( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ الموىوبيف 

إحصائية في إدراؾ واألطفاؿ العادييف لمعاممة األب واألـ ، بيمنا توجد فروؽ ذات داللة 
دراسة  ، وىناؾ  األساليب السمبية )قسوة والتسمط إثارة األلـ النفسي( لمعاممة األب واألـ

Gierczyk, Marcin; Hornby, Garry(2021)  مراجعة المؤلفات  والتي ىدفت إلى
ومف ، 3131و 3111بيف عامي صعوبات تعمـ مف الحديثة عف الطبلب الذيف يعانوف مف 

 والضعؼ في تنمية نقاط القوة اىـ النتائج التي تـ التوصؿ الييا أىمية تعاوف الوالديف في 
الطبلب الموىوبوف ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ فعاؿ في بيئات  جالصعوبات، ودممعالجة 

لعبلقة بيف أساليب المعاممة بعنواف ا(2020) نسمة  وىناؾ دراسة محمد، -،التعميـ الشامؿ
ىدفت الدراسة  األبناء والتفکير اإلبداعي لدي طبلب المرحمة اإلعدادية يدركياالوالدية کما 

 بداعياإلوالتفكير  األبناءالحالية إلى تحديد العالقة بيف أساليب المعاممة الو الدية كما يدركيا 
بمدارس  اإلعداديةلدي عينة مف الطمبة في مدارس في المرحمة  اإلعداديةلدي طالب المرحمة 

وأساليب  اإلبداعيفي مستويات التفكير  االختبلؼأكتوبر وأيضا الكشؼ عف  2بمدينة 
مف  وطالبةطالبا  311المعاممة الو الدية وفقا لمتغير الجنس. وتكونت عينة الدراسة مف 

وقد  3115/3131أكتوبر لمعاـ الدراسي  2ب في مديرية تربية والتعميـ  سيت مدارس
وكشفت نتائج  اإلبداعي.استخدمت الباحثة مقياس أساليب المعاممة الوالدية ومقياس التفكير 

 األبناءكما يدركيا  الوالديةإحصائية بيف أساليب المعاممة  داللووجود عالقة ذات  إلىالدراسة 
 اإلعدادية.لدي طالب المرحمة  اإلبداعيوالتفكير 

 ىكد الدزاسات التسابكة 

عداد أبعاد وبنود  وقد مّثؿ ىذا التراث البحثي ليذه الدراسة معينًا ساعد في صياغة وا 
قياس أساليب المعاممة الوالدية واستبانة قياس التفكير البحثية المتمثمة في استبانة  االدوات

باعتبار أف كثيرًا مف ىذه الدراسات قد  التعمـ،وبات االبتكاري لدي األطفاؿ الموىوبيف ذوي صع
قدمت وصفًا لخصائص ومواصفات البيئة المثالية التي تمّثؿ حاضنًا وداعمًا لنمو الموىبة، 

(، 1511(، ريـ )1559الحربي )مثؿ دراسة  إضافة إلى المتغيرات التي تسيـ في تحديدىا
 ,Ritchotte(. 3115) (3111) (،1515القريطي ) (،1552إلياس ) (،3111) يالعبدل

Jennifer A.; Zaghlawan, Hasan Y, Park, Soeun; eL aL.   دراسة ميداوي
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http://apps.webofknowledge.com.library.iau.edu.sa/OutboundService.do?SID=E3lQhyAqAjghxmOb57j&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en_US&daisIds=43148339
http://apps.webofknowledge.com.library.iau.edu.sa/OutboundService.do?SID=E3lQhyAqAjghxmOb57j&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en_US&daisIds=864554
https://jfss.journals.ekb.eg/?_action=article&au=306011&_au=%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9++%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A+%D8%B1%D8%AC%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://jfss.journals.ekb.eg/?_action=article&au=306011&_au=%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9++%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A+%D8%B1%D8%AC%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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وىناؾ دراسات اخري ركزت عمي دراسة أساليب المعاممة الوالدية في عبلقتيا  (3131)
ابريعـ  (،3112(، ومقحوت )3112بالموىبة لدي األطفاؿ العادييف مثؿ دراسة الطويقات)

ودراسات اخري ركزت عمي التفكير االبتكاري لدي األبناء مف العادييف مثؿ دراسة  ،(  3117)
ونجد دراسات اخري ربطت بيف أساليب المعاممة الوالدية  ،( 3119(،واليذيمي)3112السيد )

ودراسة محمد ، بسمة ، ( 3112توفيؽ، سياـ حسف ) والتفكير االبتكاري مثؿ دراسة
إحصائية بيف أساليب المعاممة  داللوقة ذات بلوجود عائجيا ( والتي كاف مف أىـ نت3131)

معظـ ىذه  واتفقتاإلعدادية لدي طالب المرحمة  اإلبداعيوالتفكير  األبناءكما يدركيا  الوالدية
الدراسات عمى أىمية األساليب اإليجابية في تعامؿ الوالديف مع األبناء الموىوبيف مف األطفاؿ 

لتراث مرجعًا مفيدًا لمباحث في مناقشة النتائج التي توصؿ إلييا، كما شّكؿ ىذا االعادييف، 
وأعانو في تأكيد تمؾ النتائج سواء توافقت معيا أو اختمفت مما أثرى التناوؿ البحثي ليذه 
الدراسة ، وقد حاولت الباحثة في البحث الحالي تناوؿ فئة لـ يتـ التركيز عمييا في عبلقتيا 

وىى تمثؿ الفجوة البحثية التي ئة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ بالتفكير االبتكاري وىي ف
 تحاوؿ الباحثة تغطيتيا في ىذا البحث.

 فسوض البحح

التفكير االبتكاري ومستوى بيف أساليب المعاممة الوالدية  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية -
  .التعمـلدي الموىوبيف ذوي صعوبات 

ة اإليجابية والسمبية أكثر استخداما وشيوعا لدي الوالديف مع توجد أساليب لممعاممة الوالدي -
 .الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ

االيجابية ساليب فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كبل مف االب واالـ في استخداـ اال ىناؾ -
  .تبعًا لمتغير الجنس الموىوبوف ذوي صعوبات التعمـ والسمبية مع

ائية بيف متوسطات درجات الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ فروؽ ذات داللة إحص توجد  -
 االبتكاري لمموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ. التفكير فأبعاد استبيا عمى
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  الدزاسةجساءات إ

 ميَج البحح

بطريقة العينة العشوائية المنتظمة  الوصفي االرتباطيالمنيج  عمىاعتمدت الباحثة 
لتي ينطبؽ عمييا شروط عينة الدراسة وذلؾ لمتعرؼ التي تمثؿ نسبو مف مفردات المجتمع ا

الموىوبيف ذوي صعوبات  االبتكاري لديبيف أساليب المعاممة الوالدية والتفكير  بلقةالع عمى
 التعمـ.

اـ  95أب و 95( مف أولياء األمور 111) مفتكونت عينة الدراسة عينة الدراسة: 
-11تتراوح أعمارىـ بيف بتدائية دارس ا( م1بعدد )( طفؿ مف األطفاؿ الممتحقيف 95لعدد )
وذلؾ خبلؿ الفصؿ  في المممكة العربية السعوديةالجبيؿ بمدينة مف االناث  عاـ جميعيـ 13

 3131-3131الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
 :خصائص العينة

المؤىؿ  – الجنس)الرئيسية لوصؼ عينة البحث تـ تحديد عدد مف المتغيرات 
وتحديد مدارس التمميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ والذيف تـ تشخيصيـ  ف،لموالدي (العممي

 مؤشراتالمختمفة والمتعمقة بالبحث، كما أنيا تكوف  التحميبلت مف قبؿ المدارس وذلؾ ألجراء
ىو موضح بالجدوؿ رقـ كما  وذلؾعمى النتائج، وكذلؾ تعكس الخمفية العممية لمعينة،  ةداللي
(1). 

