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 المستخمص

ىدف البحث لمتعرف عمي اساليب المعاممة الوالدية وعالقتو بجودة الحياة 

لقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي .لدى الموىوبين بوالية الخرطوم 

واعتمدت عمى اساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة، مجتمع البحث يتكون من 

ناثًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم بمغ حجم العينة  الموىوبين ذكورًا وا 

طالب وطالبة، تم اختيارىا بالطريقة العشوائية الصدفية ولتحقيق البيانات  (282)

وقد خمص  (SPSS)استخدمت الباحثة برنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 

تتميز اساليب المعاممة الوالدية :البحث بعد التحميل االحصائي  إلي النتائج التالية

تتميز جودة الحياه لالطفال الموىوبين .لالطفال الموىوبين بوالية الخرطوم بااليجابية

ال توجد عالقة ارتباطية دالو بين اساليب المعاممة وجودة .بوالية الخرطوم بااليجابية

ال يوجد تفاعل بين النوع والعمر في اساليب المعاممة .الحياة لدى االطفال الموىوبين

اىم التوصيات عمي الوالدين تحسين معاممتيم وتقبل .الوالدية لدى االطفال الموىوبين

الموىوبين وتشجيعو ومراعاه عدم التذبذب في المعاممة عمي الموىوبين ودفعة الي 

 األمام واعطاءه الحب والحنان واتباع الطرق الصحيحة المعاممة

Abstract 

The research aimed to identify the methods of parental treatment and their 

relationship to the life quality of the talented in Khartoum state. The 

researcher used the descriptive Correlative approach and relied on methods 

of parental treatment and quality of life, the research community is made up 

of talented male and female in the talent and excellence schools in Khartoum 

state, the sample size of (282) students, was chosen randomly and fortuity, 

and to achieve data the researcher used Statistical Package for Science Social 
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(SPSS) .the research concluded after statistical analysis to the following 

results. 

The parental treatment methods for talented children in Khartoum State are 

characterized by positivity. 

Life quality for talented children in Khartoum State is characterized by 

positivity. 

There is no significant correlation between quality of life and treatment 

methods with talented children. 

There is no interaction between gender and age in parental treatment 

methods with talented children. 

 

 

 :مقدمة

الموىوبون ىم الذين أىمتيم مزاياىم الشخصية الحتالل المواقع المركزية في شبكات االتصال 

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن الكثير من الشباب . التي يتم تكوينيا في مرحمة ابتكارات جديدة

وعدم . لدييم (االنفعالي)وكان السبب في فشميم تدني معدل الذكاء الوجداني. ذوي القدرات الواعدة فشموا

والفشل غالبا ما ينشأ عن أسباب عاطفية، أكثر منيا أسباب فنية . قدرتيم عمى التواصل مع اآلخرين

  (.,1992Ekman)ومينية 

في السابق لم تيتم . وفي تعديل مظاىرىا (الوجدان)والتعميم يمعب دورا ىاما في تنمية االنفعاالت 

لكن في الوقت الحاضر ومع ما تحممو الصحف من أخبار . العموم السيكموجية كثيرا بآليات االنفعاالت

حول الحس الحضاري وفقدان اإلحساس باألمان وانتشار الكثير من مظاىر السموك االنفعالي السمبي 

وانتشار حاالت اليأس والقمق وحاالت العنف األسري وانتشار مصطمحات االنحراف العاطفي واالكتئاب 



 GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 1/10/2016 (23ع)،(6مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا
 

334 
 

واإلساءة العاطفية وتأثير ما بعد الصدمة، ما يشير إلى أن اإلنسان مقبل عمى كارثة في حياتو الوجدانية 

 (.2000جولمان،) –العاطفية - 

أن ألسموب التنشئة الذي تتبعو األسرة تأثيرًا كبيرًا عمى نواحي النم ولدى الطفل عقميًا ونفسيًا 

واجتماعيًا ،وأن األساليب السوية المتبعة في التنشئة كالتقبل والتسامح والود والعطف وعدم القسوة 

والديمقراطية ترتبط بيا خصائص الطفل اإليجابية، ويترعرع في ظمِّيا النمو والشعور باألمن النفسي، 

 في حين  .والثقة بالنفس،والقدرة عل ىالتوافق مع الذات من جية،ومع العالقات االجتماعية منجية أخرى

أن أنماط التنشئة السمبية،   وأساليب التنشئة التي تعتمد الضغط النفسي، والتشدد،والضبط ،والتسمط، 

والموم، والقسوة ،واإلىمال، والحماية الزائدة ،ترتبط مع الخصائص السمبية لمطفل،ومع سوء التوافق 

النفسي،وتكوين مفيوم الذات والضمير لديو،وتؤدي إلى اضطراب األبناءوانخفاض مستوى شعورىم 

ولكن بات من المعروف أيضًا أن أساليب  .باألمان،والثقة بالنفس، والتوافق في عالقاتيم االجتماعية

 (1997عالء الدين كفافي ، ) .التنشئة تختمف من مجتمع آلخر،ومن أسرة ألخرى

ظير مفيوم جودة الحياة ليواكب سياسات التغيير والتطوير التنظيمي وليخفف من حاالت التوتر 

 (2003جاد الرب ، ).. والقمق التي سادت في الغرب بين االفراد خوفًا من االضطراب النفسي

 :مشكمة البحث

 .ما ىي السمة العامة الساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين بوالية الخرطوم؟ .1

 .ما ىي السمة العامة لجودة الحياه لدى االطفال الموىوبين بوالية الخرطوم؟ .2

ىل توجد عالقة ارتباطية دالو بين اساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة لدى االطفال  .3

 .الموىوبين؟

 .ىل يوجد تفاعل بين النوع والعمر في اساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين؟ .4
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 :اهمية البحث

 .تتحدد أىمية البحث في تحقيق أىداف البحث الحالية والتي تتمثل في اآلتي

 .الحاجة إلى وجود دراسات سودانية فيما يتعمق بموضوع اساليب التنشة -1

الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنيا مساعدة التالميذ والتمميذات عمى تطوير أدائيم في  -2

 المواقف االجتماعية المختمفة وتنمية الكفاءة الذاتية 

 .تميد ىذه الدراسة الطريق لدراسات الحقة -3

 :أهداف البحث

 :تتمثل أىداف البحث في االتي

 .التعرف عمى السمة العامة الساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين بوالية الخرطوم .1

التعرف عمى السمة العامة لجودة الحياه الوالدية لدى االطفال الموىوبين بوالية الخرطوم  .2

 .بااليجابية

 .التعرف عمى العالقة بين اساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة لدى االطفال الموىوبين .3

 .التعرف عمى التفاعل بين النوع والعمر في اساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين .4

 :فروض البحث

تقوم فروض البحث لالجابة عمى تساؤالت مشكمة البحث والفروض التي اشارت الييا الباحثة تتمثل في 

 :االتي

 .تتميز اساليب المعاممة الوالدية لالطفال الموىوبين بوالية الخرطوم بااليجابية .1

 .تتميز جودة الحياه لالطفال الموىوبين بوالية الخرطوم بااليجابية .2

توجد عالقة ارتباطية دالو بين اساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة لدى االطفال  .3

 .الموىوبين
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 .يوجد تفاعل بين النوع والعمر في اساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين .4

 التالميذ الموهوبون -  جودة الحياة- اساليب المعاممة الوالدية :  الكلمات المفتاحية 

 االطبر النظري والذراسبث السببقت

 :أساليب المعاممة الوالدية

أىتمت العديد من الدراسات بوضع نموذج لمعرفة أسموب الوالدين في التعامل مع األبناء كما 

 .قامت بتعريفيا

 (األب واألم)األساليب المتبعة من قبل الوالدين : تعرف أساليب المعاممة الوالدية اصطالحًا بأنيا 

في ضبط السموك الخاص بابنائيم في المواقف الحياتية المختمفة داخل المنزل وخارجة ، وتقاس برأى 

 .األبناء في تمك األسباب

االتجاىات الوالدية بإنيا اإلجراءات واألساليب التي يتبعيا الوالدان  (1991)عرفتيا ىدى قناوي 

في تطبيع أو تنشئة أبنائيا اجتماعيا ، أي تحويميما من مجرد كائنان بيولوجية إلى كائنات اجتماعية وما 

 .يعتنقاه من اتجاىات توجو سموكيما في ىذا المجال

الطرق التربوية التي يتبعيا الوالدان إلكساب أبنائيم ) بأنيا  (1993)وعرفيا محمدبيومي

 ."ااالستقاللية والقيم والقدرة عمى اإلنجا زوضبط السموك

فيعرفيا بأنيا مدى إدراك الطفل لممعاممة من والديو في إطار التنشئة  ( 1996)أما عبد اهلل عسكر 

االجتماعية في اتجاه القبول الذي يتمثل في إدراك الطفل لمدفء والمحبة والعطف واالىتمام واالستحسان 

واألمان،بصورةل فظيةأو غي رلفظية،أو في اتجاه الرفض الذي يتمثل في إدراك الطفل لعدوان الوالدين 

وغضبيم عميو واستيائيم منو،أوشعورىم بالمرارة وخيبةاألمل واالنتقاد والتجريح والتقميل من شأنو وتعمد 

إىانتو وتأنيبو من خالل سموك الضرب والسباب والسخرية والتيكم والالمباالة واإلىمال ورفضو 

 ."رفضًاغيرمحدود بصورة غامضة
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بأنَّيا مجموعة العمميات التي يقوم   (2008)وأشار إلييا خالد قزيط  المذكور في أماني إبراىيم 

بيا الوالد ان سواء عن قصد أم غير قصد في تربية أبنائيم ،ويشمل ذلك توجيياتيم ليم، وأوامرىم 

،ونواىييم ،بقصد تدريبيم عمى التقاليد والعادات االجتماعية ،أو توجيييم لالستجابات المقبولة من قبل 

 .المجتمع ،وذلك وفق مايراه األبناء،وكما يظيرمن خالل وصفيم لخبرات المعاممة التي عايشوىا

بانيا اشكااًل من السموك ليا دور ىام في شخصية الطفل  (2004)كما عرفيا محمد عبد اهلل 

 .وتكيفو

أن مفيوم اساليب المعاممة الوالدية استخدم تحت العديد من المسميات  (2008 )ويذكر طمعت أبو عوف 

مثل أساليب التنشئة الوالدية ، االتجاىات الوالدية في التنشئة ، الرعاية الوالدية، التنشئة الوالدية، التربية 

 .الوالدية، إال أن ىذه المسميات استخدمت بشكل مترادف لمداللة عمى اساليب المعاممة الوالدية

وترى الباحثة إن اسموب معاممة الوالدين عامل ميم في تشكيل شخصية االبناء وتكوين اتجاىاتيم 

وميوليم والمعاممة الوالدية سموك انساني يقوم عمى ارادة الوالدين ويعبر عن اتجاىاتيما النفسية اذ يتم 

 .اختيار االسموب المناسب من بين اساليب متعددة

ويالحظ من تمك التعاريف تناولو الممعاممة الوالدية من وجيتين مختمفتين ،فمنيم من ينظر إلييا 

من ناحية مدركات األبناء لماتكون عميو معاممة اآلباء ،ومنيم من ينظر إلييا كطرق عامة يستخدميا 

اآلباء في تعامميم مع األبناء، ومع ذلك فيي تؤكد عمى مضمون واحد ىو أن المعاممة الوالدية تعبر عن 

دراك األبناء ليذا التعامل  أشكال التعامل المختمفة المتبعة من الوالدين مع أبناءىم أثناء عممية التنشئة ،وا 

 .ومايعنيو بالنسبة ليم ىو العامل الميم الذي يحدد إلى أي مدى كون االضطراب النفسي لدييم

 :أنواع أساليب المعاممة الوالدية

 :أن ىنالك ثالث أنواع من أساليب المعاممة الوالدية  (1985)ذكر عبد الكريم  أبو الخير 

 .األساليب الموجبة . 1



 GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 1/10/2016 (23ع)،(6مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا
 

338 
 

 .األساليب السالبة . 2

 .األساليب المتذبذبة أو الغير مستقرة. 3

 :األساليب الموجبة . 1

ىي سموك الوالدين المعتاد والمتكامل نسبيًا تجاه األبن بحيث يدرك من خاللو أن والديو يعامالنو 

