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 :مقدمة -
المتتبع لتاريخ األمـ والمجتمعات وتطورىا، والناظر بتأمؿ لمحاضر والواقع المعاش، إف          

المتفوقيف بالدراسة والبحث.  فئةمباشرة األىمية الكبيرة لتناوؿ  يمتمسوالعوامؿ المؤثرة والفاعمة فيو 
نما نشأ مع بوعندما نتتبع تاريخ االىتماـ  المتفوقيف نجد أنو ليس وليد العصر الراىف أو الماضي، وا 

ففي الحضارة الصينية في األلؼ الثالثة قبؿ الميالد نجد اىتماماً  كبيراً   ،نشأة التاريخ البشري
 .لصارمة التي تستيدؼ الكشؼ عنيـفي االختبارات التنافسية انمتمسو بالمتفوقيف 

يفوؽ في  ىاماً  بشرياً  فيـ يمثموف مورداً ، مف سكاف المجتمعة ليست بالقميمة نسب المتفوقوفيشكؿ و    
إذا ما أتيحت ليـ فرصة تنمية مواىبيـ وقدراتيـ وتطويرىا ووضعيا في  ىخر ألقيمتو أي مف الموارد ا

يمكف تصورىا ال ويؤكد العمماء عمى أف الجنس البشري بدوف استثناء سيحقؽ مكاسب   .خدمة المجتمع
 صبح اليدؼ التربوي الأ وحالياً   .هلبعض عبادهللا القوى المميزة التي منحيا  استغالؿأحسف ما إذا 

العقمية مف المعمومات بؿ العناية بشخصيتو ككؿ في جوانبيا  كماً المتفوؽ الطالب  إكسابيعني 
مكاناتوتو امف قدر  واثقاً  نساناً إكي تجعؿ منو واالجتماعية  والنفسية ، وقادرًا مالو وما عميول ومدركاً  وا 

 ـ معيا.ءعمى التكيؼ مع األحداث والمتغيرات المتسارعة والتال
النػػػػػواة األولػػػػػى التػػػػػي ينشػػػػػأ فييػػػػػا الفػػػػػرد كمػػػػػا أنيػػػػػا ىػػػػػي األسػػػػػرة  أف( 2102ويؤكػػػػػد عبػػػػػد المجيػػػػػد     

داخػػػػؿ ىػػػػذه ىػػػػـ العوامػػػػؿ التػػػػي يتػػػػأثر بيػػػػا الفػػػػرد ىػػػػـ أالوالػػػػديف و  ،التػػػػي يتصػػػػؿ بيػػػػا الجماعػػػػة األولػػػػى
ا أساسػػػػػيًا فػػػػػي سػػػػػموؾ األبنػػػػػاء مػػػػػف خػػػػػالؿ الصػػػػػور الوالديػػػػػة التػػػػػي ، حيػػػػػث يمعػػػػػب الوالػػػػػديف دورً األسػػػػػرة

خيالػػػػػو عػػػػػف األب واألـ   فػػػػػيمػػػػػا يرسػػػػػمو الطفػػػػػؿ  يشػػػػػكميا األطفػػػػػاؿ عػػػػػف ربػػػػػائيـ والتػػػػػي تعػػػػػرؼ أنيػػػػػا:
لمباشػػػػر بيػػػػنيـ أو عػػػػف طريػػػػؽ االحتياجػػػػات المفقػػػػودة التػػػػي يحتاجيػػػػا الطفػػػػؿ وتكػػػػوف نتػػػػاج التعامػػػػؿ ا

غيػػػػػر موجػػػػػودة ف نيػػػػػا  ـفػػػػػي أبويػػػػػو وال يجػػػػػدىا وسػػػػػواء كانػػػػػت تمػػػػػؾ االحتياجػػػػػات موجػػػػػودة ومشػػػػػبعة أ
 عبػػػػػػد خيػػػػػػاؿ الطفػػػػػػؿ وتػػػػػػؤثر بشػػػػػػكؿ مباشػػػػػػر عمػػػػػػى شخصػػػػػػيتو  يتّكػػػػػػوف صػػػػػػورة عػػػػػػف األب واألـ فػػػػػػ

 .(3ص ،2102المجيد ،
 (2007أبػػػػو جػػػػػادو  ويرجػػػػع احتفػػػػػاظ األسػػػػرة بػػػػػدورىا الرئيسػػػػي فػػػػػي التنشػػػػئة األسػػػػػرية كمػػػػا ذكػػػػػر     

إلػػػػػى مػػػػػا لاسػػػػػرة مػػػػػف خصػػػػػائص أساسػػػػػية مميػػػػػزة عػػػػػف سػػػػػائر المؤسسػػػػػات االجتماعيػػػػػة وتشػػػػػتؽ ىػػػػػذه 
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العامػػػػػؿ األوؿ أف األسػػػػػرة ىػػػػػي الوحػػػػػدة االجتماعيػػػػػة األولػػػػػى التػػػػػي  ؛اثنػػػػػيف الخصػػػػػائص مػػػػػف عػػػػػامميف
 أبػػػػػػػو جػػػػػػػادوينشػػػػػػأ فييػػػػػػػا الفػػػػػػػرد، والعامػػػػػػؿ الثػػػػػػػاني أف األسػػػػػػػرة تعتبػػػػػػر النمػػػػػػػوذج األمثػػػػػػػؿ لمػػػػػػا أسػػػػػػػماه 

فػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػـ الخطػػػػػػػػػوط  ميمػػػػػػػػػاً  اً ولموالػػػػػػػػػديف دور   ،(88، 2117الجماعػػػػػػػػػة المرجعيػػػػػػػػػة   أبػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػادو،
واألـ دوره الخػػػػػاص المكمػػػػػؿ لاخػػػػػر فػػػػػي إعػػػػػداد ف لكػػػػػؿ مػػػػػف األب إالحياتيػػػػػة األولػػػػػى لمطفػػػػػؿ، حيػػػػػث 

بالنسػػػػػػػػػبة لمفػػػػػػػػػرد،  الميػػػػػػػػػـالفػػػػػػػػػرد لمحيػػػػػػػػػاة ، إال أف الدراسػػػػػػػػػات النفسػػػػػػػػػية قػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػزت عمػػػػػػػػػى دور األـ 
ا ال يسػػػػػػتياف بػػػػػػو فػػػػػػي المراحػػػػػػؿ المبكػػػػػػرة مػػػػػػف حيػػػػػػاة الطفػػػػػػؿ متجاىمػػػػػػة دور األب الػػػػػػذي  يػػػػػػؤدي دورً 

و حصػػػػػاد الصػػػػػغر بمعنػػػػػى ويػػػػػرى معظػػػػػـ المحممػػػػػيف النفسػػػػػييف أف الكبػػػػػر ىػػػػػ. (56، 0981 ديػػػػػاب ،
أف االىتمػػػػػػػاـ بالسػػػػػػػنوات األولػػػػػػػى يػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػى مراحػػػػػػػؿ نمػػػػػػػو سػػػػػػػوية فػػػػػػػي البمػػػػػػػوغ والرشػػػػػػػد، والصػػػػػػػورة 
الوالديػػػػػة المتكونػػػػػة لػػػػػدى الطفػػػػػؿ تخمػػػػػؽ العديػػػػػد مػػػػػف السػػػػػموكيات التػػػػػي مػػػػػف الممكػػػػػف أف تتحػػػػػوؿ إلػػػػػى 

 سػػػػمة دعػػػػادات سػػػػموكية أو سػػػػمات لػػػػدى الفػػػػرد ، ومػػػػف ىػػػػذه السػػػػمات النزعػػػػة إلػػػػى الكمػػػػاؿ التػػػػي تعػػػػ
نظػػػػػػرًا لمػػػػػػا يتمتعػػػػػػوف بيػػػػػػا مػػػػػػف صػػػػػػفات تجعميػػػػػػـ شػػػػػػديدي  الطمبػػػػػػة المتفػػػػػػوقيفمميػػػػػػزة لػػػػػػدى غالبيػػػػػػة 

وحيػػػػػث يكونػػػػػوف أكثػػػػػر عرضػػػػػة مػػػػػف ا خػػػػػريف  الحساسػػػػػية وشػػػػػديدي التػػػػػأثر باألشػػػػػخاص المحيطػػػػػيف،
لمتػػػػأثر بالصػػػػورة الوالديػػػػة والجػػػػو األسػػػػري العػػػػاـ فػػػػي األسػػػػرة . ومػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه الصػػػػفات التػػػػي يتميػػػػز 

النمػػػػػػو العقمػػػػػػي السػػػػػػريع ،المرونػػػػػػة فػػػػػػي التفكيػػػػػػر  درة عمػػػػػػى االسػػػػػػتدالؿ والتعمػػػػػػيـ،بيػػػػػػا المتفػػػػػػوقيف  القػػػػػػ
مسػػػػػتوى عػػػػػاؿي مػػػػػف التفكيػػػػػر األخالقػػػػػي والمشػػػػػاركة الوجدانيػػػػػة( ممػػػػػا يخمػػػػػؽ لػػػػػدييـ مجموعػػػػػة  واألداء،

الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى و الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى ا نجػػػػػػاز، فػػػػػػي إلػػػػػػى  (0999  جػػػػػػروافمػػػػػػف الحاجػػػػػػات التػػػػػػي حػػػػػػددىا 
  االندماج االجتماعي.إلى الحاجة و الحاجة إلى العناية، و تقدير ا خريف ، 

 ،(Heylighen,1997و  ،(James,1994و  ،(1997 عميرة،ويؤكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحثوف      
ظيػػػػػػػػر لػػػػػػػػدييـ يغالبػػػػػػػػًا مػػػػػػػػا  ،دراسػػػػػػػػياً المتفػػػػػػػػوقيف  أف بعػػػػػػػػض الطمبػػػػػػػػةإلػػػػػػػػى   ،(Springer,2005و 

 بأعمػػػػػاليـوالقيػػػػػاـ  ،ومتواصػػػػػمةالسػػػػػتمرارية فػػػػػي العمػػػػػؿ لفتػػػػػرات طويمػػػػػة بعػػػػػض السػػػػػموكيات المميػػػػػزة كا
صػػػػػداقة  وعػػػػػدـ قبػػػػػوؿ ،بمشػػػػػاركة أحػػػػػد لعػػػػػدـ ثقػػػػػتيـ فػػػػػي أداء ا خػػػػػريف وعػػػػػدـ الرغبػػػػػة ،بشػػػػػكؿ منفػػػػػرد

أف يكونػػػػػػػوا األفضػػػػػػػؿ باسػػػػػػػتمرار، ويضػػػػػػػعوف بػػػػػػػ والرغبػػػػػػػة الممحػػػػػػػة ،مػػػػػػػف ىػػػػػػػـ أدنػػػػػػػى مػػػػػػػنيـ تحصػػػػػػػيالً 
ويصػػػػػػاحب ذلػػػػػػؾ شػػػػػػعورىـ  ،قػػػػػػد ال يسػػػػػػتطيعوف الوصػػػػػػوؿ إلييػػػػػػاعاليػػػػػػة  عمػػػػػػؿ ألنفسػػػػػػيـ مسػػػػػػتويات
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، ولػػػػػػـ تالحػػػػػػظ ىػػػػػػػذه الصػػػػػػفات لػػػػػػدى الطمبػػػػػػػة العػػػػػػادييف مػػػػػػف نفػػػػػػػس عػػػػػػدـ الرضػػػػػػا، والتػػػػػػوتر والقمػػػػػػػؽب
بنزعػػػػػػػػة المتفػػػػػػػػوؽ نحػػػػػػػػو  بالكماليػػػػػػػػة أو .  ويفسػػػػػػػػر البػػػػػػػػاحثوف ىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػموكياتالمسػػػػػػػػتوى الصػػػػػػػػفي

منػػػػو  بػػػػأداء أعمػػػػى ممػػػػا يتطمبػػػػو الموقػػػػؼنفسػػػػو  إلػػػػى مطالبػػػػة لمتفػػػػوؽاأي يسػػػػعى الطالػػػػب الكماليػػػػة، 
 ويرجػػػػػع ىػػػػػؤالء البػػػػػاحثيف ىػػػػػذه السػػػػػموكيات لػػػػػدى الطمبػػػػػة المتفػػػػػوقيف إلػػػػػى  رضػػػػػاء ذاتػػػػػو واألخػػػػػريف.

