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  :ةساردلا صخلم
كما يدركها التالميذ املوهوبون هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة 

، واستخدم فيها تالميذ مدارس املوهوبني بوالية اخلرطومالدميغرافية، وهي دراسة وصفية، طُبقت على  وعالقتها ببعض املتغريات
عينة عشوائية استمارة البيانات األساسية، ومقياس األسرة الداعمة لنمو املوهبة، حيث مت تطبيقهما على : الباحث أداتني مها

من املرحلة ) 198(، منهم %48.8مقابل % 51.2اث بنسبة إن) 165(ذكور و) 173(بواقع ) 338( حجمها طبقية بلغ
 (SPSS)وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية بواسطة برنامج  ،%41.4 بنسبةثانوي من ال) 140(و% 58.6، بنسبة ابتدائية

ن مبستوى مرتفع دال ووباملوه كما يدركها التالميذملوهبة نمو اسم البيئة األسرية الداعمة لتت: توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية
فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية  ، وال توجدمنخفض دالفيها ما عدا البيئة املادية فاملستوى  ،أبعادهاويف درجتها الكلية 

وتوجد  ،احلضراملوطن لصاحل فروق دالة تعزى ملتغري فيها توجد ، بينما النوعتعزى ملتغري ملوهبة املدركة وأبعادها نمو االداعمة ل
مع  )البيئة املادية، الوعي األسري، اإلثراء املعريف( واألبعاد ملوهبةنمو البيئة األسرية الداعمة لعالقة طردية دالة بني الدرجة الكلية ل

ة طرديتوجد عالقة ).املناخ االجتماعي، األساليب التربوية، املناخ النفسي(مع أبعاد عالقة بينما ال توجد مستوى تعليم الوالدين 
مع دالة عالقة عكسية و ستوى االقتصادي لألسرةمع متغري امل وأبعادهاملوهبة نمو البيئة األسرية الداعمة للدالة بني الدرجة الكلية 

  . حجم األسرةمتغري 
 Supporting  gift، دعم منو املوهبة Gift، املوهبةFamily environmentالبيئة األسرية : الكلمات املفتاحية

growth  التالميذ املوهوبني ، Gifted pupils   

Abstract 

This study aimed to exploring Level of the family environment supportive of 
the gift growth as perceived gifted pupils and its relationship with some 
demographic variables, and its descriptive study. applied on the pupils of the gifted 
schools in Khartoum state. The researcher application two tools: primary data form, 
supportive family environment for the gift growth  scale, and applied those tools on 
the stratified random sample size was (338, including (173) males and (165) females 
with percentages 51.2% versus 48.8%, and also including (198) from primary stage, 
(140) from Secondary stage, with percentage 58.6%  and 41.4% Respectively. And 
after processors collected data by the statistical program (SPSS) study found the 
following results: The supportive family environment for the gift growth as 
Perceived by gifted pupils a statistically significant increase in the total degree and 
most its dimensions, , Except the physical environment it's level statistically 
significant low, Also showed they is no statistically significant differences exist on 
the Supportive environment and it's dimensions attributed to the variable gender, 
while there is significant differences attributed the original habitat in favor of urban. 
And also there was significant positive correlation between the overall degree and 
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the dimensions (physical environment, family awareness, enrichment knowledge), 
and the parents education, while no statistically significant correlation with 
dimensions (social climate, pedagogical methods, psychological climate). and there 
was significant positive correlation between the overall degree and it's dimensions 
and variable family economic level, while it's correlation with variable family size is 
negative significant. These results were discussed and study was concluded by 
recommendations based result. 

  
  قدمةامل

م واليت أشار فيها إىل دور 1892ترجع بدايات اهتمام الغرب بدراسة املتفوقني عقلياً إىل دراسات جالتون يف العام   
مثّل االهتمام باملوهبة واملوهوبني واإلبداع واملبدعني وقد ).  6 :2002صادق،  الشربيين؛(العوامل الوراثية يف التفوق واملوهبة 

تفوقاً  فحققتي احلضاري الذي التزمت به الدول الصناعية الكربى ق واملتفوقني مدخالً هاماً وأساسياً من مداخل الترقّوالتفو
انتقلت البشرية  بفضل جهود املوهوبني وعطائهم الفكريو باهراً يف كافة ااالت التكنولوجية والفنون اإلبداعية املختلفة،

م والرفاه، فانتظمت ا ثورات وقد أدركت هذا السر العديد من الدول الناهضة والساعية إىل التقد. بأسرها إىل حياة أفضل
. واهب ورعايتهاتأسيسية ملشروعات وطنية للكشف عن موهوبيها والعمل وفق برامج كربى تعمل على تنمية وتطوير تلك امل

الدول املتقدمة، كانت وما زالت أكثر من غريها إدراكاً ألمهية التفوق العقلي واملوهبة واإلبداع واإلبتكارية ورعايتها لدى "فـ
وأصبحت رعاية اتمع ألبنائه من املتفوقني من الدالئل اجلوهرية على مدى تقدم اتمعات . األبناء منذ طفولتهم

شهد العقد األخري من القرن العشرين حركة واسعة تدعو إىل تنشيط "ولذا فقد ). 5: 2002ين؛ صادق، الشربي"(ونضجها
  ).7: 1992صبحي، (االهتمام باملوهوبني واملبدعني، وتركز على ضرورة الكشف عنهم وتشخيصهم يف سن مبكرة 

توفريها لالحتياجات دورها يف من جانب آخر وعلى الرغم من أمهية األسرة يف محاية الطفل ويئة البيئة املناسبة لنموه، و 
وأثرها يف بنـاء فلسـفة    ،يف صياغة شخصيته وتكوين معامل توجهاته ومفاهيمه حنو ذاته وحنو العامل احمليطواملادية والنفسية له، 

مل تكن آخذة يف احلسبان ضـرورة   خالل عمليات وآليات عديدة، إال أن إدارة عملية تنشئة الطفل مااحلياة وأسلوا لديه من 
د أمناط الـتفكري ذات  ئن ذلك من شأنه أن يإف ،ستقاللية والبعد عن األساليب القامعة يف تربية األبناءإتاحة شيء من احلرية واإل
أطفاهلا والفروق الفردية  من وقت مبكر خصائصتدرك التربوي املرتفع عي ن األسر ذات الوإوعليه ف .الصلة باملوهبة واإلبداع

وتسعى لتنميتها وفق رؤية واعيـة مدركـة    بقدرامالفروق، وتعترف اخلصائص و بينهم، وتعمل على تنمية قدرام وفق تلك
ى يف منو أن لألسرة القدح املعلّ ساسعلى أداعمة لنمو املوهبة  أسريةتوفر بيئة إىل جممالً تسعى ، وونوعها تلك القدرات حلجم

 ؛,1985Bloom(تـورانس  وبلوم مثل ده العديد من العلماء من خالل البحوث والدراسات وهذا ما أكّ ،املوهبة وتطورها
1962Torrance, ( املذكوران يف)2003، موسى( ، وبروكسBrooks  املذكور يف) ،55: 2002الشربيين؛ صادق (

ن البحث يف جمال البيئة األسرية مـن  إوعلى هذا ف .يف ذلك قد يؤدي إىل احنراف املوهوب وضياعهالذي يرى أن فشل األسرة 
القصوى فعليها تقوم النهضة وتتقـدم األمـم،    األمهيةيصبح من البحوث ذات حيث مساعدا وتيسريها ودعمها لنمو املوهبة 
   .بالصورة املثلى وعلى ضوء خمرجاا تتم رعاية وتنمية املواهب
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    :أهداف البحث 1.1
  :البحث إىل حتقيق ما يأيتهذا يهدف 

• املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةة للبيئة األسرية الداعمة لنمو معرفة السمة العامة املميز. 
 نـوع ال(اليت تعـزى ملـتغريات    املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةالكشف عن الفروق يف البيئة األسرية الداعمة لنمو  •

 ).حضر /أنثي، املوطن األصلي ريف/ذكر
، الوالـدين مستوى تعلـيم  : (واملتغريات املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةمعرفة العالقة بني البيئة األسرية الداعمة لنمو  •

 ).حجم األسرةاملستوى االقتصادي، 
  :مشكلة البحث 1. 2

  :التسآؤالت اآلتيةل مشكلة البحث يف احلصول على إجابات عن تتمثّ 
• ؟ املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةة للبيئة األسرية الداعمة لنمو ما هي السمة العامة املميز. 
نـوع الطفـل   (تعزى ملـتغريات   املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةهل توجد فروق يف البيئة األسرية الداعمة لنمو  •

 .؟) حضر/املوطن األصلي ريف، أنثي/ذكر
تعليم الوالدين، :(واملتغريات  املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةهل توجد عالقة بني البيئة األسرية الداعمة لنمو  •

  ..)واملستوى االقتصادي لألسرة، حجم األسرة
  :فروض البحث: ثانياً 1. 3
  .املوهوبني حسب إدراكهم مبستوى مرتفع بدرجة دالة  التالميذتتسم البيئة األسرية الداعمة لنمو ملوهبة  .1
 وأبعادها تعزى ملتغري النوع املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةتوجد فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة لنمو  .2

  .لصاحل الذكور
 تعزى ملتغري املوطن األصلي املوهوبني التالميذ حسب إدراك املوهبةتوجد فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة لنمو  .3

  .لصاحل احلضر
ملوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون وتعليم نمو اتوجد عالقة طردية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية الداعمة ل .4

   .الوالدين
هبة كما يدركها التالميذ املوهوبون واملستوى ملونمو اتوجد عالقة طردية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية الداعمة ل .5

  .االقتصادي لألسرة
حجم وملوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون نمو اتوجد عالقة عكسية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية الداعمة ل .6

 .األسرة
  :أمهية البحث 1. 4

 :التطبيقية، ترجع إىل اجلوانب التالية يكتسب هذا البحث حسب رأي الباحث قدراً من األمهية النظرية و
  : األمهية النظرية/ أ

ل فالتربية األسرية امليسرة لنمو املوهبة متثّ ،األسرة وطبيعة مناخها العام يف شحذ وحتفيز القدرات اإلبداعيةدور أمهية  •
بالغة يف صياغة الشخصية ملا ملؤسسة األسرة من أمهية وذلك  ،رعاية املوهوبنيلمشروع أي األساس الذي يقف عليه 
بلغ على الطفل املوهوب أن أثرها سيكون إوبالتايل ف ،وتنميتها معرفياً وصيانتها نفسياً اإلنسانية وتنشئتها اجتماعياً
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خلصوصية خصائصه ومساته، والحتياجه ألساليب معاملة خاصة وتنشئة خمتلفة تراعي موهبته وتدرك خصوصية حالته، 
 ،,Meyers ؛ مريسPollins, ،1983؛ فولنس Dollinger، 2007دولنجر، (دراسات هذا ما تؤكده و

 ؛ العلي،Sidney and Volker ، 2003  ، سدين وفولكر؛ Friedman, ،1994 ؛ فردمان2005
؛ ميشيل 1995؛ محاد، 1991النجار،  ؛1989عوض، ( ودراسات) 1983موسى (تؤكده دراسة ، و)1993

Michael ،1981 ،؛ ماريMary 1996ورانس ومسيث؛ لLawarence & Smith  ،1990 ،؛ كورا
Cora ،1983 ؛ كارلCarl،1981 ( الواردة يف)على ذلك يصبح البحث يف مدى دعم ، )2003 ،موسى

، السيما أنه مل جيد يف جمال دراسات املوهبة واإلبداع من األمهية مبكاناألسرة للموهبة من خالل إدراك املوهوبني جمال 
 ,Chan & Chan(شان شان و دراسات اإلبداع واملوهبة االهتمام الكايف، وهذا ما يؤكدههذا الفرع من 

ثرياً ما يهمل من قبل الباحثني وصانعي السياسات يف تعاملهم مع التجارب كهذا البعد حيث يريا إن  )2005
  .)2007(باظة  خصوصاً يف البيئات العربية كما تشري .اإلبداعية لألطفال

ألطفال نمو موهبة االبيئات األسرية لدعم التربويني املعنيني برعاية املوهوبني حبقائق علمية عن واقع تزويد احلاجة ل •
نظراً  ،النقص يف مشروعات رعاية املوهوبني ، األمر الذي يسديف صياغتها وحتديدهااملوهوبني واملتغريات اليت تسهم 

مة يف إطار ذلك لن تأيت أكلها كما جيب ما مل تقابلها بيئة قدإىل أن البيئة املدرسية املخصصة لرعايتهم والربامج امل
  .أسرية داعمة للموهبة ومنسجمة مع فلسفة وبرامج مشروعات رعاية املوهوبني

 :األمهية التطبيقية/ ب
 ل األساس العلمي ملتخذي القرار يف ااالت املختلفة ذات الصلةاملعلومات اليت ميكن أن متثّ البحث ار هذوفّيقد  •

باملوهوبني والعاديني، مما تفيد يف دعم مشروعات الرعاية الشاملة للتالميذ أسس املمارسة التربوية اخلاصة  بتطوير
  .املوهوبني 

قد ال تستطيع الكثري من ف، اسر املوهوبني يف رعاية وتنمية املوهبة لدى أطفاهلأقد تسهم هذه الدراسة يف تفعيل دور  •
وبالتايل إن مدها بتقييم عن وضعها قد يسهم يف .من حيث مستوى دعمها لطفلها املوهوباألسر تقييم بيئتها األسرية 