 اد عـيية الدزاسة:توشيع أفـــس
 (4)سقى  جذول

 انتعهًٍُيتغـــُشاد انجُظ وانًؤهم  عهً ثُبء  األيهبد( -اإلثبء)عُُخ تىصَع 

 اإلجًبنٍ % انتكشاساد يتغُشاد عُُخ انذساعخ

 انجُظ
 %50 13 او

118 
 %50 59 اة

 انتعهًٍُانًؤهم 

 95.76 113 ثكبنىسَىط

 4.24 5 يبجُغتُش 118

 0.00 0 دكتىساح

الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ الممتحقيف  التبلميذ والديتـ تطبيؽ الدراسة عمى 
 في السعودية. الجبيؿمدينة  االبتدائية فػيبالبرامج الخاصة في مدارس المرحمة 
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 (1)سقى  جذول

 تىصَعهى عهً انًذاسط عهً ثُبء  انًىهىثٍُ روٌ صعىثبد انتعهى( )عُُخ تىصَع 

 الدراسة:أدوات  -
 :عمى الدراسة الحالية تاعتمد

اعداد االـ( ))األب( وكما يدركيا ػاألبناءػ بصورتيو:) الدية،أساليب المعاممة الو  استبياف -1
 (ةالباحث

 (ةاعداد الباحث) عمـالتفكير االبتكاري لدي التبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات الت أستبياف-3
 الوالدية:اساليب المعاممة  استبياف-1

أساليب المعاممة الوالدية مثؿ  والدراسات السابقة التي تناولت األدبياتع عمى بلطاال خبلؿمف 
توفيؽ، سياـ حسف  (، دراسة3117)ابريعـ  (،3112(، ومقحوت )3112)الطويقات دراسة 

 (،1552إلياس ) (،3111) ي(، العبدل1511(، ريـ )1559الحربي )دراسة  (،3112)
 (.1515القريطي )

  قامت الباحثة بإعداد استبياف أساليب المعاممة الوالدية بيدؼ:
 بيف اساليب المعاممة الوادية  والمقارنةقياس ال-
 أبعاد المعاممة الوالدية  عمى األميات واالباءالتعرؼ عمي بيف متوسطات درجات -
 .االبتكاريف اساليب المعاممة الوالدية وبيف التفكير قة بيبلالتحقؽ مف وجود ع-
 أساليب املعامصة الوالدية  ٌاسخبيامربزات اسخلداو  

أساليب ت وثيقة الصمة بأبعاد اعبار  عمىت المقياس فيو يحتوي اواقعية عبار  -
 المعاممة الوالدية المستخدمة بالدراسة

 انُغجخ جبدعذد انطبن أعى انًذسعخ

 12 % 7 يذسعخ يبسَب انعبنًُخ

 8% 5 يذسعخ انًعتصى انعبنًُخ

 14% 8 انًذسعخ االثتذائُخ انغبدعخ

 41% 3 انًذسعخ االثتذائُخ انثبيُخ

 41% 1 انًذسعخ االثتذائُخ انثبنثخ عشش

 8% 1 انًذسعخ االثتذائُخ انحبدَخ عشش

 41% 1 يذسعخ األثُبء ثبنقبعذح انجحشَخ

 41 % 3 انخبيغخ عخ االثتذائُخانًذس

 411% 13 انًجًىع
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مكانية  االستبيافسيولو عبارات  -  لوعميو بسيو  اإلجابةوا 
 عدـ استغراؽ وقت كبير وسيولة تصحيحو  -

يتـ تقديرىا بالتوزيع  عبارة 91 استبياف أساليب المعاممة الوالدية عمى ويحتوي
 معيف حيثدائماػ أحياناػ أبدا(، وكؿ عبارة مف عبارات المقياس تصنؼ ضمف بعد الثبلثي )

ػ التقبؿ واالىتماـ، الديمقراطية،  :وىي كالتالي او أساليب أبعاد 1قسمت الباحثة المقياس إلى 
أسموب اثارة والتسمط، القسوة  الزائدة،الحماية ع والمكافأة، المساواة، النبذ واإلىماؿ، التشجي

 .األلـ النفسي
 االسخباىةتوشيع فكسات 

 :(9)جذول 

 وأسقبو انفقشاد نكم ثعذ األثعبدحغت  االعتجبَختىصَع فقشاد  

 عبازات االسخباىةطسيكة تصحيح 

 الثبلثيتدرجة وفقًا لمقياس ليكرت م قيـ تاعطي وقد تـ استخداـ مقياس ليكارت
ذا أجاب أحيانا تكوف  (،2)دائماػ أحياناػ أبدا( فإذا أجاب المفحوص )دائما( تكوف درجتو ) وا 

ذا أجاب )أبدا(تكوف درجتو )) 3درجتو )  .االستبياف( مع مراعاة مسايرة البنود ألبعاد 1وا 

 األثعـــــــبد أو انًحبوس الرقـ
عذد 

 انفقشاد 
 أسقبو انفقشاد أو انعجبساد

 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 6 انتقجم واالهتًبو 1

 Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 6 انذًَقشاطُخ 3

 Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18 1 انتشجُع وانًكبفأح 2

 Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24 1 غبواحانً 2

 Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30 1 واإلهًبلانُجز  9

 Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36 1 انحًبَخ انضائذح 2

 Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44 1 انقغىح وانتغهط 7

 Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50 1 إثبسح األنى انُفغٍ 1

 50 ٍاإلجًبن
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خاص ببعد التقبؿ  (1) لبند رقـبحيث يكوف ا تاالختياراوازف وفقًا أل ت راالعبا وتـ توزيع
ببعد التشجيع  ص( خا2ببعد الديمقراطية، والبند رقـ ) صخا (2)رقـ واالىتماـ، والبند 

 واإلىماؿ،ببعد النبذ  ( خاص9ببعد المساواة، والبند رقـ ) خاص)2والمكافأة، والبند رقـ )
د التسمط والقسوة، والبند خاص ببع (7ببعد الحماية الزائدة، والبند رقـ ) ( خاص2والبند رقـ )

مف بشكؿ متسمسؿ  ستة بنودبوضع كؿ  ةالباحث تخاص ببعد إثارة األلـ النفسي، قام (1)رقـ 
 .2الى  1

 لألداة األوىل )أساليب املعامصة الوالدية( ةاخلصائ  التسيكو مرتي

 validity :األداةصدق اواًل: 
بالتأكد  ةالباحث تلقياسو قام لمعرفة درجة الصحة التي تقيس فييا االستبانة ما أعدت

 مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ:
 الصدق الظاٍسي )صدق احملكنني(: . أ

( مف المحكميف في 9بعرض االستبانتيف بصورتيـ األولية عمى ) ةالباحث تقام        
التربية الخاصة وذلؾ لؤلخذ بآرائيـ حوؿ مدى وضوح عبارات االستبانة، ومبلءمتيا لما 

دى مناسبة عبارات االستبانة لمبعد الذي تنتمي اليو، وبناء عمى مبلحظات وضعت لقياسو، وم
المحكميف قامت الباحثة بإجراء التعديبلت عمى االستبانة وذلؾ بتعديؿ بعض عبارات االستبانة 
ضافة بعض العبارات، تـ  وحذؼ بعض العبارات التي ال تقيس ما ييدؼ البحث لقياسيا وا 

 النيائية. إخراج االستبانتيف بالصورة
 الصدق البيائي لألداة: . ب

(( Spearman – Brown Formula سيبرماف ارتباط معامؿ الباحثة استخدمت
 ىو كما االستبانة لفقرات الكمية بالدرجة االستبانة أبعاد مف بعد كؿ ارتباط مدى لمعرفة
 ذوي لمموىوبيف الوادية المعاممة أساليب استبياف فقرات عمي(. 7) الجدوؿ في موضح
 .التعمـ صعوبات
 

 
 

 المحكميف لؤلداة االولي
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 جامعة األردف-عمـ النفس المشارؾ  ذاليماني: أستا ي. يمندأ.ـ. 
 جامعة المنصورة-أ.د. ىانـ أبو الخير أستاذ القياس والتقويـ 

 : عبد الرحمف البديوي أستاذ التربية الخاصة المشارؾ بجامعة االماـ عبد الرحمف بف فيصؿدأ.ـ.  
 جامعة االماـ عبد الرحمف بف فيصؿ-افية: أستاذ مساعد التربية الخاصة ع ةد. عز 

 د. إيماف عطوي أستاذ الصحة النفسية المساعد بجامعة االماـ عبد الرحمف بف فيصؿ.
 (:1جذول )

 يعبيم استجبط عجُشيبٌ ثٍُ كم فقشح يٍ فقشاد كم يحىس وانذسجخ انكهُخ نهًحىس انخبص ثهب

تراوحت بيف لدي االبعاد ( يتضح لنا بأف قيـ معامؿ االرتباط 2الجدوؿ )مف خبلؿ 
( ويعني ذلؾ اف قيمة االرتباط طردية مرتفعة جدًا ومعنوية عند مستوى 1.517-1.111)

ككؿ، ( مما يؤكد عمى وجود ارتباط قوي جدًا بيف كؿ بعد مف األبعاد واألداة 1.11داللة )
 .صادقة لما وضعت لو األداةيمكف القوؿ إف جميع أبعاد  ووعمي

  

يعبيم  أثعـــــبد االعتجبَخ

 االستجبط

 تفغُش دسجخ االستجبط

( 1014غتىي دالنخ )طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ ي استجبط **922. انتقجم واالهتًبو