معاممة طيبة ويمنحانو الحرية ويمبيان رغباتو في أغمب األحوال ، فيدرك أنو محبوب من قبل والديو حبًا 

وىي تعين الطفل عمى النمو السوي في كل . دائمًا وثابتًا وىذا يشعره بالدفء األسري واليناء العائمي

التقبل  ، التمركز حول  ):  نواحيو النفسي واالجتماعية والجسمية واالنفعالية وغيرىا ومن ىذه األنواع 

الطفل، االستحواذ  ، الضبط، االندماج االيجابي،  تقبل الفردية ، عدم االكراه ، عدم التمسك الشديد 

 .(بالتأديب ، االستغالل المتطرف 

 :األساليب السالبة . 2

   ىي األساليب التي يتبعيا الوالدان كالىما أو أحداىما في تربية ابنائيما والتي يحتمل أن تحد من نمو 

الطفل في االتجاه السوي السميم ، وىي تمك الطرق التي يتبعيا الوالدان في تنشئة الطفل تنشئة تحقق 

أكبر درج من عدم التوافق  في كل مرحمة من مراحل النمو في ضوء مطالب كل مرحمة بذاتيا ، بحيث 

تؤدي إلى انحرافات في النمو النفسي واالنفعالي واالجتماعي لمطفل والتي يحتمل أن تقوده إلى صورة من 

الرفض ، االكراه  ، التطفل ، الضبط من خالل  ): صور االضطراب السموكي  ومن ىذه األساليب

اشعور بالذنب  ، الضبط العدواني ، عدم االنسياق الدائم ، تمقين القمب الدائم ، التباعد أو االعتدال 

 (العدائي ، انسحاب العالقة 

 .األساليب المتذبذبة أو الغير مستقرة
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في دراستيما إلى عدد من االبعاد تمثمت  (1991 )توصل انور رياض وعبد العزيز المغيصب 

في التسامح مقابل التسمط ، الحماية الزائدة مقابل االىمال ، المساوة مقابل التفرقة والتقبل مقابل الرفض 

 .وىي االكثر شيوعاً 

 التنشئتاألسريت

بأنو تأثير األسرة في الشخصية يفوق أثر أي تنشئة  (1995) كما اشار خيري الجميمي

الوىن الشديد الذي يولد بو اإلنسان وطول مدة إقامتو : اجتماعيةأخرى ويرجع  ذلك إلى عدة أمور منيا 

داخل أسرتو ، حاجتو إلى الرعاية الدائمة والتوجيو، عدم تأثره بأي جماعة غير جماعة األسرة في بداية 

 .حياتو ، قمة خبرتو وضعف إرادتو في الطفولة وسيولة تأثره وتشكمو وقابميتو لإليحاء والتعمم

 :تعريفبألسرة

تعتبر أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية وىي الممثمة األولى لمثقافة وأقوى الجماعاتتأثيرًا في 

سموك الفرد وىي تسيم بالقدر األكبر في االشراف عمى النمو االجتماعيممطفل وتكوين شخصيتو وتوجيو 

 . سموكو 

أن األسرة ىي الوحدة االجتماعية األولىالتيينشأ فييا وىي المسئولة  (1997)ذكر حامد زىران 

عن تنشئة الطفل اجتماعيًا وىي النموذج األمثل لمجماعةاألولية التي يتفاعل معيا الطفل مع أعضائيا 

 . وجيًا لوجو ويتوحد معيم

 أصغروحدةاجتماعيةمسئوليعنالمحافظةعمىنسقالقيمالذييتحدد  :انوبأ (1993)عرفيا رشادعبدالعزيز

عنطريقالدينواألنساقالتربويةفيتحكمفيتحديدأنماطالسموكالمرغوبةأوالمطموبةأوالشرعية،ومن واجباتيا 

 .اتعممعمىتماثألعضائيا،وامتصاصتوتراتيموبدونإنجازىذىالمتطمباتاليمكنممنسقاألسريوالمجتمعأنيوجدنوأ

ىي الجماعة األولية التي ينتمي إلييا الطفل ويعيش مع أفرادىا،  (2001)وتعرفيا سيير احمد 

ويقع تحت تأثيرىا يستمع إلى توجيياتيا ونصحيم، واألسرة ىي أول المنشئين اجتماعيا ونفسيا التي ينال 
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فييا الطفل أول قسط من التربية وينعم فييا بالحب والطمأنينة، ويصاحبو أثرىا طوال حياتو، ولألسرة 

مسئولية كبيرة ودور ىام في تقرير النماذج السموكية التي يبدو عمييا الطفل كبره، فال شك أن شخصية 

اإلنسان وفكرتو عن ىذا العالم ما يشعر بو من تقاليد وعادات ومعايير لمسموك أنما ىي نتائج لما يتمقاه 

 . الطفل في أسرتو منذ يوم ميالده

وتخمص الباحثة من تمك التعاريف إلى مجموعة من الخصائص تميز الحياة األسرية وىى أن األسرة 

مؤسسة اجتماعية ذات ثقافة مشتركة ، أنيا اتحاد طبيعي ودائم والزم لدوام الوجود االجتماعي بصورة 

يقرىا المجتمع ، تحافظ عمى القيم واألخالق الدينية والتربوية واالجتماعية عن طريق امتصاص أعضائيا 

لتمك القيم ، تمارس تأثيرىا في تعديل وتشكيل الشخصية اإلنسانية بما تمنحو من حب ألعضائيا ، يقوم 

فييا الوالدان بدو رمميز من خالل التوجيو والضبط ، وىي تتكون في الوضع الطبيعي من زوج وزوجة 

 .وأطفال كل منيم يقوم بدوره في إطار العالقات األسرية الصحيحة التي يفترض أن يقوم عمييا بناءاألسرة

 : دوراألسرةووظائفها

عمى ذلك يمكن أن تصنف وظائف األسرة بأنيا حفظ النوع (1995)   ذكر خيري الجميمي 

البشري،وفق قواع داجتماعية،مبنية عمى تعاليم الشريعة اإلسالمية بقصد التعمير واالستمرار كما إنيا 

كسابيم العادات والمعتقدات والخبرات الالزمة ليم،وتنمية الشعور باالنتماءاألسري  تربيةاألطفال،وا 

واالجتماعي وتكوين شخصيتو باالضافة لمقيام بوظيفتو االنفسية بتوفير عالقات االىتمام والتكافل 

ألفرادىا، واألمن النفسي،لخمق إنسان متزن ومستقر،يشعر باالنتماء األسري والتفاعل المتعمق من أجل 

مصمحة األسرة والمحافظة عمى كيانيا ووحدتتيا كذلك القيام بوظيفتيا االقتصادية بتوفير االحتياجات 

والمتطمبات الالزمة لمحياة وتحقيق أمن األسرة المادي وتعتبر وظيفة األسرة الحضارية بإنجاب األطفا 

لوتربيتيم ليتالءموا مع الجيل الحاضر،ومنع أفرادىا من اقتراف السموكيات غير االجتماعية التي التتفق 

عداد أعضاءىالمعمموالتفاعل والمشاركةاالجتماعية  . مع قيم المجتمع  ،وا 
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  :حجم األسرة

تتكون االسرة من جماعة تعيش حياة مشتركة وتقوم بينيم عالقات اجتماعية بتأثر فييا كل عضو 

 .باألخر ويؤثر فيو وىي اقوى نظم المجتمع النيا تؤثر في حياة األنسان والوالدن أىم افراد ىذه األسرة

أن حجم األسرة الذي أصبح النمط السائد في ىذا العصر وخاصة  (2004 )أشارت سميرة السيد 

بين الطبقة الوسطى في الكثير من المجتمعات أدى إلى زيادة التفاعل والتواصل بين أفرادىا ، والمشاركة 

في اتخاذ القرارات األسرية وحل المشكالت التي تواجو األسرة ، وتعطي األسرة النواة الصغيرة الحجم 

فرصًا أكبر الكتشاف قدرات األبناء ومتابعة أدائيم المدرسي ، كما تتيح ىذه األسرة فرصًا أكبر لمشاركة 

 .األبناء في أنشطتيم الثقافية واالجتماعية ورعاية اىتماماتيم ومواىبيم والعمل عمى صقميا

 :أسموب المعاممة الوالديه والمستوى التعميمي الثقافي

إن المستوى التعميمي لموالدين يؤثر عمى شعورىم بكفاءتيم  (1994 )ذكر أحمد محمد الزغبي 

لمقيام بأدوارىم في عممية التنشئة االجتماعية لألبناء ويؤثر في اتجاىاتيم نحوىم لتكون أكثر ىدوءًا وتقباًل 

، وان اآلباء من المستوى التعميمي المرتفع يمنحون أطفاليم حرية أكبر من التي يمنحيا اآلباء من 

 المستوى التعميمي األقل 

وترى الباحثة أن المقصود بالمستوى التعميمي الثقافي لموالدين ىو درجة التعميم التي يحصل عمييا كل من 

الوالدين بالعمم واالطالع عمى النواحي العممية والعممية واألدبية واالجتماعية والثقافية وتنعكس بدورىا عمى 

 .األسرة

 :دور األب في تربية الطفل

  وتبعا لنظرية التحميل النفسي لفرويد فان الطفل يعتبر اباء منافسًا قويًا لو فيو الذي ينتزع امو 

وذلك الن الطفل تبعا لوجية نظر فرويد يحب امو ويتعمق بما ويود . منو ويحرمو من حبيا وعطفيا 

االلتحاق بيا ويتمنى إبعاد األب عنيا واالستأثار بيا وحدة ولكن في نفس الوقت يحب أباه ويرى فيو 
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مصدر االشباع لحاجاتو المادية وىو مصدر الحماية واألمن وعمى ذلك فيو يرغب في تقميده وتقمص 

ولذلك فان األب يمعب دورًا ىاما في تنشئة ابنو وفي تشكيل شخصيتو ألنو يرى . شخصيتو ويتوحد معو

ولذلك ينبغي عمى األب ان يكون ىو السمطة التي ال ينازعيا أحد في . فيو القدوة الحسنة والمثال الطيب 

وُسمطة ىادئة ولكن ينبغي ان يعيش معيم بفكرة ووجدانو )المنزل ولكنو يحب أن يكون ُسمطة عادلة 

والمعروف . (ومن أحسن الظروف التي تتاح فييا الفرصة لمقاء والتالصق بين األباء واالبناء. وعواطفة 

ان تربية االطفال تعد مسؤولية مشتركة بين األب واألم ومن ناحية أخرى فان األطفال يمتصون كثيرًا من 

 (.2004سميرة السيد ،)عادات وقيم األب

إن الطفل ال يستطيع أن يعيش حياتو العادية بدون الوالدين، فيو  (1995)وذكر فضل أبو ىين 

، وتزداد حاجة الطفل ةبحاجة ليا في األمن واألمان والمحبة وتامين حياتو وما يؤىمو لمحياة الطبيعي

 ظل الظروف الضاغطة المحيطة بو والتي يفقد الطفل بيا األمن وتشعره بجو من الرىبة يلموالدين ف

والرعب، وتزداد حاجة الطفل لموالدين أكثر فأكثر عندما يكون الطفل شخصا مصابًا بالضغط والقمق، 

فالوالدين من أكثر األشخاص الذين يستطيعون تقديم الدعم والمساعدة لمطفل ألنيم مصدر عطاء وثقة 

 .وأمن واىتمام  

دور األب في حياة الطفل يمكن إبرازه في عدة أمور لعل أبرزىا ىو ( 1998)ويرى أنس قاسم 

الدور الذي يمعبو األب في حياة الطفل النفسية وخاصة فينمو ىوية الدور الجنسي المالئم، حيث أن 

ىامًا في التنميط الجنسي، كما أن األطفال في سن مبكرة  التوحد مع الوالد من نفس الجنس يمعب دوراً 

يبدءون في إدراك العالقات بين الجنسين وتمييزىا، واألب ال يسيم فقط في بمورة الدور الجنسي لمطفل 

كما يمعب األب دورًا ىامًا في تكوين الذات العميا .الذكر، بل يسيم أيضا في شعور بناتو بأدوارىن الجنسية

 لشخصية األب وتوحده بو، ولعل وجود الصورة األبوية القوية ىو دمجة والضمير لمطفل بناءًا عمى درجة 
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شيء ضروري لمنمو االجتماعي السعيد لمطفل، وال يمكن ليذه أن تعوضيا أي مجيودان إضافية 