 .تعديل مسار اليت تفتقر للبيئة االجيابية، أو تعزيز وضعية اليت تتسم مبستوى مرتفع يف ذلك
اليت يزمع الباحث  البحثية ةمن األدا بتربية املوهوب وتنمية موهبته املؤسسات واجلهات ذات االهتمام تستفيدميكن أن  •

  .تطويرها وضبطها وحتقيق صدقها وثباا واملتمثلة يف مقياس البيئة األسرة الداعمة لنمو املوهبة
  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة 1.  5
  :البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة/ أ 

ن أساليب التنشئة يدركه املوهوب واملتضم املناخ العام السائد يف األسرة الذي" أاعلى فها الباحث عري :تعريف اصطالحي
عة من قبل الوالدين خصوصاً وأفراد األسرة عموماً، كما تشمل الوعي باملوهبة وإدراكها وتلبية متطلبات واملعاملة السوية املتب

ماعي العام املريح واملشجع على منو املتطلبات املادية واحملفّزات العقلية واملثريات املعرفية، واجلو النفسي واالجت املتمثّلة يفتربيتها 
  ".  املوهبة وتطورها
  .  املوهوبون الذين ميثلون جمتمع الدراسة التالميذويقصد ا البيئة األسرية اليت يعيش فيها  :تعريف إجرائي
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  :املوهوب /ب
هو الشخص الذي حيقق : بأنه املوهوب والذي يعرف) 20: 1992(ىن الباحث تعريف تيسري صبحي يتب :تعريف اصطالحي

ل السمات العقلية والشخصية اليت أداءاً متميزاً مقارنة مع أداء أفراد جمموعته العمرية يف بعد أو أكثر من األبعاد الرئيسية اليت متثّ
  : هيويتميز ا املوهوب عن غريه، 

القدرة على . 4التحصيل األكادميي الرفيع . 3               القدرة اإلبداعية العالية  . 2القدرة العقلية العالية                . 1
  .  املهارات اللغوية، املهارات الفنية، واملهارات الرياضية: القيام مبهارات متميزة تعكس مواهب متميزة، مثل

  .القدرة على املثابرة وااللتزام إىل جانب الدافعية العالية واملرونة واالستقالل يف التفكري. 5
الذي مت تشخيصه من قبل إدارة املوهوبني بوالية اخلرطوم  التلميذهو ":بأنه إجرائياً  املوهوبالباحث  فيعر :أجرائي تعريف

  ".ا إحلاقه بإحدى املدارس اليت تتبع هل متّ لديهم، ومن مثّ املعتمدةبواسطة إجراءات تشخيص املوهوبني 
  : حدود الدراسة 1.  6

حتدإدارة املوهوبني بوزارة التربية والتعليم بوالية  املصنفني من قبلياً بالتالميذ املوهوبني دت هذه الدراسة جمتمع
يف املرحليتني األساس ) اخلرطوم، ام درمان، اخلرطوم حبري(اخلرطوم، وامللحقني مبدارسها الست يف مدن اخلرطوم الكربى 

 .م 2011/2012وقد مت أجراؤه يف العام الدراسي . والثانوية
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة . 2
  

  :تعريف ومفهوم املوهوبة 2.1
مثّل تعريف املوهبة واملوهوبني نقطة جدلٍ واختالف بني العلماء واملختصني، وهو يف ذلك شأنه شأن الكـثري مـن   

ني يف اتمـع؛  حتديد نسـبة املوهـوب  : املصطلحات النفسية، األمر الذي انعكس على جوانب عديدة يف دراسات املوهبة مثل
ويعترب مصدر هذا التباين هو املسـرية التارخييـة   . واألساليب املتبعة يف الكشف عنهم؛ وطرق رعايتهم والتعامل معهم وغريها

أو  Giftednessيف النصف الثاين من القرن العشرين استخدم مصطلح املوهوبة " لدراسة املوهبة واليت بدأت منذ أمد بعيد، ف
للتعبري عن التفوق واملتفوقني، وقد سبق واستخدم كمرادف للذكاء ولإلبداع وللتفوق يف ضـروب الفـن    Giftedاملوهوب 

وعلى الرغم من تعدد االتجاهات اليت سار فيها تعريف املوهبة، إال أن هناك مساران هامان يعتربان األكثـر  . واملواهب اخلاصة
املوهبة جيب أن يكون من خالل معيار الذكاء املرتفع وبوصفه املعيار الرئيسي التيار الذي يرى أن تعريف : بروزاً  يف ذلك مها

الذي   (Holling Worth & Terman,1952)هولنج ورث، وتريمانوالوحيد وميثّل التيار الكالسيكي ومن أنصاره 
اعتـرب  حيث بارات الذكاء، اليت تقيسها اخت  General Intellectual ability العامة على القدرة العقليةيف تعريفه ز ركّ
أما التيار الثاين فهـو التيـار   ). 59: 1989الروسان، ( هي احلد الفاصل بني الطفل املوهوب والعادي )140( الذكاء نسبة

األحدث واألكثر قبوالً وهو الذي يعتمد الذكاء املرتفع باإلضافة إىل التميز يف قدرات أخرى كمعايري حتدد وجود املوهبة، ومن 
قانون التربية املدجمة "عتمد ضمن الذي ا) 1981(تلك التعريفات جند تعريف القانون العام يف الواليات املتحدة األمريكية لعام 

أولئك األفراد الذين يقومون بأنشطة وأداءات تعكس قدرام الذّهنية العاليـة  :" تعريف املوهوبني على أم " والسلوك احلسن
م ذه األنشطة وتتسم باإلبداع، وقد تكون تلك األنشطة أو االداءات ذهنية أو فنية، أو أعماالً قيادية، أو أكادميية دراسية، وللقيا
اجلاسـم،  "(واالداءات ينبغي توافر شروط وتسهيالت، وخدمات، وأنشطة مساعدة قد ال تستطيع توفريها املـدارس العاديـة   
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: 2010عبد احلميـد،  (م املذكور يف 2004ومياثل هذا التعريف التعريف الفيدرايل احلكومي األمريكي لعام ). 53: 1997
ة هي مصطلح ينطبق على األطفال والشباب الذين يظهرون دالئل على وجود إمكانيـة أداء  إن املوهب:" والذي يتضمن ) 18

مرتفع يف اجلوانب العقلية املعرفية واإلبداعية والفنية أو القيادية، أو أم يكشفون عن أداء متميز يف بعض ااالت األكادمييـة  
وأنشطة ال يتم تقدميها إليهم يف العادة أثناء النشـاط املدرسـي   وهم أيضاً األطفال والشباب الذين يتطلبون خدمات . النوعية

ومن تلك التعريفات أيضـاً تعريـف   ". العادي، وتكون هذه اخلدمات واألنشطة من أجل تطوير قدرام املتميزة سالفة الذكر
فيليـب  وتعريف ). 18: 1992صبحي، (املذكوران يف ) Renzulli، 1977(ورونزويل ) Ogilvie، 1973(أوليفيه 

هو الذي يتمتع مبستوى : "والذين يعرفون الطفل املوهوب أو املتفوق عقلياً بأنه) Vernon et al, 1977(فرينون وآخرون 
وهو نوع من التعريفات يعترب ".من حيث الذكاء العام أو يف جمال أو أكثر من ااالت اخلاصة outstandingممتاز أو خارق 

 ,Heward & Orlansky(صية أخرى، وكذلك تعريف كلٍ من هيوارد وأورالنسكي الذكاء خاصية مثلها مثل أي خا
نوعية متميزة من األطفال ميتلكون قدرة فائقة على األداء املرتفع يف جماالت :" اللذان يعرفان األطفال املوهوبني بأم ) 1980

: 2001سليمان وأمحـد،  (لفنون والقيادة االجتماعيةخمتلفة كاال العقلي وجمال االبتكار، وجمال التحصيل األكادميي وجمال ا
واجلدير بالذكر أنه وضمن تعريفات هذا التيار هناك تعريفات تناولت مسألة ظهور املوهبة يف صـورة أداء أو كوـا   ). 14

ي والـذ ) 55: 2002الشربيين؛ صادق، (املذكور يف  ,Greenlaw) ت.د( استعداداً كامناً ومنها جند تعريف جرين الو 
هم األطفال الذين يتميزون يف أحد القدرات التالية أو بعضها يف شكل اجناز ظاهر أو :" -أي األطفال املوهوبني -يشري إىل أم 

  : استعداد حمتمل، والقدرات هي
  التفكري اإلبتكاري .3االستعداد األكادميي اخلاص           .2القدرة العقلية العامة           .1
  حركية لألداء الدقيق  –القدرة النفس .6املهارات الفنية                        . 5القدرة على القيادة             .4

ونالحظ أن هذا التعريف اشترط وجود خصائص مماثلة للتعريفات السابقة، ولكنه أكّد على أا قد تكون ظاهرة أو       
والذي يشري إىل وجوب توافر ) 18: 1992صبحي، (املذكور يف )  ,Arietiت.د( كامنة، وهو يف هذا يشابه تعريف ارييت

التفوق الذي يعرب عنه باألداء املتميز أو اإلنتاج وخاصة يف : ثالث خصائص للطفل حىت ميكن اعتباره موهوباً أو متفوقاً وهي
األجزاء معاً لتكون الكّل متضمنة تفكرياً أصيالً، جمال الفنون، واإلبداع كما يعبر عنه بالتفكري التباعدي أو التركييب ووضع 

ونالحظ أنه ركّز على . باإلضافة إىل القابلية اليت تتضمن إمكانية االستفادة من التدريس واليت ترتبط بالسلوك الذكي
يف متييزه ) 52: 2002سليمان، (وقد سار على هذا النهج السر أمحد سليمان . االستعدادات باإلضافة إىل األداء املتميز الظاهر

املوهبة هي أساس بينما التفوق هو نتاج، أي أن التفوق ينطوي على موهبة وليس العكس، بني املوهبة والتفوق حيث يرى أن 
فاملتفوق البد أن يكون موهوباً وليس كل موهوب متفوقاً، واملوهبة ال ميكن أن تقود إىل تفوق إال إذا توفرت عدة شروط 

مفهوم نفسي افتراضي يدلّ على الطاقات والقدرات الكامنة لدى "لى هذا فإنه حيدد تعريفه للموهبة بأاوع. شخصية وبيئة
  :واليت ترتبط باألداء املتميز ـ إذا توفرت الظروف ـ وتتضمن املوهبة أحد أو بعض أو مجيع العناصر التالية. الفرد
  .  االستعداد العايل للتعلم. 3.           ز يف القدرات اخلاصةالتمي. 2.                           الذكاء املرتفع.1
  .التفكري اإلبتكاري. 5.             السمات السلوكية املميزة. 4 
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  :خصائص املوهوبني 2. 2
يتميز املوهوب بعدد من اخلصائص والسمات اليت متيزه عن غريه ممن هم يف سنه وثقافته، واليت تعترب من املؤشرات 

الة على موهبته، ومعياراً معتمداً من معايري تشخيصها لدى الكثري من العلماء، لذا فقد سعوا إىل إعداد قوائم خبصائص الد
ومن بني تلك القوائم قائمة اجلمعية القومية لألطفال املوهوبني بالواليات . املوهوب اُشتق من بعضها مقاييساً للكشف عنهم

اليت الواردة يف )  National Association OF Gifted Children NAGC, 2003(املتحدة األمريكية 
يظهر قدرة فائقة على التفكري، : واليت تضمنت حزمة من اخلصائص تتوفر يف املوهوب أمهها أنه) 154 -152: 2005حممد، (

ه قدرة متميزة على إدراك وقدرة متميزة على تناول األفكار املختلفة والوصول إىل تعميم من خالل حقائق خاصة أو معينة، ولدي
العالقات الدقيقة بني األشياء وحلّ املشكالت وطرح األسئلة البحثية املتنوعة والقدرة على التركيز؛ ولديه مستوى ثابت من 
الفضول وحب االستطالع؛ كما يبدي اهتماماً غري عادي كماً نوعاً وسابقاً لسنه بطبيعة البشر والكون؛ كما يعمل على تنمية 

ير واحد أو أكثر من االهتمامات ويتعمق فيه؛ كذلك يبدي متيزاً واضحاً كماً وكيفاً فيما يتعلّق باملفردات اللّغوية والشفوية وتطو
واملكتوبة، ويهتم من هذا املنطّلق باملعىن الدقيق للكلمات واستخداماا املختلفة؛ كما أنه يقرأ بنهم ويكون باستطاعته أن 

ختلفة اليت يقرأها حىت لو جتاوزت يف مستواها عمره الزمين وصفه الدراسي؛ ويتعلّم بسهولة ويسر يستوعب املوضوعات امل
وبشكل أسرع من أقرانه يف مجاعته الثقافية؛ كما أنه بإمكانه أن يسترجع بسهولة ما يكون قد تعلّمه متضمناً التفاصيل الدقيقة، 

عليها املوضوع املستهدف؛ ويتسم ببصرية ثاقبة يف املسائل الرياضية املختلفة اليت واملفاهيم املختلفة، واألسس واملبادئ اليت يركّز 
تتطلب التفكري املتعمق؛ ويستوعب املفاهيم الرياضية بسرعة؛ ويبدي مستوى مرتفعاً من القدرة اإلبتكارية أو التعبري اخليايل يف 

كذلك يبدي مستوى مرتفعاً من احلساسية للرباعة يف اإليقاع، موضوعات خمتلفة كاملوسيقى، أو الفن، أو الرقص، أو الدراما؛ و
واحلركة أو التعبري احلركي، والسيطرة على جسمه وتوازنه؛ ويظهراً قدراً بارزاً ومتميزاً من املسئولية عن أدائه يف الفصل إىل 