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) استجبط **845. انذًَقشاطُخ

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) استجبط **818. انتشجُع وانًكبفأح

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) استجبط **911. انًغبواح

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) استجبط **845. بلانُجز واإلهً

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) استجبط **818. انحًبَخ انضائذح

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) استجبط **855. انقغىح وانتغهط أعهىة

** 

( 1014طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ ) ستجبطا **987. أعهىة اثبسح األنى انُفغٍ

** 

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01) level 
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 Reliabilityاألداة  ثبات

استخداـ معامؿ االستطبلعية عف طريؽ  العينة أفراد عمى لبلستبانة تقدير الثبات العاـ تـ
 في كما النتائج وكانت Split-Halfوالتجزئة النصفية  Cronbach's Alphaألفا كرونباخ 

 :اآلتي الجدوؿ
 (:1جذول )

 عهً اعتجُبٌ أعبنُت انًعبيهخ انىانذَخوانتجضئخ انُصفُخ(  كشوَجبخ نفبانثجبد )أ يعبيم

 
 االستبيافواالتساؽ الداخمي لفقرات ( ارتفاع معدؿ االرتباط 9يتضح مف الجدوؿ رقـ )

( واالتساؽ الداخمي باستخداـ التجزئة النصفية عند 1.522األوؿ عمي مقياس كرونباخ )
  .أساليب المعاممة الوادية استبياف( مما يؤكد ثبات فقرات 1.522درجة )

 (: 1جذول )

انذسجخ انكهُخ  االعتجبَخ يع ثٍُ كم يحىس يٍ يحبوس انُصفُخ(كشوَجبخ وانتجضئخ  )أنفبانثجبد  يعبيالد

 نالعتجبَخ

     
 
 
 
 
 
 
 
 

( وىو معامؿ 1.527( بأف معامؿ الثبات العاـ لبلستبانة )2يتضح مف الجدوؿ )
( وىذا يدؿ عمى أف االستبانة 1.211ثبات مرتفع جدًا عف الحد األدنى لقبوؿ االستبانة وىو )

 .لمدراسةتتمتع بدرجة عالية مف الثبات ويمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني 

عذد  ثجبد عُُخ االعتجبَخ

 انعجبساد

 أنفب كشوَجبخ

Cronbach's Alpha 

 انُصفُخ انتجضئخ

Split-Half Coefficien 

جًُع فقشاد 

 االعتجبَخ

11 0.934 0.936 

األثعبد انعبيخ ويحبوس 

 االعتجبَخ

عذد 

 انعجبساد

 أنفب كشوَجبخ

Cronbach's 

Alpha 

 انتجضئخ انُصفُخ

Split-Half 

Coefficient 

 0.948 0.968 1 انتقجم واالهتًبو

 0.936 0.950 1 انذًَقشاطُخ

 0.943 0.977 1 انتشجُع وانًكبفأح

 0.976 0.958 1 انًغبواح

 0.998 0.911 1 انُجز واإلهًبل

 0.965 0.913 1 انحًبَخ انضائذح

 0.945 0.922 1 أعهىة انقغىح وانتغهط

 0.931 0.987 1 أعهىة اثبسح األنى انُفغٍ

يعبيم انثجبد انكهٍ 

 نالعتجبَخ

11 0.947 0.943 
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 مـ  األداة الثانية: مقياس التفكير االبتكاري لدي التبلميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التع -
التفكير االبتكاري لدي فئات  والدراسات السابقة التي تناولت األدبياتع عمى بلطاال خبلؿمف   

القدرة عمى التفكير االبتكاري )إعداد سيد خير اهلل،  الموىوبيف والعادييف مثؿ اختبار
(، 3119)(، واليذيمي 3112دراسة السيد )(، 3112توفيؽ، سياـ حسف ) دراسة(، ـ1572
 (1575 تورانس:)إعداد:  Creative Thinkingلتفكير اإلبداعي. مقياس ا

  بيدؼ: التفكير االبتكاريقامت الباحثة بإعداد استبياف 
لدي  التفاصيؿ(إدراؾ  –المرونة  –الطبلقة - )االصالةالتفكير االبتكاري  مستوي قياس -

  التعمـ.األطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات 
التفكير االبتكاري لدي التبلميذ ومستوي معاممة الوالدية بيف أساليب القياس العبلقة  -

  التعمـ.الموىوبيف ذوي صعوبات 
 أساليب املعامصة الوالدية  ٌاسخبيامربزات اسخلداو 

لدي فئة الموىوبيف ذوي توظيؼ عبارات تستطيع قياس مستوي التفكير االبتكاري  -
 الصعوبات

مكانية  االستبيافسيولو عبارات  -  و بسيولوعمي اإلجابةوا 
 عدـ استغراؽ وقت كبير وسيولة تصحيحو  -

فقرة موزعيف عمى أربعة ابعاد ىما االصالة  21تكونت أداة البحث الثانية مف 
دراؾ التفاصيؿ يتـ توزيعيا عمى اإلباء واالميات لمعرفة مدي توفرىا لدي  والطبلقة والمرونة وا 

 أبنائيـ.
 االسخباىةتوشيع فكسات 

 :(1)جذول 

 وأسقبو انفقشاد نكم ثعذ األثعبدحغت  االعتجبَخ تىصَع فقشاد

 انشقى
األثعـــــــبد أو 

 انًحبوس

عذد 

 انفقشاد
 أسقبو انفقشاد أو انعجبساد

 Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14 1 انطالقخ 1

 Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 1 انًشوَخ 9

 Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 1 االصبنخ 

 Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28 1 انتفبصُم إدساك 1

 11 اإلجًبنٍ
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 طسيكة تصحيح مكياس الخفكري االبخكازي لدي الخالمير املوٍوبني ذوي صعوبات الخعصه

يتـ التصحيح وفقًا لمقياس ليكرت الثبلث )دائماػ أحياناػ أبدا( فإذا أجاب المفحوص 
ذا أجاب أحيانا ت (،2)دائما( تكوف درجتو ) ذا) 3كوف درجتو )وا  أجاب )أبدا(تكوف درجتو  وا 

(1). 
الخفكري االبخكازي لدي األطفال املوٍوبني ذوي صعوبات ) الجاىيةلألداة  ةاخلصائ  التسيكو مرتي

 الخعصه(

 validity األداة:صدق اواًل: 

بالتأكد  ةالباحث تلمعرفة درجة الصحة التي تقيس فييا االستبانة ما أعدت لقياسو قام
 االستبانة مف خبلؿ:مف صدؽ 

 الصدق الظاٍسي )صدق احملكنني(: . أ

تقيس ما وضعت لقياسو؛ تـ عرض  األداةالظاىري والتأكد مف أف  األداءلمتأكد مف صدؽ 
والخبرة في التربية الخاصة وعمـ النفس؛  صاالختصامف ذوي  ( محكميف2)عمى  االستبانة

العبارات لمحور  ومناسبةلمغوية الصياغة ا :وذلؾ لمتأكد مف شمولية أداة البحث مف حيث
بصورتيا  ةاالستبانالدراسة،ً  مع تعديؿ، أو حذؼ، أو إضافة ما يرونو مناسبا. وقد تكونت 

عبارات، فأصبحت  2المحكميف تـ حذؼ  مبلحظات، وفي ضوء ( عبارة27)مف  األولية
 موزعة عمى أربعة أبعاد: ة( عبار 31)بصورتيا النيائية مكونة مف  ةاالستبان

: يحتوي عمى مقدمة تعريفية توضح اليدؼ مف البحث، مع التعيد األوؿالقسـ  
 األوليةالقسـ الثاني: يتكوف مف البيانات  .بالسرية التامة، واستخداـ المعمومات بسرية تامة

 (.المؤىؿ العممي -الجنس -االسـ )اختياريوالمتمثمة في 
مف  ومكونة، أربعة أبعادمى ، وتحتوي عالتفكير االبتكاريالقسـ الثالث: استبانة 

، وكانت الثبلثيمتدرجة عمى مقياس ليكرت  زاناً ت أو راوقد أعطيت العبا عبارة، (31)
 : كاآلتيطبقا لمدى الموافقة  اختيارىا الوالديفالتي عمى  تاالختيارا

ذا أجاب 2فإذا أجاب المفحوص )دائما( تكوف درجتو ) ،) ابداً  -أحياناً -)دائماً  (، وا 
ذا أجاب )أبدا(( 3وف درجتو )أحيانا تك ( مع مراعاة مسايرة البنود ألبعاد 1تكوف درجتو ) وا 
 االستبياف.
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 المحكميف لؤلداة الثانية

 جامعة األردف-عمـ النفس المشارؾ  ذاليماني: أستا ي. يمندأ.ـ. 
 جامعة المنصورة-أ.د. ىانـ أبو الخير أستاذ القياس والتقويـ 

 أستاذ التربية الخاصة المشارؾ بجامعة االماـ عبد الرحمف بف فيصؿ : عبد الرحمف البديويدأ.ـ. 
 جامعة االماـ عبد الرحمف بف فيصؿ-عافية: أستاذ مساعد التربية الخاصة  ةد. عز 

 د. إيماف عطوي أستاذ الصحة النفسية المساعد بجامعة االماـ عبد الرحمف بف فيصؿ
 جامعة النيميف بالخرطوـ.-الخاصة جماؿ الديف أستاذ مشارؾ التربية  ر. كوثدأ.ـ. 