تخمػػػػػؽ العديػػػػػد مػػػػػف السػػػػػموكيات التػػػػػي والتػػػػػي قػػػػػد  الطالػػػػػب المتفػػػػػوؽالصػػػػػورة الوالديػػػػػة المتكونػػػػػة لػػػػػدى 
فػػػػ ف  ومػػػػف ثػػػػـ ىػػػػؤالء المتفػػػػوقيف.سػػػػموكية أو سػػػػمات لػػػػدى  خصػػػػائصمػػػػف الممكػػػػف أف تتحػػػػوؿ إلػػػػى 
ىػػػػػي عالقػػػػػة تبادليػػػػػة ومػػػػػف أبػػػػػرز معالميػػػػػا أنيػػػػػا ديناميػػػػػة، أي  بوالديػػػػػوالعالقػػػػػة التػػػػػي تػػػػػربط ا نسػػػػػاف 

وعنػػػػػدما نبحػػػػػث فػػػػػي خصػػػػػائص الطػػػػػالب المتفػػػػػوقيف  تتػػػػػأثر بػػػػػالظروؼ المحيطػػػػػة بػػػػػالفرد ومجتمعػػػػػو،
ف ننػػػػػا فػػػػػي الواقػػػػػع نبحػػػػػث عػػػػػف إجابػػػػػات لمجموعػػػػػة مػػػػػف التسػػػػػاؤالت المتصػػػػػمة بالسػػػػػموؾ الخػػػػػاص بيػػػػػـ 

الطفػػػػػػػؿ المتفػػػػػػػوؽ عمػػػػػػػى كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف وصػػػػػػػمتيـ بأسػػػػػػػرىـ وتػػػػػػػأثير الصػػػػػػػورة الوالديػػػػػػػة المتكونػػػػػػػة لػػػػػػػدى 
 خصائصو والسيما النزعة إلى الكماؿ.

 :   الدراسةمشكمة  -أولا 
( 0998السيد عبده  و (Eisenberg.1991  مف خالؿ مراجعة الباحثة لمعديد مف الدراسات       
وجدت أف ىناؾ عوامؿ كثيرة مف الممكف أف تؤدي بالطمبة ( 2002حمزة  و (2001)سويمـ و 

كأسموب  ؛والدييـمف قبؿ  تيـتربي أساليب، ومف أبرز ىذه العوامؿ النزعة الكماليةإلى المتفوقيف 
، والتناقض، والغياب، وا ىماؿ وغيرىا. والدؼء العاطفة ونقص رفض،الو  في المبالغةو  السيطرة

سمبية غالبًا ما  ، سؤاء كانت إيجابية أووتبيف أف ىذه األساليب التي يتبعيا الوالداف في تربية طفميما
تترؾ في خياؿ الطفؿ صورة عف والديو تبقى مالزمة لتفكيره مدى الحياة، وىذه الصورة التي يشكميا 
الطفؿ عف والديو قد تكوف واقعية وقد تكوف غير واقعية ومبالغ فييا إال أنيا قد تؤثر عمى مجمؿ 

ف إدراؾ أ (2102المجيد،  عبد و ((2014بف وسعد . ومف جية أخرى يؤكدسموكياتو المستقبمية
سيواجو المجتمع بيا فقد  التيالمجتمع وعمى شخصيتو  فيالطفؿ لصورة والديو تؤثر عمى سموكو 

وسواء أكاف ىذا أو ذاؾ ف ف الوالديف ىما المبنة األولى  فاشاًل، وقد يكوف عدائياً وعالمًا  يكوف مبدعاً 
 .ىذا البناء المبدع أو العدائي في
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إلى  (2110 خزعؿ،( 0999في ،(  كن0987 ، إسماعيؿ (Chen,1997) الدراساتشير تكما      
أف أساليب تربية الوالديف ومعاممتيـ ألطفاليـ قد تكوف سببًا مف األسباب الميمة في حدوث الكثير 

، وفسروا ذلؾ بأف ىذه النزعة نحو الكماليةومف بينيا  النفسية لدى الطمبة المتفوقيفمف المشكالت 
األساليب التي يتبعيا الوالديف  ا ىماؿ، الغياب، الحماية الزائدة، الكراىية، التفضيؿ، ...الخ( قد 

إال أّف نتائج ىذه ، خصائصيـ النفسيةتبقى صورة ذىنية في مخيمة أطفاليـ تؤثر عمى مجمؿ 
 ـ عممي أكبر. دراسة إلى أخرى وىي ال تزاؿ بحاجة إلى دعمف الدراسات اختمفت 

ثنائي البعد مف مفيوـ   (Ablard & Parker,1997) وباركر دمر بأكما يرىا النزعة الكمالية و    
كما يرى البعض  أو السمبية، حيث يرى البعض أنيا مف عالمات التوافؽ وا نجاز، ا يجابيةحيث 
كما اختمؼ العمماء في تحديد مفيوـ الكمالية، وتحديد أبعادىا،  ،بأف الكمالية نموذج عصابي  ا خر

وظير نتيجة اختالؼ الباحثيف حوؿ مفيوـ الكمالية وتحديد أبعادىا وجود عدد مف األدوات المختمفة 
تقيس الكمالية ف ف معظميا تصؼ مف   عمى األدوات التي االطالعومف خالؿ   لقياس الكمالية،

بأنو  ةينما تصؼ مف يحصؿ عمى درجة مرتفعأنو كمالي سوي، بيحصؿ عمى درجة متوسطة ب
 .اً كمالي عصابي، أما مف تنخفض درجتو فيوصؼ بأنو ليس كمالي

الكمالية تعتبر مف أف إلى  ( Chang, et al 2004)وأظيرت نتائج دراسة شانج ورخروف      
أف " إلى شانج ورخروف"يشير إذ الخصائص الشخصية التي تمعب البيئة األسرية دور في نشأتيا، 

شخصية األب واألـ وصورتييما جزء ال يتجزأ في عممية التنشئة والتي غالبًا ما تحدداف بشكؿ كبير 
 ( James,1994 وىيميف  سيشير كؿ مف جيمكما  .شخصية أبنائيما الحقاً 

 Heylighen,1997)  مفوقد تمنعو المتفوؽ  الطالبتعيؽ قد ُتعد صفة سمبية  الكماليةإلى أف 
إلى تحقيؽ الكماؿ في مثؿ المتفوؽ ف ف حاجة  مف ثـؤىمو موىبتو لمحصوؿ عميو. و تالنجاح الذي 

إذ يشير  ،بالقمؽ واالكتئاب وصعوبة تكويف عالقات رمنة وسميمة هؤدي إلى شعور تىذه الحاالت قد 
وجود  يؤكدوفالمتفوقيف  بةالعامميف في مجاؿ رعاية الطمالكثير مف أف إلى  (James,1994  جيمس

  نزعة كمالية متطرفة لدى الطالب المتفوقيف عاكسًة بذلؾ نموذج التعامؿ األسري مع ىؤالء الطمبة.
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في  ةالقنوات التعميمي ةالباسؿ لممتفوقيف في منطق ةلمدرس ةالباحث تياأجر  وفي دراسة استطالعية  
، وىي غير متضمنة في عينة الدراسة طالبًا وطالبة( 12مدينة دمشؽ، تضمنت ىذه الدراسة  

منيا أسئمة خمسة أسئمة؛  عشرةتقدير تحتوي عمى  ةاستمار مف خالليا  ةالباحث طبقتاألساسية، إذ 
وأظيرت نتائج ، الصور الوالدية لدى الطمبة المتفوقيفأخرى تقيس  ة أسئمةخمسو  ،تقيس الكمالية

منيـ  %(50و  يظيروف النزعة نحو الكماليةالمتفوقيف الطمبة ( مف %70)أف  الدراسة االستطالعية
وجود  مف أفراد العينة االستطالعية%( 91رّد  . إضافة إلى ذلؾ عف والدييـ سمبيةصورة لدييـ 

 ألسباب كثيرة عائدة لتخمينات غير واضحة.  لدييـ النزعة نحو الكمالية
إلى تناوؿ  ةدفعت الباحث والواقع المالحظالحقائؽ الناتجة عف الدراسات السابقة إف ال شؾ        

ما عالقة الصورة الوالدية بالنزعة الكمالية " ىذه المشكمة والتي يمكف بمورتيا بالسؤاؿ الرئيس ا تي: 
 ؟لدى الطالب المتفوقين أفراد عينة البحث

 :الدراسةأهمية  -ثانياا 
 بما يمي: الدراسةتتجمى أىمية 

والثانوية ا عدادية  تيففي المرحمالمتفوقيف والخدمات المقدمة لمطمبة  االىتماـ ضعؼإف  .0
 مف الحالية الدراسة بو تيتـ ما احتياجاتيـ النفسية، وىذا ودراسة إلييـ أنظارنا توجيو منا يستدعي
 .دراسًيا النزعة نحو الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف العالقة بيف الصورة الوالدية ودراسة  عمى العمؿ

 مدرسيف، أولياء األمور، مرشديف  دراسياً . تبصير وتوعية القائميف عمى رعاية الطمبة المتفوقيف 2
اختيار لتوجيييـ نحو المتفوقيف النزعة الكمالية لدى الطمبة بالعالقة بيف الصورة الوالدية و نفسييف( 

 ساليب النفسية وا رشادية األكثر مالئمة. األ
. إف الحاجة إلى إجراء ىذا النوع مف الدراسات عمى البيئة المحمية حاجة واضحة وأكيدة، فتحديد 3

مف شأنو أف يسيـ في تطوير المتفوقيف النزعة الكمالية لدى الطمبة العالقة بيف الصورة الوالدية و 
 البرامج التربوية وا رشادية المناسبة لحاجاتيـ.

ضافة ما ىو جديد في مجاؿ محاولة إغناء المكتبة العر . 4 النزعة نحو الصورة الوالدية و بية وا 
تعد قميمة وحديثة إذا  ىذا المجاؿحيث أف البحوث والدراسات في  الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف ،

 ما قورنت بالمجاالت التربوية األخرى.



انتعريف مبوضوع اندراسة                                             انفصم األول:          

 

 
7 

 

النزعة الكمالية و  الوالديةمجاؿ العالقة بيف الصورة  في لمبحث أخرى دراسات أماـ المجاؿ فتح. 5
  لدى فئات متعددة مف الطمبة.

 : الدراسة أهداف -ثالثاا 
في النقاط  الدراسة الحاليةقيمة عممية، ويمكف تحديد أىداؼ  تذا ايجعمي ىدفاً  دراسةإف لكؿ 

 :ا تية
أفراد عينة  لدى الطالب المتفوقيفالنزعة الكمالية و  الصورة الوالديةالعالقة بيف  إلىالتعرؼ  .1

 .الدراسة
 التعرؼ إلى إمكانية التنبؤ بالنزعة الكمالية مف خالؿ الصورة الوالدية. .2
 .وفقًا لمتغير الجنس الصورة الوالديةفي أفراد عينة الدراسة الفروؽ بيف  إلىالتعرؼ  .3
 .وفقًا لمتغير الجنس النزعة الكماليةفي أفراد عينة الدراسة الفروؽ بيف  إلىالتعرؼ  .4
الصورة الوالدية وفقًا لمتغير المستوى التعميمي في أفراد عينة الدراسة الفروؽ بيف  إلىالتعرؼ  .5

 .لموالديف
النزعة الكمالية وفقًا لمتغير المستوى التعميمي في أفراد عينة الدراسة الفروؽ بيف  إلىالتعرؼ  .6

 .لموالديف
ًا لمتغير المرحمة التعميمية الصورة الوالدية وفقفي أفراد عينة الدراسة الفروؽ بيف  إلىالتعرؼ  .7

 .ألفراد عينة الدراسة
النزعة الكمالية وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية في أفراد عينة الدراسة الفروؽ بيف  إلىالتعرؼ  .8

 .ألفراد عينة الدراسة

 :الدراسةفرضيات  -رابعاا 
الطمبػػػػػػػة توجػػػػػػػد عالقػػػػػػػة ذات داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية بػػػػػػػيف الصػػػػػػػورة الوالديػػػػػػػة والنزعػػػػػػػة الكماليػػػػػػػة لػػػػػػػدى  .1

 .الدراسةعينة المتفوقيف أفراد 
درجػػػػاتيـ مػػػػف خػػػػالؿ مقيػػػػاس النزعػػػػة الكماليػػػػة  عمػػػػىيمكػػػػف التنبػػػػؤ بػػػػدرجات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة  .2

 عمى مقياس الصورة الوالدية.
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لمتغيػػػػر  تبعػػػػاً  عينػػػػة الدراسػػػػةيوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي الصػػػػورة الوالديػػػػة بػػػػيف أفػػػػراد  .3
 الجنس.