د إثارة ومتعة يف التحدي العقلي؛ ويقوم جانب االستقاللية يف مثل هذا األداء؛ ويضع لنفسه معايري مرتفعة، ويلتزم ا، حيث جي
رفية؛ بالتقييم املستمر والنقد الذايت ملا يبذله من جهود يف هذا الصدد؛ ويتسم باملبادأة واألصالة يف أعماله ذات الصبغة العقلية واملع

كما أنه يالحظ ما يدور حوله ويبدي مرونة يف تفكريه فينظر إىل املشكلة الواحدة من خالل عدد من الزوايا ووجهات النظر؛ 
جيداً، ويبدي استجابةً عاليةً لألفكار اجلديدة اليت يتعرض هلا؛ وقدراً كبرياً من التوازن االجتماعي والقدرة على التواصل مع 

، 1968(ومن بني العلماء الذي قدموا وصفاً لسمات املوهوب جند الريد ". الراشدين؛ كما يظهراً قدراً كبرياً من البشاشة
Larid (ا اإلستراتيجيةالعربية للموهبة واإلبداع  الذي قام بتحديد عشر مسات تتصل بالذكاء لدى املوهوبني أورد)2009( 

لديهم القدرة على التعميم؛ وغالباً ما يوجهون النقد : وتتمثّل تلك اخلصائص يف أهم) 17: 1992صبحي، (الواردة لدى 
وضوعية وصدق؛ وأم يتميزون بسرعة احلركة والنشاط املستمر، وبالتقييم العايل للوقت؛ ألنفسهم وزمالئهم وأم ينقدون مب

ولديهم حساسية عالية وحساً مرهفاً؛ وحني يناقشون تتسم أسئلتهم بالدقة واألمهية، كما أنه لديهم ميل إىل التهام املعرفة فيظهر 
عالية من اليقظة واالنتباه؛ وقد مييلون إىل سلوك الدروب السهلة اهتمامهم بالقراءة يف مراحل عمرية مبكرة؛ ويبدون درجة 

وتشري . وجتنب السبل اليت تعتريها العقبات؛ بل أن بعض هم يعانون من تدني مستوى حتصيلهم الدراسي بفعل الظروف احمليطة
الثقة بالنفس، وحتمل : هي ن أهم اخلصائص االنفعالية اليت وردت يف أغلب الدراساتإىل أ) 55: 1999(حداد والسرور 

املسئولية، واملثابرة، واالكتفاء الذايت، واالعتماد على النفس، واملغامرة، واحلماس، واحلساسية االجتماعية واجلمالية، وسهولة 
ملعايري املوهبة وفقاً  تناولتها مصنفةً هلمعدة مسات ) 54: 1997(وتورد اجلاسم  .واالنطواءف مع املواقف اجلديدة، والعزلة التكي

فتناولت اخلصائص املرتبطة بالقدرة العقلية العامة،  )1972(التعريف الذي اعتمدته وزارة التربية األمريكية  اليت استند عليها
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فت بعض السمات حتت حمور اإلبداع والتفكري املنتج، وفئة رابعة ، مث صن)الرياضيات(واملرتبطة باالستعدادات األكادميية اخلاصة 
  . القدرة القيادية، مث خامسة حتت حمور الفنون البصرية واألدائية، والفئة األخرية حتت مصنف القدرات النفس ــ حركية حتت

  :خصائص سلبية لدى املوهوب
على الرغم من متّيز املوهوب بكثري من اخلصائص والسمات اإلجيابية، إال أن بعض تلك املميزات قد تنعكس سلباً على 

العمر العقلي  وجود فجوة بنيحال تفاعلها مع اتمع احمليط، فاالستجابات غري املتوقعة وغري املعتادة الناجتة عن حياة املوهوب 
تصعب عملية تواصلهم السليم مع الكبار واألنداد على السواء،  املواكبة بني املهارات االجتماعية واجلسدية ، وعدموالعمر الزمين

كما أن هناك خصائص السلبية اليت ). 363: 2004واليز، باملعايطة وال(الفصل الدراسي داخلفهم عدم تكيوتؤدي كذلك إىل 
حيث أفادت بـأم  ) ,1922Holnjuorth(يتسم ا باملوهوب حبسب طبيعة املوهبة ومنها ما أكدته دراسة هولنجوورث 

ات املدرسية، وقد جيدون صعوبات يف تكوين يواجهون صعوبات يف التكيف وعدم القدرة على حتمل اخلطأ، ويأنفون من الواجب
لياس ، وتوافقها إ)63: 2001سليمان وأمحد ،(صداقات وقد يثريون مشكالت فلسفية عميقة، ال تتفق مع مستويات أعمارهم 

إىل أم يعانون من  على وجود تلك اخلصائص السلبية، وتورد بعضها من خالل دراسة أجرا عن مشكالم فتشري) 1994(
عدم وجـود إمكانيـات   : منها هي نونالنشاط وأوقات الفراغ، وأن أهم املشكالت اليت يعا ومشكالت ،شكالت االنفعاليةامل

ملمارسة األنشطة واهلوايات يف املدرسة، واحلساسية والعصبية الشديدة، والشعور بامللل وفقدان احلماسة للدراسة، والشعور بأن 
وعلى كلٍ فهناك الكثري من اخلصائص السـلبية   .ز املعلمنيلب منه أكثر مما يستطيع، وحتيحتصيله أقل من قدراته، وأن أسرته تط

اليت يتسم ا املوهوبون واليت إذا مل تتفهما األسرة واملدرسة واتمع احمليط وحتسن التعامل معها بوعي وإدراك عميق ميكـن ان  
  .تقود إىل مشكالت كبرية أقلّها ضياع املوهبة

  :ات املوهبةحمدد.  2. 3
يف حتديد املوهبة، فاملوهبة شأا شأن الكثري من اخلصائص اإلنسانية ختضع املختلفة تتضافر وتتفاعل العديد من العوامل 

ا يف أساسها استعداد فطري حمكوم بالعوامل الوراثية  .ر وحتكمها قواعد الفروق الفرديةلعوامل التغيفهي وعلى الرغم من أ
، قطامي، صبحي( نتاج التفاعل الديناميكي بني العوامل الوراثية والعوامل البيئية "، إال أا يف الواقع)183: 2007العبديل، (

وبذلك تصبح املوهبة نتاج التفاعل الديناميكي بني الوراثة والبيئة فهي استعداد وراثي تطوره البيئة وتنميه أو  ).12: 1992
الباحث على بعض اخلصائص الشخصية األخرى ذات الصلة باملوهبة فهي ايضاً  وينسحب هذا القول يف نظر. تقمعه وحتبطه

 ,Gagne(ويشري جانيه . نتاج ذاك التفاعل وبالتايل يتسع نطاق ذاك التفاعل ليشمل كل العوامل الذاتية املرتبطة بتحديد املوهبة
وإظهارها وحتقيقها يف ) تفوق(إىل أداء متميز  )املواهب(إن حتول االستعدادات الفطرية ) 2006(املذكور يف القريطي ) 1993

جمال نشاط أو أكثر، يتم من خالل استثمار الفرد الستعداداته يف التمكّن من املعلومات واملهارات اخلاصة ذا اال، وهناك 
قسم إىل جمموعتني اموعة حمفّزات شخصية وتن: أوالً: أربعة من العوامل الوسيطة أو احملفّزات تعلب دوراً بارزاً يف ذلك وتشمل

األوىل هي خصائص الشخصية والدافعية، واموعة الثانية احملفّزات البيئية وتشمل البيئة االجتماعية، والبيئة املادية احمليطة، 
وميكن يف . رسةالتعلّم والتدريب واملما: عوامل الصدفة واحلظ، ورابعاً: وأشكال التدخل التربوي املتاحة، والوقائع اهلامة، وثالثاً

الذي  )26 -25: 2001أمحد، و سليمان(املذكور يف )  ,Tannenbaumت. د(هذا الصدد اإلشارة إىل مقترح تانيبيوم 
القدرة العقلية العالية واليت تعبر عن : حدد فيه ضرورة توافر مخسة عوامل ميكن أن تساهم يف حتديد املوهوبني وجناحهم وهي

خلاصة، وتعرف بأا التفوق الذي يؤدي إىل أداء متميز ومنتج مثل القدرة املوسيقية أو االختراعية، العامل العام، مث القدرة ا
العوامل غري الذكائية مثل اإلرادة والرغبة يف القيام بتضحيات من اجل االجناز، باإلضافة إىل العوامل البيئية مثل البيئة األسرية 
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فرد على زيادة إمكاناته، وأخرياً عوامل الصدفة، وهي الظروف احلياتية غري املتنبأ ا، واملدرسية واتمعي اليت تشجع وحتفز ال
وعلى هذا ميكن القول إن املوهبة يف حمصلتها النهائية تكون نتاج لتفاعل ما سبق . واليت تعرب عن الفرص املتاحة لألداء املتفوق

 ,Renzulli(لصعيد الداخلي للفرد، ويرى يف ذلك رونزويل اإلشارة إليه، كما ميكن األخذ يف االعتبار حتديدها على ا
أن املوهبة حصيلة التفاعل بني ثالثة خصائص هي قدرة عقلية عامة ) 38: 2001سليمان وأمحد، (املذكور ايضاً يف ) 1978

رز حمددات مستوى وعلى كلٍ فإن من أب. فوق املتوسط، ومستوى عايل من االلتزام يف أداء مهمة ما، ومستوى عايل من اإلبداع
وتعترب البيئة األسرية هي األهم من بني البيئات اليت يعيش فيها املوهوب فالظروف األسرية . املوهبة ومدى منائها هي البيئة احمليطة

  . التربوية واالجتماعية والنفسية واملادية هلا األثر الواضح يف صياغة املوهبة وتطويرها
  : للموهبةاألسرية يف دعم  دور البيئة 2.  4

متثّل البيئة األسرية عامالً هاماً من العوامل احملددة لنمو املوهبة وتطورها، وهي الالعب األهم يف نقل املوهبة من طور 
من خالل ) et al, 1987)  Paula ,يؤكد باوالكما سرة وخصائصها الكمون إىل االجناز الفعلي واإلبداع املشاهد، فلأل

حتقيقهم لالجنازات، وقد ومساعدم على قني مهية يف تنمية أفرادها املوهوبني واملتفوبالغ األيات دور استعراضه للعديد من األدب
اخلصائص اهليكلية الدميغرافية، واملناخ األسري أو البيئة  :منها اليت ترتبط بتنمية املوهبة بعض اجلوانب األسريةمن ذلك د حد

 حتددكما أكد كذلك أن املتغريات املتعلقة باملناخ األسري  .اليت سنها اآلباء واألمهات، والقيم اليت تتبناها أو العامة األسرية
نمو موهبة بوظروفها العامة عالقة البيئة األسرية  ويتفق معه يف التأكيد على قوة .أكادميي أمإبداعي  هإجناز نوعية للموهوب
 & Chan(وشان دراسة شان مثل البحوث والدراسات  العديد منودورها يف حتقيق التوافق الشامل للموهوب  أطفاهلا

Chan 2005(هولنجر وفلمينج  ، ودراسة)1984Hollnger, Fleming,  ( أظهرت أن حتقيق املراهقات اليت
ن الكامنة مرتبط باملناخ األسري وما يتميلز به من حرية واستقالل وتعاطف وتقدير املوهوبات إلمكانيافيه لفرد وثقة 

أن هناك العديد من على ) ,1990Keller & Joyce(كيلر جويس  وكذلك يؤكد. )156: 2002؛ صادق، الشربيين(
)  ,1991cands & gimouined( التأثرات البيئية املختلفة على تعليم األطفال املوهوبني، وكذلك كانديس وجيمونيد

وأيضاً  .)41: 2007باظة، ( از العايل للموهوبنيإن البيئة األسرية والعوامل األسرية هي املدعم األول لالجنالذي أكد على 
 واليت أكدت على أمهية مستوى األسرة)  ,2003Thomas & Herbert(دراسة توماس وهريبت تؤكد هذه العالقة 

من االكتئاب وظهور  يعانوناألطفال املوهوبني يف البيئات الفقرية االقتصادي يف النمو السوي للطفل املوهوب حيث أبانت أن 
وكذلك دراسة كالرك  .ف عليهم من قبل احمليطني ماكتشافهم أو التعرتتعلق بمشكلة ، وأشارت إىل وجود مليول االنتحاريةا
)Klarck, 1979 ( اليت أجراها على عينة من آباء وأمهات املوهوبني فقد أثبت من خالهلا الدور الرئيسي الذي يلعبه الوالدان

) 2007، 2006، 2005(باظة أجرا دراسات ، ومن خالل ثالث )185، 183: 2010العبديل، (يف تنمية اإلبداع 
الثالثة توصلت إىل عدة عوامل رأت ويف . يف مجيعها على أثر البيئة األسرية على املوهبة واإلبتكار أكدت) 49: 2007باظة، (

تطوير وتنمية اللغة مبكراً لدي الطفل، ودون تفرقة،  نظام تدعيم األسرة القوي ألفرادها: أا األكثر أمهية يف تنمية املوهبة أمها
إمناء وتنمية اإلقدام على املخاطرة احملسوبة، والترابط األسري والشعور باألمن واالستقرار النفسي، وتنمية الثقة بالنفس مبكراً، و

روا نبوغاً يف صغرهم يف جماالت فنية موهوباً أظه 120كما بين بلوم من خالل دراسة أجراها على . النظرة املستقبلية االجيابية
وتؤكد ذلك دراسة ). 77: 2010العدل، (وعلمية متنوعة بأن دور البيت أهم من دور املدرسة يف تنمية املوهبة لدى الطفل 