 ب. الصدؽ البنائي لؤلداة:
( لمعرفة (Spearman – Brown Formulaمعامؿ ارتباط سيبرماف  ةالباحث تاستخدم

مدى ارتباط كؿ بعد مف أبعاد االستبانة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة كما ىو موضح في 
  اري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ.استبياف التفكير االبتك(. عمي فقرات 1الجدوؿ )

 (1جذول )

 نهًحىس انخبص ثهب انكهُخ كم يحىس وانذسجخ فقشاد يٍ فقشح كم عجُشيبٌ ثٍُ استجبط يعبيم

-1.172( يتضح لنا بأف قيـ معامؿ االرتباط تراوحت بيف )1مف خبلؿ الجدوؿ )     
( ويعني ذلؾ اف قيمة االرتباط طردية مرتفعة جدًا ومعنوية عند مستوى داللة 1.129

 كؿ بعد مف األبعاد الثبلثة واألداة ككؿ.( مما يؤكد عمى وجود ارتباط قوي جدًا بيف 1.11)
 Reliabilityاألداة  ثبات

استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ العينة عف طريؽ  أفراد عمى لبلستبانة تقدير الثبات العاـ تـ   
Cronbach's Alpha  والتجزئة 

يعبيم  أثعـــــبد االعتجبَخ

 االستجبط

 تفغُش دسجخ االستجبط

طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ  استجبط **876. انطالقخ

(1014** ) 

طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ  استجبط **852. انًشوَخ

(1014** ) 

طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ  استجبط .111** االصبنخ

(1014** ) 

طشدٌ قىٌ جذا  يعُىٌ عُذ يغتىي دالنخ  استجبط **856. انتفبصُم إدساك

(1014** ) 

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01) level 
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 :اآلتي الجدوؿ في كما النتائج وكانت Split-Halfالنصفية 
 (3)جذول 

)يقُبط انتفكُش االثتكبسٌ نذٌ انتاليُز انًىهىثٍُ روٌ  عهً انُصفُخ( وانتجضئخ كشوَجبخ )أنفبانثجبد  يعبيم

 صعىثبد انتعهى(

 عذد انعجبساد االعتجبَخثجبد عُُخ 
 أنفب كشوَجبخ

Cronbach's Alpha 

 انتجضءح انُصفُخ

Split-Half Coefficient 

 0.977 0.981 94 االعتجبَخجًُع فقشاد 

( ارتفاع معدؿ االرتباط واالتساؽ الداخمي لفقرات المقياس 5وؿ رقـ )يتضح مف الجد
( واالتساؽ الداخمي باستخداـ التجزئة النصفية عند 1.511الثاني عمي مقياس كرونباخ )

( مما يؤكد ثبات فقرات مقياس التفكير االبتكاري لدي التبلميذ الموىوبيف ذوي 1.522درجة )
 صعوبات التعمـ. 

 (:41جذول )

انذسجخ انكهُخ  االعتجبَخ يعثٍُ كم يحىس يٍ يحبوس  انُصفُخ(كشوَجبخ وانتجضئخ  )أنفبانثجبد  بيالديع

 نالعتجبَخ

( وىو معامؿ 1.527( بأف معامؿ الثبات العاـ لبلستبانة )11)يتضح مف الجدوؿ 
االستبانة  ( وىذا يدؿ عمى أف1.211ثبات مرتفع جدًا عف الحد األدنى لقبوؿ االستبانة وىو )

 .لمدراسةتتمتع بدرجة عالية مف الثبات ويمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني 
  :ىخائج الدزاسة

بيف أساليب المعاممة الوالدية  ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائيةنص الفرضية األولى: 
  التعمـ.التفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات  مستوىو 

( 11جدوؿ رقـ ) ارتباط بيرسوفمعامؿ  ة ىذه الفرضية تـ استخداـتحقؽ مف صحمول
 :عمى النتائج الموضحة في الجدوؿ التالي حيث توصمنا

  

األثعبد انعبيخ ويحبوس 

 االعتجبَخ

 أنفب كشوَجبخ عذد انعجبساد

Cronbach's Alpha 

 انتجضئخ انُصفُخ

Split-Half 

Coefficient 

 826. 846. 1 انطالقخ

 842. 882. 1 انًشوَخ

 .144 .113 1 االصبنخ

 836. 876. 1 انتفبصُم إدساك

يعبيم انثجبد انكهٍ 

 نالعتجبَخ

11 0.848 0.823 
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 (44)جذول 

 يعبيالد االستجبط ثُشعىٌ ثٍُ يحبوس أعبنُت انًعبيهخ انىانذَخ ويحبوس انتفكُش االثتكبسٌ

بيف أبعاد  إحصائيادالو  ةإيجابيقة بلوجود ع إلى (11)ـ قيوضح الجدوؿ السابؽ ر   
بيف  (.157)رتباط اال بمغ معامؿ حيث واساليب المعاممة الوالدية  االبتكاري التفكير مستوي
 إيجابيةقة بلوجود ع يتضحا كم ايجابية،قة بلوىي ع قةبلالطواالىتماـ وأسموب  قبؿالتأسموب 

 ، وايضاً ( .123)االرتباط حيث بمغ معامؿ  المرونةوأسموب  واالىتماـبعد أسموب التقبيؿ  بيف
 االرتباطبمغ معامؿ حيث صالة اال وأسموب واالىتماـقة ايجابيو بيف أسموب التقبؿ بلوجود ع

 إدراؾ التفاصيؿ وأسموب ـواالىتماقة ايجابيو بيف أسموب التقبؿ بلوجود ع وايضاً  ، (.772)
د أسموب عوبالنسبة لب (11.1)وىو ارتباط داؿ عند مستوي (.771) االرتباطبمغ معامؿ حيث 

بعد أسموب  بيف ةإيجابيقة بل(وىي ع.712) االرتباطقة بمغ معامؿ بلالط و الديموقراطية
 و ةالديموقراطيقة ايجابية بيف بعد أسموب بلقة ، كما يتضح إلي وجود عبلالديموقراطية و الط

بيف أسموب  ةقة ايجابيبلوجود ع يتضح( ،كما 727)رتباطاال حيث بمغ معامؿ  المرونة
قة ايجابيو بيف بلوجود ع وايضاً  ، (.751)رتباط اال صالة بمغ معامؿ االالديموقراطية وأسموب 

 طارتباوىو ( .179) االرتباطبمغ معامؿ حيث  إدراؾ التفاصيؿ وأسموب الديموقراطيةأسموب 
بمغ معامؿ  حيث والطبلقة والمكافأة التشجيعوبالنسبة لبعد أسموب  0.01))مستوي داؿ عند 

 الطبلقة،وأسموب  والمكافأةقة ايجابيو بيف بعد أسموب التشجيع بلوىي ع .(172)رتباط اال 
بمغ  حيث ةوأسموب المرون والمكافأةقة ايجابية بيف بعد أسموب التشجيع بلكما يتضح وجود ع

 ةبيف أسموب التشجيع والمكافأ ةقة ايجابيبلكما يتضح وجود ع .(،115)الرتباط امعامؿ 

 أعبنُت انتفكُش االثتكبسٌ
 

 ىانذَخأعبنُت انًعبيهخ ان

 إدساك انتفبصُم االصبنخ انًشوَخ انطالقخ

 1110** 1110** 1110** 1310 ** انتقجم واالهتًبو

 1110** 1310** 1110 ** 1110 ** انذًَقشاطُخ

 1110** 1190** 1130** 1110 ** انتشجُع وانًكبفأح

 3940** 1110** 1110** 1130 ** انًغبواح

 0-113** 0-111** 0-111** 0-131** انُجز واإلهًبل

 -0 113* -0 111** -0 119 ** 0-113* انحًبَخ انضائذح

 -0 114* -0 111** -0 113 ** -0 111** أعهىة انقغىح وانتغهط

 -0 111 ** -0 119** -0 111** -0 311** األنى انُفغٍ إثبسح أعهىة

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01) level 
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بيف أسموب  ةقة ايجابيبلوجود ع وايضاً  .(،712)رتباط اال بمغ معامؿ حيث صالة االوأسموب 
وىو ارتباط داؿ  (.711) االرتباطبمغ معامؿ حيث  إدراؾ التفاصيؿ وأسموب التشجيع والمكافأة