لمتغيػػػػر  تبعػػػػاً  عينػػػػة الدراسػػػػةبػػػػيف أفػػػػراد  النزعػػػػة الكماليػػػػةيوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي  .4
 الجنس.

لمتغيػػػػر  تبعػػػػاً  عينػػػػة الدراسػػػػةيوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي الصػػػػورة الوالديػػػػة بػػػػيف أفػػػػراد  .5
 .المستوى التعميمي لموالديف

لمتغيػػػػر  تبعػػػػاً  عينػػػػة الدراسػػػػةبػػػػيف أفػػػػراد  النزعػػػػة الكماليػػػػةيوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي  .6
 .المستوى التعميمي لموالديف

لمتغيػػػػر  تبعػػػػاً  عينػػػػة الدراسػػػػةيوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي الصػػػػورة الوالديػػػػة بػػػػيف أفػػػػراد  .7
 .المرحمة التعميمية ألفراد عينة الدراسة

لمتغيػػػػر  تبعػػػػاً  عينػػػػة الدراسػػػػةبػػػػيف أفػػػػراد  النزعػػػػة الكماليػػػػةيوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي  .8
 .المرحمة التعميمية ألفراد عينة الدراسة

 :الدراسةحدود  -خامساا 
  دراسيًا ( طالبًا وطالبة مف الطالب المتفوقيف 500الدراسة  عينة تتضمف  البشرية:الحدود

تمتد مف الصؼ السابع حتى الصؼ الثالث  إعدادية وثانوية( يتوزعوف عمى مرحمتيف تعميميتيف 
 .الثانوي

 العالقة بيف الصورة الوالدية والنزعة الكمالية لدى عينة مف وتتجمى بدارسة : العممية الحدود
تطبيؽ مقياسي الصورة مف خالؿ  لعالقةوقياس ىذه ا، الطمبة المتفوقيف في مدينة دمشؽ

، كما تتوقؼ إمكانية تعميـ نتائج ىذه الدراسة في حدود خصائص العينة الوالدية والكمالية
 والزمف المطبقة فييا.واألدوات 

  الواقعتيف بمنطقة المزة لممتفوقيف طبقت أدوات الدراسة في مدرستي الباسؿ  :المكانيةالحدود
 في مدينة دمشؽ. التعميمية ومنطقة القنوات التعميمية

 ولغاية   (15/9/2014)طبقت أدوات الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة مف  :الحدود الزمنية
(7/2/2015). 
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 :والتعريفات اإلجرائية الدراسةمصطمحات  -سادساا 
 التعريفات النظرية: -أولا 

خيالػػػػػو عػػػػػف األب واألـ  ييقصػػػػػد بالصػػػػػورة الوالديػػػػػة ىػػػػػو مػػػػػا يرسػػػػػمو الطفػػػػػؿ فػػػػػ":  الوالديوووووة الصوووووورة
وتكػػػػػوف ىػػػػػػذه الصػػػػػورة نتػػػػػػاج التعامػػػػػؿ المباشػػػػػػر بيػػػػػػنيـ أو عػػػػػف طريػػػػػػؽ االحتياجػػػػػات المفقػػػػػػودة التػػػػػػي 

سػػػػػواء كانػػػػػت تمػػػػػؾ االحتياجػػػػػات موجػػػػػودة ومشػػػػػبعة أو غيػػػػػر تاجيػػػػػا الطفػػػػػؿ فػػػػػي أبويػػػػػو وال يجػػػػػدىا يح
خيػػػػػاؿ الطفػػػػػؿ وتػػػػػؤثر بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر  يف صػػػػػورة عػػػػػف األب واألـ فػػػػػيتكػػػػػو  ممػػػػػا يػػػػػؤدي إلػػػػػىموجػػػػػودة 

 .(3gate.ahram.org.egص،2102 عبد المجيد ، "عمى شخصيتو
الصػػػورة المتخيمػػػة التػػػي يكونيػػػا الطفػػػؿ مػػػف : تمػػػؾ وقووود عرفوووت سوووويما الصوووورة الوالديوووة ب ن وووا     

وذلػػػػػػؾ عػػػػػػف دور الموضػػػػػػوع تحػػػػػػت تػػػػػػأثير كػػػػػػؿ مػػػػػػف خبػػػػػػرات  ،خػػػػػػالؿ تمػػػػػػثالت الػػػػػػذات  الموضػػػػػػوع
االعتبػػػػػػار أنيػػػػػػا صػػػػػػورة متخيمػػػػػػة ال تعكػػػػػػس الواقػػػػػػع الفعمػػػػػػي  األخػػػػػػذ بعػػػػػػيفا شػػػػػػباع وا حبػػػػػػاط . مػػػػػػع 

 .(2110،بؿ ىي إسقاط لذاتية ذلؾ الفرد  سويمـ ،
شػػػػػػيوعًا فػػػػػػي المجتمعػػػػػػات الصػػػػػػناعية  وىػػػػػػي مػػػػػػف  ةأكثػػػػػػر القػػػػػػيـ االجتماعيػػػػػػىػػػػػػي واحػػػػػػدة مػػػػػػف  :الكماليووووووة
نجػػػػػػاز الخػػػػػػالي مػػػػػػف العيػػػػػػوب ووضػػػػػػع معػػػػػػايير عاليػػػػػػة لشخصػػػػػػية التػػػػػػي تتميػػػػػػز بالسػػػػػػعي نحػػػػػػو ا السػػػػػػمات ا

 (Flett & Hewitt, 2002) لاداء مصحوبة بميؿ لتقييـ سموكيـ بشكؿ نقدي.

( المتفوقػػػػػػوف بػػػػػػأنيـ :" أولئػػػػػػؾ الػػػػػػذيف وصػػػػػػموا فػػػػػػي 2004يعػػػػػػرؼ المعايطػػػػػػة والبػػػػػػواليز   :المتفوووووووقين
أدائيػػػػػـ إلػػػػػى مسػػػػػتوى أعمػػػػػى مػػػػػف العػػػػػادييف فػػػػػي مجػػػػػاؿ مػػػػػف المجػػػػػاالت التػػػػػي تعبػػػػػر عػػػػػف المسػػػػػتوى 

 لمفرد شريطة أف يكوف ذلؾ المجاؿ موضع تقدير الجماعة.القبمي الوظيفي 
لتحصػػػػيمي كمػػػػا يػػػػرى بعػػػػض البػػػػاحثيف أنػػػػو يوجػػػػد خمػػػػط بػػػػيف مفيػػػػـو التفػػػػوؽ العقمػػػػي والتفػػػػوؽ ا      

واالبتكػػػػػار ، فػػػػػالتفوؽ العقمػػػػػي يحػػػػػدد فػػػػػي ضػػػػػوء نسػػػػػبة الػػػػػذكاء ، أمػػػػػا التفػػػػػوؽ التحصػػػػػيمي فيحػػػػػدد فػػػػػي 
مػػػػػػف طائفيػػػػػػة قػػػػػػدرة  ىػػػػػػواالبتكػػػػػػار  فػػػػػػي حػػػػػػيف أفضػػػػػػوء التفػػػػػػوؽ فػػػػػػي أداء االختبػػػػػػارات التحصػػػػػػيمية ،

القػػػػدرات العقميػػػػػة وقػػػػػد تتجمػػػػػع ىػػػػذه المفػػػػػاىيـ فػػػػػي شػػػػػخص واحػػػػػد ، وقػػػػد يوجػػػػػد بعضػػػػػيا لػػػػػدى إنسػػػػػاف 
 .(37-36، 1993ي،معيف  الفق
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 التعريفات اإلجرائية:  -ثانياا 
مجموعػػػػػة األفكػػػػػار والسػػػػػمات التػػػػػي يكونيػػػػػا الطفػػػػػؿ عػػػػػف والديػػػػػو، وىػػػػػي الدرجػػػػػة  الصوووووورة الوالديوووووة :

الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى مقيػػػػػػاس الصػػػػػػورة الوالديػػػػػػة المسػػػػػػتخدـ فػػػػػػي  الطالػػػػػػب المتفػػػػػػوؽالتػػػػػػي يحصػػػػػػؿ عمييػػػػػػا 
 .الحالية

عمػػػػػػػى مقيػػػػػػػاس الكماليػػػػػػػة  الطالػػػػػػػب المتفػػػػػػػوؽالدرجػػػػػػػة التػػػػػػػي يحصػػػػػػػؿ عمييػػػػػػػا النزعوووووووة الكماليوووووووة : 
 .الدراسة الحاليةالمستخدـ في 
عداديػػػػػػة والثانويػػػػػػة الػػػػػػذيف تػػػػػػـ اختيػػػػػػارىـ لمػػػػػػتعمـ فػػػػػػي مػػػػػػدارس ىػػػػػػـ طمبػػػػػػة المػػػػػػرحمتيف ا : المتفوووووووقين

المتفػػػػػوقيف فػػػػػي مدينػػػػػة دمشػػػػػؽ وفقػػػػػًا لشػػػػػروط تضػػػػػعيا وزارة التربيػػػػػة فػػػػػي الجميوريػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػورية  
 (.5، كؿ عاـ الممحؽ
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 املتفىقىن -احملىر األول
المفيـو ونسبة مف حيث  )الطمبة المتفوقيف(مف اإلطار النظري لمدراسة الحالية  األوؿيتناوؿ المحور     

ىـ الثروة البشرية التي المتفوقيف الطمبة الشيوع والخصائص والعوامؿ والمؤثرة والمشكبلت عمى اعتبار أف 
يجب عمينا اكتشافيا واستثمارىا لصالح تقدـ المجتمع البشري الذي سوؼ يكوف الحسـ فيو لمعقؿ وأساليب 

استثمار ممكف لقدرات المتفوقيف متمثبًل في مدى  التفكير وحسف استخداـ الموارد المادية والبشرية أفضؿ
لفقرات ىذا  مفصؿ وفيما يمي عرض الرعاية التربوية التي توجو إلى ىؤالء الطمبة في كؿ مجاالت الحياة،

 .المحور
 مفهىو انتفىق واملتفىقني: -أوالً 
المتتبع لتاريخ األمـ والمجتمعات وتطورىا، والناظر بتأمؿ لمحاضر والواقع المعاش، والعوامؿ المؤثرة إف    

نتيجة لذلؾ  يتممس مباشرة األىمية الكبيرة لتناوؿ موضوع المتفوقيف بالدراسة والبحث والتنقيب.،والفاعمة فيو 
مفيوـ نسبي يختمؼ باختبلؼ المكاف أنو مفيوـ التفوؽ نظرًا إلى التي توضح تعريفات ال يد مفعدال تظير 

 والزماف وأيضًا تختمؼ المؤشرات التي يعتمد عمييا.
جاء تعريؼ التفوؽ في المغة بمعنى العمو وارتفاع الشأف مف ناحية، والتفوؽ مف الفوؽ، والفوؽ نقيض إذ   

العمؿ أي متفوؽ  التحت وقاؿ ابف منظور )فاؽ الرجؿ أصحابو ، أي فضميـ وعبلىـ بالشرؼ ورجؿ فاؽ في
 (.316 :1967، ابف منظورعمى قومو في العمـ )

بأنو نتيجة تفاعؿ خمسة عوامؿ نفسية :فقد عرؼ التفوؽ  (Tanneneubaum,1962)أما تاننبواـ      
واجتماعية منيا، القدرة العامة ويمكف قياسيا بمعدؿ الذكاء، والقدرة الخاصة مثؿ الموسيقى أو الكيمياء أو 

ىا، كذلؾ العوامؿ غير العقمية مثؿ العمؿ الجاد والرغبة في التضحية في سبيؿ اإلنجاز العظيـ، المغة وغير 
نقبًل  .وعوامؿ بيئية مرتبطة بالمتفوؽ مثؿ األسرة والمدرسة والمجتمع بكؿ ما فييا مف برامج وعوامؿ الحظ

 .((Springer.2001p142عف 

( التفوؽ بأنو قدرات وميارات تشمؿ جميع أو بعض الجوانب 1989عرفت وزارة التربية األمريكية ) كما   
 التالية:
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 قدرات عقمية عامة يمكف قياسيا باختبارات الذكاء مثبًل. -
 إبداع وتفكير إنتاجي يمكف قياسو باختبارات القدرات االبتكارية. -

 ميارات قيادية ويمكف قياسيا بمحكات خاصة. -

ميارات بصرية أدائية وتشمؿ الميارات الفنية والحركية التي يمكف قياسيا بمحكات خاصة ) فخرو ،  -
2005  :334.) 