وعليه فإن الباحث  .بتبياا أن املشكالت األسرية حتتلّ املركز الثالث من بني مشكالت املوهوبني) 365:  2011(حسونة 
جناح مشروع املوهوب، وهي الالعب األساسي يف رعايته وصون موهبته وتطويرها، إأن للبيئة األسرية دور فعال يف  ىري
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ووأدها بل ستجاوز األمر  تهوهبمل املوهوب ن املردود سيكون سيئاَ ليس بفقدان الطفلإدور فالواألسرة حني تفشل يف لعب هذا 
    .واختالهلا تهإىل تشوه شخصي

  :البيئة األسرة الداعمة لنمو املوهبة خصائص  2 .3
واملعاملة السوية املتبعة من قبل الوالـدين   ةاملقصود ا املناخ العام السائد األسرة يف األسرة واملتضمن أساليب التنشئ

املادية واحملفّزات خصوصاً وأفراد األسرة عموماً، كما تشمل الوعي باملوهبة وإدراكها وتلبية متطلبات تربيتها، وتوافر املتطلبات 
وعلى ما تقدم فإن  .العام املريح واملشجع على منوها وتطورها االجتماعيالعقلية واملثريات املعرفية اليت تنميها، واجلو النفسي و

، العبـديل (املـذكور يف  ) 2005(الرابغي  كما يذكرلدى الطفل  واإلبداعي املوهبة اليت تنم األسريةخصائص البيئة  أهممن 
ومتثل أساليب التعامل مع الطفل املوهوب يف املرتل داعماً  .هي البيئة الثرية ثقافياً واآلمنة سيكولوجياً )185 -184، 2010

أساسياً لنمو موهبته إذا كانت سوية ومشجعة ومدركة هلذه املوهبة ومعترفة ا، وإذا كانت تعمل على تشجيع التعبري الـذايت  
دريبه على رؤية األمور على حقيقتها، وتسعى إىل أن تغرس فيه الثقة حبواسه واحترامها، وتسـمح  وتقوم على تعليم الطفل وت
: 2010(والسيد ) 93 -77: 2010(وعليه وكما يشري العدل ). 108: 1992صبحي؛ قطامي، (إلبداعه اخلاص بالربوز 

خصائص الطفل وتطبق أساليب معاملة تراعى  فإن تربية املوهوب تتطلب حزمة من املوجهات التربوية تقوم على إدراك) 1092
الوالدية ويرى أنه باإلضافة إىل ذلك  تعلى أمهية أساليب املعاملة واالجتاها) 242:  2006(ويؤكد القريطي . هذه اخلصائص

األسـرة   فإن توفري املواد واخلامات واألدوات الالزمة أمراً هاماً لتنمية استعداد الطفل ومواهبه، عالوة علـى مـدى إشـباع   
أساليبها على وعلى الرغم من أمهية ما سبق إال أن انعكاسات البيئة األسرية على منو املوهبة ال يتوقف . لالحتياجات اخلاصة به

، 157-156: 2002الشربيين؛ صادق، (يورد  ، فمثالً وكمامتغرياا الدميغرافية يشمل أيضاً تفاعل ذلك معبل  التربوية فقط،
ألطفال داخل األسرة يتيح فرصاً خمتلفة للتعامل معهم، فأوائل ل الترتيب الوالديد على أن قد أكّ Salkindن سالكند فإ) 204

من الوالدين، كما أنه يأخذ دور املعلم والضابط إلخوته، مما يثـري خربتـه    أكرباملواليد وخاصة الطفل األول، حيظى باهتمام 
، وكذلك أشار إىل أن هناك أيضاً تأثرياً ملتغريات رها بشكل أسرعتطول ا يؤديممومعلوماته وممارساته ومن مث قدراته اإلبداعية 

بني عمر األب وعمر األم، وكذلك اجتاهات الوالدين حنو الطفل القصري الفاصل الزمين و، صغر حجم األسرة: أسرية أخرى منها
  ".أمناط معاملة املوهوب املتبعةووفكرما عن املوهبة واملوهوب، 

  : البيئة األسرية املعيقة لنمو املوهبةخصائص  2 .4
، روشكا(وكما أن البيئة األسرية متثّل عامالً داعماً لنمو املوهبة، كذلك ميكن أن تكون عامل إعاقة وإحباط ووأد هلا 

وهناك العديد من العوامل األسرية اليت تعمل على حتديد مستواها ونوعيتها من حيث كوا كامنة أم حقيقيـة   .)72 :1989
 -363: 2004املعايطة والواليز، ؛ 63-62: 1977السيد، (ومن بني تلك العوامل يورد ). 54: 2002سليمان، (أدائية 
رة التفوق واملوهبة، وإتباع أساليب التربية اخلاطئة مع املتفوق، مشكلة غياب الوعي والفهم لدى الوالدين لظاه: ما يلي )364

واملستوى االقتصادي املتدين الذي يقلّل من قدرا على مساعدة املتفوق وتوفري احتياجاته مما يؤثر من جهة أخرى على صحته 
أن : ملعتقدات اخلاطئة جتاه ظاهرة التفوق مثلباإلضافة إىل تبين ا. النفسية وقد يولّد لديه بعض مشاعر اإلحباط والشعور بالعجز

املتفوق ليس حباجة لرعاية؛ وأن ما لديه من مواهب وقدرات سوف تنمو بذاا دون حاجة إىل مساعدة اآلخرين، وقد يرافـق  
ي مستوى الوالدين الثقايف ىل تدنإهذا باإلضافة ذلك عدم تقبل الوالدين واتمع احمليط لألفكار غري التقليدية اليت يطرحها املتفوق 

كما . ي املستوى االقتصادي لألسرة، أو نتيجة العتقاد الوالدين بوجود عالقة بني املوهبة واالضطراب النفسيوالتعليمي، أو تدن
حيث ترى أن من بـني تلـك   ) 289 -288 :2002الشربيين وصادق،(املذكورة يف ) ,Hurlockت .د(تضيف هريلوك
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طالع عند األطفال، ونظام التقيد بالوقت، والترابط األسري الشديد، وعدم تشجيع اخليـال والتخيـل،   املعوقات تثبيط االست
وتزويد األطفال باأللعاب التقليدية احملدودة، ومنوذج املسايرة لدى اآلباء، احلماية الزائدة والرعاية الشديدة من قبل الوالـدين،  

يف إطار أساليب املعاملة الوالدية اخلاطئة واليت هلا كما اتضح مما سبق دور سالب  ويدخل كل ذلك. والتربية التسلطية املتشددة
بناء اليت يغلب عليها طـابع  معاملة الوالدين لأل إذ ترى أن أساليب. )63-62: 1977(السيد  يف منو املوهبة، وهذا ما تؤكده

  . ط باخنفاض قدرات اإلبداع لدى األبناءالرفض واإلكراه والقهر وعدم السماح باالستقالل يف الفكر والعمل ترتب
  الدراسات السابقة.  2

هناك العديد من البحوث والدراسات اليت تناولت البيئة األسرية لألطفال املوهوبني يف املنطقة العربية، وقد قدمت نتائج 
واليت تناولت التنشئة األسرية ) 1995(دراسة احلريب  تلك الدراسات جند ومنخمتلفة أثرت النقاش واملعرفة حول هذا املوضوع، 

من أمهـات العاديـات،   ) 138(من أمهات املوهوبات ) 138(من  وقد تكونت عينتها ،للموهوبات مبقارنتهن مع العاديات
أمهية الوقـت   وتتميز بتأكيد على، واالستقرارقتصادي، ارتفاع املستوى التعليمي واالب أن أسر املوهوبات تتمتع توصلت إىلو

أكثر  وأن اآلباءاملناقشة واإلقناع،  ويتبعن أسلوب س بنانرعلى التواصل مبداوإىل أن األمهات يف تلك األسر حيرصن . وتنظيمه
عينـة  دى ل يف البيئة األسريةالفروق  واليت تناولتقارنة امل ,Rimm) 1988( دراسة رميأما . مبتابعة األبناء دراسياً اًاهتمام
من خالل ذلك قد توصلت ف ،من املوهوبني ضعيفي االجنازات يف مقابل جمموعة من املوهوبني من مرتفعي االجناز) 22( ضمت

 والـيت جتعـل  املبالغة القصوى يف االهتمام : منها ،عاملة األم واألبمب تتعلقإيل أن العوامل األكثر تأثرياً يف خفض االجناز واليت 
فقـد  ) 2010(أما دراسة العبديل  .عدم وجود معايري معقولة لتنظيم األسرةوبني الوالدين،  ضعف االتساقوالطفل اعتمادياً، 

، وقد يهف على مستوى وعي األسرة بدورها يف رعاية الطفل املوهوب وتأثري بعض املتغريات علإىل التعر فيما هدفت إليههدفت 
أسرة استبيان وعي األسـرة بـدورها يف   ) 84(مة بلغ عددها سر املوهوبني مبدينة مكة املكرأفيها على عينة قصدية من  تطبقّ

فروق يف مستوى وعي األسرة بدورها يف رعايـة الطفـل    أنه يوجدإىل من خالل ذلك رعاية الطفل املوهوب، وقد توصلت 
ين لصاحل فئـة  عمل األمهات لصاحل األمهات العامالت، ومستوى تعليم الوالدين املرتفع، وعمر الوالد(من  املوهوب تبعاً لكلٍ

 4، وعدد أفراد األسرة لصاحل األسر األقل مـن  هاتمسنة لأل 40وأقل من  30فأكثر بالنسبة لآلباء، وفئة من  40العمر من 
كما كشفت عن وجود عالقة طردية دالة بني مستوى وعي األسرة  ،)أفراد، والدخل الشهري لصاحل األسر ذوات الدخل املرتفع

وعالقة عكسية دالة بينه وبني عدد أفراد األسرة، كما أكدت على  )، تعليم الوالدين، الدخل الشهريعمر الوالدين(مع متغريات 
كما أوضحت أن أهم املتغريات تـأثرياً  . عدم وجود عالقة بني الوعي على مستوى مجيع حماوره مع مدة الزواج وأعمار األبناء

أمـا   .ليم األب، يليه تعليم األم، مث عمر األم، وأخرياً عمـر األب تع: على وعي األسرة بدورها جتاه طفلها املوهوب مرتبة هي
للموهوبني، فقد توصلت إىل أم يعانون  املشكالت واحلاجات اإلرشادية واليت هدفت إىل التعرف على) 1994(لياس إ دراسة
 كما. وجود فروق يف املشكالت األسرية لصاحل الطالب إىل، وأشارت ونبأداء أكثر مما يستطيع هلممشكلة مطالبة األسرة  من

املنهج التحليلي استهدفت التعرف على املشكالت اليت يواجهها املتفوقون عقليـاً يف  بإجراء دراسة وفق ) 1989(قام القريطي 
حباطات الـيت  ادر االإىل أن املشكالت ومص توقد خلص. البيئة األسرية واملدرسية وآثارها ودور اخلدمات النفسية يف رعايتهم

األساليب الوالدية الالسوية يف التنشئة، واالجتاهات األسرية حنـو   تتمثل يفيواجهها الطفل املتفوق عقلياً يف نطاق بيئته األسرية 
ت احلاجـا  وإغفـال مظاهر التفوق العقلي، وافتقار البيئة املرتلية لألدوات والوسائل الالزمة لتنمية استعدادات الطفل ومواهبه، 

واقعهم ومشـكالم   دف التعرف علىاملتفوقني دراسياً  علىدراسة ميدانية ) 2001(أجرت زحلوق كما  .النفسية للطفل
 من) 156(املتفوقني، و من) 155(منهم من طالب وطالبات جامعة دمشق ) 311(نت عينة الدراسة من وقد تكو. وحاجام
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أسـر  إىل أن  على خصائص الطالب املوهوبني وحاجام ومشكالم التعرف ةًاستبان وقد توصلت من خالل تطبيقها ،العاديني
 كما أجرى. املستوى الثقايف واالجتماعي واالقتصادي وقلة عدد أفرادها عند مقارنتها بأسر العادينييف ارتفاع ب تتميزاملتفوقني 

دارس املوهوبني بوالية اخلرطوم مبفية على املوهوبني دراسة بيلوغرا) 2009(يف اخلليفة  يناملذكور) 2009(أبو الريش واخلليفة
، آبـائهم ) 300(تلميذة، و) 150(تلميذ و) 150(تلميذ، بالتناصف ) 300(عينة قصدية مكونة من اختارا منهم هم،أسرو
الطفل  أنىل إ هلا من خالتوصالو. مقياس املصفوفات املتتابعة املعياري واستمارة البيانات األسريةوطبقا عليها ، هامأم) 300(و

ما يكون الطفـل   نادراًأم و،ج مستويات الترتيب الوالدي بصورة منخفضة هو البكر ومن مث تتدر ذوي القدرات العالية غالباً
بينما كان ، سنة 28.9سنة مبتوسط  35-25بني  أمهام عند اجنامر غالبية اعمأ وأن ،املوهوب هو الطفل األخري يف األسرة

 آبـائهم غالبية وأن  ،من ذوي التعليم العايل موأمها ئهمغالبية آبا. سنة 37.9سنة مبتوسط  40-30يتراوح بني عمر اآلباء 
ذات وأن غالبية أسرهم . ذوات تعليم عايلبيوت الربات  املوهوبني من غالبية أمهات واعيني بتفوقهم، كما أكدا من خالهلا أن