قة حيث بميغ معامؿ بلوأسموب الط المساواةلبعد أسموب  وبالنسبة( 11.1)عند مستوي 
كما يتضح  الطبلقة،وأسموب  ةبعد أسموب المساوا بيف ةإيجابيقة بلع ي.( وى715)رتباط اال 

 رتباطاال ث بمغ معامؿ يح المرونةوأسموب  ةف بعد أسموب المساوايقة ايجابية ببلوجود ع
صالة بمغ معامؿ االوأسموب  ةبيف أسموب المساوا ةقة ايجابيبلع وجوديتضح  ا.(، كم792)
إدراؾ التفاصيؿ توجد عبلقة  وأسموب المساواةوبالنسبة لبعد أسموب  .(،713)رتباط اال 

  (11.1)وىو ارتباط داؿ عند مستوي  .(521) االرتباطبمغ معامؿ  إيجابية حيث
لممعاممة الوالدية ( وجود عبلقة عكسية بيف األساليب السمبية 11كما يوضح جدوؿ رقـ )

وابعاد مستوي التفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ حيث بمغ معامؿ االرتباط 
أسموب  عكسية أي كمما زاد قة بلوىي ع (-.151)قة بلوأسموب الط واإلىماؿالنبذ  بيف بعد
ا يتضح كم ،انخفض مستوي الطبلقة لدي الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ  واإلىماؿالنبذ 

حيث بمغ معامؿ  المرونةىماؿ وأسموب االبيف بعد أسموب النبذ و  عكسية سمبيةقة بلوجود ع
ىماؿ وأسموب االبيف أسموب النبذ و  عكسية سمبيةقة بلع وجود (، وايضاً -.712)االرتباط 

بيف أسموب النبذ  عكسية سمبية ووجود عبلقة  (،-.111)رتباط اال صالة بمغ معامؿ اال
دة وأسموب ئوبالنسبة لبعد الحماية الزا (-.775دراؾ التفاصيؿ بمعامؿ ارتباط )واإلىماؿ وا  

بيف بعد أسموب  عكسية سمبيةقة بلوىي ع (-.975)رتباط اال بمغ معامؿ  حيثقة بلالط
ية بيف بعد أسموب الحماية بقة ايجابلع وجودا يتضح مك الطبلقة،وأسموب  الزائدةالحماية 
عكسية قة بليتضح وجود ع ا(، كم-.292)االرتباط بمغ معامؿ  حيث المرونةوأسموب  الزائدة
ونجد أيضا  (،-.711)رتباط اال صالة بمغ معامؿ االدة وأسموب ئبيف أسموب الحماية الزا سمبية

عند  إدراؾ التفاصيؿ وأسموب الزائدةبيف بعد أسموب الحماية  عكسية سمبية اف ىناؾ عبلقة
قة بمغ معامؿ بلبعد القسوة والتسمط وأسموب الطوىو وبالنسبة ل( -.995مستوي داللة )

بعد أسموب القسوة والتسمط وأسموب  بيف عكسية سمبيةقة بلوىي ع (-.129)رتباط اال 
بيف بعد أسموب القسوة والتسمط وأسموب  عكسية سمبيةقة بلع وجودكما يتضح  الطبلقة،
بيف  عكسية سمبية قة بلع وجودكما يتضح  (،-.715)االرتباط حيث بمغ معامؿ  المرونة

 ونجد أيضا اف ىناؾ عبلقة (،-.271)رتباط اال صالة بمغ معامؿ االوأسموب  القسوة والتسمط
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عند مستوي داللة  إدراؾ التفاصيؿ والتسمط وأسموبالقسوة بيف بعد أسموب  عكسية سمبية
(، -.573)رتباط اال قة بمغ معامؿ بللـ النفسي وأسموب الطال وبالنسبة لبعد إثارة ا (-.931)

 وجود يوضح الجدوؿكما  الطبلقة،ـ النفسي وأسموب االل إثارةعد ببيف  ةقة ايجابيبلع وىي
االرتباط حيث بمغ معامؿ  المرونةـ النفسي وأسموب االلبيف بعد إثارة عكسية سمبية قة بلع
بمغ  االصالةوأسموب ـ النفسي االلبيف أسموب إثارة  عكسية سمبيةقة بلع (، ووجود-.171)

ـ االلأسموب إثارة وأيضا يوضح الجدوؿ وجود عبلقة إليجابية بيف  (-.732)رتباط اال ؿ معام
 .( -.291بمعامؿ ارتباط ) وبعد إدراؾ التفاصيؿ النفسي

( 0.01) احصائيًا عند مستوي إيجابية داؿ يةارتباطعبلقة وجود  نستخمصوىكذا 
التفكير االبتكاري لدي الموىوبيف مستوي وأساليب معاممة الوالدية اإليجابية لمساليب األبيف 

ارتباطية عكسية بيف أساليب المعاممة الوالدية السمبية وأساليب  التعمـ وعبلقةذوي صعوبات 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  التعمـ،مستوي التفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات 

(، 1515القريطي )، (1552إلياس ) (،3111) ي(، العبدل1511(، ريـ )1559) الحربي
(3115 )Ritchotte, Jennifer A.; Zaghlawan, Hasan Y, Park, Soeun; 

eL aL.  ( 3131دراسة ميداوي،)  ابريعـ  (،3112(، ومقحوت )3112)دراسة الطويقات
                                  (.3112، سياـ حسف )(، توفيؽ3119)(، واليذيمي 3112(، السيد )3117)
توجد أساليب لممعاممة الوالدية اإليجابية والسمبية أكثر استخداما  -الفرضية الثانية:  نص -

عف ىذا الفرض تـ  ولئلجابة .وشيوعا لدي الوالديف مع الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ
استجابات لمتعرؼ عمى متوسط درجات استخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري 

 .(13جدوؿ رقـ ) فيىو موضح  ستبياف المعاممة الوالدية كماالوالديف عمى عبارات ا
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 (41جذول سقى )

االو( عهً -يتىعط دسجبد اعتجبثبد )االة نقُبط انًتىعط انحغبثٍ واالَحشاف انًعُبسٌ َىضح

 اعتجُبٌ أعبنُت انًعبيهخ انىانذَخ

التي يتعامؿ بيا ( أف أكثر أساليب المعاممة الوالدية 13)رقـ يتضح مف الجدوؿ 
اآلباء مع أبنائيـ األطفاؿ الموىوبيف ذوي الصعوبات خبلؿ تنشئتيـ ىو أسموب التشجيع 

بنسبة مئوية أسموب النبذ واإلىماؿ  ياويمي(نسبة %12 النسبة المئوية ) بمغتوالمكافأة حيث 
في  التقبؿ واالىتماـوجاء أسموب ، (%22) بنسبة مئوية ويميو أسموب المساواة ( ، 25%)

 %(91في المركز الخامس بنسبة ) الديمقراطيةأسموب %( و 23المركز الرابع بنسبة )
أسموب  %( يميو في المركز السابع25في المركز السادس بنسبة ) الزائدةأسموب الحماية و 

في أسموب القسوة والتسمط  جاءو  ، %) 27( النسبة المئوية إثارة األلـ النفسي حيث بمغت 
أسموب التشجيع والمكافأة  فنجد افأما بالنسبة لؤلميات ( ، %23 بنسبة )المرتبة األخيرة 

 في المركز الثاني ثـ يميو أسموب التقبؿ واالىتماـ( ، %59جاء في المركز األوؿ بنسبة )

 انتشتُت  خانُغجخ انًئىَ ك ُخُانع انىانذٍَ االثعبد انشقى

انتقجم  4

 هتًبوواال

 1 %11 91 13 االة

 1 %31 19 13 االو

 1 %11 91 13 االة انذًَقشاطُخ 1

 9 %11 11 13 االو

انتشجُع  9

 وانًكبفأح

 4 %19 13 13 االة

 4 %31 11 13 االو

 9 %11 93 13 االة انًغبواح 1

 1 %14 11 13 االو

انُجز  1

 واإلهًبل

 1 %13 14 13 االة

 1 %13 91 13 االو

انحًبَخ  1

 انضائذح

 1 %13 13 13 االة

 1 %19 94 13 االو

أعهىة  1

انقغىح 

 وانتغهط

 1 %91 43 13 االة

 1 %11 41 13 االو

أعهىة اثبسح  1

 األنى انُفغٍ

 1 %11 11 13 االة

 1 %11 41 13 االو
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أسموب وجاء ، ( %72في المركز الثالث بنسبة )أسموب الديمقراطية  ثـ تميو( %51) بنسبة 
في المركز الخامس  أسموب النبذ واإلىماؿو ، ( %71بنسبة ) في المركز الرابع المساواة 
أسموب إثارة و ،  (%92في المركز السادس بنسبة ) أسموب الحماية الزائدةو ،  (%95بنسبة )