 .تعويضية من جانب األم

بأن األب الدكتاتور ىو في الواقع أب ضعيف جدًا يريدان يثبت  ( 2005العيسوي ،)واوضح 

 .وجود نفسو

 اً يعد غياب األب أو فقدانو متغيرأنو  (2007)المذكور في ىيثم حسين ( 1998 )الناصرذكر فيد 

تعطيل األسرة لوظيفتيا في رعاية األبناء وتنشئتيم، وفي ذلك يؤكد عمماء االجتماع عمى شديد التأثير 

 النفس واالختصاصيون واإلكمينيكيون أن األطفال الذين ليس ليم آباء سوف يواجيون مشكالت اءوعمم

مثل الكبار، ولكن ىذه المشكالت ليست نتيجة مباشرة لفقدان األب، وتحدث أيضا عمميات وسيطة 

تتفاعل مع الفقدان، وتقوم بدور في إحداث الضرر أو األذى في الطفل مثل النبذ من اآلخرين، أو الفقر، 

 .أو التفاعل المحدود مع الذكور

أن دور األب يمثل قيمة ىامة في عممية التفاعل العائمي  (1995)اورد أحمد إسماعيل 

واالجتماعي، الن شعور الطفل تجاه والده وتقديره لو وعالقتو بو أمرًا لو أىمية في تكوين سموكو وفي 

تكيفو وتمتعو باألمن واالستقرار النفسي، وميمة األب في تربية الطفل ال تقل أىمية عن تربية األم لو ففي 

خالل فترات النمو تبنى أسس شخصية الطفل من خالل األعمال المشتركة بين األب واألبناء والتي 

تساعد األبناء عمى تكوين صورة حقيقة عن خصائص وصفات األب وبالتالي تعمل عمى اطراد نمو 

الطفل وتساعده عمى تكامل شخصيتو واستقراره النفسي، وىناك ضرورة لوجود مثل ىذا التفاعل واالتصال 

النفسي واالجتماعي الدائم بين األب واألبناء، إذ عن طريق ىذا االتصال يحس األبناء ويشعرون بمدى 

.  االىتمام والرعاية والعناية من قبل األب لألبناء
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 جىدة الحيبة

 :تمهيذ

ال ريب في أن الكائن البشري ال تنحصر مقومات حياتو في تامين الحاجات األساسية والضرورية 

لبقائو بل تتعدى ذلك إلى ما يشمل كل ما يحسن جودة الحياة لمفرد، تتجمى باألساس في قياس وفيم وبناء 

مكامن القوة لدى اإلنسانية وصوال إلى توجيو األفراد والجماعات والمجتمعات نحو السبيل األفضل نحو 

الحياة المتوازنة والجيدة بالتركيز عمى التمكين الشخصي وحسن الحال الذاتي في الحياة، وتختمف وجيات 

النظر حول مفيوم جودة الحياة وفقًا لذات الشخص، أي ما يدركو الشخص وفقًا لممتغيرات البيئية التى 

تحيط بنا واإلمكانيات المادية والمعنوية ولذلك يمكن ان نعتبره مفيوم نسبي يختمف من إنسان إلى آخر 

وأصبح موضوع جودة الحياة في السنوات األخيرة موضع إىتمام العديد من البحوث والدراسات وسوف 

 .تتطرق الطالبة في ىذا المحور إلى وجيات نظر مختمف حول جودة الحياة

 :تعريف جىدة الحيبة

يعّد تعريف جودة الحياة من الميام الصعبة لما تحممو من جوانب متعددة ومتفاعمة ومن بين 

العموم التى أىتمت بجودة الحياة، عمم النفس حيث تبني ىذا المفيوم في مختمف التخصصات النفسية، 

 .النظرية منيا والتطبيقية

 أصميا من فعل جاد، الجودة، جاد، جود ، جودة ، أي صار جيدا وىو ضد الردي، وجود الشئ أي :لغة

 (.98البستاني،  )حسنو وجعمو جيدا 

 فالجودة ىى انعكاس لممستوى النفسي ونوعية، وأن ما بمغو اإلنسان اليوم من مقومات الرقي :إإططحاً 

جودة : والتحضر، تعكس بال شك مستوى معينا من جودة الحياة، ويقصد بجودة الحياة بشكل عام

خصائص اإلنسان من حيث تكوينو الجسمي والنفسي والمعرفي ودرجة توافقو مع ذاتو ومع اآلخرين 

 .وتكوينو االجتماعي واألخالقي
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وتواترت المفاىيم التى تضم جودة الحياة لتشمل عدة مفاىيم متشابية كالسعادة، والرضا والحياة 

 (Andlmen el al, 1999)الجيدة والرضا الذاتي 

إلى مفيوم ظير في منتصف الستينيات من القرن العشرين،  (Harman, 1996)ويشير ىارمان 

ثم شاع إستخدامو في الدراسات المختمفة كأحد المؤشرات الدالة عمى اإلىتمام برفاىية الفرد في كافة 

المجاالت، وقد ظير مفيوم جودة الحياة في الذي تسعى إليو غالبية المجتمعات، باعتباره وسيمة 

quantity البداية كمفيوم مكمل لمفيوم الكم لتحسين ظروف الحياة وتحقيق الرفاىية، وتعددت 

إستخدامات مفيوم الجودة بصورة واسعة في السنوات األخيرة في جميع المجاالت، مثل جودة الحياة، 

 .وجودة المواد الخام، وجودة الحياة الزوجية، وجودة آخر العمر، وجودة التعميم وجودة المستقبل

ويشار إلى أن مفيوم جودة الحياة جاء امتداد لمجيود السابقة في عموم أغري غير عمم النفس، 

حيث انتظمت بدايات المعرفة ليذا المفيوم في عمم االقتصاد واالجتماع وبالتالي فإن دراسة بدايات 

المعرفة ليذا المفيوم من المنظور النفسي قد أكتسب أىمية كبيرة نتيجة إدراك عمماء االقتصاد واالجتماع 

نما ىي في حقيقتيا  وصانعي القرار السياسي، لحقيقة أن الحياة ال تقاس باألرقام واإلحصائيات وا 

رتفاع متوسط دخل الفرد وتحسن مستوى ما  استجابات ومشاعر، فالزيادة في معدالت النمو االقتصادي وا 

رضاء طموحاتو الشخصية  يقدم لو من خدمات ورفاىية ال يؤدي بالضرورة إلى إشباع حاجاتو المتنوعة وا 

 (.2005إبراىيم،  )وكذلك تأكيد قيمة اإلنسانية 

جودة الحياة بإنيا حسن إمكانية توظيف إمكانيات اإلنسان العقمية واإلبداعية : " وكما أشار فرانك 

ثراء وجدانو ليتسامي بعواطفو ومشاعره وقيمو اإلنسانية وتكون المحصمة ىي جودة الحياة وجودة  وا 

المجتمع ويتم ىذا من خالل األسرة المدرسية، والجامعة وبيئة العمل ومن خالل التركيز عمى ثالث 

محاور ىامة ىى التعميم، والتثقيف، والتدريب، وكذلك يعرفيا فرانك بإنيا إدراك الفرد لمعديد من الخبرات 

الغداء والمسكن وما يصاحب : وبالمفيوم الواسع شعور الفرد بالرضا مع وجود الضروريات في الحياة مثل



 GCNU Journal ISSN: 1858-6228م 1/10/2016 (23ع)،(6مج)جامعة النيلين - مجلة الدراسات العليا
 

346 
 

ىذا اإلحساس من شعور باإلنجاز والسعادة وجودة الحياة بالمفيوم الضيق خمو الجسم من العاىات 

 (.Frank, 2000)الجسمية 

كل ما يفيد الفرد بتنمية طاقاتو النفسية والعقمية ذاتيًا : وكما يرى مصطفي الشرقاوي جودة الحياة

ستخدام أساليب مواجية المواقف الضاغطة والمبادرة بمساعدة  والتدريب عمى كيفية حل المشكالت وا 

اآلخرين والتضحية من أجل رفاىية المجتمع وىذه الحالة تتسم بالشعور وينظر إلى جودة الحياة من خالل 

قدرة الفرد عمى إشباع حاجات الصحة النفسية مثل الحاجات البيولوجية والعالقات االجتماعية اإليجابية 

واإلستقرار األسري والرضا عن العمل واالستقرار االقتصادي والقدرة عمى مقاومة الضغوط االجتماعية 

 )واالقتصادية، ويؤكد أن شعور الفرد بالصحة النفسية من المؤشرات القوية الدالة عمى جودة الحياة 

 (.2004مصطفي حسن، 

أن جودة الحياة ىي اإلحساس اإليجابي بحسن الحال كما يرصد  : " (Ruff)ويرى روف 

بالمؤشرات السموكية التى تدل عمى إرتفاع مستويات رضا المرء عن ذاتو وعن حياتو بشكل عام وسعيو 

ستقالليتو في تحديد وجية  المتواصل لتحقيق أىداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعني بالنسبة لو وا 

قامة لعالقات إجتماعية إيجابية مع اآلخرين كما ترتبط جودة الحياة بكل من اإلحساس  ومسار حياتو وا 

 (.Ryff et al , 2006)العام بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية 

لجودة الحياة مفادة أن جودة الحياة ىي اإلدراكات الحسية لمفرد اتجاه  (2009ديني ،  )ويعرف 

مكانتو في الحياة من الناحية الثقافية، ومن منظومة القيم في المجتمع الذي يعيش فيو الفرد وكذلك عالقتو 

 .بأىدافو وتوقعاتو وثوابتو ومعتقداتو وتشمل أوجو الحالة النفسية ومستوى االستقالل الشخصي

تعريفا محددًا فقد : وقد وجد الباحثون في العموم النفسية والتربوية صعوبة في تعريف جودة الحياة

تعددت اآلراء حول ىذا المفيوم فمثال عرف تايمور جودة الحياة عمى أنيا الرضا أي رضا الفرد بقدرة في 

 .الحياة والشعور بالراحة والسعادة كما عرفيا جود بأنيا امتالك الفرص لتحقيق اىداف ذات معني
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وعرف روبن جودة الحياة بأنيا الدمج والتكامل بين عدة اتجاىات لدى الفرد من ناحية الصحة الجسمية 

والنفسية والحياة اإلجتماعية، متضمنو كال من المكونات اإلدراكية والذي يشمل الرضا والمكونات العاطفية 

 (Rubin, 2000)والتى تشمل السعادة 

وتحتل جودة الحياة دورًا محوريًا في مجاالت الخدمات المتعددة التى تقدم ألبناء المجتمع، كما أن 

 يتضح في العالقة االنفعالية القوية بين الفرد وبيئتو وىذه Qualityالعنصر األساسي في كممة جودة 

العالقة التى تتوسطيا مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاتو كما يؤكد عمى أىمية دور البيئة والعوامل الثقافية 

 .(Rogreson, 1999)كمحددات لجودة الحياة 

قد تتمثل لدى البعض بامتالك الثروة التى تحقق ليم " ويشير العادلي إلى أن جودة الحياة 

السعادة في حين يرى البعض اآلخر أن الحياة الجيدة ىي التى يتوافر فييا فرص العمل والدراسة ويراىا 

 (.2006العادلي،  )" آخرون التى يتمكن فييا الفرد من الحصول عمى مبتغاة دون عناء أو جيد

بإنيا عبارة عن دراسة إحصائية لقياس " ويشير كال من تايمر وبيجدون في تعريفيما لجودة الحياة 

 .مدى الشعور بالراحة التى تتوافر عند اإلنسان، من خالل خبرتو الحياتية في ىذا العالم

ويالحظ من التعريفات السابقة أنو ال يوجد أتفاق بين الباحثين حول تعريف موحد لمفيوم جودة 

 .الحياة إال أنو يمكن القول بإنو مفيوم واسع يمثل إشباع الحياة جزء ميما

وأن ىذا المفيوم ال يوجد ضمن نظرية محددة ينطمق منيا مما جعل العديد من الدراسات تتناول 

جودة الحياة واكتفت بتحديد المؤشرات الدالة عمييا، كما اكتفت دراسات أخري باعتبار المفيوم مؤشر 

إنو نتاج التفاعل بين الحالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية التى . المفاىيم أخري مثل الصحة النفسية