ممتدة ا ومستقرة وداعمة أسراً  ، وكما أوضحت أن أسر املوهوبني غالباً ما تكونيف منازل اخلاصةإال أا تسكن دخل حمدود 
فقد هدفت إيل الكشف عن اخلصائص السلوكية املتعلقـة  ) 2006(أما  دراسة عطيات . درجات وأنواع خمتلفة من املواهب

من أطفال ) 408(ك اخلصائص، مشلت عينتها باملوهبة لدي أطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وأثر املتغريات السكانية يف تفسري تل
الرياض، فقد كشفت نتائجها عن وجود نسبة تباين مفسر دال يف أبعاد اإلبداع، التعلم، الدافعيـة، االهتمامـات املوسـيقية،    

وعن وجود نسبة املهارات الفنية، القيادة االجتماعية، والدرجة الكلية تعود إىل متغريات املستوى االقتصادي والتعليمي للوالدين، 
تباين مفسر دال يف أبعاد الدافعية، واملهارات النفسحركية، واالهتمامات املوسيقية والدرجة الكلية تعود إىل متغري ترتيب الطفل، 
وكذلك كشفت عن وجود نسبة تباين مفسرة ودالة يف أبعاد التعلم، املهارات النفسحركية، االهتمامات املوسيقية، املهـارات  

  .  درجة الكلية تعود ملتغري جنس الطفلالفنية وال
وقد مثّل هذا التراث البحثي هلذه الدراسة معيناً ساعد يف صياغة وإعداد أبعاد وبنود أدواا البحثية املتمثلة يف استبانة 

وصفاً خلصائص  البيانات األولية ومقياس البيئة االسرية الداعمة لنمو املوهبة، باعتبار أن كثرياً من هذه الدراسات قد قدمت
كما شكّل هذا التراث . ومواصفات البيئة املثالية اليت متثّل حاضناً وداعماً لنمو املوهبة، إضافة إىل املتغريات اليت تسهم يف حتديدها

أثرى مرجعاً مفيداً للباحث يف مناقشة النتائج اليت توصل إليها، وأعانه يف تأكيد تلك النتائج سواء توافقت معها أو اختلفت مما 
  .التناول البحثي هلذه الدراسة

  إجراءات الدراسة.  3
  :منهجية البحث 3 .1

يعتمد على دراسة  هحيث أن منهجاً لتحقيق أهدافه، الباحث املنهج الوصفياعتمد وفقا لطبيعة البحث وتساؤالته، 
ا أوعنها ر الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، ويعبا كيفيتعبري ا كما هي يف الواقع دون تدخلكمي .  

  : توصيف جمتمع الدراسة 3. 2
م، والذين 2011/2012يشمل جمتمع الدراسة كل التالميذ املقيدين مبدارس املوهوبني التابعة لوالية اخلرطوم يف العام 

ربية املوهوبني وفق معايري ومؤشرات مت اختيارهم من بني تالميذ املدارس العادية بواسطة خرباء تربويني ونفسانيني خمتصني يف ت
: التحصيل كمؤشر، ثانياً: أوالً: حمددة، اُستخدمت يف الكشف عنها عدة أدوات طبقت يف مراحل عديدة وذلك كما يلي

اس اختبار الذكاء الفردي ومهارات اللغة وقي: اختبارات الذكاء اجلمعية واالستدالل، رابعاً: اختبار االستعداد األكادميي، ثالثاً
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) 338(تلميذ ) 650(موزعني على املرحلتني االساس بواقع ) 889(ويبلغ العدد الكلي هلم يف العام املذكور . مسات الشخصية
  .إناث) 117(ذكور و) 122(تلميذ، منهم  ) 239(إناث، واملرحلة الثانوية بواقع ) 312(منهم ذكور و

  : توصيف عينة الدراسة 1.3
ته وفق لطريقة العينة العشوائية الطبقية حسب مقتضيات الدراسة وقد راعى فيها النسب التمثيلية قام الباحث باختيار عين         

من اتمع االصلي، بواقع %  30بنسبة ) 338(للمناطق اجلغرافية باإلضافة إىل متغريات دراسته، وقد بلغ حجم العينة الكلي 
ثانوي بواقع   140و % 58.6أساس بنسبة  198، منهم %48.8مقابل % 51.2إناث بنسبة ) 165(ذكور و) 173(

  :، وملزيد من التفصيل يستعرضه الباحث اجلدول التايل41.4%
  توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات) 1(جدول 

  
  توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات) 1(جدول تابع 

  
  :أدوات البحث 3. 4

ملقتضيات الدراسة، وقد متت صياغة وتطوير هذه األدوات  اًبياناته، وفق للحصول علىقام الباحث باستخدام أداتني 
  : ل تلك األدوات كما يلييحبيث تكن على قدر من الصالحية اليت تضمن التوصل إىل نتائج موثوق ا، وتفص

املعلومات األساسية اليت تشمل متغريات الدراسة املصاغ وهي من تصميم الباحث، وقد تكونت من  :استمارة البيانات األولية/أ
حضر، مستوى تعليم األم، مستوي تعليم األب، /ريف: أنثي املوطن األصلي/ذكر: نوع الطفل(: ، وهيمنها فروض البحث
  ).ادي لألسرة، عدد أفراد األسرةاملستوى االقتص

وهو مقياس من إعداد الباحث وكمال عبد الرمحن هريدي، وقد قاما بتصميمه : مقياس البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة/ ب
قد و ،دت خصائصها وجماالاعليه من حبوث ودراسات وحقول نظرية وصفت البيئة األسرية املثالية وحد ابناءاً على ما أطلع

81(عدد يف صورته األولية ن تضم (البيئة املادية : عة على عدد ستة أبعاد هيعبارة موز)10(بنود، املناخ االجتماعي ) 8 (

 البيان النوع  املرحلة الدراسية املوطن األصلي  املستوى االقتصادي لألسرة  حجم األسرة

 الفئة  ذكور  إناث  أساس   ثانوي  ريف  حضر  منخفض  متوسط  مرتفع  منخفض  متوسط  مرتفع

29 
172 137 20 297 21 

22
1 

  العدد 173 165 198 140  117

8.6 
50.9 40.5 5.9 87.9 6.2 65.4 34.6  41.4 58.6  

48.
8  

  %النسبة 51.2

  اموع 338 338 338 338

 البيان  مستوى تعليم األب  مستوى تعليم األب

. ف 
  اجلامعي

أمي       ابتدائي         متوسطة       ثانوي               جامعي             
  اجلامعي .ف

ثانوي               جامعي              ابتدائي         متوسطة        أمي         الفئة

  العدد 4  11 21 62  105 135 4 13 25  92 113  91

  %النسبة 1.2  3.3 6.2 18.3  31.1 39.9 1.1 3.8 7.4 39.9 1.2  38

  اموع 338  338
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على  مصممة، )11(بند، املناخ النفسي) 12(اإلثراء املعريف  بند،) 20(بند، الوعي األسري ) 20( بنود، األساليب التربوية
، 3(على التوايل للعبارات املوجبة، والقيم ) 1، 2، 3(حبيث حتصل على الدرجات ) أحياناً، ال نعم،(أساس االستجابات الثالثية 

  . للعبارات السالبة ) 1، 2
حمكم ) 13(م إىل أبعاده األساسية بعرضه على عدد قام الباحثان بعد إعداد املقياس يف صورته األولية مقس: الصدق الظاهري

من التعديالت اعتمد منها الباحثان ما  حيث قاموا بإجراء عددم النفس من محلة درجة الدكتوراه، عليف جمال التربية ورباء اخلمن 
 بغرضملحق ا استمارة البيانات الشخصية  ،بعد التحكيم ة لهصور تومن مث أعد. من احملكمني% 50اتفق عليه أكثر من 

  .     اإجراء الدراسة االستطالعية عليه
  :الدراسة االستطالعية

من العينة الكلية البالغة % 17مثلت نسبة تلميذ، ) 60(على عينة مكونة من  املقياس بتطبيقمنفرداً قام الباحث    
ذكور : فئة من الفئات اآلتية لكمن فرد ) 15(ضمت  وفق أسلوب العينة العشوائية الطبقية، حبيثوقد مت اختيارها ) 338(

وقد توصل الباحث من خالل املعاجلات اإلحصائية . لكل فئة%) 25(بواقع  وإناث مرحلة األساس ذكور وإناث مرحلة الثانوي
  :  موضح فيما يليإىل إثبات صدق وثبات املقياس وصالحيته لالستخدام يف هذه الدراسة، وذلك كما 

ما ) 74.ـــ  2(.ت معظم بنود املقياس ككل باالرتباط املقبول حيث تراوحت ما بنيمتيز ):االتساق الداخلي(صدق البناء
األبعاد فقد مت حذف البنود بنود أما على مستوى  حيذفها،يقوم واليت جاءت ضعيفة مما حدا بالباحث أن ) 52، 34(عدا بنود 

  .).76ــ  23(.بينما جاءت ارتباطات باقي البنود مقبولة حيث تراوحت ما بني  ،من بعد األساليب التربوية) 59، 2(
والذي هو حاصل اجلذر التربيعي ملعامل ثبات ألفا للمقياس ككل وأبعاده الستة منحصراً بني جاء الصدق الذايت  :الصدق الذايت

  . ، وهي قيم مرتفعة مما يؤكد على صدق املقياس الذايت.)97ـــــ. 88( قيميت
. 55(بني مصفوفة ارتباطات أبعاد املقياس ودرجته الكلية ببعضها البعض ما ضمن احنصرت القيم الواردة  :الصدق التكويين

  .رتباط العضوي بني مكونات املقياساال، مما يؤكد على  .001وهي قيم دالة عند مستوى داللة .) 94ــ 
الدرجة من قيم % 25وأدين % 25قارنة طرفية بني أعلي لتحقيق هذا النوع من الصدق قام الباحث بعقد م :الصدق التمييزي

مستوى عند احصائياً دالة مجيعها يني ستواملاحملسوبة للفروق على " ت"أن قيم  ان من خالهلتبيوقد ، هأبعادالكلية للمقياس وقيم 
د أن للمقياس قدرة عالية وبذلك تأكّ. وكلها لصاحل املستوى األعلى. 000القيم االحتمالية هلا مجيعاً  بلغت إذ. 0001 داللة

  . علي التمييز بني طرفيه
أما فيما يتعلق ، .)96 - .48( الستة بنيللمقياس ككل ولكل أبعاده معامالت ثبات ألفا كرونباخ  قيم احنصرت :ثبات املقياس

وهي  ،.)94. 75(بالثبات بطريقيت التجزئة النصفية سبريمان ـ براون وجتمان فقد احنصرت قيم ثبات املقياس وأبعاده ما بني 
   .، مما يؤكد ثبات املقياس وصالحيتهقيم عالية ومقبولة

) 77(وعلى ما تقدم من معاجلات وإجراءات يصبح املقياس يف صورته النهائية حمتوياً على : ف املقياس يف صورته النهائيةوص
بند، ) 18( بنود، األساليب التربوية) 10(بنود، املناخ االجتماعي ) 8(البيئة املادية : عبارة موزعة على عدد ستة أبعاد هي

نعم، (كما هي ثالثية ولتظل خيارات االستجابة ، )10(بند، املناخ النفسي) 13(املعريف اإلثراء  بند،) 18(الوعي األسري 
   ).28(والعكس للسالبة والبالغ عددها )  49(والبالغ عددها  على التوايل للعبارات املوجبة) 1، 2، 3( بقيم) أحياناً، ال
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  :تطبيق الدراسة امليدانية 3. 5
قام الباحث باختاذ عدد من اإلجراءات يف تطبيقه للعمل امليداين، حيث قام أوالً باحلصول على موافقة إدارة مـدارس   

املوهوبني بوالية اخلرطوم على إجراء الدراسة، مث قام بناءاً على ذلك باالستعانة ببعض معلمي تلك املدارس مكوناً منهم فريقـاً  
ى طبيعة البحث والتعليمات اخلاصة بأدواته شرع يف إجراءات تطبيق األدوات على أفراد عينته حتت إشرافه، وبعد اطالعه هلم عل

والذين مت اختيارها وفق طرقة العينة العشوائية املنتظمة بعد شرح التعليمات والتأكيد عليها، وبعد الفراغ من التطبيق قام بتصحيح 
  .  حليل اإلحصائي ومن مث استخراج النتائجوتفريغ البيانات املتحصلة وإدخاهلا على برنامج الت

  :املعاجلات اإلحصائية.  3.  6
، بإجراء عدد مـن  )احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية -SPSS(برنامج  -قام الباحث بواسطة جهاز احلاسوب 

  :املعاجلات اإلحصائية لبياناته، مت اختيارها وفقاً ملقتضيات الدراسة، وهي 
 .اجتاه الفروق ملعرفة :املتوسطات .1
 .للكشف عن جوهرية الفروق بني املتوسطات احلسابية واملتوسطات الفرضية :للعينة الواحدة) ت(اختبار  .2
 .للكشف عن جوهرية الفروق بني املتوسطات احلسابية للمجموعات الثنائية :للعينتني) ت(اختبار  .3
 . للكشف عن جوهرية العالقة بني املتغريات :معامل ارتباط بريسون .4
  .للكشف عن جوهرية العالقة بني املتغريات الرتبية :معامل ارتباط سبريمان .5

  النتائج واملناقشة. 4
  .تتسم البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة حسب إدراك التالميذ املوهوبني مبستوى مرتفع بدرجة دالة: الفرض األول