وأخر أسموب لممعاممة يتعاممف بيا األميات مع ،  ( %39في المركز السابع بنسبة ) األلـ
وتتفؽ ،  (%32) في المركز الثامف بنسبة  جاءتأبنائيف ىو أسموب القسوة والتسمط حيث 

توصمت إلى أف أكثر األساليب التي يتعامؿ بيا التي  (3131دراسة ميداوي ) ىذه النتيجة مع
اآلباء واألميات مع أبنائيـ الموىوبيف والعادييف ىي أسموب التشجيع والمكافأة ، أسموب 

يب السمبية المتمثمة في )أسموب النبذ التقبؿ واالىتماـ ، أسموب الديمقراطية ، أما في األسال
توجد عمى انو أسفرت والتي  ، (3115) ونجد دراسة كامؿواإلىماؿ وأسموب الحماية الزائدة( 

بيف أبعاد العنؼ الوالدي  1.11عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
اشارت اليو الدراسة الحالية  وىو ما والتفكير اإلبداعي لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المتوسطة

أسموب القسوة والتسمط  مثؿمف انخفاض متوسط درجات الوالديف عمى األساليب السمبية 
 . وااللـ النفسي 

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كبل مف االب واالـ في  توجد -نص الفرضية الثالثة:  -
تبعًا لمتغير  ت التعمـالموىوبوف ذوي صعوبا االيجابية والسمبية معساليب استخداـ اال

 . الجنس
ابعاد مقياس اساليب  عمى االـ(-)االب( فروؽ بيف متوسطات درجات 12وضح جدوؿ رقـ )ي

 المعاممة الوالدية
  13= االيهبد 13= االثبء عبنُت انًعبيهخ انىانذَخا

 د

 

 انذالنخيغتىٌ 

 
 ع و ع و

 دانه 1130 2.07 19 2.50 17.66 أعهىة انتقجم واالهتًبو

 دانه 10119 2.15 18.53 2.23 16.28 أعهىة انذًَىقشاطُخ

 دانه 10111 2.56 22.50 3.08 19.59 وانًكبفأحأعهىة انتشجُع 

 غُش دانه 10914 1.81 18 2.22 18.25 احأعهىة انًغبو

 دانه 10134 2.02 16.06 3.38 19.34 أعهىة انُجز واالهًبل

 دانه 10111 3.57 41 2.85 5341. انضائذحأعهىة انحًبَخ 

 دانه 10133 1.95 11.81 1.97 14.03 أعهىة انقغىح وانتغهط

 غُش دانه 10413 2.76 13.09 2.47 13.84 أعهىة اثبسح االنى انُفغٍ
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األـ واألب في أساليب ( 12يتضح مف الجدوؿ رقـ )

التشجيع  واالىتماـ، )الديمقراطية، التقبؿ المعاممة اإليجابية والمتمثمة في كؿ أسموبي
ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األـ واألب في بعض أساليب  األـ،( لصالح والمكافأة

( القسوة والتسمطالحماية الزائدة،  واإلىماؿ،النبذ والمتمثمة في كؿ أسموبي ) المعاممة السمبية
الوالدية إحصائية بيف أساليب المعاممة لصالح األـ بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة 

ثارة الموىوبيف في  لؤلطفاؿ النفسي. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  ـاآللأسموب المساواة وا 
 (.3115ابريعـ، سامية )
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الموىوبيف  توجد-الرابعة: نص الفرضية 

 .االبتكاري لمموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ التفكير فأبعاد استبيا ذوي صعوبات التعمـ عمى
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ ( فروؽ بيف متوسطات درجات عينة 12يوضح جدوؿ رقـ )

 االبتكاري التفكير استبياف عمى أبعاد
 االثتكبسٌ انتفكُش

 

=ٌ13  

 د

يغتىٌ 

 انشتت

 

 يغتىٌ انذالنخ

 
 ع و

 دال 1 10111 1019 11011 انطالقخ

 دال 4 1014 1011 99011 نًشوَخا

 دال 9 10111 9013 94011 األصبنخ

 دال 1 101419 1011 91011 إدساك انتفبصُم

الموىوبيف ذوي ( وجود فروؽ بيف متوسطات درجات عينة 12يوضح جدوؿ رقـ )    
 1.119بعد الطبلقة حيث ت = االبتكاري في التفكير د استبيافأبعا عمى صعوبات التعمـ

جاءت و  1.192في بعد االصالة حيث ت=  ، وايضا1.111في بعد المرونة حيث ت= وأيضا 
 1.19وجميعيا قيـ دالة عند مستوي  .1122قيمة ت عمى بعد إدراؾ التفاصيؿ =

فروؽ بيف متوسطات درجات عينة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ مما يشير الى 
لتفاوت استخداـ أساليب المعاممة الوالدية وقد يعود ذلؾ  عمى أبعاد استبياف التفكير االبتكاري

المرونة في المركز اإليجابية مع األبناء حيث جاء ترتيب مستويات قياس التفكير االبتكاري 
محمد، األوؿ يمييا إدراؾ التفاصيؿ ثـ االصالة يمييا الطبلقة وذلؾ عكس ما جاء بدراسة 
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ا المرونة ثـ االصالة وأشارت تمؾ يميولي تاال حيث جاءت الطبلقة في المرتبة  (3131نسمة )
  اإلبداعي.مستويات التفكير  فالدراسة الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بي

 مناقشة النتائج 
يتضح مف خبلؿ عرض ومناقشة الفرضيات أف الدراسة الراىنة قد حاولت تحقيؽ أىدافيا 

  :النتائج التالية واستخمصنابطرؽ إحصائية متعددة 
( بيف أساليب المعاممة 0.01) ة ارتباطية إيجابية داؿ احصائيًا عند مستويوجود عبلق -1

وعبلقة عكسية  التعمـالتفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات  مستويالوالدية و 
دالة إحصائيًا بيف األساليب السمبية لممعاممة الوالدية ومستوي التفكير االبتكاري لدي 

ويمكف تفسير ىذه لنتيجة في ضوء نظرية التحميؿ ـ ، الموىوبيف ذوي صعوبات التعم
أف االضطرابات المعاممة الوالدية حيث تري  ألساليبالنفسي كإحدى النظريات المفسرة 

التي  السمبيةالسموكية التي تظير في فترة المراىقة، غالبا ما تعود إلى أساليب التربية 
فييا معالـ الشخصية في أثناء يتعرضوف ليا في فترة الطفولة المبكرة، التي تثبت 

ويبلحظ أف مف إيجابيات ىذه النظرية  2014) راشد، التنشئة االجتماعية لمطفؿ. )بف
أنيا أكدت عمى عبلقة الطفؿ بوالديو ودورىما في عممية التنشئة وفي اكتساب معايير 

فرض وىذا يتفؽ مع النتيجة التي تـ التوصؿ الييا في ال السموؾ مف خبلؿ لتفاعؿ معيما
األوؿ والتي تشير الى وجود عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة 
الوالدية اإليجابية ومستوي التفكير االبتكاري لدي الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وعبلقة 
عكسية بيف األساليب السمبية لممعاممة الوالدية ومستوي التفكير االبتكاري لدي األطفاؿ 

تفسير ىذه النتيجة ايضًا في ضوء النظرية  فالتعمـ. ويمكذوي صعوبات  الموىوبيف
لسموكية المفسرة لمتفكير االبتكاري والتي تري اف سموؾ األطفاؿ عبارة عف استجابات 
لمثيرات وىو ما يوضح اف األساليب اإليجابية لممعاممة الوالدية إذا ما اعتبرناىا مثيرات 

 التعمـ.جيدة مف األطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات فسوؼ نجني مف ورائيا استجابات 
أف أكثر أساليب المعاممة الوالدية التي يتعامؿ بيا اآلباء مع أبنائيـ األطفاؿ الموىوبيف  -3

ويميو ، أسموب النبذ  ويميو ذوي الصعوبات خبلؿ تنشئتيـ ىو أسموب التشجيع والمكافأة 
الديمقراطية أسموب المركز الرابع و  في التقبؿ واالىتماـ، وجاء أسموب أسموب المساواة 