إلى أف المتفوؽ ىو ذلؾ الفرد الذي يتميز بقدرة عقمية عالية حيث تزيد ( 1997) وأخروف ولقد أشار كيرؾ   
   .(p142)7Kirk, et al .199  بتكاري، كما يتميز بقدرة عالية عمى التفكير اال130نسبة ذكائو عف 

وقد عرؼ المتفوؽ بأنو الشخص الذي يتمتع بمستوى عاؿِ  أو ممتاز مف حيث الذكاء العاـ أو في     
 .(Sidney & John 1998.p102)مجاؿ أو أكثر مف المجاالت الخاصة 

( إلى أف المتفوؽ يتصؼ بنمو لغوي يفوؽ المعدؿ العاـ، ومثابرة في الميمات Durrبينما أشار در)    
العقمية الصعبة وقدرة عمى التعميـ ورؤية العبلقات وفضوؿ غير عادي وتنوع كبير في الميوؿ )جرواف، 

1999: 54.) 
لمكونغرس  إلى تعريؼ مكتب التربية في الواليات المتحدة األمريكية ( 25، 2000السرور ) توأشار      
( لممتفوؽ بأنو الفرد الذي لديو قدرات ممتازة عمى اإلنجاز، وىو يحتاج إلى برامج تربوية 1997عاـ )

خاصة، وخدمات إضافية عمى ما يقدـ في البرنامج المدرسي العادي كي يحقؽ إسياماتو بالنسبة إلى نفسو 
لى المجتمع.   وا 
: "االرتفاع الممحوظ في التحصيؿ أو في اإلنجاز الدراسي التفوؽ االكاديمي بأنوإلى زحموؽ ومحميًا أشارت 

 .(21، 1002فوؽ األكثرية أو المتوسطيف مف األقراف)زحموؽ ،
مف الطمبة ذوي قدرات عقمية عالية ولدييـ  مجموعة :بأف المتفوقيف ىـ( 1002) والس ويضيؼ   

استعدادات أكثر مما لدى أقرانيـ سواء في مجاؿ التحصيؿ الدراسي أو في أي نوع مف الميارات التي يقدرىا 
 .(231، 1002)والس،  المجتمع المدرسي

وف متفوؽ ذلؾ الطالب الذي عادة ما يك :( "الطالب المتفوؽ بأنوFlorence Maltbyوعرؼ مالتيبي )     
 (140)في الميارات الذىنية األكاديمية أو في أحد مجاالت الفنوف بشرط حصولو عمى نسبة ذكاء أعمى مف 
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 Dictionary of)) ( الطفؿ المتفوؽ في قاموس التربيةCarterكما عرؼ كارتر ) .في اختبارات الذكاء"

Education  بأنو الفرد الذي يمتمؾ القدرة التي تبدو عمى شكؿ درجة عالية مف اإلنجاز مف دوف حاجة ألف
 . ((Publishers & Heights.2008 .p55.  نقبًل عف: يبذؿ مجيودات إضافية كالفرد العادي

ويظهر من تحميل مضمون التعاريف السابقة مجموعة من الدالالت والمعاني التي تميز مفهوم   
   ب المتفوق وهي:الطال

 أفرادالذي يحصؿ عمى درجة مرتفعة في التحصيؿ الدراسي تضعو ضمف أفضؿ المتفوؽ ىو  الطالب -
 المجموعة التي ينتمي إلييا.

الذي لديو قدرات ممتازة عمى اإلنجاز، وىو يحتاج إلى برامج تربوية خاصة، وخدمات إضافية  الفردىو  -
 .عمى ما يقدـ في البرنامج المدرسي العادي

 .في اختبارات الذكاء (130)عمى نسبة ذكاء أعمى مف ىو الطالب الذي يحصؿ  -

 وتفكير إنتاجي يمكف قياسو باختبارات القدرات االبتكارية. يإبداعىو الطالب الذي يممؾ تفكير  -

 ميارات قيادية ويمكف قياسيا بمحكات خاصة.ىو الطالب الذي لديو  -

ائية وتشمؿ الميارات الفنية والحركية التي يمكف قياسيا أد ميارات بصريةىو الطالب الذي لديو  -
 .بمحكات خاصة

 خصائص انطهبت املتفىقني. -ثانياً 
، بالتفوؽ والمتفوقيفواألدبيات العممية، التي اىتمت والبحوث الدراسات  العديدعمى  ةبعد إطبلع الباحث      

الطنطاوي، و) (1994) زحموؽ، و (1994حوراني ، ال)و( 2000)طنطناوي ، و( 2004)سميماف ، كدراسة 
( 2006(، )ماضي ، 2005(، و)عبد العزيز، 1997(، و)عميرة ، 2005، (، و) الداىري2000

وجود إلى  تخمص( Springer,2005)و (.Heylighen,1997)و( James,1994)و( 1997)عميرة،و
في أربع مجموعات أساسية  والتي يمكف حصرىا مجموعة صفات وخصائص يتميز بيا الطمبة المتفوقيف

 ىي:
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  والمعرفية: الخصائص العقمية -أوالا 
 (.Heylighen,1997)وىيمييف ( James,1994)جيمس (، و 2000)الطنطاوي، كؿ مف أورد    
مجموعة مف (. 2006ماضي ،  أبو(، و)2005(، و)عبد العزيز ، 1997(، و)عميرة ، 2005)الداىري، و

 :مف أبرزىاو التي يتميز بيا المتفوقيف الخصائص العقمية 

 االستطبلع العقمي. الرغبة في -

 واالعتماد عمى الذات. واالستقبلؿ الفردية في العمؿ -

 وقدرتيـ الفائقة عمى المبلحظة واالستيعاب وتركيز ما يبلحظونو.الدائمة اليقظة  -
 المحاكمة . فيواضحة  ميارة -

دراؾ العبلقات.يممكوف  -  قدرة عمى االستدالؿ والتعميـ والتجريد وفيـ المعاني والتفكير المنطقي وا 

 جابة.الدقة في االست -

بعضيـ يتصؼ بالتفكير النقدي والتقويمي، والذي يشكؿ أساس التفكير اإلبداعي وىو تفكير متسائؿ   -
 يجيب عف األسئمة باتجاىات وجوانب مختمفة.

 . التعبير عف النفس بدقة -

 ليس عندىـ صبر في األعماؿ التي تحتاج إلى تدريب، أو في األعماؿ الروتينية. -

 التعميمية. أكثر طرحًا في حؿ المشكبلت -

 القدرة عمى التأمؿ. -

 لديو ذاكرة ممتازة طويمة المدى. -

 اىتمامات أخبلقية مبكرة . -

(. James,1994:1-2 ( )Heylighen,1997:3( )147:  1997( )عميرة ، 49: 2000)الداىري ،    
 (.47: 2002)العويضة،  (15: 2000( )الطنطاوي، 32:  2005)عبد العزيز، 

 خبلؿ مف تتطور ولكنيا جامدة، أو ثابتة ليست الخصائص مف اإلشارة إلى أف ىذهال بد أخيرًا و      
 لدى يظير ال قد الخصائص ىذه بعض مف الممكف أف لذلؾ متفاوتة، بدرجات المحيط مع التفاعؿ
  .نموىـ مف مبكرة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الخصائص الجسمية:  -ثانياا  
( إلى مجموعة مف الصفات 1994حوراني، ال( )2000طنطناوي، )و( 2004)سميماف، يشير كؿ مف      

 الجسدية التي تميز الطمبة المتفوقيف ولعؿ أىميا ما يمي:
  .المشي والكبلـ في وقت مبكر -2    .ظيور مبكر لؤلسناف -1

 .تغذية أعمى مف المتوسط -4  يخموف نسبيًا مف االضطرابات العصبية -3
 زيادة في الطوؿ والوزف واتساع الكتفيف  -6.                             عيوب حسية أقؿ -5
 .وزف أكبر عند النمو -8          .يتـ نضجيـ مبكرًا بالنسبة لسنيـ -7
 .البموغ في وقت مبكر - 10          .درجة أقؿ مف عيوب النطؽ -9

 .عالية قدرة حركية -12          .يتقدموف قميبًل في نمو العظاـ -11
   .يقبموف بشيية عمى الطعاـ -14.                      طوؿ الجسـبيتسموف  -13

 .(83: 1994حوراني، ال( )149: 2000( )طنطاوي ، 87: 2004)سميماف،     
قديمًا كاف معتقدًا أف التفوؽ العقمي كثيرًا ما يظير بيف الذيف تظير لدييـ وال بد مف التنويو إلى أنو       

عيوب جسمية، ولكف وجد أف العكس ىو الصحيح، ولكف ليس معنى ذلؾ أف مف يعاني عيبًا أو ضعفًا 
جسميًا ال يمكف أف يكوف متفوقًا، ولكف ما نقصده ىو أف اتصاؼ المتفوؽ بالتفوؽ ال يؤدي إلى اعتبلؿ 

األفضؿ لتنمية تكوينو الصحة، ولكف العكس إذا منح المتفوؽ تكوينًا بيولوجيًا فإف تفوقو يييئ لو الفرصة 
  البيولوجي إلى مستوى أفضؿ مف الفرد العادي.

 الخصائص االنفعالية:  -ثالثاا 
 (James,1994)و( Springer,2005) (Sidney, & John .1998)الدراسات بعض تشير      

( إلى أف 2005)عبد العزيز، و( 7Heylighen,199)و( James,1994)و (2000)الطنطاوي، و
المتفوقيف يتصفوف بدافعية واضحة في سموكيـ العاـ فيـ يتصفوف بالدافع إلى اإلنجاز والدافع إلى المثابرة ، 
والدافع إلى الطموح وذلؾ لتحقيؽ أىدافيـ في الحياة والنجاح فييا، مما يجعميـ يشعروف باالكتفاء الذاتي، 

ف عمى ضبط النفس، والتحكـ بوضعيـ االنفعالي عندما تتأـز األمور، والشعور بالسعادة ، وأنيـ قادرو 
ويتقبموف النقد الموجو ليـ، ويتصفوف بالمبادأة والجرأة ، وىـ يتمتعوف بثقة اآلخريف فييـ ألنيـ يثقوف بأنفسيـ 
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تصرفاتيـ ، بدرجة عالية  وأنيـ أقؿ رغبة مف العادييف في المباىاة والسموؾ االستعراضي، وأنيـ واقعيوف في 
  .وموضوعيوف في أحكاميـ وآرائيـ

النزعة إلى الكماؿ، ومحاسبة الذات والمثالية  كما يؤكد الباحثوف إلى أف مف أىـ خصائص المتفوقيف       
وقوة المشاعر العاطفية وعمقيا، والحساسية الزائدة لممحيط وقوة الوعي ،واإلحساس القوي بالعدالة والحقيقة 

االختبلؼ، والقيادية في مجاالت متنوعة، وتحمؿ المخاطرة بالقضايا االجتماعية بالذات والشعور ب
الدعابة البلذعة والمرح والذكور أميؿ لمدعابة مف  ومشكبلت الراشديف، ولدييـ حسواالقتصادية والسياسية 

ولدييـ حيوية اإلناث ، والنضج األخبلقي المبكر ، والنضج والقدرة عمى التكيؼ النفسي االجتماعي المتقدـ، 
 (.James,1994:1( )Springer,2005:P5) (Sidney, & John .1998.p45) .وطاقة عالية

عمى أف معظـ األطفاؿ المتفوقيف ترى الباحثة أف معظـ الدراسات والبحوث السابقة التي ذكرت تتفؽ و      
الذىانية والعصابية مف األطفاؿ يتمتعوف باستقرار عاطفي، واستقبللية ذاتية، وىـ أقؿ عرضة لبلضطرابات 

  .العادييف، ويبدوف سعداء ويحبيـ زمبلؤىـ
 االجتماعية: الشخصية و رابعاا: الخصائص 

إف مف أىـ السمات إلى ( Heylighen,1997) (2005( و)الخالدي ، 2004. )سميمافيشير الباحثوف     
 االجتماعية لممتفوقيف ما يمي:الشخصية و والخصائص 

عمى كسب األصدقاء، ويميؿ لمصاحبة األكبر منو سنًا، ويفضؿ صداقة الموىوب عمى  قادر -
 العادي. 

بسمات مقبولة اجتماعيًا، ويميؿ إلى مجاراة الناس ومجاممتيـ، ويفضؿ األشياء والسموؾ  يتميز -
 المقبوؿ اجتماعيًا. 