  
  املوهبةالسمة العامة للبيئة االسرية الداعمة لنمو ) 2(جدول رقم

، واملتوسطات احملكية وأبعادها للبيئة االسرية أن الفروق بني متوسطات الدرجة الكلية نالحظ بالنظر إىل اجلدول أعاله    
واملالحظ . 000، حيث تبلغ القيم االحتمالية هلا مجيعاً .001دالة عند مستوى داللة  لكل تلك الفروق) ت(دالة حيث أن قيم 

مما  صاحل املتوسط احملكيفرق فيه لماعدا بعد البيئة املادية فال مما يعين ارتفاعها، أن هذه الفروق كلها لصاحل املتوسطات احلسابية
 . يعين اخنفاضه
التالميذ املوهوبني مبستوى مرتفع دال يف درجتها  حسب إدراك البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبةتتسم :"إذن النتيجة

  ". البيئة املادية فاملستوى منخفض دال الكلية وأبعادها ما عدا

  البيان              
 املتغري 

عدد 
 البنود

حجم 
 العينة

الوسط 
 الفرضي

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

القيمة  قيمة ت
 االحتمالية

 االستدالل

  77  الدرجة الكلية
  
 

338 
 

154 180.5 25.7   
  
  

337 

 مرتفعة دالة 000. 18.97

 منخفضة دالة 000. 2.09- 3.4  15.6 16 8  البيئة املادية

 مرتفعة دالة 000. 21.40 3.8 24.4 20 10  املناخ االجتماعي

 مرتفعة دالة 000.  14.17  6.4 40.9 36 18 األساليب التربوية

 مرتفعة دالة 000. 20.71 6.4 43.2 36 18  الوعي األسري

 مرتفعة دالة 000. 19.36 5.1  31.3 26  13  اإلثراء املعريف

 مرتفعة دالة 000. 23.62 3.7 24.8 20 10  البعد النفسي



�                                مممم2012----) ) ) ) 5((((العددالعددالعددالعدد        ���� ��ا��	
	 ا�����.د       لتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوق    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية    �

43 

                                                                                                                             لثالثلثالثلثالثلثالثالمجلداالمجلداالمجلداالمجلدا

األسرية عامة هلا القدح املعلّى يف منو املوهبة وظهورها، وذلك باعتبار أن  ةتعبر هذه النتيجة عن حقيقة أن البيئ :مناقشة النتيجة
ميذ املوهوبون، وبالتايل تكون البيئة اليت يعيشون بيئة تتسم مبستوى مرتفع من املناخ االجتماعي جمتمع هذه الدراسة هم التال

والنفسي، وتتميز باألساليب التربوية السوية الداعمة لنمو املوهبة، وبالثراء املعريف الذي يتيح لألطفال اكتساب املعارف املختلفة 
م املعرفية، وهلا وعي مرتفع باملوهبة وخصائصها وأساليب تنميتها والتعامل معها، ميكن اليت تنمي قدرام العقلية وتزيد حصيلته

على ذلك أن تفسري هذه النتيجة على أساس حقيقة االرتباط بني ظروف البيئة األسرية ومنو املوهبة والذي أكدت عليه كل 
 & Chan(، ودراسة شان وشان ).O, et al 1987)  Paulaباوالالدراسات واألدبيات يف هذا اال مثل دراسات 

Chan,  2005( احلريب وتتفق مع نتائج دراسة . وغريهم)يف  يناملذكور) 2009(أبو الريش واخلليفة، ومع نتائج )1995
ممتدة ا درجات وأنواع خمتلفة من ومستقرة وداعمة أسراً  واليت أوضحت أن أسر املوهوبني غالباً ما تكون) 2009(اخلليفة 
حباطات اليت إىل أن املشكالت ومصادر اال تخلص واليت) 1989(القريطي  بينما ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة. املواهب

األساليب الوالدية الالسوية يف التنشئة، واالجتاهات األسرية حنو  تتمثل يفيواجهها الطفل املتفوق عقلياً يف نطاق بيئته األسرية 
وفيما خيتص ببعد البيئة املادية والذي اتضح انه منخفض مبستوى دال  .احلاجات النفسية للطفل لوإغفامظاهر التفوق العقلي، 

املوهوبني افتقار بيئة واليت أشارت إىل ) 1989(القريطي  حسب إدراك التالميذ، فهذه اجلزئية تتفق مع ما أفادته به ايضاً دراسة
وميكن تفسري ذلك بالثقافة السائدة لدى العديد من اآلباء  ت الطفل ومواهبه،املرتلية لألدوات والوسائل الالزمة لتنمية استعدادا

املادية يف بيئته يعد ضرباً من ضروب  تواليت حتتوي على فكرة أن اإلغداق على الطفل املوهوب أو العادي وتوفري كل االحتياجا
 البيئة املادية الغنية واملناسبة لنمو املوهوب، لذا فمن التدليل الزائد، كما أن الظرف االقتصادي العام يف السودان ال يسمح بتوفري

املنطقي يف نظر الباحث أن يكون هذا البعد منخفضاً، وبالنظر إىل تفسري ارتفاع اجلوانب األخرى جند أن هذا ال يناقض ما ذهب 
اليت  األسريةصائص البيئة خ أهممن إن  )185-184، 2010، العبديل(املذكور يف ) 2005(الرابغي إليه الباحث، فكما يرى 

   .بغض النظر عن فقرها االقتصادي لدى الطفل هي البيئة الثرية ثقافياً واآلمنة سيكولوجياً، واإلبداعتنمي املوهبة 
توجد فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة حسب إدراك التالميذ املوهوبني وأبعادها : الفرض الثاين

  .ملتغري النوع لصاحل الذكورتعزى 
  الفروق يف البيئة األسرية حسب النوع) 3(جدول 

حجم   العينتني  البعد
  العينتني

الوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  احلرية

) T(قيمة 
  احملسوبة

القيمة 
  االحتمالية

  االستنتاج

   25.6 180.44 173 ذكور  الدرجة الكلية
  
  
  
  
  
  
336  
  
 

  
1.41 

  
.15 

  
غري  الفروق
  دالة

 25.8 180.69 165 إناث

   3.5 15.00 173 ذكور  البيئة املادية
-1.75 

  
.08 

  
الفروق غري 

  دالة
 3.2 16.44 165 إناث

   3.8 24.62 173 ذكور  املناخ االجتماعي
1.66 

  
.09 

  
الفروق غري 

  دالة
 3.8 24.34 165 إناث

       6.4 40.73 173 ذكور األساليب التربوية
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 )ت(قيمة حيث أن اموعتني على مستوى كل األبعاد والدرجة الكلية غري دالة إحصائيا،  نالحظ أن الفروق بني
  . 05، حيث أن القيم االحتمالية هلا مجيعاً أكرب من .05احملسوبة لكل الفروق غري دالة عند أدىن مستوى داللة 

ال توجد فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة حسب إدراك التالميذ املوهوبني وأبعادها : "إذن النتيجة 
  ".تعزى ملتغري النوع 

واليت كشفت عن وجود نسبة تباين مفسرة ودالة يف ) 2006(وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عطيات  :ةمناقشة النتيج
ويعـزي  . أبعاد التعلم، املهارات النفسحركية، االهتمامات املوسيقية، املهارات الفنية والدرجة الكلية تعود ملتغري جنس الطفـل 

ميذ املوهوبني ملستوى دعم البيئة األسرية ملوهبتهم بني الذكور منهم واإلناث وعدم الباحث النتيجة احلالية إىل تشابه إدراك التال
وجود فروق بينهما، إىل التطور الذي حدث يف نظرة اتمع حنو اإلناث، فقد أصبح هناك تقبالً كبرياً للمولود األنثى وأصـبح  

زيد من النمو العقلي هلن مساوياً ملا يبذل للذكر، ويرجع ذلك إىل احلرص على تطوير اإلناث وتوفري البيئة املعرفية والنفسية اليت ت
انتشار التعليم وتعمق الوعي، ورمبا هلذا التقارب ارتباطاً خبروج املرأة للعمل وتقارب األدوار املستقبلية حيث أصـبح كسـب   

تعمل على التعليم املميز ألبنائهـا   العيش معتمداً على العقل على عكس اعتماده يف السابق على العضل، ولذا فاألسر أصبحت
بغض النظر عن النوع وجتتهد يف التنمية العقلية دف جناح الطفل يف املستقبل بتقلّده وظيفة رفيعة وولوجه لتخصص رفيع، مما 

ن حيدث يف هذا يف مقابل ما كا. أوجب عليها العمل اجلاد لرفع مواهب األبناء وتطويرها قدر املمكن دون النظر إىل نوع الطفل
املاضي فاألنثى كانت تعد إلدارة املرتل وتؤهل يف أسرا وخصوصاً من قبل والديها لتكن زوجة ناجحة وصاحلة يف املستقبل لذا 

  .    جتدها تدرب على األعمال املرتلية واملهارات املرتبطة بذلك
 

املوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون تعزى  توجد فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة لنمو: الفرض الثالث
  .ملتغري املوطن األصلي لصاحل احلضر

  الفروق يف البيئة األسرية حسب املوطن) 4(جدول 

الفروق غي  45. 75. 6.4 41.20 165 إناث
  دالة

  6.4 43.39 173 ذكور  الوعي األسري
1.88 

  
.06 

  
الفروق غري 

  دالة
 6.3 43.02 165 إناث

  5.1 31.58 173 ذكور  اإلثراء املعريف
79.  

  
42. 

  
الفروق غري 

  دالة
 5.0 31.14 165 إناث

   3.8 24.97 173 ذكور  البعد النفسي
73. 

  
46. 

  
الفروق غري 

  دالة
 3.9 24.67 165 إناث

حجم   العينتني  البعد  
  العينتني

الوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  احلرية

) T(قيمة 
  احملسوبة

القيمة 
  االحتمالية

  االستنتاج

  الفروق دالة 002. 3.11-   174.129.5 118 ريف  
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اموعتني على مستوى الدرجة الكلية وكافة األبعاد دالة إحصائيا وهي لصاحل احلضريني،  نالحظ أن الفروق بني
  .ومادوا .05احملسوبة لكافة الفروق دالة عند مستوى داللة  )ت(قيمة حيث أن 

توجد فروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون تعزى ملتغري :" إذن النتيجة 
  ".املوطن األصلي لصاحل احلضر

غم من أن وميكن تفسري هذه النتيجة بالنظر إىل طبيعة االختالف بني البيئتني احلضرية والريفية، هذا على الر :مناقشة النتيجة
جمتمع الدراسة احلايل جمتمع حضري إال أن جذور األسرة وموطنها األصلي يطبع البيئة احلالية بطابعه فخلفية الوالدين الريفية 

وعلى ذلك ميكن القول أن طبيعة البيئة الريفية ختتلف عن . حتدد الكثري من خصائص البيئة األسرية احلاضرة اليت يصنعوا
األويل أكثر التزاما بالعادات والتقاليد واألعراف وأكثر ضبطاً ألفرادها وردعاً يف حالة اخلروج عن مألوفها، احلضرية يف كون أن 

ظهور املوهبة مرتبط باحلرية، فال ميكن أن تظهر يف إطار "وقدر احلرية واالستقاللية املتاح فيها أقل عند مقارنتها مع احلضرية ف
العدل، (ة، فمثل هذا النظام يقهر املتمردين عليه الراغبني يف التميز وإظهار مواهبهم نظام قمعي حيدد املسار ويقيد احلرك

بناء اليت يغلب عليها طابع الرفض واإلكراه والقهر وعدم السماح باالستقالل يف معاملة الوالدين لأل ، فأساليب)79: 2010
وأيضاً من خصائص . )63-62: 1977 ،السيد( حالفكر والعمل ترتبط باخنفاض قدرات اإلبداع لدى األبناء والعكس صحي

البيئة الريفية أا تتسم بالتراتيبية الصارمة واليت ال تسمح للصغار باحلديث يف حضرة الكبار وإن مسحت فقول الصغار ليس حمل 
ستقاللية واحلرية يف التفكري، والفرد يف البيئة الريفية ذائب يف اجلماعة ليس له جمال يف الفردانية والتفرد واملوهبة حتتاج لال. تقدير

كما أن البيئة الريفية تتسم مبسافات كبرية يف التفاعل بني األجيال مما جيعل عملية انتقال اخلربات والظروف احمليطة اليت تثري 
ليت تعد معوقاً كما أا األسرة الريفية تتسم بكثري من اخلصائص ا. املوهبة وتدعمها تكون حمدودة عند مقارنتها بالبيئة احلضرية

واملتمثلة يف ) 289 - 288: 2002الشربيين وصادق، (املذكورة يف   Hurlockلنمو املوهبة مثل تلك اليت أوردا هريلوك
واختاذ اآلباء كمثال أو . الترابط الشديد مما ال يسمح لألفراد داخلها مبمارسة أشياء تناسب فروقهم الفردية واهتمامام الشخصية

   3  الكليةالدرجة 
  
  
  
  
  
336  
  
 