 .تؤثر عمى اإلنسان

بوصفو أقرب التعريفات  (1998)ونشير ىنا إلى أدبيات المجال تعريف منظمة الصحة العالمية 

إدراك الفرد لوضعو في : إلى توضيح المضامين العامة ليذا المفيوم، إذ ينظر إلى جودة الحياة بوصفيا
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الحياة في سياق الثقافة، واتساق القيم التى يعيش فييا ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أىدافو، 

توقعاتو قيمة واىتماماتو المتعمقة بصحتو البدنية ، حالتو النفسية، مستوى استقالليتو، عالقاتو االجتماعية، 

 .اعتقاداتو الشخصية وعالقتو بالبيئة بصفة عامة

 :مؤشراث قيبس جىدة الحيبة

 . وتتبدى في شعور الفرد بالقمق واالكتئاب او التوافق مع المرض أو الشعور بالسعادة:المؤشرات النفسية

 وتتضح من خالل العالقات الشخصية ونوعيتيا، فضال عن ممارسة الفرد :المؤشرات االجتماعية

 .لألنشطة االجتماعية والترفييية

 تتمثل بدرجة رضا الفرد عن مينتو وحبو ليا والقدرة عمى تنفيذ ميام وظيفتو، وقدرتو :المؤشرات المهنية

 .عمى التوافق مع واجبات عممو

 وتتمثل في رضا الفرد عن حالتو الصحية والتعايش مع اآلالم والنوم :المؤشرات الجسمية والبدنية

 .والشيية في تناول الغداء والقدرة الجنسية

 Ryff theory, 1999: نظرية رايف 
حول مفيوم السعادة النفسية إذ أن شعور الفرد بجودة الحياة ينعكس في " رايف " تدرو نظرية 

درجة إحساسو بالسعادة التى حددىا رايف بستة أبعاد يضم كل بعد ست صفات تمثل ىذه الصفات نقاط 
 .التقاط لتحديد معنى السعادة النفسية

 . االستقاللية تمثل قدرة الشخص عمى إتخاذ القرارات، يكون مستقل بذاتو:البعد األول

 . التمكن البيئي:البعد الثاني

 . النمو الشخصي:البعد الثالث

 . العالقات اإليجابية مع اآلخرين:البعد الرابع

 . تقبل الذات:البعد الخامس

 (.Ryff, 1989) اليدف من الحياة :البعد السادس
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أن جودة حياة الفرد تمكن في قدرتو عمى مواجية األزمات التى تظير في " رايف " ولقد بين 

مراحل حياتو المختمفة وأن تطور مراحل الحياة ىو الذي يحقق سعادتو النفسية التى تعكس شعوره بجودة 

 .الحياة

 :التوجه التكاممي

 Anderson, 2003: نظرية أندرسون

شرحًا تكامميًا لمفيوم جودة الحياة متخذًا من مفاىيم السعادة ومعنى الحياة ونظام المعمومات 

البيولوجي والحياة الواقعية، وتحقيق الحاجات، فظال عن العوامل الموضوعية األخري إطارًا نظريًا تكامميا 

أن شعور الفرد بالرضا ىو الذي : لتفسير جودة الحياة، فإن النظرية التكاممية تضع مؤشرات جودة الحياة

 .يشعره بجودة الحياة

 أن نضع أىدافًا واقعية تكون قادرين عمى تحقيقييا. 

 أن نسعي إلى تغيير ما حولنا لكي يتالءم مع أىدافنا. 

 لى شعوره بجودة الحياة  .أن إشباع الحاجات ال يؤدي بالضروري إلى رضا الفرد وا 

 :نشأة وتطىر مفهىم جىدة الحيبة

 –أرسطو  )الفكرة األولية لجودة الحياة بدأ ظيورىا في المناقشات التاريخية لفالسفة اليونان 

حول طبيعة جودة ومواصفاتيا، ورغم أن مبدأ مؤشرات جودة الحياة بدأ في الظيور من  ( بالتو–سقراط 

خالل تطور فكرة المؤشرات االجتماعية خالل الستينات إال أن ليا جذور في وسائل القياس االقتصادية 

 وأوائل العشرين، ىذه المؤشرات المبكرة وما حوليا انقسمت عمى نوعين من 19 و18خالل القرنين 

 .المؤشرات الكمية والمؤشرات النوعية
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وتطورت دراسات جودة الحياة حيث كانت تركز عمى موضوع واحد دون النظر إلى عالقتو 

ثالثة جوانب  (Riseborough, 1990)" جودة الحياة" بعوامل أخري وقد رصدت الدراسة حول موضوع 

 :ىامة ىي

 قل االىتمام في المممكة المتحدة بدراسات جودة الحياة والبحث عن تعريفاتيا ضمن 1970 بعد :األول

المناطق الحضرية والريفية عمى العكس من الدول األخري التى زاد فييا االىتمام حول كيفية بحث وفيم 

 .ىذه المواضيع

 عالميًا حظيت جودة الحياة بشعبية في األوساط الطبية عمى الرغم من ذلك، فإن المدخل المتبع :الثاني

 .كان يغفل عوامل كثيرة مؤثرة في الصحة

 اقترحوا مفيوم 1947عام  (WHO)وزيادة عمى ذلك، فإن أعضاء من منظمة الصحة العالمية 

ضمنيا لجودة الحياة وتوجو ىذا المفيوم إلى الرعاية الصحية عندما تم تعريف الصحة حالة صحية جيدة 

ىذا المصطمح سنة  (WHO) وسعت 1978تشمل الجوانب الفسيولوجية والعقمية واالجتماعية وفي سنة 

 (.Kinget Hinds , 1996)م لتبدأ الدراسات فيو 1992

 الـمـوهـبـة

 :مقدمة 

إن الفروق بين بني البشر في خصائصيم وقدراتيم حقيقة ال جدال فييا منذ وجد اإلنسان ىذا 

ومن الطبيعي أن يظير الناس اىتماما خاصا باألفراد الذين تميزوا بقدراتيم أو مواىبيم بصورة . الكوكب

وفي حاالت كثيرة كان ذلك االىتمام . استثنائية في أحد ميادين النشاط اإلنساني التي يقدرىا المجتمع

ومع ذلك فقد ظمت الفروق . وباالخص عمى أولئك األفراد لخروجيم عمى كل ما ىو مألوف أو معروف

مسألة تسترع االنتباه واالىتمام منذ أقدم العصور وحتى اآلن سواء أكان ذلك عمى المستوى الرسمي أم 

 .   الشعبي
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    لقد طور الصينيون منذ أكثر من خمسة آالف سنة نظاما متقنا الختيار الموظفين 

وكان األساس الذي اعتمدوه ليذا الغرض خضوع المتقدمين أو . الحكوميين من ذوي الكفاءة واالقتدار

. المرشحين لتمك الوظائف الختبارات تنافسية تقرر نتائجيا من ىم األجدر بشغل الوظائف الرسمية

وصنف أفالطون في جميوريتو الفاضمة األفراد عمى حسب قدراتيم العقمية مستخدما المعادن لوصفيم، 

ومنذ بداية القرن العشرين ساىمت . فيذا مركب من معدن الذىب وآخر مركب من معدن الفضة وىكذا

أسباب كثيرة في تزايد االىتمام بتربية الموىوبين من تقدم في حركة القياس العقمي ، سباق التسمح بين 

العمالقين ، إنييار االتحاد السوفيتي وحمف وارسو في بداية التسعينيات ، االنفجار المعرفي السكاني ، 

( .   2004جروان، )الجمعيات المينية ، المؤتمرات العممية ، المجيودات الفردية ،الطالئعية 

  :مفهوم الموهبة

 Giftedness      اتفقت المعاجم العربية واالنجميزية من الناحية المغوية عمى ان الموىبة 

 إما بمعنى Talentبينما ترد كممة التفوق . تعني قدرة استثنائية أو استعداد فطري غير عادي لدى الفرد

( . 1998سرور، )سواء كانت قدرة عقمية أو قدرة بدنية  . كممة موىبة أو بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة

وأما من الناحية التربوية واالصطالحية، فإن األمر يبدو أكثر تشعبا وتعقيدا لعدم وجود تعريف عام 

إضافة إلى ذلك الخمط وعدم الوضوح في . وشامل متفق عميو بين الباحثين وغيرىم من ذوي االختصاص

فقد جرت العادة عمى استخدام ألفاظ مثل . استخدام ألفاظ مختمفة الداللة عمى القدرة أو األداء الغير عادي

 – Intelligentوكذلك في االنجميزية نستخدم ألفاظ مثل . موىوب، متفوق، متميز، ذكي، عبقري، خارق

Superior – Talented – Genius – Able – Creative لمداللة عمى قدرة استثنائية في مجال من 

ويعود ذلك كمو إلى تعدد مكونات الموىبة وبالتالي  . (2004جروان،)المجاالت التي يقدرىا المجتمع 

 .يمكن تعريف المصطمحات التالية 
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ىي سمات معقدة تؤىل الفرد لالنجاز المرتفع في بعض الميارات والوظائف، Talent:الموهبة : أوال 

وبذلك فالموىوب ىو ذلك الفرد الذي يممك استعدادا فطريا وتصقمو البيئة المالئمة، لذلك تظير الموىبة 

 (. 2004سرور،)أو غيره . . . . . . . في الغالب في مجال محدد مثل الشعر أو الموسيقى او الرسم

ىو اإلتيان بالشيء الجديد النادر المختمف المفيد لمبشرية ولعل أكمل Creativity: اإلبداع : ثانيا 

وىو يعتمد عمى االنجاز . التعريفات ىي إن اإلبداع إنتاج الجديد النادر المفيد المختمف فكرا أو عمال

 ( .2004جروان، )الممموس 

 يعرف الطفل المتميز عمى انو الفرد الذي يتم اكتشافو من قبل مينيين أو مختصين، Giftالتميز : ثالثا 

والذي تكون لديو قدرات واضحة ومقدرة عمى االنجاز المرتفع، ويشمل الذين لدييم قدرة حقيقية لالنجاز 

جمالو في عدة قدرات ورغم ذلك يمكن تعريف الموىبة من خالل مجاالت محدودة مثل القياس النفسي . وا 

وبذلك يمكن اتخاذ أكثر من تعريف لمفيوم الموىبة إذ تم االتفاق عمى ىذا المصطمح . والتربوي

 (2005القريطي،)

 :خصائص األطفال الموهوبين

مكانياتيم، أنماط سموكية  تتميز فئة الموىوبين داخل المجموعة البشرية بقدراتيم العالية وا 

ولما كانت الدراسات في مجال . ،تعميمية ،اجتماعية ،جسمية ونفسية، لذا تعين رعايتيم بطرائق معينة

الموىبة نشطة كانت أىمية دراسة سمات الموىوبين أساس المواضيع التي حظيت باىتمام الدراسات 

وعمى مر السنوات تراكمت قوائم وتصنيفات كثيرة ليذه السمات والخصائص، أوردىا عدد . السيكولوجية

 من الباحثين المتخصصين في مجموعات شممت مفردات متنوعة من بينيا 

 (.1958سترانج،)خصائص عقمية واجتماعية وعاطفية وشخصية وأخالقية  - أ

 (.1983تتل، بيكر،)خصائص اجتماعية وجسمية ووجدانية وتفكيرية  - ب

 ( .1989باسكا، )خصائص معرفية وانفعالية  - ت
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 ( .1991ىاليان، كاوفمان، )خصائص اجتماعية وعاطفية وجسدية وتربوية ومينية وأخالقية  - ث

 ( .1992كالرك،)خصائص معرفية وانفعالية وحسية وجسدية وحدسية  - ج

، لكن ىناك تصنيفات اتفق عمييا في العديد من (1992كالرك ، ) ومن أشير التصنيفات ىو تصنيف 

 :الدراسات والمراجع النفسية والتربوية شممت اآلتي 

 :الخصائص المعرفية 

       األطفال الموىوبون والمتفوقون يتميزون في مرحمة مبكرة من نموىم بخصائص سموكية 

وتمعب التنشئة األسرية والظروف المحيطة دورا ىاما في استمرار . معرفية تميزىم عن أقرانيم