التفوؽ العقمي عمييـ  يتحمؿ المسؤولية، ويممؾ القدرة عمى قيادة اآلخريف، ولديو رغبة قوية في -
 ويتمتع بالحب والشعبية العالية بيف أقرانو. 

 يبادر لمعمؿ وعنده استعداد لبذؿ الجيد، ويقدـ العوف لآلخريف ويمكف االعتماد عميو.  -

تفاعمو االجتماعي واسع وشامؿ ألنو سرعاف ما يندمج في الجماعات الكبرى فيشعر أنو جزء متمـ  -
 (.2005(، )الخالدي، 98-97 :2004مسايرتيا أحيانًا )سميماف، لمجماعة، عمى الرغـ مف عدـ 
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 يشعر بشعور اآلخريف ويساعدىـ عمى فيـ أنفسيـ. -

 (.Heylighen,1997:2لديو إحساس بالعزلة والوحدة .)  -

أشارت دراسات كثيرة إلى وجود ارتباط موجب بيف توافر القدرات العقمية التي تدؿ عمى التفوؽ كما         
   (Elsevier .2006)لسفير ألدى الفرد وقدراتو عمى التكيؼ الشخصي واالجتماعي، وأىـ ىذه الدراسات 

  Coleman. 2003.p23) .  ).وكولمف (2005ودراسة )الخالدي، 
إلى أف المتفوقيف يفضموف صحبة الكبار، أو مف ىـ في   Springer (2005)ويشير سبرنجر      

(  إلى أف المتفوقيف عقميًا مف James,1994:1مستواىـ العقمي ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ يؤكد جيمس )
المراىقيف غالبًا ما يكونوف غير ناضجيف اجتماعيًا، وقد يسبب ليـ ذلؾ نوعًا مف الخجؿ عند التعامؿ مع 

 ار الذيف يكونوف موضع إعجاب ىؤالء المراىقيف واحتراميـ.الكب
متقدميف اجتماعيًا إذا ما قورنوا بأقرانيـ غير  اولكف الدراسات أثبتت أف الطمبة المتفوقيف قد يكونو     

المتفوقيف، ويمتمكوف ميارات اجتماعية ولكف المدرسيف يقيموف الطبلب المتفوقيف عمى أنيـ أقؿ بالنسبة 
  (.Springer,2005) (James,1994) (Sidney, & John .1998) .غير المتفوقيف ألقرانيـ

ا
ً
 .مشكالث انطهبت املتفىقني -ثانث
شباع حاجاتيـ وبمورة       تنشأ مشكبلت المتفوقيف عند وجود عائؽ أو حاجز يحوؿ دوف تحقيؽ دوافعيـ وا 

الحظت أف المشاكؿ التي يتعرض ليا ومف خبلؿ مراجعة الباحثة لمدراسات واألدبيات السابقة ذواتيـ، 
 المتفوقيف تنشأ مف مصادر متعددة يمكف أجماليا بما يمي:

 : المشكالت الشخصية .1

 تنشأ ىذه المشكبلت عف المشاعر الداخمية والسمات السموكية لممتفوؽ مف أىميا:    
 الشعور بالعزلة والمجوء إلى إخفاء تفوقيـ مف أجؿ التكيؼ مع الرفاؽ.  -

غوي لمطفؿ المتفوؽ نتيجة لمقراءات المتنوعة واالىتمامات المختمفة مما يسبب صعوبة التواصؿ السبؽ الم -
 المغوي مع األقراف، فتنعدـ لغة الحوار بيف المتفوؽ وأقرانو مما يسبب حدوث االنطواء لديو. 

  تأثير . الشعور بالقمؽ إلحساس المتفوقيف الشديد بمشكبلت المجتمع والعالـ وعجزىـ عف الفعؿ أو ال -
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شعور بالضجر بسبب صرامة المنيج المدرسي، مع نزوعو نحو التقصير في مجاؿ تفوقو بسبب مشاعره  -
 بالتفوؽ فييا . 

النظر لمطفؿ الموىوب عمى أنو مختمؼ ومتفوؽ في نواح عديدة قد يدفع الكثيريف مف والديف ومعمميف  -
إشباع ػ حاجات أساسية لديو كالحاجة إلى إلى معاممتو عمى أنو ناضج، وىذا يعمؿ عمى حرمانو وعدـ 

العطؼ والرعاية والمحبة والتقدير واالنتماء، فالطفؿ الموىوب بحاجة ألف يعيش طفولتو كأي طفؿ آخر 
  (. 36: 2002)الشربيني، وصادؽ،  حتى يتحقؽ لو التوافؽ واالنسجاـ والتكامؿ النفسي

الدونية ، وبالتالي قد تصدر عنيـ بعض قد يستثير نبوغ المتفوؽ عند اآلخريف مشاعر النقص و  -
 االستجابات الدفاعية إزاءه . 

كمما زاد عمره العقمي زادت الفجوة بينو وبيف زمبلئو وزاد ميمو لموحدة مما ينتج عنو عدـ مسايرتو لزمبلئو  -
 مف نفس السف، فتنشأ العديد مف المشكبلت االجتماعية لديو . 

حية ، ومياراتو في األداء ألف صغر سنو يجعمو يفتقر لمطريقة وجود تبايف بيف قدراتو وميولو مف نا -
 الصحيحة لؤلداء، فيواجيو اإلحباط إف لـ يكف ىناؾ مف يساعده في تنمية ميارتو في األداء. 

محاسبة النفس المفرطة بسبب اإلخفاؽ في الوصوؿ إلى المثالية التي ينشدىا المتفوؽ وىو ما يقود غالبًا  -
مناسب لمنفس ، مما يسبب نوعًا مف االكتئاب، وىو عبارة عف غضب وشعور  إلى فقد زائد وغير 

-53 : 2006ماضي ، أبو بالخذالف مف النفس بسبب القوقعة العالية التي يضعيا المتفوؽ لنفسو )
54.) 

  المشكالت البيئية واألسرية: .2

ولقد أورد عدد مف الباحثيف مجموعة مف المشكبلت البيئية واألسرية التي تؤثر في أنحاء الطاقة       
 العقمية لدى األبناء: 

   قمة التوجيو والرعاية لممتفوؽ مف قبؿ والديو وأسرتو فيما يختص باألنشطة المبلئمة التي يزاوليا المتفوؽ
تتبقى لو فرصة لمنشاط والعبلقات االجتماعية مع  مع المبالغة في استغبلؿ وقت الفراغ وتنظيمو، فبل

 اآلخريف مما ينتج عنو انخفاض المستوى التحصيمي. 
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  عدـ و شعور بعض المتفوقيف بأف المستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرىـ ال يساير تطمعاتيـ المستقبمية
  .ر التقميدية لدى المتفوؽاكتراث الوالديف بمواىب األبناء، وعدـ تقبؿ الوالديف والمجتمع لؤلفكار غي

  . نتاجو  ضغط الوالديف لئلسراع بالطفؿ ودفع نموه وا 
  . اإلىماؿ البيئي حيث ال يجد فيو الفيـ والتقدير والتشجيع 
  . افتقار البيئة المنزلية لؤلدوات والوسائؿ البلزمة لتنمية استعدادات الطفؿ ومواىبو 
  عف الذات، والشعور باألمف، وعدـ التيديد ، والحاجة إلى إغفاؿ الحاجات النفسية مثؿ: الحاجة لمتعبير

 المؤازرة، والتقبؿ، والفيـ، والتقدير. 
 وف ألسئمتيـ مما يحوؿ دوف النمو بعدـ تشجيع اآلباء أطفاليـ عمى  سموكيـ االستكشافي، أو ال يستجي

 السميـ لمقدرات االبتكارية أو اإلبداعية. 
  يسمح لؤلطفاؿ بوقت حر يمارسوف أي نشاط يحبونونظاـ تقييد الوقت في البيت قد ال.  
  عدـ تشجيع الخياؿ والتخيؿ ، فبعض اآلباء يرى أف الخياؿ مضيعة لموقت في ماال ينفع ، ويحاولوف أف

 يدفعوا أبناءىـ ليكونوا واقعييف. 
 الزائدة والرعاية الشديدة مف قبؿ الوالديف فيحـر األطفاؿ مف فرصة استكشاؼ طرؽ جديدة لعمؿ  الحماية

 األشياء، والتصرؼ بحرية في المواقؼ المختمفة. 
 خوتوحدوث مشكبل ، بسبب شعور الوالديف بأنيـ قريبوف مف الطفؿ المتفوؽ ت في التكيؼ بيف المتفوؽ وا 

 ( 277-227:  2004( )سميماف ، 61: 1999،  ومنحو مكانة عائمية متميزة . )شقير

 (.341-321:  2003سرور ، ال( )299-295:  2004)جرواف،  (292: 2002وصادؽ  )الشربيني،
 المشكالت المدرسية: .3

إلى أف لمبيئة المدرسية دور مؤثر  (James,1994) (1999( )شقير ، 2003)السرور، يشير الباحثوف     
أف تركيز المعمميف عمى األداء المرتفع في االمتحانات في ظيور بعض المشكبلت لدى الطمبة المتفوقيف إذ 

يزيد التوتر عند الطمبة أثناء تأدية االمتحانات، وكذلؾ فإف وجود مناىج مدرسية ال تتحدى قدرات الطمبة 
في الصؼ، وسيطرة أحبلـ اليقظة عميو وشعوره بالممؿ وعدـ االىتماـ المتميزيف تؤدي إلى شرود الطالب 
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وذكر الباحثوف مجموعة مف العوامؿ المتعمقة بالبيئة  .بالمتطمبات المدرسية، مما يؤدي إلى الفشؿ األكاديمي
 المدرسية والتي يمكف أف تأثر عمى الطالب المتفوؽ ومف أىميا ما يمي:

عدـ مراعاة الفروؽ الفردية في التوزيع الكمي والكيفي لمطبلب داخؿ الفصوؿ الدراسية ، مما يقمؿ مف  -
 مما يدفع الطالب المتفوؽ إلى الممؿ. و مستوى التفوؽ العقمي، 

عدـ القياـ بزيارات عممية لمراكز البحث العممي، وعدـ توافر نواٍد عممية داخؿ المدارس تشغؿ وقت فراغ  -
  المتفوؽ .

اقتصار الخدمات التعميمية التي تقدميا المدرسة لجميع األطفاؿ العادييف، وبالتالي تفشؿ المدرسة في  -
المستوى التدريسي الذي يقدـ تحقيؽ حاجات الطفؿ المتفوؽ وطموحاتو التي تعد في الواقع أكبر مف 

 إليو.
 النتقادات والطمبات أحيانًا أخرى. مضايقات رفاقيـ الطمبة العادييف بالسخرية أحيانًا وبكثرة األسئمة وا -
تعاني كثير مف المؤسسات التعميمية مف عدـ توافر المؤىميف فنيًا الستخداـ االختبارات والوسائؿ  -

 المناسبة لمكشؼ عف المتفوقيف. 