أسموب  %( يميو في المركز السابع25الزائدة في )أسموب الحماية في المركز الخامس و 
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أما بالنسبة لؤلميات في المرتبة ، أسموب القسوة والتسمط  جاءو  ،إثارة األلـ النفسي 
وب التقبؿ ثـ يميو أسمجاء في المركز األوؿ ، أسموب التشجيع والمكافأة  فنجد اف
أسموب وجاء ، في المركز الثالث أسموب الديمقراطية  ثـ تميوفي المركز  واالىتماـ
أسموب و ، في المركز الخامس  أسموب النبذ واإلىماؿو ، في المركز الرابع  المساواة 

وأخر في المركز السابع ،  أسموب إثارة األلـو ، في المركز السادس  الحماية الزائدة
يتعاممف بيا األميات مع أبنائيف ىو أسموب القسوة والتسمط حيث أسموب لممعاممة 

التي  (3131دراسة ميداوي ) جاءت في المركز الثامف ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع
توصمت إلى أف أكثر األساليب التي يتعامؿ بيا اآلباء واألميات مع أبنائيـ الموىوبيف 

تقبؿ واالىتماـ ، أسموب الديمقراطية والعادييف ىي أسموب التشجيع والمكافأة ، أسموب ال
، ، أما في األساليب السمبية المتمثمة في )أسموب النبذ واإلىماؿ وأسموب الحماية 

توجد عبلقة ارتباطية عمى انو أسفرت والتي   (3115) .ونجد دراسة كامؿالزائدة( 
كير بيف أبعاد العنؼ الوالدي والتف 1.11عكسية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىو ما اشارت اليو الدراسة الحالية مف  اإلبداعي لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المتوسطة
انخفاض متوسط درجات الوالديف عمى األساليب السمبية حيث جاء أسموب القسوة 

 والتسمط وااللـ النفسي بمتوسطات منخفضة مقارنة بباقي األساليب . 
االب واالـ في استخداـ االساليب االيجابية  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كبل مف -2

في أساليب المعاممة والسمبية مع الموىوبوف ذوي صعوبات التعمـ تبعًا لمتغير الجنس 
( واالىتماـ، التشجيع والمكافأة اإليجابية والمتمثمة في كؿ أسموبي )الديمقراطية، التقبؿ

ألب في بعض أساليب ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األـ وا األـ،لصالح 
القسوة الحماية الزائدة، النبذ واإلىماؿ، والمتمثمة في كؿ أسموبي ) المعاممة السمبية

( لصالح األـ بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أساليب المعاممة والتسمط
ثارة اآللالموىوبيف في  الوالدية لؤلطفاؿ النتيجة النفسي. وتتفؽ ىذه  ـأسموب المساواة وا 

 (.3115مع دراسة ابريعـ، سامية )
د أبعا عمى الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـوجود فروؽ بيف متوسطات درجات عينة  -2

وأيضا في بعد المرونة  1.119بعد الطبلقة حيث ت = االبتكاري في التفكير استبياف
وجاءت قيمة ت عمى  1.192في بعد االصالة حيث ت=  ، وايضا1.111حيث ت= 
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، مما يشير الى  1.19وجميعيا قيـ دالة عند مستوي  .1122إدراؾ التفاصيؿ = بعد
فروؽ بيف متوسطات درجات عينة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ عمى أبعاد استبياف 

وقد يعود ذلؾ لتفاوت استخداـ أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية مع  التفكير االبتكاري
ت قياس التفكير االبتكاري المرونة في المركز األوؿ يمييا األبناء حيث جاء ترتيب مستويا

نسمة محمد، إدراؾ التفاصيؿ ثـ االصالة يمييا الطبلقة وذلؾ عكس ما جاء بدراسة 
حيث جاءت الطبلقة في المرتبة االولي تمييا المرونة ثـ االصالة وأشارت تمؾ  (3131)

 ستويات التفكير اإلبداعي. الدراسة الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م
 -والخوصيات:  املكرتحات

 التالية:يمكف تقديـ التوصيات والمقترحات نتائج الدراسة الحالية مف خبلؿ  
 القياـ بدراسات مستقبمية وافية حوؿ سبؿ تعزيز أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية -
  التعمـ.صعوبات القياـ بدراسات مستقبمية حوؿ دعـ األطفاؿ الموىوبيف ذوي -
تطوير الرعاية العبلجية والتعميمية لفئة الموىوبيف ذوي الصعوبات بيدؼ احداث تنمية  -

 مجتمعية 
مساعدة ىؤالء األطفاؿ عمى إزالة الموانع المحتممة إلمكاناتيـ القائمة عمى المشاريع  -

وتنمية  الفردية. وقبوؿ التفرد واالختبلؼ في األطفاؿ حتى يمكف أف يسيـ في التسامح
 اإلبداع، لصالح المجتمع

عمى اآلباء واألميات أف يتسموا بالتسامح والمبادئ األخبلقية العالية والبعد عف العقاب -
 واألساليب األكثر تسمطًا. 

 يقّوي لديو ممكات االبتكار.  مف خبلؿ أساليب تنشئة إيجابية لمطفؿ إف توفير األمف النفسي-
لدي فئة  عاممة الوالدية والقدرات العقمية األخرى كالذكاءدراسة العبلقة بيف أساليب الم-

  الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ.
لمموىوبيف ذوي صعوبات  دراسة العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية والصحة النفسية -

   .التعمـ
 .ضرورة تقديـ خدمات االرشاد النفسي لموالديف ولؤلطفاؿ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ -
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التشجيع والمكافأة عند كبل مف اإلباء  ،الديمقراطيةتوعية آباء الطبلب بأىمية اتباع أسموب  -
دعـ التفكير االبتكاري لدى األبناء مف التبلميذ الموىوبيف ذوي عمى ساعد يواالميات مما 

 التعمـ.صعوبات 
 .المبتكريف التعامؿ مع الطبلب بكيفيةعمى وسائؿ اإلعبلـ القياـ بدورىا في التعريؼ -
تحسيف أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية لدى  كيفيةورش العمؿ والندوات لمبحث في  أقامو-

 .المبتكريفآباء الطبلب 
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 املساجع

 املساجع العسبية: أواًل:

أسالب المعاممة الو الدية لألطفال الموىوبين، مجمة البحوث والدراسات (. 7102)، سامية. مإبريع -
 0. اإلنسانية: العدد

 .، األردنالمسيرة عمان . دار6االجتماعية. طسيكولوجية التنشئة (. 7112)محمد ح صال ،وأبو جاد -
 المينيةلمکفايات  الموىوبيفمعممی الطبلب  امتبلؾدرجة  (2014) العزيز، عبد نيحسأبو  -

 -التربيةغير منشورة، کمية  ماجستيررسالة  .البلزمة مف وجية نظرىـ بمحافظة جدة واالجتماعية
 .جامعة الباحة

 .العممية. بيروت. لبنانالكتب  ر. دا0طلمطفل. الصحة النفسية (. 7102)ىشام. أحمد غراب،  -
سيكولوجية المعب ودوره التربوي. مجمة التربية، العدد (. 0٩٩١العيسوي، عبد الفتاح محمد. ) -

 .0١0–0١١المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم، ص، (72السنة )(. 07١)
الو الدية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لمفتاة المراىقة  ة( المعامم0٩١١)سعيد. ريف، شيخة لشا-

 .الرياض ماجستير جامعةبالمرحمة المتوسطة؟ رسالة 
 .کانيالعب مكتبة: الرياض. ةيالعموم السموک ی(. المدخل إلى البحث ف7116العساف، صالح ) -
لوجداني لدي الوالدين وعالقتو بالتفكير أالبتكاري (. الذكاء ا7106السيد، عالء صالح محروس. )-

 قسم الدراسات النفسية. -معيد الطفولة  -لدي األبناء. اطروحة ماجستير. جامعة عين شمس 
مستوى وعي األسرة بدورىا في رعاية الطفل الموىوب، مجمة بحوث (. 7101العبدلي، سميرة احمد )-

 .702 - 0١1، 0١التربية النوعية بجامعة أم القرى، 
م في البيئة األسرية والمدرسية ودور المتفوقون عقميًا: مشكال (.0٩١٩القريطي، عبد المطمب أمين )-

 .7٩ -7١رسالة الخميج العربي  رعايتيم.الخدمات النفسية في 
االتجاىات الوالدية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي والتفكير (. 0٩١٩الوكيل، عبد الحكيم عبد العزيز. ) -