 حضر
220 

183.9
0 

22.8 

  
  البيئة املادية

 3.8 14.74 118 ريف
-3.54 .000 

  الفروق دالة

 3.1 16.20 220 حضر

  
  املناخ االجتماعي

 4.2 23.61 118 ريف
-2.88 .004 

  الفروق دالة

 3.5 24.93 220 حضر

  
 األساليب التربوية

 7.1 39.77 118 ريف
-2.33 .021 

  الفروق دالة

 5.9 41.58 220 حضر

  
  الوعي األسري

  7.2 41.94 118 ريف
-2.49 

.013 
  الفروق دالة

 5.8 43.87 220 حضر

  
  اإلثراء املعريف

 5.8 30.07 118 ريف
-3.16 .002 

  الفروق دالة

 4.5 32.04 220 حضر

  
  البعد النفسي

 4.0 23.98 118 ريف
-2.89 .004 

  الفروق دالة

 3.5 25.25 220 حضر
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يرة لدرجة أم ال يستطيعون اخلروج عن أبسط ما متليه عليهم العادات والتقاليد ويصرون على تنشئة أبنائهم على منوذج للمسا
املنوال نفسه، ومنط التربية التسلطية املتشددة واليت جتعل أي اختالف عن الوالدين ورغبام غري مقبول أبداً، جند أن هذه 

ويرى الباحث أن اعتقاد ووعي األسرة ذات اجلذور الريفية باملوهبة . منها يف احلضرية املعوقات تكون أكثر يف البيئة الريفية
يتوقف على اعترافهم أصالً بالتفرد واخلصوصية والفروق الفردية وهي خصائص ال تتمتع ا األسر الريفية، كما أن طبيعة 

بالثراء املعريف فهي أنشطة تقليدية ترتع حنو االجتماعية أكثر  األنشطة واالهتمامات الترفيهية والتثقيفية يف األسرة الريفية ال تتسم
منها باألنشطة األخرى مثل السياحة وارتياد املسارح واحلفالت الفنية وغريها وهي بطبيعة احلال أنشطة مثرية للموهبة وهلا دور 

  . فاعل يف تنميتها
ة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بني مستوى البيئ: الفرض الرابع

  .املوهوبون وتعليم الوالدين
  ارتباط بريسون بني مستوى البيئة وتعليم الوالدين) 5(جدول 

  
مع تعليم الوالدين دالة عند ) البيئة املادية، الوعي األسري، اإلثراء املعريف(الدرجة الكلية واألبعاد نالحظ أن قيم ارتباطات 

مع تعليم الوالدين غري ) املناخ االجتماعي، األساليب التربوية، املناخ النفسي(وما دوا، بينما ارتباط أبعاد . 05داللة مستويات 
  .05دال عند أدىن مستوى داللة 

توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بني الدرجة الكلية ملستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها : "إذن النتيجة
ومستوى تعليم الوالدين، بينما ال توجد مع أبعاد ) البيئة املادية، الوعي األسري، اإلثراء املعريف(التالميذ املوهوبون وأبعاد 

  ".املناخ االجتماعي، األساليب التربوية، املناخ النفسي (
الكلـي  وعي األسرة يف فروق  جودوواليت توصلت إىل ) 2010(هذه النتيجة مع نتائج دراسة العبديل تتفق  :مناقشة النتيجة 

أن أهم املتغريات  واليت أوضحت أيضاً، منه املرتفعلصاحل يف رعاية الطفل املوهوب تعزى ملتغري مستوى تعليم الوالدين  بدورها

  قيمة ارتباط سبريمان  البيان
  تعليم األم  تعليم األب

  االستدالل  االحتمالية.ق  االرتباط.م  االستدالل  االحتمالية.ق  االرتباط.م

العالقة طردية  014 (*)133. العالقة طردية دالة 014. (*)134.  الدرجة الكلية
 دالة

العالقة طردية  000.  (**)271.. العالقة طردية دالة 000. (**)266.  البيئة املادية
 دالة

 العالقة غري دالة 196. 071. العالقة غري دالة 108.  088.  املناخ االجتماعي

 العالقة غري دالة 133. 082. العالقة غري دالة 542. 033. األساليب التربوية

العالقة طردية  022. (*)125. العالقة طردية دالة  010. (**)141.  الوعي األسري
 دالة

العالقة طردية  005.  (**)154. العالقة طردية دالة 000. (**)197.  اإلثراء املعريف
 دالة

 العالقة غري دالة 240. 064. العالقة غري دالة 304. 056.  املناخ  النفسي
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) 1995(يب دراسة احلرمع  تتفق أيضاًو. أخرياً عمر األبووعي كان تعليم األب، يليه تعليم األم، مث عمر األم، ذلك التأثرياً يف 
يف  يناملـذكور ) 2009( أبو الريش واخلليفـة ودراسة  .املستوى التعليمي ألسر املوهوبات يف ارتفاعوجود توصلت إىل  اليت

واليت ) 2006(ومع دراسة عطيات . من ذوي التعليم العايلاملوهوبني هم  وأمهات ءغالبية آباواليت أكدت أن ) 2009(اخلليفة 
ة تباين مفسرة دالة يف معظم أبعاد سلوكيات املوهبة ودرجتها الكلية تعود إىل املستوى التعليمي كشفت نتائجها عن وجود نسب

وميكن تفسري هذه النتيجة يف جزئيتها اليت أكدت على وجود عالقة طردية بني البيئة املادية ومستوى تعليم الوالدين بأن . للوالدين
يوفّر هلم مصدر دخل مستقر وكلما زاد مستوى تعليم الفرد كلما كانت فرصه معظم املتعلمني يعملون بالوظائف احلكومية مما 

املكتبـات،  (أفضل يف مستوى الدخل واحلالة املادية األمر الذي يتيح له إثراء البيئة املادية وتوفري متطلبات منـو املوهبـة مثـل   
الوعي باملوهبة وسـبل تنميتـها، ولـذا     ، خصوصاً إذا ارتبط ذلك مبستوى...)واحلواسيب واأللعاب، والرحالت والزيارات

فالوالدان املتعلمان يكفالن ألبنائهما حياة تتسم بالوفرة ويتسمان بقدر من املعرفة والوعي حبسب ما تلقياه من تعليم، كما أما 
هبة وقد حيرصان يكونان على صلة بالثقافة والكتاب وتكون أنشطهم الترفيهية من نوع األنشطة ذات املردود اجليد على منو املو

وفيما يتعلق جبانـب الـوعي   . على اصطحاب أبنائهم إىل املسارح ومعارض الكتب ويتحمسون لتوفري مصادر املعرفة ألبنائهم
فاملتعلمون أكثر من غريهم وعياً باملوهبة، وأفضل من هم أقل حظاً يف التعليم يف استشعار املوهبة وإدراك خصائصها فعليه كلما 

الوعي بذلك، أما يف جانب اإلثراء املعريف فاملوهوب جيد ما حيتاجه من إجابات لدى والديـه ومهـا يتمتعـان     زاد التعليم زاد
باملعلومات اليت تضيف إىل حصيلته املعرفية حبكم تعلميهما، وتزيد حصيلته من خالل مناذج الوالدين املشاهدة، فاملوهوب يثرى 

ما أثناء حماورما معاً أو مع أصدقائهم وزمالئهم، وميكن القول أن غالبية أنشـطة  معرفياً مبشاركتهما النقاش أو االستماع إليه
ويف جانب عـدم  . ولذا كلما زاد مستوى تعليم الوالدين كلما زاد الثراء املعريف للموهوب. الوالدان متثل ثراءاً ملعرفة املوهوب

فاملناخ االجتماعي والنفسي قد ) ساليب التربوية، املناخ النفسياملناخ االجتماعي، األ(وجود عالقة ملستوى تعليم الوالدين بأبعاد 
يرتبط جبوانب أخرى متصلة بشخصية اآلب وليس بالضرورة أن يكون من بينها التعليم، وميكن أن يلعب باقي أفراد األسـرة  

أسر الوالدين املتعلمني وغري أدواراً مقدرة يف إشاعة املناخ النفسي واالجتماعي، كما ميكن أن تلعب ظروف أخرى تتشابه بني 
املتعلمني أدواراً كذلك يف رفع مستوى املناخ االجتماعي والنفسي الداعم النمو املوهبة أو ختفضه، وعلى الرغم من أن املتعلمني 

فعملية  يكونون يف الغالب أفضل يف إدراك األساليب التربوية السوية وتطبيقها، إال أن ذلك ال يعين أن اآلخرين يفتقدون لذلك،
التنشئة األسرية هي علم وفن، فهي من اخلصائص اليت ميكن أن يتمتع ا الكثري من اآلباء واألمهات بغض النظر عن مسـتوامها  

  .  ينية أو االجتماعية املتوارثةالتعليمي وذلك وفق مرجعيام الد
الداعمة لنمواملوهبة كما يدركها التالميذ توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية : الفرض اخلامس 

  .املوهوبون واملستوى االقتصادي لألسرة 
 ارتباط بريسون بني مستوى البيئة واملستوى االقتصادي لألسرة) 6(جدول 

حجم   البيان
  العينة

  واملستوى االقتصادي لألسرة وأبعادهقيم ارتباط سبريمان بني مستوى البيئة 
الدرجة 
  الكلية

املناخ   املاديةالبيئة 
  االجتماعي

األساليب 
 التربوية

الوعي 
  األسري

  املناخ النفسي  اإلثراء املعريف

 (**)202. (**)246. (**)216. (**)206. (**)233. (**)179. (**)235.  338  االرتباط.م

 000. 000. 000. 000. 000. 001. 000.  االحتمالية.ق

 ةدال طردية ةدال طردية ةدال طردية ةدال طردية ةدال طردية ةدال طردية ةدال طردية  االستدالل
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  .وما دوا، كما نالحظ أن القيم كلها موجبة. 05دالة عند مستويات داللة  رتباطاتاالقيم كل نالحظ أن        
توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمواملوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون :"النتيجة 

  " .واملستوى االقتصادي لألسرة
واليت كشفت نتائجها عن وجود نسبة تباين مفسر دال ملعظم ) 2006(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عطيات  :مناقشة النتيجة

 62: 1977(السـيد  وتتفق أيضاً مع ما ذهبت إليـه  . أبعاد سلوكيات املوهبة ودرجتها الكلية تعود إىل املستوى االقتصادي
من تدني املستوى االقتصادي لبعض األسر أسباب تقلّل من قدرا على مسـاعدة   ةحيث ترى أن الفقر واملعانا )63ـــ 

ام باألنشطة اليت من شأا أن تثري موهبته وتزيد من حصيلته املعرفية ويرى أن ذلك املتفوق وتوفري احتياجاته وتقعدها عن القي
ميكن أن يؤثر من جهة أخرى على صحته النفسية وقد يولّد لديه بعض مشاعر اإلحباط والشعور بالعجز مما ينعكس على جيعله 

لدراسة احلالية فالبيئة الفقرية باحباطاا املتكررة مع يستشعر املناخ النفسي األسري عموماً على حنو سليب، وهو ما أشارت إليه ا
وجود حاجات ملحة لدى املوهوب جيعله مدركاً هلذه البيئة بأا غري مرحية نفسياً، بل قد تصل إىل مرحلة اإلضرار النفسـي،  

) 185، 183: 2010العبديل، (الواردة يف )  ,2003Thomas & Herbert(توماس وهريبت وهذا ما تؤكّده دراسة 
وجود من االكتئاب وظهور امليول االنتحارية وأظهرت يعانون الدراسة األطفال املوهوبني يف البيئات الفقرية واليت أشارت إىل أن 

ت معـه البيئـة   ولذا فكلما ارتفع املستوى االقتصادي حتسن .اكتشافهم أو التعرف عليهم من قبل احمليطني م ب تتعلقمشكلة 
ارتفاع املسـتوى التعليمـي   تتسم بأسر املوهوبات أن توصلت إىل واليت ) 1995(احلريب وكذلك اتفقت مع دراسة  .النفسية

مستوى وعي األسرة بدورها يف رعاية الطفل املوهـوب  اليت أبانت وجود فروق يف و) 2010(ودراسة العبديل واالقتصادي، 
ـ (بأبعاده وعي ال بني هذاكما كشفت عن وجود عالقة  ،ذوات الدخل املرتفعلدخل الشهري لصاحل األسر تعزى ل ، ةاالجتماعي
ولعل مرد ذلك إىل أن غالبية األسر ذوات الدخل املرتفـع يتمتـع   . الدخل الشهري مع) ة، الثقافية، الصحية، العاطفيةالنفسي

راً من الوعي باملوهبة ومستوى أفضل يف التعامل معها وإتبـاع  الوالدان فيها باملستوى التعليمي واملعريف املرتفعني مما جيعل هلا قد
كما أن بيئة الوفرة تقلّ فيها الصراعات الناجتة من الفقر والندرة مما . أكثر لألساليب التربوية السوية وتوفري أفضل مناخ اجتماعي

تالميذ حمل الدراسة هم نتاج بيئات أعلـى يف  وعلى كلٍ فان هذه النتيجة تعترب نتيجة منطقية فهؤالء ال. جيعلها اجتماعياً أفضل
  .  املستوى االقتصادي واليت كلما كانت أعلى كلما كانت البيئة داعمة للموهبة 

توجد عالقة عكسية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ : الفرض السادس
  .املوهوبون حجم األسرة 

  .ارتباط سبريمان بني مستوى البيئة وحجم االسرة لألسرة) 7(جدول 
حجم   البيان

  العينة
  وحجم االسرة لألسرة وأبعادهقيم ارتباط سبريمان بني مستوى البيئة 

الدرجة 
  الكلية

املناخ   البيئة املادية
  االجتماعي

األساليب 
 التربوية

الوعي 
  األسري

  املناخ النفسي  اإلثراء املعريف

    االرتباط.م

338  

-
.166(**) 

-
.147(**) 

-.161(**) -.138(*) -.139(*) -.172(**) -.173(**) 

 001. 002. 011. 011. 003. 007. 002.  االحتمالية.ق

 ةدال عكسية ةدال عكسية ةدال عكسية ةدال عكسية ةدال عكسية ةدال عكسية ةدال عكسية  االستدالل