لذا ينبغي إن تفيم الخصائص المعرفية في ضوء . تنمية ىذه الخصائص مع التقدم في السن

 االعتبارات التالية

أي كمما . األطفال الموىوبون والمتفوقون ليسوا مجتمعا متجانسا كما يتبادر إلى الذىن خطأ - أ

 .ازدادت درجة الموىبة والتفوق عند الفرد، ازدادت درجة تفرده من غيره

الخصائص المعرفية ليست ثابتة او جامدة، لكنيا تتطور من خالل التفاعل مع المحيط بدرجات  - ب

 .متفاوتة

( 2003سرور، . 1999جروان، . 2005القريطي،  )أىم الخصائص المعرفية التي ترد في المراجع 

 :ىي

يظير األطفال الموىوبون والمتفوقون قدرة فائقة عمى :    إدراك النظم الرمزية واألفكار المجردة - أ

وىذا واضح لممعممين . تعمم النظم المغوية والرياضية ومعالجتيا في مرحمة مبكرة من العمر

والوالدين عند مالحظتيم لميارات األطفال في التعامل مع المغة واألرقام وحل األلغاز واستخدام 

دراك الواجبات التي تقوم عمى أشكال متشابية، كما يصفيم جروان  ( . 1999التراكيب المعقدة، وا 

إن األطفال الموىوبين من ال يميمون لمتقميد في إدراك العالقات والنظم،  (1947)ويرى تيرمان 
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ويميمون إلى تحميل الموضوعات إلى أجزاءىا األولية، لمعرفة االرتباط، وقدرتيم عمى التفكير 

ولدييم قدرة تحميمية عالية ويممكون مخزونا ىائال من المعمومات حول . المجرد والمعقد والمنطقي

موضوعات متنوعة، كما يتقنوا بعمق استيعاب مفاىيم معقدة مجردة ال يتمكن منيا المرء عادة إال 

بربيانت، )ويتميزوا كذلك بالتفكير الواضح والقدرة عمى تقديم أفكار أصيمة . في سن متقدمة

1989 . ) 

الطفل الموىوب والمتفوق يكشف في سن مبكرة عن رغبة قوية في :  حب االستطالع –ب 

التعرف عمى العالم من حولو، من خالل مالحظتو القوية، وطرق التساؤالت التي تبدو غير 

منسجمة مع مستواه العمري والصفي ، وجدية الوالدين في اإلجابة عن التساؤالت ذات األىمية 

ولديو اىتمامات فكرية وثقافية ودافعية قوية لكسب المعارف بحالة . في التعميم واكتساب المعرفة

مستمرة ليتعرف عمى محيطو، وعادة ما يرى الطفل الموىوب والمتفوق في مشيد أو قصة ما ال 

 .يراه غيره ويحصل منو عمى معمومات أكثر مما يحصل عميو غيره

يتميز الموىوب والمتفوق بنزعة قوية لمعمل منفردا، الكتشاف األشياء بطريقتو :  االستقاللية –ج 

وال تعني ىذه النزعة . الخاصة، بأقل قدر ممكن من التوجيو من قبل المعممين او الوالدين

االستقاللية في العمل سموكا غير اجتماعي من جانب الموىوب والمتفوق، لكنيا تعكس رغبة 

ويرتبط مع الرغبة في االستقاللية بالعمل وجود . ومتعة في بناء خطط ذاتية لحل المشكالت

 دوافع 

داخمية بدال من الدوافع الخارجية التي تستند إلى أساليب المكافأة والعقاب كما ىو الحال لدى 

 .الطفل العادي

 قوة التركيز يتمتع الموىوب والمتفوق بقدرة فائقة عمى التركيز عمى المشكمة أو الميمة التي –د 

ذا ما أثير اىتمامو بمشكمة  يقوم بمعالجتيا، ويرافق ىذه القدرة عمى التركيز طول مدة االنتباه، وا 
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أو موضوع ما فانو يسعى بإصرار ال نجازه، وفي بعض األحيان يصعب انتزاعو من العمل قبل 

وتمعب قوة التركيز ومدة االنتباه دورا ميما في تحقيق انجازات عمى . إتمامو وتحممو عمل آخر

مستوى المينة أو التخصص في المستقبل إذا ما أتيحت لمموىوب والمتفوق فرص التطبيق 

إلى نتيجة مفادىا ان  (1991)وقد توصمت الباحثة البريطانية فريمان . والمران في مجال اىتمامو

العالقة بين قوة التركيز كما يعكسيا عدد ساعات االنكباب عمى العمل في موقف معين وبين 

.  نسبة الذكاء ىي عالقة طردية، بمعنى كمما ازدادت نسبة الذكاء ازداد عدد ساعات التركيز

 1974ويظير الجدول التالي خالصة إجابات أفراد عينة الدراسة التتبعية التي بدأتيا عام 

 من األطفال، وذلك ردا عمى سؤاليا ما 210 والبالغة 1988- 1985وتابعتيا خالل الفترة من 

 (. 2009الطيب، )ىي أطول فترة قضيتيا في التركيز عمى عمل ما ؟ 

األطفال الموىوبون والمتفوقون يوصفون باتساع معارفيم وعمقيا وقدرتيم :  قوة الذاكرة -   ىـ 

ويرتبط ذلك بحب . عمى اكتساب كم ىائل من المعمومات حول موضوعات متنوعة واختزانيا

االستطالع وانو كثير األسئمة ولديو اىتمامات عديدة، تفتح أمامو نوافذ عمى حقول المعرفة 

والعالقة بين الذاكرة ونسبة الذكاء التي أشارت إلييا الباحثة . المختمفة، وذلك لتميزىم بذاكرة قوية

وذكرت إن . في دراستيا التتبعية لمجموعة من األطفال الموىوبين والمتفوقين (1991 )فريمان 

معامالت االرتباط بين نسبة الذكاء والذاكرة والنجاح في االمتحانات كانت متقاربة وذات داللة 

أما أنماط الذاكرة لدى الموىوبين والمتفوقين فإنيا ليست متطابقة، فاإلناث . إحصائية عالية

يستخدمن مثال الذاكرة البصرية أو التصويرية بدرجة اكبر من الذكور، وتمتمك بعضين ذاكرة 

، وىناك من يتذكرن عن طريق الممس، ولكن أعمى -  ترديد المادة بصوت عال –سمعية أفضل 

 سجمو أولئك الذين أفادوا بان قوة ذاكرتيم تتجمى عندما – كما ذكرت فريمان –تحصيل أكاديمي 

 .يتعمق األمر بالحقائق
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وقراءاتيم . يوصف األطفال الموىوبون والمتفوقون بأنيم مولعون بالقراءة:   الولع بالمطالعة–و 

متنوعة ويفضمون قراءة كتب من مستوى كتب الراشدين، ويظيرون اىتماما بكتب التراجم وسير 

كما إن االستعداد لمقراءة يظير في سن مبكرة، أي في سن . حياة العظماء وكراسات الخرائط

ويعتمد عمى نفسو مع قميل من المساعدة في تعمم القراءة من خالل قراءة . الثالثة من عمره

شارات الطرق والكتب المصورة  وفي دراسة  . (1977فيرنون، ادمسون، )اإلعالنات المرئية وا 

من األطفال الذين تم اختيارىم عام % 80أظيرت النتائج إن  (1983)أجرتيا الباحثة باسكا 

 في برنامج البحث عن الموىبة في الواليات الواقعة في وسط وغرب أمريكا كانوا قد بدءوا 1982

وسواء كان تعمميم لمقراءة تمقائيا أم عن طريق مساعدة أفراد أسرىم، . القراءة في سن الخامسة

 . المثير في األمر سرعة تعمميم المغة

ربما كانت الدافعية والفضول والقدرة عمى االستيعاب ىي التي تقود :   تنوع االىتمامات –ز 

ومن . الموىوبون والمتفوقون إلى تطور مستويات متقدمة من تنوع اىتماماتيم وىوياتيم وكثرتيا

أبرز ىذه االىتمامات تجميع األشياء وترتيبيا مثل الطوابع والعمالت القديمة والبطاقات البريدية 

كما إن لدييم اىتمامات بكثير من القضايا . والصخور والصور وغيرىا من متعمقات الماضي

 .التي تيم الراشدين مثل قضايا الدين والجنس والسياسة وغيرىا

إلى أن األطفال يتمفظون بما يمكن ان  (1969)أشار  بياجيو وانيمدر:   تطور لغوي مبكر –ى 

ومعنى ىذا إن التسارع في النمو المغوي والكالم ال يعكس فقط تنامي عدد . يدركوه كمفيوم

دراك  نما يعكس تقدما في قدراتو عمى التفكير وا  المفردات والقاعدة المعرفية لدى التمميذ فحسب، وا 

وعميو فان النمو المغوي المتقدم عند التمميذ الموىوب والمتفوق يتضمن قدرة رفيعة عمى . المفاىيم

. االستيعاب قد تصل استيعاب مفاىيم مجردة ومعقدة وعالقات يجري عادة تعمميا في سن اكبر

والنمو المغوي لدى التمميذ الموىوب والمتفوق يرتبط مع خصائص أخرى كحب القراءة وحب 
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يمكن إن يكون تمميذ ما غير . االستطالع وقوة الذاكرة وتنوع االىتمامات واليويات ويتداخل معيا

قادر عمى التعبير عن أفكاره بطالقة بينما ىو موىوب أو متفوق في أشكال أخرى من السموك 

 )اإلبداعي،وقد يكون قادرا عمى تناول فكرة واحدة ومعالجتيا بالتفصيل من مختمف جوانبيا

 ( .1966تورانس،

 الدراسات السابقة

ىدفت الدراسو الي الكشف عن االطفال الذين يحتمل ان تتوافر لدييمالمواىب في :م2003دراسة دوسه

تغيرات لمموىبو مثل الذكاء مالمجاالت المختمفو والتعرف عمي الفروق النوعيو في بعض ال

 عمي عينو تتكون من هالتحصيل،االبداع،واستخدم في الدراسو اختباراامصفوفات المتتابعو وتم تطبيق،

 ىمداعدامن الذكور واالناث وتوصمت الدراسو الي نتائج ىامو وىي ان الموىبيين تتراوح 850

عمي التوالي وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللو %20و%12تمميذ بنسبة160و129بين

نما ىنالك فروق بين الفئات العمريو الصغري والفئات الكبري لصالح ياحصائيو بين الذكور واالناث ب

الفئات الصغري  

أساليب  المعاممة الوالدية كما يدركها االبناء وعطقتها بجناح  (1999)دراسة محاسن محمد حسن 

 ييدف البحث الي دراسة العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية كما .(السودان  )االحداث بوالية الخرطوم 

يدركيا االبناء وجناح االحداث وتم اختيار العينة التجريبية من االحداث المودعين باصالحيتي االشبال 

حدثًا جانحًا ، اما العينة الضابطة فقد تم اختيارىا  (70)بالجريف ، ودار الفتيان بكوبر ، وبمغ حجميا 

طالبًا ، وأستخدمت الباحثة  (70)من طالب المدارس الثانوية الحكومية بوالية الخرطوم وبمغ حجميا 

 إعداد انور رياض وعبد العزيز – كما يدركيا االبناء –أدوات منيا مقياس أساليب المعاممة الوالدية 

, لطالب المرحمة الثانوية والجامعات ، اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رافن  (1991)المغيصيب 

أما األساليب  االحصائية  (1996)مقياس الوضع االقتصادي واالجتماعي لعبد العزيز الشخص 
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، معامل االرتباط الثنائي النقطي  (ت) ، اختبار 2المستخدمة فكانت معامل ارتباط بيرسون، اختبار لوكا

في كل من  (الوسطية  )وتمثمت ابرز النتائج أنيا تتصف أساليب معاممة االب لدي الجانحين بالحيادية 

التسامح والمساوات والتقبل ، اما الحماية الزائدة فتتصف بااليجابية ، تتصف أساليب  معاممة االم لدي 

االحداث الجانحين بالوسطية في كل من التسامح والمساواة والتقبل ، اما بعد الحماية الزائدة فيتصف 

وجناح االحداث في كل من التسامح  (االب واالم  )بااليجابية ، توجد عالقة ارتباطية بين معاممة 

 .والمساواة والتقبل ، اما بعد الحماية الزائدة فال يرتبط بالجناح

بعنوان دراسة العطقة بين أساليب المعاممة الوالدية كما يدركها األبناء  (1998)دراسة أمل بدري 