 .بتكاري. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض، المممكة العربية السعوديةاال
أساليب المعاممة الو الدية وعالقتو بالذكاء الخمقي لدى الطمبة (. 710١الطويقات، عبد الرزاق )-

 ر، جامعةماجستي ةالبمقاء. رسالالثاني لمتمييز في محافظة  اهللالموىوبين في مدرسة الممك عبد 
 .البمقاء التطبيقية

إعداد الطفل لمتفوق "منظور تربوي معموماتي لتنمية القدرات (. 7117الحسين، إبراىيم عبد الكريم. ) -
 .سوريا: دار الرضاء(. 0االبتكارية لمطفل العربي في مرحمة الطفولة المبكرة". )ط

 .ن. األرد0وائل. ط راعية. دااالجتمالتربية والتنشئة (. 7112)زاىي.  اهلل الراشدان، عبد -



 م0202( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                                     ...       ساليب المعاملة الوالديةأ

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 4111 - 

فيرس مكتبة الممك فيد الوطنية،  ،0طاالجتماعية. أساليب التنشئة (. 710١)طعيس.  المقاطي، -
 .الرياض

 .المسيرة، األردن ر، دا0طالطفل. األسرة وتربية (. 7112)محمود. الناشف، ىدى  -
 .وائل لمنشر والتوزيع: دار ن(. عما0مقدمة في اإلبداع. )ط(. 7117السرور، نادية. ) -
مدى فاعمية برنامج لتنمية التفكير االبتكاري والسموك التوافقي لطفل (. 7111الجمال، رضا مسعد. ) -

 .الروضة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر
 رشكالتو. دامالطفل وسبل الوالدين في معاممتو ومواجية (. 7111)صادق. ويسرية  الشربيني، زكريا -

 ة.الفكر العربي، القاىر 
 .األردن .0المناىج. ط ر(. الموىبة. دا7102)إيمان. الخفاف،  -
 .: دار الفرقانن(. عما0النفس التربوي. )ط م(. عم0٩٩١النشواتي، عبد المجيد. ) -
ة مجم لدى الطمبة الجامعة وعالقتو بأنماط التنشئة األسرية، ب(. التعص710١)سناء.  الجمعان، -

 .١المجمد. ،77داإلنسانية: العدأبحاث البصرة لمعموم 
 .: مكتبة الفالحت(. الكوي0أساليب وميارات رياض األطفال. )ط(. 7110المجادي، حياة. ) -
 الوالدية. داراالجتماعي وعالقتو بأساليب المعاممة  ل(. الخج7101)عرفات. فضيمة  السبعاوي، -

 .ن. األرد0طصفاء. 
الفروق في المشكالت والحاجات اإلرشادية بين الطمبة المتميزين وغير  (.0٩٩١با )إلياس، فاديا سا-

 .عمان، األردن األردنية،المتميزين. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 
. التنشئة األسرية لمموىوبات دراسة اجتماعية عمى عينة من (0٩٩2الحربي، منيفة سمير سميم )-

بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الممك سعود، أميات الموىوبات والعاديات 
 .السعوديةالرياض، 

الدار  :ة(. القاىر 0الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة. )ط ت(. االتجاىا7111بدران، شبل. ) -
 .المصرية المبنانية

بعض المراىقين  العالقة أساليب المعاممة الو الدية واالكتئاب لدى(. 7111)آسيا.  بركات، -
جامعة أم منشورة، ماجستير غير  ةبالطائف. رسالوالمراىقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية 

 رى.الق
 .عمان: دار المسيرة(. 0برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة. )ط(. 711١بيادر، سعدية محمد. ) -
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ا يدركيا االبناء وعالقتيا باالتزان اساليب المعاممة الوالدية كم (.710١) محمدبن ناصر  راشد،بن  -
جامعة نزوي.  منشورة.رسالة ماجستير  .مسقطاالنفعالي لدى االطفال المضطربين كالميا بمحافظة 

 قسم التربية والدراسات االنسانية واآلداب.كمية العموم 
لتفكير االبتكاري المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وعالقتيا با باسالي .(710١)حسن. توفيق، سيام -

 ،التربيةالنفس التربوي. جامعة أفريقيا العالمية. كمية  مماجستير عم الثانوية.لدى طالب المرحمة 
 .وحدة الخرطوم شرق –محمية الخرطوم 

العين: دار الكتاب (. 0تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات. )ط(. 0٩٩٩جروان، فتحي عبد الرحمن. ) -
 .الجامعي

 .المعتز. األردن ر. دا0طالطفل. االتجاىات الحديثة في تربية (. 7107)د. أحمبدر  جراح، -
  .ر. مص0ط ايتراك.دار  لمطفل. التقسيةالصحة (. 7111)الباري. داود، عبد  -
القاىرة: دار النيضة (. 0رعاية المتفوقين والموىوبين والمبدعين. )ط(. 0٩٩٩شقير، زينب محمود. )-

 .العربية
 .عمم النفس التربوي. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية(. 0٩٩1و حطب، فؤاد. )صادق، آمال وأب -
أثر نوع المعب عمى قدرات التفكير االبتكاري عند أطفال ما قبل المدرسة. (. 0٩٩2طيبة، وفاء. ) -

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية
 .االردنالمسيرة، تربية الطفل، دار  وأساليبطرق (. 7101)منى.  عمي جاد، -
دراسة تحميمية لعممية  األطفال.تأثير التنشئة االجتماعية عمى سموك (. 710١)حامد.  عطية، جميل -

 .التنشئة االجتماعية
(. 0ط)الطفل المبدع: دراسة تجريبية باستخدام الدراما اإلبداعية(. 0٩٩١عويس، عفاف أحمد. ) -

 .: مكتبة الزىراءةىر القا
منشورة، ماجستير غير  ةاألسرية. رسالعمالة األطفال وعالقتيا بالظروف (. 7101)صميحة. غنام،  -

 .جامعة باتنة
دار  :عمان(. ١رياض األطفال. )ط(. 0٩٩٩، عدنان عارف. )ومصمحعدس، محمد عبد الرحيم  -

 .الفكر لمطباعة
بتكارية لدى الطفل نحو تناول تكاممي. مجمة التربية، تربية القدرات اال(. 0٩٩0عشوي، مصطفى. ) -

 .ص022-0١0.، (المجنة الوطنية القطرية لمتربية والثقافة والعموم (71) ، السنة(٩١العدد )
ماجستير  الطفل. رسالةمساىمة األسرة في ظيور السمات اإلبداعية لدى (. 7116)مريم. غضبان،  -

 .غير منشورة، جامعة قسنطينة
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 .عمان: دار الفكر(. 0تعميم التفكير لممرحمة األساسية. )ط(. 7110، نايفة )قطامي -
(. ديناميات العنف الوالدي وعالقتو بالتفكير اإلبداعي لدى األطفال 710٩كــامــل، مـصـطـفى نــادر. )-

الصحة  -كمية التربية  -في مرحمة الطفولة المتوسطة. أطروحة ماجستير. جامعة عين شمس 
 واإلرشاد النفسي.النفسية 

  .0١صىجر لمطباعة والنشر،  ر( الصحة النفسية: دا0٩٩1) الدين عالء، كفافى -
الحديث، الكتاب  ر. دا0طاالجتماعي. االجتماعية واالنحراف  ة(. التنشئ7100)مصباح، عامر.  -

 .ةالقاىر 
ار الفكر اإلسكندرية: د(. 0قدرات وسمات الموىوبين. )ط(. 0٩١١معوض، خميل ميخائيل. ) -

 .الجامعي
(. "أساليب المعاممة الوالدية لمتالميذ الموىوبين مقارنة بالتالميذ 7171عبد السالم. ) ميداوي، -

العاديين دراسة ميدانية متوسطة. رسالة ماجستير، جامعة احمد دراية أدرار، كمية العموم اإلنسانية 
 واالجتماعية والعموم اإلسالمية، الجزائر

عوامل تنمية التفكير اإلبداعي في مرحمة الطفولة المبكرة. (. 0٩٩0حميد مرزوق. )مرزوق، عبد ال -
 .المؤتمر السنوي الرابع لمطفل المصري، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، المجمد الثاني

. المتوسطالمعاممة الو الدية لممراىقين المتفوقين في شيادة التعميم  ب(. أسالي710١)مقحوت، فتيحة.  -
 .ماجستير، جامعة بسكرة ةرسال

 ماجستير، الموىوبين. رسالةأساليب المعاممة الو الدية لألطفال (. 711١)موسى. نجيب  موسى، -
 .جامعة حموان

أثر ممارسة النشاط الدرامي عمى تنمية التفكير االبتكاري لدى (. 0٩٩٩محمد، دعاء صادق. ) -
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