ـ وقدراتو االبتكارية قد اتجاىات المعمـ تتسـ بالسمبية نحو ميمة التدريس والتفكير واالبتكار، وثقافة المعم -
 شجع المتفوؽ ، وطريقة التدريس قد ال تنمي القدرة الكامنة لدى المتفوؽ. ال ت

 مع مقررات ال تصؿ إلى مستواه العقمي، أو سرعتو في التحصيؿ. -

شعور المتفوؽ بالممؿ والضجر مف المناىج الدراسية العادية بسبب قدرتو عمى التعمـ بسيولة ويسر قياسًا  -
يحتاج إلى تصميـ برامج دراسية تعتمد عمى التسريع والتكثيؼ لما لو إلى الطبلب العادييف، لذلؾ فيو 

مف قدرة عمى اإلنجاز في العمؿ وقدرة عمى استنتاج النتائج والوصوؿ إلى الحموؿ قبؿ المعمـ ، ولما لو 
أفكار أخرى ونتيجة لشعور المتفوؽ بقدرتو عمى الحفظ والتعمـ  إلىمف قدرة عمى القفز السريع مف فكرة 

 .بالممؿ قد يعوده عمى  الكسؿ هذكر بسرعة، وشعور والت

( 1964) التبعية واالمتثالية ومجاراة سموؾ األقراف مشكمة كبيرة لممتفوقيف في المدرسة وقد وجد تورانس -
مف خبلؿ استخدامو طريقة القياس االجتماعي أف اضطرار التمميذ المتفوؽ النتظار زمبلئو حتى يفرغوا 
مف حؿ وظائفيـ واالمتثاؿ إلى ذلؾ يسبب مشكبلت كثيرة تؤدي إلى ىبوط سريع في منحى نمو قدرات 
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لى مجاراة سموؾ األقراف عندما التفوؽ العقمي ما بيف السنتيف الرابعة والسابعة، ويضطر التمميذ المتفوؽ إ
يقدـ أفكارًا أصمية ال تجد قبواًل مف زمبلئو في الصؼ ، بؿ يأخذوف منيا موقفًا سمبيًا في الغالب األمر 

(، و) الحوراني ، Douglas ,1997:3). الذي يكره المتفوؽ ويجبره عمى السير مع التيار، واالمتثاؿ لو
: 2003(. )السرور، 237: 2004(، و)سميماف، 289 :2002(، و)الشربيني، وصادؽ 121: 1992
322 ). (Taylor, 2005.p47)  

 .انعىامم واألسباب املؤثرة يف انتفىق -رابعاً 
ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف العوامػػؿ التػػي يمكػػف أف تػػؤثر فػػي عمميػػة التفػػوؽ، وبعضػػيا خػػاص بػػالفرد نفسػػو، وبعضػػيا     

فػي مجػاؿ التفػوؽ العقمػي مػا يغطػي  النفسػياآلخر بالبيئة التي يعيش في كنفيا ، وال يتوافر فػي أدبيػات التػراث 
نما ىناؾ بعض الكتابات التي تناول أو أكثر مػف عوامػؿ التفػوؽ  ت جانباً الحديث عف ىذه المتغيرات جميعًا ، وا 

 العقمي وىي.
 .Individual Factors)العوامل الفردية )  .1

 ىميا ما يمي:أبعدة نقاط  التفوؽوتتجمى العوامؿ الفردية المؤثرة في    
إلػى  التحصػيمي: أثبتػت العديػد مػف الدراسػات التػي أجريػت فػي العبلقػة بػيف الػذكاء والتفػوؽ القدرات العقميةة -1

عبلقة ارتباطيػو موجبػة بػيف ىػذيف المتغيػريف وعمػى ذلػؾ يكػوف لمػذكاء دور فػي عمميػة التفػوؽ التحصػيمي  وجود
 (.1993:120بمعنى ضرورة توفير قدر مناسب مف الذكاء لدى األشخاص المرجو تفوقيـ )عبد المطيؼ، 

الػتعمـ الميمػة التػي ال غنػى لمطالػب عنيػا تعّد عممية االستذكار مػف عمميػات : لعادات اإليجابية في االستذكار والتعمما -2
في أي مجاؿ مف مجاالت العموـ فيي عممية مبلزمة لممتعمـ منذ بداية تعممو إلى نيايتو لما ليا مػف أثػر كبيػر فػي مسػتوى 

 .(HeyLighen  1997.p32) تعميمو ويتوقؼ نوع ىذا المستوى وجودتو عمى ميارات االستذكار لمطالب
فقػد توصػؿ البػاحثوف إلػى أف الطػبلب األكثػر رضػا يحصػموف عمػى درجػات أكبػر مػف : الرضا عن الدراسة -3

الطػػػبلب األقػػػؿ رضػػػا فػػػي امتحانػػػات نيايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي وعمػػػى ذلػػػؾ بػػػات مػػػف الضػػػروري ترغيػػػب الطػػػبلب 
 والمتعمميف فيما يحصمونو مف مواد دراسية حتى ندفع بيـ إلى درب التفوؽ.

فخبػػرات النجػػاح والفشػػؿ تػػؤثر فػػي  ، فػػي سػػعي الفػػرد لتحقيػػؽ ذاتػػومكػػوف جػػوىري الطمػػوح : الطمةةو  درجةةة -4
األكػػاديمي بدرجػػة كبيػػرة، فقػػد أوضػػحت نتػػائج الدراسػػات إلػػى أف النجػػاح الػػدائـ يرفػػع مػػف  الطالػػبمسػػتوى طمػػوح 
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اليػواري  كدراسػة ) وأكػدت ذلػؾ دراسػات مستوى طموح الفرد وأف كثرة الفشؿ تعمؿ عمى خفض مستوى الطمػوح.
 Publishers, &  Heights. 2008p20) ) (zeidne & scleyer. 1998.p12) (1987 ،والشناوي

(Coleman. 2003p52). 

: أثبت العديد مف الدراسات أف ىناؾ عبلقة بيف الخبػرة الشخصػية والتفػوؽ فػي التحصػيؿ الخبرة الشخصية -5
 :1993األكػػػاديمي بمعنػػػى تميػػػز فئػػػة المتفػػػوقيف بعامػػػؿ الخبػػػرة السػػػابقة أو الرصػػػيد الخبػػػري ) عبػػػد المطيػػػؼ ، 

120.) 
إلنجػػاز تعػد إحػدى العوامػػؿ الػػدوافع شػرطًا أساسػيًا فػػي عمميػة التعمػيـ الجيػػد ، بػؿ أف دافعيػة ا تعػد: الدافعيةة -5

  (.103: 2005)كريفر، النفسية المفسرة الختبلؼ الطبلب في عممية التحصيؿ الدراسي
 العوامل الوالدية واألسرية: .2

لقػػد أثبتػػت الدراسػػات التػػي أجريػػت بيػػدؼ التعػػرؼ إلػػى عبلقػػة المسػػتوى االجتمػػاعي والثقػػافي واالقتصػػادي     
معظـ المتفوقيف ينتموف إلى مستويات متوسػطة اجتماعيػًا وثقافيػًا واقتصػاديًا لؤلسرة بالتحصيؿ والتفوؽ فيو .إف 

قد يبدو ىذا منطقيًا ألف المناخ األسري الثقافي المرتفع يؤثر في تكويف الشخصية العممية لؤلبناء، كذلؾ الحاؿ 
راسي، وبالتالي يصدؽ بالنسبة لمحالة االقتصادية التي تمكف مف توفر اإلمكانات الضرورية لعمميات التفوؽ الد

( أف غالبيػة المتفػوقيف تػأتي مػف Mcgeheeىذا عمى المكانة االجتماعيػة لؤلسػرة، وقػد أثبتػت دراسػات ماجيػو )
بيػوت ذوات مسػتوى اقتصػػادي واجتمػاعي متوسػط وأكػػدت دراسػة ألمانيػة أخػػرى نتػائج ىػذه الدراسػػة حيػث أثبتػػت 

بػػة المتوسػػطي المسػػتوى ىػػـ أىػػـ الطبقػػات التػػي يػػأتي ألػػؼ طالػػب( إف الطم 26ىػػذه الدراسػػة التػػي أجريػػت عمػػى )
وألسػػػػاليب التنشػػػئة دور فعػػػػاؿ فػػػي تنميػػػػة الطفػػػؿ المتفػػػػوؽ، فأسػػػػموب  (.19 : 1992منيػػػا المتفوقػػػػوف )أحمػػػد ، 

المعاممػػة الوالديػػة يعتمػػد عمػػى اإلقنػػاع والمحػػاور الفكريػػة والحريػػة وعػػدـ فػػرض القيػػود عمػػى األبنػػاء والبعػػد عػػف 
بػػأف أىػػـ مػػا يػػدمر تفكيػػر المتفػػوؽ ويخنقػػو ويجمػػده وجػػود الطفػػؿ وسػػط جماعػػة تسػػمطية العقػػاب المػػؤذي ولػػوحظ 

 (.1999:126تكثر النقد وال تتسامح مع الخطأ، وتنبذ مف يخرج عف المألوؼ ويأتي  بالجديد) شقير، 
 جتماعية:اإلعوامل ال .3

أظيرت الدراسات أف البيئة االجتماعية المشحونة بالقمؽ والتوتر قد تحد وتقمؿ مف قدرة الفػرد عمػى التفػوؽ      
واالبتكػػػار، واسػػػتخداـ المواىػػػب بعكػػػس البيئػػػة المتميػػػزة بالطمأنينػػػة واألمػػػف والسػػػعادة، إذ وجػػػد أف البيئػػػة العامػػػة 

ولة تؤثر في نمو الطفؿ المتفوؽ ألنيا تعطي الطفؿ الفسيحة الواسعة، والعبلقات الواسعة في البيئة المحمية والد
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أف طبيعة الجماعة التي ينتمي إلييا الفػرد ، قػد  كما . فرصًا أكبر لمتعمـ في سف مبكرة وفرصًا أكبر لبلكتشاؼ
تػػؤثر فيػػو فتجعػػؿ منػػو شخصػػًا مبتكػػرًا ومنتجػػًا فمعػػايير الجماعػػة القائمػػة عمػػى الحريػػة والفرديػػة والتشػػجيع تسػػاعد 

 (.137:  2004المعايطة، البواليز ، )ية التفوؽ العقميعمى تنم

 العوامل المدرسية:  .4
نمػػاء جذوتػػو ويؤكػػد سػػبرنجر ) لممدرسػػة     ( أف المنػػاخ المدرسػػي 1967دورًا بػػارزًا فػػي رعايػػة التفػػوؽ العقمػػي وا 

ات، عمػى العكػس الذي يتسـ بالحرية، والتسامح، واالحتػراـ، والديمقراطيػة، والعدالػة، ىػو الػذي يسػمح بنمػو القػدر 
مف ذلؾ فإف المناخ النفسي الذي ال يحقؽ لمتمميذ المتفوؽ الشعور بالطمأنينة ، مػع اسػتخداـ العقوبػات الشػديدة 

حبػػػاط وانخفػػػاض تفػػػوؽ التمميػػػذ )شػػػقير ،   : 1999سػػػواء أكانػػػت بدنيػػػة أـ نفسػػػية تػػػؤدي عمػػػى إخفػػػاؽ الموىبػػػة وا 
مكانات تفريػد التعمػيـ حسف الصمة وا( إلى إف 1994كما تشير زحموؽ )  (.132 لتعاوف بيف المدرسة واألىؿ وا 

والتصرؼ بأمور المنياج، وتوفير فرصة خاصػة لممتفػوقيف أضػؼ إلػى ذلػؾ مػا لممكتبػة المدرسػية إذا كانػت ثػره 
بالكتب والمراجع مف دور في تنمية القدرات العقمية لدى التبلمذة يؤدي إلػى توسػيع مػداركيـ ومعػارفيـ وبالتػالي 

ف نمو تفوقيـ، كما أف نظاـ التقويـ واالمتحانات إذا لـ يكف يتسػـ بالصػدؽ والموضػوعية فإنػو يتػرؾ إلى مزيد م
آثارًا سمبية في التبلميػذ ، ويضػاؼ إلػى ذلػؾ التكػتبلت والزعامػات وجماعػات السػوء داخػؿ المدرسػة . ىػذه كميػا 

عرقمػػة النمػػو المتكامػػؿ لمقػػدرات عوامػػؿ إف وجػػدت، فإنػػو يمكػػف أف تتػػرؾ آثػػارًا سػػمبية فػػي المتفػػوؽ، وتػػؤدي إلػػى 
 .(84-83 :1994العقمية لدى التبلمذة وتنشئتيـ االجتماعية.) زحموؽ، 

 العوامل الوراثية: .5
الشؾ أف ىناؾ عوامؿ وراثية معينة تؤثر في النمو العقمي لمفرد، حيث أف الطفميف المذيف يعيشاف في     

البيئة نفسيا والمحيط المادي نفسو سوؼ يستخدماف ىذا المحيط بطرؽ مختمفة، ومف المؤكد أف ىناؾ عوامؿ 
المتماثمة يكوف التشابو في كثيرة تؤدي إلى ىذا االختبلؼ فمف المعروؼ بشكؿ جيد أنو في حالة التوائـ 

كما أف التشابو في حالة  (%80/97السمات الجسمية والفعمية كبيراً  لمغاية )تراوحت معامبلت االرتباط بيف 
ذا تمت  %( 55 /% 42األطفاؿ األشقاء أمر ال نستطيع إغفالو  )حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف  وا 

عف بعضيا بعضًا ، فإف اختبلؼ تمؾ البيئات يظير أثراً  ممحوظاً   تربية التوائـ المتماثمة في بيئات منفصمة
  .(83، 2002)العويضة، (14، 2005الداىري، االجتماعي )في السموؾ 
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 .املتفىقنيانطهبت حاجاث  -خامساً 
باحتياجات واألدبيات العممية، التي اىتمت والبحوث الدراسات مف  العديدعمى  ةبعد إطبلع الباحث     

 (2006و)أبو ماضي، (2000)فخرو،  (Springer,2005)و( James,1994)، كدراسة المتفوقيف
وجود مجموعة حاجات أساسية لدى ىؤالء الطمبة التي إلى  تخمص.(2006)عامر، ( 1002)الشطي،وآخروف،
 في أربع مجموعات أساسية ىي: يمكف حصرىا