وىدفت الدراسة لمكشف عن العالقة االرتباطية بين أساليب  المعاممة .والقدرة عمى التفكير االبتكاري

الواليدية كما يدركيا األبناء عمى التفكير االبتكاري واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس المعاممة الوالدية 

عينة . ألنور رياض وعبد العزيز المغيصيب واختبار القدرة عمى التفكير االبتكاري واختبار الذكاء العالي

سنة  (18-15)طالب وطالبة من طالب المدارس الثانوية تتراوح أعمارىم بين  (120)الدراسة شممت 

وقد توصمت الدراسة إلى توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات دالة إحصائية بين أساليب  معاممة األب كما 

يدركيا األبناء وقدرتيم عمى التفكير االبتكاري ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنت والبنات في 

أساليب  في أساليب  المعاممة الوالدية عدا أسموب المساواة إذ وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

 . البنات

مدى إسهام أساليب بعنوان  (1999 ) عبد القادر المغيإيب ، انور رياض عبد الرحيمعبدالعزيز

طالبة  (99)شممت العينة . كما يدركها األبناء فى تفسير الفروق الفردية فى االبتكارالمعاممة الوالدية

 17- 15من طالبات الصفين الثانى والثالث من المرحمة الثانوية بدولة قطر وتراوحت أعمارىن ما بين 

، 1991إعداد  أنور رياض عبد الرحيم وعبد العزيز المغيصيب المعاممة الوالديةواستخدم مقياس . عام

واالختبارات المعرفية المرجعية إعداد  اكستروم وآخرون ترجمة عمى حسين بدارى وأنور رياض عبد 
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وتبين أن مرتفعى االبتكار أعمى من منخفضى االبتكار عمى كل من التشجيع عمى . 1982الرحيم 

، 2.05= ت)عمى التوالى  (ت)اإلىمال وقيم / التسمط، الحماية الزائدة/ التثبيط، التسامح/ اإلنجاز 

/ اإلىمال التسامح/ الحماية) المعاممة الوالدية، وأسيمت أساليب (0.1 أو 0.5 دالة عند 3.43 03.15

، من (0.1دالة عند % 21 )(التثبيط/ الرفض، التشجيع عمى االنجاز/ التفرقة، التقبل / التسمط، المساواة

الطالقة االرتباطية، والطالقة المفظية، طالقة األشكال، مرونة : تباين االفراد فى متغيرات االبتكار

االستخدام، القدرة االبتكارية، ووجدت عالقة ارتباطية دالة باستخدام معامل االرتباط المتعدد بين أساليب 

، 0.352، 0.378، 0.340، 0.459)عمى التوالى  (ر) ومتغيرات االبتكار وقيم المعاممة الوالدية

/ درجة التسامح ×  و 0.326)+ اإلىمال / درجة الحماية ×  ر 268=)، الطالقة االرتباطية(0.450

 × 0.002 + )(التفرقة/درجة المساواة  × 0.99 + )(الرفض/ درجة التقبل ×  و 0.242)–  (التسمط

 × 0.38 + )(اإلىمال/ درجة الحماية  × 0.191=، طالقة األشكال1.158 + (التثبيط/ درجة التشجيع 

 + (الرفض/ درجة التقبل  × 0.145)–  (التسمط/ درجة التسامح  × 0.142 + )(التفرقة/ درجة المساوة 

 . 10.669 + (التثبيط/ درجة التشجيع × 0.47)

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  نوعية الحياة التي (Mendlowicz, and Stein 1999 )دراسة

استخدمت في الممارسة الطبية لتقدير أثرىاعل ىسير عمل مختمف األمراض ومقارنة النتائج بين مختمف 

لموصول إلى رؤية متكاممة لنوعية الحياة لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات  .أساليب العالج

القمق، لتكون مفيدة في وضع استراتيجيات لمتعامل معيا استخدام نموذج قصير لدراسة الحالة الصحية 

لمتحقيق في درجة عدم عالج اضطرابات القمق واالكتئاب الشديد،ىذه االضطرابا تتحدث إما منفردة 

من مرضي مركز الرعاية الصحية األولية، نتائج الدراسة  637 أومجتمعة ،وانخفاض األداء والرفاىية بين

 مريضًا كانت لدييم تمبية معيا رتشخيص واحد أو أكثر من ستة اضطرابات القمق 319 تم التعرف عمى

اضطرابات القمق العام، واالضطراب، رىاب بسيط، رىاب اجتماعي، واضطرابات اليمعأوخوفمناألماكن )
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 182 لدييماضطربواحد،و (٪ 43 ) مريض 137 : ىذىالمجموعة)المكشوفة، واضطراب الوسواس القيري 

راجعت الدراسة صورًا موحدًا تقريبًا من اضطراب . ٪وكان لدييم العديد من االضطرابات 57 ) مريض

وقد يكون الخمل قد وجد . القمق العام كمرض ممكن أن يؤدي إلى خمل في جودة الحياة النسبة لممريض

في مرضى يعانون من اضطراب جزئي في القمق، عالج طبي يعتمد عمي األدوية أو عالج نفسي ممكن 

أن يكون فعال ويعمل عمى تحسن جودة الحياة لدى أشخاص يعانون من اضطرابات اليمع أو خوف من 

 PTSD .األماكن المكشوفة،رىاب اجتماعي،أواضطراب مابعدالحدث الصادم 

 منهج وإجراءاث البحث

اتبعت الباحثة المنيج الوصفي بشكل عام، ويعتبر المنيج الوصفي أحد أشكال :منهج البحث:  والًال 

البحوث الشائعة التي تسعى إلى تحديد الوضع الحالي لظاىرة معينة ومن ثم يعمل عمى وصفيا وبالتالي 

رجاء محمود ، ). فيو يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقاً 

2008) 

وىو كل ما يمكن أن تعمم عميو نتائج البحث سواء كان مجموعة أفراد أو كتب أو :مجتمع البحث:  بنيبًال 

أن المجتمع ىو اليدف .(م1985فان دالين، ). الخ حسب طبيعة مشكمة البحث... مباني مدرسية 

األساسي من الدراسة حيث أن الباحث يعمم في النياية النتائج عميو ويمكن القول أننا ال ندرس عينات 

نما ندرس مجتمعات وما العينة التي تختارىا إال وسيمة لدراسة خصائص المجتمع رجاء محمود ، ). وا 

2004) 

العينة بأنيا عبارة عن مجموعة جزئية من  (1999)يعرف محمد عبيدات وآخرون :عينت البحث (أ)

جراء البحث عمييا، ومن ثم استخدام النتائج وتعميميا عمى  مجتمع البحث يتم اختيارىا بطريقة معينة وا 

طالب الذين  (282)كامل مجتمع البحث، فقد تم اختيار عينة البحث من الموىوبين، حيث بمغ حجميا 

 يمثمون مجتمع البحث موزعة حسب متغيرات البحث 
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قام الباحث باختيار عينة البحث من طالب الموىوبين بوالية الخرطوم :طرق اختيبر عينت البحث (ب)

طالب من الجنسين ولقد اتبع الباحث اسموب الطريقة العشوائية البسيطة  (282)والتي بمغ حجميا 

الختيار ىذه العينة والتي تؤدي إلى احتمال اختيار أي فرد من أفراد المجتمع كعنصر من عناصر العينة 

 .بعد حصر مجتمع الطالب بمدراس الموىوبين بوالية الخرطوم

 : دواث البحث:  بللبًال 

األداة ىي الوسيمة أو الطريقة التي تستخدم في جمع المعمومات الالزمة لمعالجة مشكمة البحث 

والتحقق من صحة فروضو والوصول إلى أىدافو، وتحقيقًا ألىداف البحث الحالي استخدم الباحث 

 :المقاييس اآلتية

 قياس اساليب المعاممة الوالديةم .1

 .مقياس جودة الحياة .2

وقد رأت الباحثة من المناسب استعراض الخطوات واإلجراءات التي اتبعتيا في بناء كل مقياس 

 .عمى حدا

  سبليب المعبملت الىالذيت

قام بتصميم انور عبد العزيز المغيصيب في تحديد سبعة أبعاد فرعية ألساليب لممعاممة :وصف االختببر

الوالدية وتضمن كل أسموب عدد من العبارات تم تحديدىا في ضوء التراث واألدب السيكولوجي والمقياس 

الخاصة الساليب المعاممة الوالدية، وعند صياغة العبارات العبارات تم مراعاة الشروط الخاصة بذلك من 

حيث وضوح العبارات، وعدم تضمنيا أكثر من فكرة، وال توحي بإجابات معينة، وبذلك أشتمل المقياس 

( 11)عبارة، القسوة  (11)الرفض : عبارة مزعة عمى سبعة مجاالت وىي (74)في صورتو األولية بمغت 

( 9)عبارات، التسمط  (9)عبارة، مشاعر النقص  (11)عبارة، اإلىمال  (12)عبارة، الحماية الزائدة 

تنطبق دائمًا، تنطبق ) عبارة، وأمام كل فقرة أربعة خيارات لإلجابة عمييا وىي  (11)عبارات، والتفرقة 
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ليعطي الفحوص رأيو في معاممة األب مرة، ومرة أخري في معاممة األم،  (أحيانًا، تنطبق نادرًا، ال تنطبق

عمى التوالي وقد استخدم الباحثة بعض من االبعاد  (1 ، 2 ، 3 ، 4)ولغايات التصحيح أعطيت األوزان 

 .عبارة (10)عبارة والحماية االىمال  (12)عبارات والتسامح التسمط  (10)منيا الرفض والتقبل 

توصل واضعو االختبار الي اثبات وجود :الخصبئص السبيكىمتريت لمقيبس اسبليب المعبملت الىالذيت

اساليب التفكير ثالثية وذلك عمي قطاعات مختمفة من المعاقين بصريًا كما توصموا الي صدق االختبار 

وثباتة ولكنيم لم يشيروا الي قيم معامالت الصدق والثبات وذلك باستخدام التحميل العاممي وقد توصل 

 :الي الصدق العاممي وفقًا لما يمي (2008)مجدي عبد الكريم حبيب 

ويقصد بو تحميل المقياس استنادًا إلى البناء النفسي لمخاصية المراد قياسيا أو في حدود :الصذق البنبء

ولتحقيق ذلك فقد قام الباحث بأجراء دراسة استطالعية  .(1993فؤاد البيي السيد، ). مفيوم نفسي معين

كفيف من مجتمع البحث بغرض الحصول عمي بيانات كمية عن مقياسي البحث  (60)عمي عينة بمغت 

، حيث قام بايجاد معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مقياس عمي حدة ، وفيما يمي بيان لنتائج ىذا 

 .االجراء

 لألطفال الموىوبين( األم) االتساق الداخمي لمقياس أساليب المعاممة الوالدية  (1)جدول رقم 

 اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند

 االىمال/ الحماية  التسمط/ التسامح الرفض/ التقبل

1 0.61 1 0.52 1 0.75 
2 0.38 2 0.69 2 0.61 
3 0.45 3 0.35 3 0.42 
4 0.51 4 0.02 4 0.35 
5 0.55 5 0.47 5 0.09- 
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6 0.46 6 0.32 6 0.38 
7 0.44 7 0.46 7 0.59 
8 0.29 8 0.06- 8 0.43 

9 0.47 9 0.38 9 0.52 
10 0.54 10 0.45 10 0.41 

 11 0.45  
12 0.39 
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 لألطفال الموىوبين( األب) االتساق الداخمي لمقياس أساليب المعاممة الوالدية  (2)جدول رقم 

 اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند

 االىمال/ الحماية  التسمط/ التسامح الرفض/ التقبل

1 0.55 1 0.48 1 0.65 
2 0.47 2 0.66 2 0.58 
3 0.52 3 0.51 3 0.44 
4 0.34 4 0.35 4 0.05 
5 0.03- 5 0.26 5 0.36 

6 0.29 6 0.04- 6 0.41 

7 0.56 7 0.25 7 0.09- 

8 0.40 8 0.01- 8 0.58 

9 0.05 9 0.34 9 0.38 

10 0.38 10 0.04 10 0.42 

 11 0.36  
12 0.32 

 :اللببث

ويقصد بالثبات دقة المقياس ومعامل الثبات ىو ارتباط بين درجات األفراد في المقياس في مرات 

رجاء محمود ، ). اإلجراء المختمفة أو بين تقديرات من يقومون بتقدير الدرجات في المرات المختمفة

رمزية الغريب، . )والثبات ىو أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس األفراد. (2004

1980.) 

يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياس اساليب المعاملة  (3)جدول رقم 

 الوالدية لالم بمجتمع البحث الحالي
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 الصدق الثبات عدد العبارات  األبعاد

 0.86 0.74 10 الرفض/ التقبل

 0.84 0.71 10 التسمط/ التسامح

 0.83 0.69 9 اإلىمال/ الحماية

 0.85 0.73 29 الدرجة الكمية

يوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية بمقياس اساليب المعاملة  (4)جدول رقم 

 الوالدية لالب بمجتمع البحث الحالي

 الصدق الثبات عدد العبارات األبعاد

 0.82 0.68 8 الرفض/ التقبل

 0.84 0.71 9 التسمط/ التسامح

 0.81 0.67 8 اإلىمال/ الحماية

 0.83 0.70 25 الدرجة الكمية

 

 :مقيبس جىدة الحيبة  

ليقدم بروفيل مختصر عن مستوي الجودة  (1996)وضع ىذا المقياس منظمة الصحة العالمية 

  لجودة الحياة العامة ولمصحة العامة، 2بند يتضمن بندين  (26)وىو يتكون من . السائد في حياة الفرد

 بعد الذي تتكون منيا الصورة االصمية لمقياس جودة الحياة والذي اعدتو ايضا 24وبند واحد فقط من الـ 

 عبارة لتصبح الصورة المختصرة شاممة متكاممة وتم 100والمكون من  (1995)منظمة الصحة العالمية 

 (.2008)بشري اسماعيل احمد عام . تعريب عمى البيئة العربية د

 :خطوات اعداد المقياس
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 :تم اعداد النسخة العربية من مقياس جودة الحياة باتباع الخطوات التالية

بتعريب ىذا المقياس وترجمتو الي المغة العربية وذلك  (2008)بشري اسماعيل احمد عام . قام الباحث د

بمساعدة اثنين من اعضاء ىيئة التدريس المتخصين في المغة االنجميزية وتم تعريب جميع عبارات 

المقياس وبعد االنتياء من ذلك قامت الباحثة بعرضو عمى اربعة من اساتذة عمم النفس لتحكيم الصورة 

 .التي اعدت لمغة العربية من حيث الصياغة المغوية وبدائل االجابة ومدى انتماء العبارة لمبعد

 :الإورة النهائية

 عباره منا وقد رأعت الباحثة شروط صياغة البنود لالختبارات 50تكونت الصورة النيائية لممقياس من 

 .النفسية حتى تتالءم مع العينة بعد ذلك تم عرضو لممحكمين

 :الصذق البنبء

ويقصد بو تحميل المقياس استنادًا إلى البناء النفسي لمخاصية المراد قياسيا أو في حدود مفيوم 

ولتحقيق ذلك فقد قام الباحث بأجراء دراسة استطالعية عمي  .(1993فؤاد البيي السيد، ). نفسي معين

كفيف من مجتمع البحث بغرض الحصول عمي بيانات كمية عن مقياسي البحث ،  (60)عينة بمغت 

حيث قام بايجاد معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مقياس عمي حدة ، وفيما يمي بيان لنتائج ىذا 

 .االجراء

 االتساق الداخمي لمقياس جودة الحياة لألطفال الموىوبين (5)جدول رقم 

 اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند اإلرتباط رقم  البند

1 0.67 12 0.34 23 0.35 34 0.34 
2 0.74 13 0.27 24 0.35 35 0.44 
3 0.50 14 0.14- 25 0.09- 36 0.29 

4 0.68 15 0.10- 26 0.25 37 0.04 
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5 0.55 16 0.29 27 0.39 38 0.06- 

6 0.41 17 0.38 28 0.01 39 0.42 
7 0.48 18 0.49 29 0.54 40 0.36 
8 0.45 19 0.52 30 0.34 41 0.49 
9 0.39 20 0.57 31 0.40 42 0.30 

10 0.45 21 0.46 32 0.06 43 0.35 
11 0.03 22 0.41 33 0.37   

( 37، 32، 28، 11) سالب اإلرتباط والبنود  (38، 25، 15، 14)يالحظ من الجدول أعاله أن البنود 

ضعيفة وصفرية اإلرتباط لذلك يجب حذفيا حتى ال تؤثر في ثبات المقياس لتصبح عدد بنود المقياس 

 .بنداً  (43)بداًل من  (35)ىي 

 0.82الثبات عن طريق معامل الفاكرونباح   

 0.91الصدق الذاتي       

 :االجراءات الميدانية لمبحث

القواعد التي تمت مراعاتيا اثناء تطبيق المقاييس اتبعت الباحثة الطريقة الفردية وقامت الباحثة 

بعرض عام حول موضوع البحث وكذلك التركيز عمى تنبية الطالب بضرورة االجابة عمى كل االسئمة 

ومراعاة الصدق واألمانة مع التأكيد وااللتزام بالسرية التامة بما يتعمق باستجاباتيم بغرض البحث العممي 

 .فقط

ومن ثم  بعد ذلك تم تطبيق المقاييس عمى أفراد العينة من الطالب وقد اشرفت الباحثة بنفسيا 

استمارة وقبل بدء افراد العينة عمى االجابة عن االسئمة،  (282)عمى توزيع االستمارات التي بمغ عددىا 

ثم بعد ذلك تم استالم االستمارات يدا بيد، واخيرا تم تصحيح االستمارات وتفريغيا وفق نموذج اعد لذلك ، 
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ثم جري ادخاليا الي جياز الحاسب اآللي معتمدًا عمى برنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 

(SPSS) الستخراج النتائج. 

من االشياء التي واجيت الباحث ايضًا اثناء التطبيق لممقاييس تمثمت في نقص بعض 

استمارة، كما ان  (294)استمارة ليصبح العدد الكمي لالستمارات  (16)االستمارات اي التألف منيا كان 

 .العينة ال تتوفر دائمًا في المراكز اال في أيام معينة من األسبوع

 :األساليب اإلحإائية

وذلك  (SPSP)تمت معالجة بيانات ىذا البحث بإستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية 

 :بإستخدام اآلتى

 . لعينة واحدة(t-test) (ت)إختبار  .1

 .  لعينتيين مستقمتين(t-test) (ت)إختبار  .2

 (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون اسبيرمان براون  .3

 .معادلة الفاكرونباخ إليجاد معامل الثبات .4

 .MANOVAتحميل التباين األحادي  .5

 .MANOVAتحميل التباين المزدوج  .6

 

 

 

 

 

 عرض وهناقشت النتائج

 :عرض ومناقشة نتيجة الفرض االول 

 .تتميز أساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين بوالية الخرطوم باإليجابية: نص الفرض
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لمجتمع واحد لمعرفة السمة المميزة ألساليب معاممة األم واالب ( ت)يوضح إختبار  (6)جدول رقم 

 لألطفال الموىوبين

حجم  األبعاد

 العينة

المتوسط 

 الفرضي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

درجة 

 الحرية

القيمة 

 اإلحتمالية

 االستنتاج

يتميز أسموب األم  0.001 281 19.2 4.2 24.8 20 282  الرفض–التقبل 

 باإليجابية

يتميز األسموب  0.001 281 19.2 4.2 24.8 20 282  التسمط–التسامح 

 باإليجابية

يتميز األسموب  0.001 281 22.6 3.9 23.2 18 282  االىمال–الحماية 

 باإليجابية

يتميز األسموب األ  0.001 281 8.20 10.2 63.0 58 282 الدرجة الكمية

 باإليجابية

يتميز أسموب األب  0.001 281 23.0 3.4 20.6 16 282  الرفض–التقبل 

 باإليجابية

يتميز أسموب األب  0.001 281 22.6 3.9 23.2 18 282  التسمط–التسامح 

 باإليجابية

يتميز أسموب األب  0.001 281 23.0 3.4 20.6 16 282  االىمال–الحماية 

 باإليجابية

تتميز أساليب معاممة  0.001 281 8.10 9.7 54.7 50 282 الدرجة الكمية
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 األب اإليجابية

تتميز أساليب المعاممة الوالدية لدى األطفال الموىوبين باإليجابية من خالل مالحظة الباحثة لمجدول 

/ التسمط، الحماية / الرفض ، التسامح/ أعاله تالحظ الباحثة ومن خالل األبعاد التى تتمثل في التقبل 

 .لذلك جاءت النتيجة النيائية يتميز أسموب باإليجابية والتقبل. األىمال

التى أظيرت إحدى نتائجيا أن تعامل  (1999)نتيجة ىذه الدراسة إتفقت مع دراسة محاسن محمد حسن 

 .األم يتسم باإليجابية وىذا الفرض يتفق مع أفتراضتو الباحثة

لى أي مدى يمكن أن تؤثر في الفترة الزمنية  اتفق الباحثون عمى أىمية السنوات األولي في حياة الفرد وا 

عمى النمو النفسي لمفرد وأن بيئة الطفل في باكورة حياتو ال تخرج عن محيط الألسرة والبيت وأن اليدف 

األساسي لكل عممية تربوية ىو تييئة الظروف التى تمكن الطاقات الكامنة عن الطفل من التفتح 

 .وبما أن ألسرة ىى البيئة التى يتم فييا التفاعل بين األبناء والوالدين. والتحقق

وترى الباحثة أن أساليب المعاممة الموجبة ىى األساس من خالل النتيجة وىي سموك الوالدين المعتاد 

والمتكامل نسبيًا تجاه األبن بحيث يدرك من خاللو أن والديو يعامالنو معاممة طيبة ويمنحانو الحرية 

ويمبيان رغباتو في أغمب األحوال، فيدرك أنو محبوب من قبل والديو حبًا دائمًا وثابتًا، ىذا يشعره بالدفء 

 .األسري وىي تعين الطفل عمى النمو السوى في كل النواحي النفسية واإلجتماعية

كما ترى الباحثة أن إىتمام األم بابنيا نتاج طبيعي لحنان وعاطفة األم التى تكون لدوافع غريزية موجودة 

أصال من خالل الجدول أن ىناك ميل نحو التقبل من قبل األم وكذلك ىناك ميل لمتسامح وكذلك ميل 

 . لمحماية وكل ىذه نجد أن أي أم تتميز بيذه الجوانب وبإرتفاع تجاه طفميا أيا كان نوعة

 :عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاني

 .تتميز جودة الحياة لألطفال الموىوبين بوالية الخرطوم باإليجابية: نص الفرض
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لمجتمع واحد لمعرفة السمة المميزة لجودة الحياة لدى األطفال ( ت)يوضح اختبار  (7)جدول رقم 

 الموىوبين

المتوسط  حجم العينة

 الفرضي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

درجة 

 الحرية

القيمة 

 اإلحتمالية

 االستنتاج

يتميز جودة الحياة  0.001 281 7.07 12.6 75.3 70 282

 لمموىوبين باإليجابية

بمغت ( ت)وقيمة  (75.3)والوسط الحسابي بمغ  (70)تالحظ من الجدول أعاله أن الوسط الفرضي بمغ 

وىي قيمة  (0.05)وىي قيمة أقل من مستوى المعنوية  (0.001)وكانت القيمة اإلحتمالية ليا  (7.07)

 .دالو إحصائياً 

 .تتمير جودة الحياة لمموىوبين بوالية الخرطوم باإليجابية: نتيجة الفرض

تفقت ىذه النتيجة مع دراسة شعبان رضوان وعادل ىريري  ىذه النتيجة جاءت مطابقة الفتراض الباحث وا 

 .التى جاءت إحدى نتائجيا فييا أن جودة الحياة تتسم باإليجابية (2001)

يرة كومنس أن مفيوم جودة الحياة يشير إلى الصحة الجيدة أو السعادة أو تقدير الذات أو الرضا عن 

كما يرى كل من ليمان وجيناس أن جودة الحياة تتمثل في الشعور بالرضا . الحياة أو الصحة النفسية

 .واإلحساس بالرفاىية والمتعة في ظل الظروف التى يحياىا الفرد

وترى الباحثة أن الفرد حتى يحقق جودة حياة إيجابية ألبد أن تتضافر وتتوافر لدية مجموعة من العوامل 