  .وما دوا، مما يعين أن االرتباط عكسي دال. 05سالبة ودالة عند مستوي داللة  رتباطاتاالقيم كل نالحظ أن    
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توجد عالقة عكسية دالة إحصائياً بني مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ املوهوبون :"النتيجة
  " . وحجم األسرة
أنه قد حيث أشارا إىل ) 204، 157 -156: 2002(صادق وشربيين الوتنسجم هذه النتيجة مع ما أورده  :مناقشة النتيجة

وميكن  .أن أطفال األسر صغرية احلجم مييلون أكثر إىل اإلبداع عند بقاء العوامل األخرى مثبتة مؤكدةًتواترت نتائج الدراسات 
ون أكثر، والوقت الذي يقضيه فإن االهتمام به يك نسبياً تفسري ذلك بأن الطفل املوهوب عندما يعيش يف أسرة حجمها صغري

، كما أن ، وتتوفّر له فرصة التواصل مع الكبار وبالتايل تنمية معارفه وقدراتهيف إظهار موهبته الوالدان معه أكرب، مما يساهم
. وظهورهاوهذا يؤكّد على أثر حجم األسرة الصغري على منو املوهبة . بشكل أفضل ومعنوياً ر دعما مادياًاألسرة تستطيع أن توفّ

باإلضافة إىل أن األسرة ذات احلجم الصغري تكون أكثر معرفة بأطفاهلا واحتياجام ومقدرام، وأكثر قدرة على تنفيذ األساليب 
السوية يف إدارة وتنمية تلك املقدرات، فاألسرة ذات احلجم الكبري يفقد فيها املوهوب خصوصيته وجيد نفسه فرداً مياثل األفراد 

رين وله ذات حقوقهم، وجند أن املوهوب يصارع ألن يتفرد وينفرد بعامله يف وسط عدد كبري من األخوة، كما أنه ال الكُثر اآلخ
حيظى بالوقت الكايف مع والديه وال جيد منهم الرعاية املناسبة نسبة حلرص الوالدين على توزيع اهتمامهم على بقية أخوته، أضف 

غالباً ما تكن مكلّفة، ألنه من الصعب على كثري من األسر توفري كل االحتياجات واألنشطة  إىل أن عملية إثراء البيئة املرتلية
اإلثرائية للعدد الكبري من األبناء، ومن الناحية االجتماعية على الرغم من أن كثرة العدد وكرب حجم األسرة ميثل واحد من 

يعة الطفل املوهوب قد تفقده الشعور باملناخ االجتماعي املناسب معطيات البيئة االجتماعية الثرية باخلربات، إال أن خصائص وطب
فالطفل املوهوب له من اخلصائص ما جيعل توافقه مع اآلخرين عسرياً، لذا فهو حيتاج إىل بيئة أسرية غري مكتظة . لنمو موهبته

واألسرة الكبرية غالباً ما تكثر . اعيحبيث يراعى اجلميع هذه اخلصائص ويتعاملون معها بكيفية تضمن منو موهبته وتكيفه االجتم
فيها اخلالفات بني األبناء وتتقاطع مطالبهم مما يشكل مصدر ضغط نفسي على الوالدين األمر الذي جيعلهما وجينحان إىل 
 استخدام الصرامة والضبط والعقاب واألوامر يف مقابل التسامح واحلوار واحلرية والثواب، نظراً إىل أن تلك األساليب هي

  .األسهل يف ضبط اموعة الكبرية وتصعب فيها ومعها األساليب الودية واحلوارية
  ملخص النتائج. 5 

ملوهبة نمو اسم البيئة األسرية الداعمة لتت :توصلت هذه الدراسة من خالل اتباعها للمنهج الوصفي إىل النتائج اآلتية
، منخفض دالفيها ما عدا البيئة املادية فاملستوى  ،جتها الكلية وأبعادهان مبستوى مرتفع دال يف درواملوهوب كما يدركها التالميذ

فروق فيها توجد ، بينما النوعتعزى ملتغري ملوهبة املدركة وأبعادها نمو افروق دالة إحصائياً يف البيئة األسرية الداعمة ل وال توجد
 واألبعاد ملوهبةنمو البيئة األسرية الداعمة لالدرجة الكلية ل ، وتوجد عالقة طردية دالة بنياحلضراملوطن لصاحل دالة تعزى ملتغري 

املناخ االجتماعي، (مع أبعاد عالقة بينما ال توجد مع مستوى تعليم الوالدين  )البيئة املادية، الوعي األسري، اإلثراء املعريف(
مع  وأبعادهاملوهبة نمو البيئة األسرية الداعمة للطردية دالة بني الدرجة الكلية توجد عالقة ).األساليب التربوية، املناخ النفسي

  . حجم األسرةمع متغري دالة عالقة عكسية و ستوى االقتصادي لألسرةمتغري امل
 التوصيات واملقترحات

  :التوصيات . 6.  1
من خالل  بالنظر إىل أمهية هذه الدراسة النظرية والتطبيقية وعلى ما توصلت إليه من نتائج فإن الباحث يرى أنه ميكن

ذلك أن يتقدم بعدد من التوصيات إىل بعض اجلهات اليت بإمكاا أن تقوم بتنفيذها حتقيقاً للبيئة االسرية الداعمة لنمو املوهبة، 
  : ومن أهم تلك التوصيات ما يلي
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م وأسرهم، باعتبار أن رعاية املوهوبني على أساس التكامل التام بني مدارس املوهوبني واهليئات الراعية هل تصياغة إستراتيجيا •
  .األسرة هي احلاضن األهم والشريك الفعال يف تطبيق برامج رعاية املوهبة

بدراسة وضع األسرة من حيث متتعها خبصائص البيئة الداعمة لنمو  كما يوصي املؤسسات املختصة بتربية ورعاية املوهوبني •
  .ون معها وفق الرؤى العلميةاملوهبة، واختاذ التدابري الالزمة لتحقيق ذلك يف إطار التعا

على اساس النتيجة األوىل واليت أكدت على وجود ارتفاع دال يف مستوى البيئة االسرية الداعمة لنمو موهبة املوهوبني، مما  •
يؤكد دورها يف تصنيف الطفل موهوباً، فإن الباحث يوصي أسر التالميذ العاديني بتوفري ظروف املناخ الداعم للموهبة وذلك 

 .ال توأد املوهبة لدى اطفاهلمحىت 
الالزمة لنمو ) احلواسيب، واملراسم، والكتب، وآخل(على الدولة واجلهات املاحنة العمل على توفري االحتياجات املادية مثل  •

 . املوهبة يف بيئته األسرية، نظراً إىل وجود اخنفاض يف هذا اجلانب كما أكدت نتيجة الفرض األول
األسر على مستوى املساواة بني الذكور واإلناث من حيث دعم مواهبهم، وهو ما أشارت إليه نتيجة ضرورة تعزيز وحفاظ  •

 .الفرض الثاين
ضرورة اعتماد الدولة واألجهزة التثقيفية العامة خطط تعمل على رفع وعي املناطق الريفية واألسر املنحدرة منها بأساليب  •

ى املعيشة باملناطق الريفية، فقد أوضحت نتيجة الفرض الثالث على وجود رعاية وتنمية املوهوب داخل األسرة ورفع مستو
كما يوصي الباحث بالعمل على نشر التعليم وعلى تطبيق برامج رفع املستوى االقتصادي لألسر مثل . فروق لصاحل احلضر

م األسرة واحلد من االجناب غري برامج التوظيف واألسر املنتجة ومتليك أدوات االنتاج، وتطبيق برامج التوعية بأساليب تنظي
 .املربمج، وذلك باالستناد على نتائج الفروض الرابع واخلامس والسادس

  :املقترحات . 6.  2
من خالل اطالع الباحث وقيامه بتطبيق هذه الدراسة ميدانية، الحظ أن هناك جوانب متصلة ذا املوضع من املمكن أن        

ل حبثها تغطية أكرب قدر ممكن من جوانب املوضوع، ولذا فهو يقترح تنفيذ بعض الدراسات تكون حمل دراسة حبيث يتم من خال
  :ذات الصلة، منها 

  .العاديونالبيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ دراسة  •
  . بون العاديني واملوهوالبيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ دراسة مقارنة  •
  .أولياء أمور التالميذالبيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ دراسة  •
  .أولياء أمور التالميذالبيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبة كما يدركها التالميذ دراسة  •
  .ريها يف املنطقة العربية وغ البيئة األسرية الداعمة لنمو املوهبةدراسة عرب حضارية تتناول  •
  

  قائمة املراجع

  :املراجع العربية
ورقة  مشكالت الطالب املوهوبني بالسعودية وعالقتها بعدد من املتغريات، .)يوليو ،2005( حممد عليثة ،األمحدي .2

  .األردن ،عمان .املؤمتر العلمي العريب الرابع لرعاية املوهوبني واملتفوقنيمقدمة إىل 
 رسالة .يف املشكالت واحلاجات اإلرشادية بني الطلبة املتميزين وغري املتميزين الفروق .)1994(.لياس، فاديا ساباإ .3

  . عمان، األردن ،ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية
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البيئة األسرية للموهوبني ودورا يف الوصول إىل اجنـاز عـايل دراسـة    ). يوليو، 2007(باظة، آمال عيد السميع  .4
  .، بنها، مصر)اكتشاف ورعاية املوهوبني الواقع واملأمول( مؤمتر ورقة مقدمة إىل إكلينيكية،

 – 53 ،)2(9 ،بالبحرين املعلومات التربويةقوائم السمات للطلبة املتفوقني واملوهوبني، ). 1997(اجلاسم، فاطمة  .5
58.  

جملـة  . دراسة عامليـة : اخلصائص السلوكية للطلبة املتميزين). 1999(.حداد، عفاف شكري؛ السرور، ناديا هايل .6
  . 72ــ  47 ،)8(15، جبامعة قطر البحوث التربوية

التنشئة األسرية للموهوبات دراسة اجتماعية على عينة من أمهات املوهوبات ). 1995( .احلريب، منيفة مسري سليم .7
    .، الرياض، السعوديةجامعة امللك سعود. ورةرسالة ماجستري غري منش والعاديات مبدينة الرياض،

جملة االرشـاد  . مشكالت وحاجات الطلبة املوهوبني وصفام السلوكية يف منطقة القصيم). 2011.(حسونة، نائلة .8
 .366، )28.(النفسي

ملـؤمتر  ورقة مقدمة إىل ا .رعاية التالميذ ذوي القدرات العالية يف السودان). يوليو، 2009(عمر هارون ،اخلليفة .9
   .عمان، اُألردن .العلمي العريب السادس لرعاية املوهوبني واملتفوقني

مجعية عمال املطابع : عمان. مقدمة يف التربية اخلاصة: سيكولوجية األطفال غري العاديني).1989(الروسان، فاروق  .10
  . التعاونية

الس الـوطين للثقافـة   . الكويت. )احليترمجة غسان عبد ( اإلبداع العام واخلاص). 1989(روشكا، ألكسندرو  .11
  )تاريخ العمل األصلي  ( .والفنون واآلداب

جملة جامعة دمشق  .ممشكال -حاجام –ملتفوقون دراسياً يف جامعة دمشق واقعهم ا). 2001.(مها  ،زحلوق .12
  .59-9، )1( 17، للعلوم التربوية

  .62 - 51، 2، جبامعة حائل التربوية البحوث. املوهوبون بني التفوق واإلبداع). 2002( .سليمان، السر أمحد .13
املتفوقون عقلياًــ خصائصـهم اكتشـافهم تربيتـهم     ).2001(عبد الرمحن سيد وأمحد، صفاء غازي  سليمان، .14

  . مكتبة زهراء الشروق :القاهرة. مشكالم
  . دار املعارف :القاهرة. اإلبداع). 1977(السيد، عبد احلليم حممود .15
ورقة مقدمة إىل . املؤثرات البيئية ودورها يف تنمية اإلبداع عند األطفال). يوليو، 2010(السيد، نيفني عبد اللطيف  .16

  .مصربنها،  .)اكتشاف ورعاية املوهوبني الواقع واملأمول( مؤمتر
دار  :القـاهرة  .ـ املوهبة والتفوق العقلي واإلبداع أطفال عند القمة). 2002(الشربيين، زكريا؛ يسرية، صادق .17

  .الفكر العريب
  .دار إشراق للنشر والتوزيع :عمان .طرائق التشخيص وأدواته احملوسبة: املوهبة واإلبداع). 1992(تيسري  ،صبحي .18
  . املؤسسة العربية للدراسات والنشر: بريوت .دمة يف املوهبة واإلبداعمق). 1992(يوسف  ،صبحي، تيسري وقطامي .19
  .31-17، )17(5 .جملة الطفولة والتنمية. رعاية املوهبة ومعوقات اإلبداع). 2010(عبد احلميد، شاكر .20
 النوعيةجملة حبوث التربية مستوى وعي األسرة بدورها يف رعاية الطفل املوهوب، ). 2010(.العبديل، مسرية امحد  .21

  .215 -180، 18 ،جبامعة أم القرى
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اكتشـاف ورعايـة   (ورقة مقدمة إىل مـؤمتر   .إساءة معاملة األطفال وقهر املوهبة). 2010(العدل، عادل حممد  .22
  .بنها، مصر). املوهوبني الواقع واملأمول

علقة باملوهبـة لـدي   العالقة بني بعض املتغريات السكانية واخلصائص السلوكية املت). 2006.(عطيات، مظهر حممد .23
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