 : المعرفيةو الحاجات العقمية  - أوالً 
لمتفػػػػوؽ فقػػػد ينػػػػتج عنيػػػا عواقػػػػب لمطمبػػػة اإذا لػػػػـ تتحقػػػؽ االحتياجػػػػات المعرفيػػػة والعقميػػػػة  البػػػاحثوف يؤكػػػد      

ومشػكبلت متعػػددة مثػػؿ اإلحبػاط وفقػػداف الحمػػاس والممػػؿ مػف المػػنيج العػػادي ، كمػا يمكػػف أف يػػرفض مصػػاحبة 
ا يظيػر بالنسػبة إلػييـ مف ىـ أقؿ مف قدراتو لعدـ رغبتو في إعادة األفكار التي فيميػا بشػكؿ أسػرع مػنيـ ، ربمػ

غيػػر متعػػاوف أو شػػاذ عػػنيـ ومتعػػاؿ عمػػييـ، والمتفػػوؽ إذا لػػـ يتحقػػؽ لػػو البرنػػامج التعميمػػي الخػػاص بػػو المرونػػة 
المطموبة فإنو قد يفقد االحتراـ لكؿ شيء حولو ألنو يمثؿ بالنسبة إليو القمع والتسمط وفرض األسػموب التقميػدي 

(  إلػى أىػـ االحتياجػات 2006لذلؾ يشػير )أبػو ماضػي،  (.288 : 2000عمى طريقة ونمط تفكيره  )فخرو ، 
 العقمية والمعرفية التي يحتاجيا المتفوقيف ما يمي:

التعرؼ إلى أفراد آخريف يمتمكوف قدرات لكي يكوف قادرًا عمى تقييـ نفسو واآلخريف، ألنو يممؾ  -
 ميارات عقمية عميا كالتجريد والتصميـ والتقويـ. 

 تعمـ الذاتي واستثمار مصادر التعمـ والمعرفة. اكتساب ميارات ال -

 تجارب تعميمية وخبرات عممية تتسـ بالتحدي لتكوف مرضية ومشبعة ومناسبة لحاجاتيـ .  -

تنمية عرض الرؤية لديو ليدرؾ إمكانات المستقبؿ وحقائؽ الحاضر وتراث الماضي ليرى في ذلؾ كمو  -
  .(23، 2006)عامر، والتيار المستمر ألفكار قضية اإلنساف واىتمامات

 في اختزاف المعمومات بشكؿ سريع واسترجاعيا. ـبمعمومات جديدة تتحدى قدراتي ـتزويدى -
التنوع في المواد واألنشطة المقدمة ، لكي تحقؽ لو اىتماماتو المتعددة ، وتحقؽ لو المتعة وحسف  -

 االستطبلع غير المحدود لديو. 
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لتي تحتاج إلى تطبيؽ الطرؽ واألفكار واألساسيات والنظريات إثراء المنيج وتنويع األنشطة والمواقؼ ا -
 في أوضاع وظروؼ جديدة. 

التوصؿ إلى أفكار متنوعة وكثيرة ، لقدرتو عمى معالجة المعمومات والسرعة في االنتقاؿ بيف عمميات  -
  .التفكير المختمفة

ز األفكار والحموؿ إعطائو الفرصة إلبراز إسياماتو في حؿ المشكبلت، وذلؾ لقدرتو عمى تركي -
 األصمية. 

عطائو فرص االكتشاؼ عف  - التقويـ المناسب لجيوده اإلبداعية والتشجيع المستمر لقدراتو االبتكارية، وا 
 . (James,1994.p14)طريؽ استخداـ األسئمة ذات النيايات المفتوحة 

ت ويبحث عف المعاني، ويحاوؿ أف يعثر عمى عبلقا أف يصبح محبًا لبلستطبلع مف الناحية العقمية ، -
 .  جديدة بداًل مف الحقائؽ القديـ

سية وميارات تنمية قدرتو عمى الدراسة المستقمة، والقياـ بالبحث مع العناية بعادات العمؿ األسا -
يتعمـ تطبيؽ مدى واسع مف المعارؼ واألساسيات ) األسس والمبادئ( عمى الدراسة وطرؽ البحث 

  (.61: 2006ماضي، أبو )ثير مف مشكبلت الحياة حؿ ك

 :الحاجات النفسية -ثانياا 
( إلػى أف مػف أىػـ الحاجػات النفسػية Springer,2005)( وJames,1994)يشير كؿ مف جػيمس وسػبرنجر   

 لمطالب المتفوؽ ما يمي:
إلػػى بيئػػة تػػوفر لػػو تقػػدير عػػاؿ لمػػذات لكػػي ال يكػػوف اختبلفػػو عػػف سػػواه سػػببًا فػػي انطوائػػو  المتفػػوؽيحتػػاج  .1

ال بػػد أف تيػػتـ  بػػو األسػػرة والمدرسػػة مػػف خػػبلؿ إشػػعار الجميػػع  توانعزالػػو عػػف أقرانػػو، ىػػذا التقػػدير لمػػذا
ؿ ثانيًا، تقبمػو كمػا باألماف، ىذا األماف يتوفر لؤلبناء والتبلميذ إذ شعر كؿ منيـ بالحب أوال والقبوؿ والتقب

 .ىو بكؿ ما لديو مف قدرات وبكؿ ما ينتابو مف أحاسيس نعرؼ أنيا مرىفة

يحتػػاج إلػػى االىتمػػاـ بمنتجاتػػو مػػف ىػػذا النشػػاط اإلبػػداعي وتوظيفيػػا فػػي منحػػو اليويػػة الذاتيػػة أو مفيػػـو  .2
عًا يفكػػر فػػي الػػذات الف اكتشػػاؼ الػػذات ومعرفػػة مػػا يميزىػػا أىػػـ عوامػػؿ النجػػاح لمفػػرد فكيػػؼ إف كػػاف مبػػد

 أمور ال يتطرؽ ليا سواه.
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يحتاج منا أف ننصت لما يطرحػو مػف أفكػار أو تسػاؤالت الف ىػذا اإلنصػات يشػعره بقيمتػو اإلنسػانية كمػا  .3
 يدربو عمى حسف االستماع واالستفادة، فيبني عمى أفكار اآلخريف وال يبدأ دائمًا مف الصفر.

نجازاتيـتعويدىـ التحدث عف أنفسيـ  .4  اعاتيـ أماـ أفراد األسرة وزمبلء المدرسة.وعرض إبد وا 

مف الميـ أف نعود األبناء جميعًا العادات الصػحيحة فػي الحيػاة فكػـ موىبػة قضػى عمييػا إىمػاؿ صػاحبيا  .5
 (.James,1994.p47( )Springer,2005.p80) أو عدـ التزامو بالسموؾ الصحي ماديًا ومعنويًا.

توجيػو يعػالج ردود الفعػؿ السػموكية التػي لػدييـ وتطػوير أوجػو الشػبو واالخػتبلؼ يحتاج الطمبة المتفػوقيف لبرنػامج كما     
بػػيف أنفسػػيـ واآلخػػريف والمسػػاعدة فػػي تعمػػـ الميػػارات التػػي تتعمػػؽ بػػالتكيؼ االجتمػػاعي لػػدييـ ، ومعرفػػة كيفيػػة الحػػد مػػف 

عمؿ والمعب الفردي وفيـ الميوؿ حساسيتيـ المرىفة وأف يدركوا االختبلؼ بيف التعاوف والمنافسة ، وفيـ سبب تفضيميـ ال
دراؾ مفيػومي الشػعبية االجتماعيػة والقيػادة االجتماعيػة ، كمػا يحتػاجوف ألف يتعممػوا  المتعمقة باألصدقاء واالحتفاظ بيـ وا 
لى تعمـ فف المنافسة ، والحصػوؿ عمػى تقػدير واضػح ألفكػارىـ  كيفية تقييـ سموكيـ وسموؾ اآلخريف بشكؿ موضوعي ، وا 

  .(95: 2000فبلتو، ) (54 :2004) الشطي، وآخروف، تطوير فيـ القيـ اإليجابيةومنتجاتيـ و 
 الحاجات االجتماعية: -ثالثاا 
الحاجػػػات االجتماعيػػػة الميمػػػة  أىػػػـ مػػػفإلػػػى أف  (Taylor&Francis,1998,P5) يشػػػير تػػػايمر وفرانسػػػيز    

 المتفوؽال وطف لو إال البيئات المساعدة عمى ظيوره وتألقو، إال أف  التفوؽالشعور باالنتماء فإف كاف  لممتفوؽ
واف كاف واثػؽ مػف ذاتػو شػاعر بالخصوصػية والتفػرد إال انػو يحتػاج  المتفوؽبحاجة إلى الشعور باالنتماء الف  

د كبػػر، كػػأف يكػػوف عضػػوًا فػػاعبًل فػػي األسػػرة أو المدرسػػة أو المسػػجد أو فريػػؽ احػػألمشػػعور بأنػػو جػػزء مػػف كيػػاف 
عػف مجموعػة ينتمػي إلييػا  لممتفػوؽلذا ال بد لؤلسرة والمدرسػة أف تبحػث  األندية األدبية أو العممية أو الرياضية
مػػا يبػػدعوف إذا كػػانوا فػػي جماعػػة أكثػػر مػػف إبػػداعيـ وىػػـ يعممػػوف بصػػورة  ةويعمػػؿ معيػػا أحيانػػًا، فالصػػغار عػػاد

والحاجة إلػى تقػدير الػذات واآلخػريف لػو يسػتوجب ف تميز المتفوؽ بالدافعية القوية ( أ2000ويرى فخرو) فردية.
رشاده لممشاركة في معرفة الفرص التي يقدميا المجتمع لو واإلسياـ فػي خدمتػو وىنػا يحتػاج المتفػوؽ  توجييو وا 

 عقميًا في ىذا المجاؿ إلى: 
إمػػػداد المتفػػػوؽ بالػػػدعـ والتشػػػجيع المسػػػتمريف ليسػػػتطيع اسػػػتيعاب تعقيػػػدات المجتمػػػع ومواجيػػػة الواقػػػع  -

 االجتماعي وما يفرزه مف مشكبلت . 
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إعطاؤه الفرص إلتباع طرؽ التفكير المتعددة ، وتدريبو عمى ميارات التواصػؿ االجتمػاعي، وأسػاليب  -
 القيادة ومياراتيا. 

 الربط بينيا لمتوصؿ إلى حموؿ جذرية ليا . فيـ شامؿ لمشاكؿ المجتمع ، و  -

 شموؿ البرامج التعميمية الخاصة بالمتفوقيف ميارات وأنشطة ذات عبلقة مباشرة بالمجتمع.  -

إعطاء الفرصة لتوظيؼ قدراتو العقميػة واالنفعاليػة مػف أجػؿ حػؿ المشػكبلت اليوميػة التػي تواجيػو فػي  -
 المجتمع. 

 التي يقدميا المجتمع لو.  اإلرشاد والتوجيو الكتشاؼ كؿ الفرص -
 اإلرشاد إلى الطريؽ السميـ لئلسياـ في خدمة المجتمع.  -

 إعطائو الفرص لتنمية مياراتو لكي تصبح ذات جدوى لممجتمع.  -

ىذه االحتياجات قد ينتج عنيا الكثير مػف المشػكبلت أبرزىػا  ( إلى أف عدـ تحقيؽ2000ويشير فخرو )       
مجتمع ليا فقد يتحوؿ المتفوؽ إذا لـ ُتَمبَّ احتياجاتو االجتماعية إلى االنضماـ إلى فقداف ىذه الطاقة وخسارة ال

مجموعة متعصبة تحمؿ أفكارًا مثالية ليسػت ليػا عبلقػة بػالواقع، بػؿ ربمػا تعتمػد ىػذه المجموعػة عمػى األسػاليب 
 (.290 :2000اإلرىابية لتحقيؽ المثالية التي تراىا مف وجية نظرىا فقط )فخرو، 

   الحاجات الجسمية: -عاا راب
 : ما يمي في ىذا المجاؿ إلى وفيحتاج يفالمتفوقإلى أف (. 2005)الفندي  و ( 2003) ماضييشير أبو 

ممارسػػػة النشػػػاطات الحػػػػس حركيػػػة ذات الطبيعػػػة التػػػػي تعػػػزز الػػػروح الرياضػػػػية القائمػػػة عمػػػػى  -
 المنافسة اإليجابية بداًل مف المنافسة السمبية . 