مثل تحقيق الفرد لذاتو وكذلك إشباع الحاجات وىى كمكون أساس لجودة الحياة وكذلك الوقوف عمى 

 .معنى إيجابية الحياة
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وترى الباحثة جودة الحياة تتبع من رضاء الفرد عن بيئتو التى يعيش فييا من أفراد وطبيعة وكل 

المكونات وأيضا أن يكون لديو القدرة عمى التأقمم عمى البيئة الثقافية واإلجتماعية وأن يكون لديو إدراكات 

 .حسية في إمكانية التعايش والتوازن مع منظومة المجتمع الذي يعيش فيو

كما تشير الباحثة إلى أن جودة الحياة ىى مفيوم يستخدم لمتعبير عن رقي مستوى الخدمات المادية 

واإلجتماعية التى تقدم ألفراد المجتمع، وترى الباحثة أن جودة الحياة تعتبر حل لكل المشكالت المعيشية 

التى تواجو السكان أو األفراد كما يشير الباحثة إلى أن طبيعة اإلنسان إذا سيمت عميو ميمة الحياة 

 .المعيشية نجد أن نظرتو نحو الحياة ستكون إيجابية والعكس صحيح

 

 

 

 :عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثالث 

توجد عالقة إرتباطية بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة لمموىوبين بوالية الخرطوم : نص الفرض

 (معاممة األب )

 

 

 

يوضح إرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة لألطفال  (8)جدول رقم 

 (معامل االب )الموىوبين 

 االستنتاج القيمة االحتمالية قيمة االرتباط حجم العينة المتغيرات
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ال توجد عالقة إرتباطية  0.644 -0.026 282 الرفض- التقبل

 جودة الحياة بين المتغيرين

ال توجد عالقة إرتباطية  0.779 -0.016 282  التسمط–التسامح 

 جودة الحياة بين المتغيرين

ال توجد عالقة إرتباطية  0.653 -0.020 28 الحماية االىمال

 جودة الحياة بين المتغيرين

ال توجد عالقة إرتباطية  0.443 -0.043 282 أساليب المعاممة االب

 جودة الحياة بين المتغيرين

من خالل الجدول أعاله تالحظ الباحثة عمى حسب معاممة األب ال يوجد عالقة إرتباطية كل من التقبل 

 .والرفض في جودة الحياة وكذلك التسامح والتسمط في جودة الحياة وكذلك الحماية واالىمال

 .اذن نتيجة الفرض ىذه ال توجد عالقة إرتباطية بين جودة الحياة وأساليب المعاممة الوالدية

وىذه النتيجة جاءت عمى عكس ما إفترضتو الباحثة حيث إفترضت الباحثة ىذا اإلفتراض وكانت تتوقع 

فترضت الباحثة ىذا اإلفتراض ألنيا . أن تكون ىنالك عالقة بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة وا 

تري أن أساليب المعاممة الوالدية وخاصة من األب تؤثر بدورىا وتتأثر لجودة الحياة ألن األب ىو الذي 

يوفر الحياة السعيدة الكريمة وممموءة بالتسامح والتقبل والرفض لدى الطفل بالمنزل عميو من ىذا المنطمق 

 .إفترضت الباحثة ىذا اإلفتراض

وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أن األب أصبح ينجب األطفال وال ييتم بحاجاتيم الشخصية والنفسية 

 .واإلجتماعية من إحتياجات ضرورية
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وتعزي الباحثة ذلك أي ظروف الحياة الحالية التى أصبحت تمقي بظالليا عمى أفراد األسرة خاصة 

األطفال أكثرًا المتأثيرين بعدم وجود الحياة التى تعرضيا عمييم األسرة نسبة لضغوط اقتصادية 

جتماعية، لذلك جاءت النتيجة بعدم وجود عالقة إرتباطية بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة  .وا 

 :عرض ومناقشة نتيجة الفرض الرابع 

توجد عالقة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة : نص الفرض

 (معاممة األم )لألطفال الموىوبين 

يوضح إرتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة لألطفال  (9)جدول رقم 

 (معامل االم )الموىوبين 

 االستنتاج القيمة االحتمالية قيمة االرتباط حجم العينة المتغيرات

ال توجد عالقة إرتباطية  0.583 -0.033 282 الرفض- التقبل

 جودة الحياة بين المتغيرين

 –التسامح 

 التسمط

ال توجد عالقة إرتباطية  0.623 -0.029 282

 بين المتغيرين

 جودة الحياة

الحماية 

 االىمال

ال توجد عالقة إرتباطية  0.467 -0.041 28

 بين المتغيرين

 جودة الحياة

أساليب 

 المعاممة االب

ال توجد عالقة إرتباطية  0.584 -0.032 282

 بين المتغيرين
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 جودة الحياة

الرفض والتسامح والتسمط والحماية واإلىمال بعدم وجود / من خالل الجدول تالحظ الباحثة من التقبل 

إذن النتيجة جاءت بعدم عالقة .عالقة إرتباطية بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة بالنسبة لألم

ىذه النتيجة جاءت بعكس ما .إرتباطية بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة حسب معاممة األم

إفترضتو الباحثة حيث إفترضت الباحثة ىذا األفتراض وكانت تظن أن تكون ىنالك عالقة قوية جدًا بين 

أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة عمى حسب معاممة األم، ألن الباحثة كانت تعتقد أن األم بحنانيا 

وعطفيا عمى أطفاليا ىذا ومن خالل معاممتيا الغريزية لألطفال تقتقد الباحثة ىذا يؤثر تأثير مباشر عمى 

 .جودة حياة الطفل ويرتبط بو إرتباطًا وثيقاً 

وترى الباحثة أن ىذه النتيجة جاءت بناءًا عمى ظروف الحياة التى تمر بيا األم في اآلونو األخيرة من 

خالل ظروف وضغوطات الحياة اإلجتماعية واالقتصادية، حيث أصبحت المرأة تخرج لمعمل في وقت 

مبكر من الرجل وترجع في وقت متأخر ونجد األطفال يذىبون إلى المدرسة عندما يرحبون ال يجدون األم 

وال األب ويجدون المفتاح عن الجيران أو الدكان وىؤالء يعرفون بإطفال المفاتيح حيث نجدىم يفتقرون 

لمكثير من حنان وعطف وحياة جيدة حتي يبدعوا من خالليا لذلك جاءت النتيجة بعدم وجود عالقة 

 .ارتباطية بين أساليب المعاممة الوالدية وجودة الحياة

 :عرض ومناقشة نتيجة الفرض الخامس 

يوجد تفاعل بين العمر والنوع في اساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين بوالية : نص الفرض

 .الخرطوم

تحميل التباين اإلحادي لمعرفة الفروق في جودة الحياة لمموىوبين ( انوفا) يوضح إختبار  (10)جدول رقم 

 تبعًا لمتغير العمر
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مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 (ف)

القيمة 

 اإلحتمالية

 االستنتاج

ال توجد فروق في  0.742 0.337 116.3 2 232.6 بين مجموعات

جودة الحياة تبعا 

 لمتغير العمر

 344.7 279 96171.3 داخل مجموعات

    المجموع

وىي   (0.742)والقيمة اإلحتمالية ليا بمغت  (0.337)بمغت  (ف)يالحظ من الجدول أعاله أن قيمة 

 .ىي قيمة غير دالة إحصائياً  (0.05)قيمة أكبر من المستوى 

يالحظ من الجدول اعاله انو ليس ىنالك فروق في جودة الحياة لدى الموىوبين تبعا لمتغير العمر وىذا 

 .يختمف مع ما افترضتو الباحثة

تعزى الباحثة ىذه النتيجة الى خصائص ىذه الفئة فيم مجتمع يتمتع بقدر كبير من الخصائص المعرفية 

ًً عن االخرين وىذا يمكن ان يؤدي إلى عدم اختالفيم مع بعضيم  والسموكية والعقمية التى قد تختمف كثيرًا

البعض في جودة الحياة وفقًا لمسن العمرية لدييم فالتكوين النفسي والعقمي قد يزيد من ادراكيم لممواقف 

 .السموكية التى قد تؤدي جودة الحياة لدييم

فالعمر ال يؤثر كثيرًا عمى حياتيم االكاديمية وتفاعميم مع المجتمع فبالتالي قد تتشابو درجة ادراكيم لمحياة 

من حيث جودتيا او عدمو وىذه اشاره الى ان جودة الحياة لمطالب الموىوبين ليس ليا ارتباط بالسن 

 .العمرية لدييم وىذا ما توصمت اليو نتيجة ىذا البحث

 اهن النتائج
 .تتميز اساليب المعاممة الوالدية لالطفال الموىوبين بوالية الخرطوم بااليجابية .1

 .تتميز جودة الحياه لالطفال الموىوبين بوالية الخرطوم بااليجابية .2

 .ال توجد عالقة ارتباطية دالو بين اساليب المعاممة وجودة الحياة لدى االطفال الموىوبين .3
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 .ال يوجد تفاعل بين النوع والعمر في اساليب المعاممة الوالدية لدى االطفال الموىوبين .4

 :التوصياث

 :عمي ضوء نتائج البحث توصي الباحثة باالتي

عمي الوالدين تحسين معاممتيم وتقبل الموىوبين وتشجيعو ومراعاه عدم التذبذب في المعاممة عمي  .1

 .الموىوبين ودفعة الي األمام واعطاءه الحب والحنان واتباع الطرق الصحيحة المعاممة 

لفت نظر الوالدين عمي عدم التفرقة بين الذكور واالناث في المعاممة ومعاممتيم جميعيم عمي  .2

 .طريقة واحدة

عمي الوالدين تشجيع االبناء في شتي الصفوف التعميمية لكي يصدور ابناء لدييم دافعية الي  .3

 .االمام في مختمف الصفوف العمرية التي سيمرؤن بيا في حياتيم

 :المراجع

أصول الفكرالتربوي الحديث في اتجاه االسالم، دار الفكر ،  (1980)ابو العينين ، عمي خميل  .1

 .القاىرة

القدرات العقمية، القاىرة، مكتبة انجمو المصرية، القاىرة ، مكتبة االنجمو  (1996)ابو حطب، فؤاد  .2

 .المصرية

دار : القاىرة. 2ط. التقويم النفسي. (2003)أبو حطب، فؤاد؛ عثمان، سيد احمد؛ صادق،آمال .3

 .الشروق

 .مناىج البحث النفسي والتربوي، القاىرة، دار النشر لمجامعات (2004)ابو عالم ، رجاء محمود  .4

 .دار الفكر: عمان. الذكاء الوجداني أسسو وتطبيقاتو وتنميتو. (2007)السمادوني، السيد إبراىيم  .5

 .4، ط ( ب د)في مبادئ التربية  (1993)سيد، محمد التل ؛ وأحمد، أبو ىالل  .6
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نموذج تيذيب االخالق عند الغزالي ومقارنة بالعالج السموكي،  (1987)الشناوي، محمد محمود  .7

 .مكتبة التربية العربي

فقة القموب في ضوء القرآن والسنة، الجزء الثالث، مكتبة الممك فيد  (2011)الشناوي، محمد محمود  .8

 .الوطنية ، السعودية

فقة القموب في ضوء القرآن والسنة، الجزء الرابع، مكتبة الممك فيد  (2011)الشناوي، محمد محمود  .9

 .الوطنية ، السعودية

 .اعداد المراىقين لمقرن القادم (1995)صالح  .10

 .عالم الكتب: القاىرة. دراسات وبحوث في االبتكار. (1976)صبحي، سيد  .11

 .عمم النفس الديني ، القاىرة ، دار عالم المعرفة (1993)عبد العزيز ، رشاد  .12

 .عمم النفس الديني ، دار العالم لممعرفة ، القاىرة (1993)عبد العزيز ، رشاد  .13

 .سيكولوجية الدين والتدين البطاش لمنشر والتوزيع (2003)عبد الفتاح ، محمود  .14

تنمية القدرات والذكاء الوجداني، االمارات العربية، دار الكتاب  (2006)عبد اليادي ، محمد  .15

 .الجامعي

الذكاء العاطفي - تربويات المخ البشري نظرية الذكاءات المتعددة. (2003)عبد اليادي، محمد  .16

دار الفكر العربي لمطباعة والنشر : عمان . نظرية المناعة النفسية العصبية مدخل التحيز المتوازي

 . والتوزيع
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