 قدراتيـ الجسمية والحسية وذلؾ بإظيار طاقاتيـ الجسمية واالستفادة منيا.  تقدير -

 التدريب عمى المثابرة لتحقيؽ النصر وفي المقابؿ عدـ الشعور باإلحباط إذا لـ يحقؽ الفوز   -
الحاجة إلى المشاركة في النشاطات التػي تسػمح ليػـ بػالربط بػيف العقػؿ والجسػد وذلػؾ باالسػتفادة مػف  -

  .(47:  2003ماضي ، أبو ) ات المتوافرة في البيئةجميع الخبر 

إذا لـ تتحقؽ مثؿ ىذه االحتياجات فقد يرفض المتفوؽ المشاركة في النشاطات التي يتوقػع ال يتفػوؽ فييػا       
ممػػا يقمػػؿ أو يحػػد مػػف خبراتػػو فػػي النشػػاطات الحسػػية الممتعػػة والمفيػػدة جسػػديًا ونفسػػيًا أيضػػًا، بػػؿ أحيانػػًا يعػػاني 
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ؽ مػػػف قصػػػور فػػػي الػػػوعي بأىميػػػة الرعايػػػة الصػػػحية لمجسػػػـ والعنايػػػة بالتغذيػػػة والنػػػـو وممارسػػػة العػػػادات المتفػػػو 
الصحية السميمة ، كما يمكف أف يؤثر عدـ تحقيػؽ ىػذه االحتياجػات عمػى الصػحة العقميػة والبدنيػة ، ويحػد مػف 

 . (35: 2005الفندي  ) (291: 2000نمو القدرات الكامنة عند المتفوؽ )فخرو، 
 الحاجات االنفعالية:  -خامساا 
ذا لػـ تتحقػؽ ال        مكاناتػو الخاصػة، وا  بد أف يعطي الطالب المتفوؽ الفرصة لتحقيؽ ذاتو وتحقيؽ قدراتو، وا 

ىػػذه االحتياجػػات الوجدانيػػة االنفعاليػػة فإنػػو ربمػػا تػػؤدي عمػػى ظيػػور مشػػكبلت انفعاليػػة عدديػػة ، ذلػػؾ أف النمػػو 
عػػي قػػد يػػؤدي إلػػى االنطػػواء والعزلػػة، أو تتحػػوؿ الحساسػػية المرىفػػة عنػػده إلػػى االجتمػػاعي االنفعػػالي غيػػر الطبي

حساسػػػية مفرطػػػة ضػػػد نقػػػد اآلخػػػريف، أو ربمػػػا يصػػػبح فػػػردًا غيػػػر واقعػػػي فػػػي تحقيػػػؽ أىدافػػػو نتيجػػػة اإلحباطػػػات 
ا المتكررة التي قد تؤدي بو إلى اليأس، واألقداـ في أسوأ األحواؿ حتى عمػى االنتحػار، كمػا يمكػف أف يخمػؽ ىػذ

اإلحباط عبلقات واىنة ضعيفة بينػو وبػيف مػف حولػو ويمػنح وصػولو إلػى تحقيػؽ الػذات وعػدـ التوافػؽ مػع نفسػو 
 (.290 :2000) فخرو،  ومع المجتمع

( إلػػػػػى أف المتفػػػػػوقيف يتميػػػػػزوف بالحساسػػػػػية المرىفػػػػػة، وعمػػػػػؽ العواطػػػػػؼ، 2006ماضػػػػػي ، أبػػػػػو يشػػػػػير )و     
ضػػبط المشػػاعر، فػػإف مػػف أىػػـ حاجػػات الطالػػب المتفػػوؽ فػػي ىػػذا واالنفعػػاالت، والشػػعور بالرضػػا والقػػدرة عمػػى 

 الجانب:
 مساعدتو في التوصؿ إلى القيـ التي يمكف أف يؤمف بيا، ويستطيع االلتزاـ بيا وممارستيا. -

 تعزيز قدرتو عمى التحكـ الداخمي بمشاعره وتحقيؽ الشعور بالرضا عف الذات.  -

خمػؽ لديػو مشػاكؿ مرتكػزة عمػى عػدـ قدرتػو توضيح الغػرض مػف ىػذه القػيـ والمشػاعر لكػي ال ت -
 عمى تحقيؽ أىداؼ الحياة الواقعية. 

 تعمـ كيفية التعبير عف مشاعره، وكيفية التعامؿ مع اآلخريف.  -

 تعممو كيفية توضيح المطالبة برغباتو مع احتراـ مطالب اآلخريف ورغباتيـ.  -

 التعبير عف المشاعر والعواطؼ الشخصية.  -
 دفاعية لو ولآلخريف أيضًا.التعرؼ إلى  النظـ ال -
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توسػػيع إدراكػػو لمبيئػػة االجتماعيػػة والعاطفيػػة والحسػػية المحيطػػة بػػو لموصػػوؿ إلػػى إدراؾ حاجاتػػو  -
 . (Springer,2005.p147) وحاجات اآلخريف أيضاً 

 تعمـ كيفية توضيح أحاسيسو وتحديد توقعات اآلخريف لو.  -

دراكيا.  -  االستبصار الذاتي باستعداداتو، الوعي بيا وا 

 (.62: 2006ماضي، أبو الفيـ المبني عمى التعاطؼ، والتقبؿ غير المشروط مف اآلخريف ) -
حقيقية لشعوبيـ، وكنوزىا الفعمية التي يمكف عف طريقيـ أف يتوافر لمدولة ما  الشؾ أف المتفوقيف ثروة      

تحتاجو مف رواد فكر وعمـ وفف يفيدوف بمدىـ في شتى مجاالت التطور والحياة، بما لدييـ مف قدرات 
زمة، وحتى يكوف إنتاجيـ ذا قيمة ال بد مف إحاطتيـ بالعناية واالىتماـ والرعاية البل. واستعدادات وطاقات

تمكنيـ مف إطبلؽ تمؾ المواىب و لدييـ والنفسية كإيجاد بيئة مناسبة ليـ تراعي جميع جوانب الشخصية 
وال بد أف يحظى ىذا الفرد برعاية خاصة تساعده  ،واإلبداعات عمى شكؿ أفعاؿ ونتاجات مفيدة لممجتمع

الخبرات المتقدمة البلزمة لو لكي عمى أف يتكيؼ مع نفسو ومع مدرستو ومجتمعو، وال بد أف تزوده المدرسة ب
ومف ىذا المنطمؽ جرى تناوؿ فئة المتفوقيف ىي ىذه الدراسة  .ينمي قدراتو واستعداداتو إلى أقصى حد ليا

لمتعرؼ أكثر عمى خصائصيـ النفسية )النزعة المثالية لدييـ( والعوامؿ التي مف الممكف أف تؤثر بيا 
 قة وتوضيحيا بالشكؿ الصحيح والمناسب لدييـ.)الصورة الوالدية( لغاية فيـ ىذه العبل

حقيقية لشعوبيـ، وكنوزىا الفعمية التي يمكف عف طريقيـ أف يتوافر لمدولة ما  الشؾ أف المتفوقيف ثروة    
تحتاجو مف رواد فكر وعمـ وفف يفيدوف بمدىـ في شتى مجاالت التطور والحياة، بما لدييـ مف قدرات 

يكوف إنتاجيـ ذا قيمة ال بد مف إحاطتيـ بالعناية واالىتماـ والرعاية البلزمة، وحتى . واستعدادات وطاقات
تمكنيـ مف إطبلؽ تمؾ المواىب و لدييـ والنفسية كإيجاد بيئة مناسبة ليـ تراعي جميع جوانب الشخصية 

ده عمى وال بد أف يحظى ىذا الفرد برعاية خاصة تساع ،واإلبداعات عمى شكؿ أفعاؿ ونتاجات مفيدة لممجتمع
أف يتكيؼ مع نفسو ومع مدرستو ومجتمعو، وال بد أف تزوده المدرسة بالخبرات المتقدمة البلزمة لو لكي ينمي 

ي ىذه الدراسة لمتعرؼ فومف ىذا المنطمؽ جرى تناوؿ فئة المتفوقيف  .قدراتو واستعداداتو إلى أقصى حد ليا
عوامؿ التي مف الممكف أف تؤثر بيا )الصورة الوالدية( أكثر عمى خصائصيـ النفسية )النزعة المثالية لدييـ( وال

 لغاية فيـ ىذه العبلقة وتوضيحيا بالشكؿ الصحيح والمناسب لدييـ.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اإلطار النظري -الفصل الثانً 
 .الصىرة الىالدٌت: الثانًاحملىر 

 أوالً: مفهىم الصىرة الىالدٌت وتعرٌفها.
 أبعاد الصىرة الىالدٌت. -ثانٍاً 
 .العىامل املؤثرة يف الصىرة الىالدٌت -ثالثاً 

 ما ٌدركها األبناء.ك أسالٍب املعاملت الىالدٌت -رابعاً 
 للطفل. تأثري الىالدٌت على منى البناء النفسً -اً خامس
 لصىرة الىالدٌت وعالقتها بالتفىق.ا -سادساً 
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 الصىرة الىالدٌت -الثانًاحملىر 
األسرة واألبناء والمجتمع. تجاه و  نفسييماتجاه  الوالدينإن الوالدية ىي أىم وأخطر مسؤولية يقوم بيا        

ألبناء واألسرة والمجتمع في فإذا كانت ىذه الوالدية ناجحة في أدائيا لمسؤولياتيا, عندئذ يكون األب واألم وا
ونظرًا لتناول الباحثة في  في شخصياتيم وأىدافيم وسموكيم في الحاضر والمستقبل. متعافينناجحين و أمان 

تقدم شرح مفصل عن لدى الطمبة المتفوقين فإنيا سوف وعالقتيا بالنزعة الكمالية الصورة الوالدية  ىذه الدراسة
والمواصفات  والعوامل المؤثرة, ومن حيث أساليب التعاملبعادالصورة الوالدية من حيث المفيوم والتعريف واأل

ىذا المحور بالحديث عن الصورة الوالدية لدى المتفوقين الباحثة تم تذلك سوف تخبعد و  ,الناجحة ليذه الوالدية
 ., وفيما يمي عرض مفصل ليذه النقاطوعالقتيا بتفكيرىم اإلبداعي

ً:مفهىم الصىرة الىالدٌت وتعرٌفهاً-أولًً
من خالل تمثالت نيا الطفل الصورة المتخيمة التي يكو   ىي الصورة الوالدية "أن. (1002,)سويمم رىي      
الموضوع وذلك عن دور الموضوع تحت تأثير كل من خبرات اإلشباع واإلحباط. مع الوضع في  -الذات

      .(21،ص 1002.، )سويمم "االعتبار أنيا صورة متخيمة ال تعكس الواقع الفعمي,بل ىي إسقاط لذاتية ذلك الفرد
يك ون  الطفل مع أيامو األولى إذ أنمع بداية الحياة  بدايات الصورة الوالدية تبدأ بأن( 1002سويمم )ويضيف 

حيث يشير بعض العمماء إلى أن الطفل يك ون انطباعات عن األم مع بداية  ,الرضاعة فيىذا االنطباع 
 شيوره األولى ولكن كيف؟ فيإدراكو لفكرة الزمان والمكان وىو 

أول شخصية تدخل في حياة االبن عن  يبدايات حياتو ىو ألم الجوع. واألم ى فيإن أول ألم يختبره اإلنسان 
تحمل لو إشباع ذلك الجوع عبر مواعيد منظمة ىي أم  يطريق إشباع ذلك الجوع. والطفل يدرك أن األم الت

ا يبة تطعمو وتحنو عميو ومن ىنأنو كمما يبكي من ألم الجوع ستكون ىناك أم طأي طيبة وتدعم ثقة الطفل 
دراكو لذلك الزمن المرتبط لديو بالرضاعةو  يك أما األم غير الطيبة )بمفيوم .ن الطفل أول مفيوم لمزمن وا 

ومن  الطفل( فيي تمك التي تيمل مواعيد إشباع الطفل وتترك ابنيا من غير أن ترضعو لفترات طويمة نسبياً 
تمك  فيىنا يصبح ىناك أزمة سماىا عمماء النفس )كالعالم أريكسون( بأزمة الثقة فالطفل األخير ىذا دخل 

كمما مر  بتجربة الجوع تمك سيجد من يساعده ويشبع جوعو الذي ال يعرف أن يعبر عنو  واألزمة لعدم ثقتو بأن
نمو ىذه إذا اجتازىا الطفل بمساعدة الوالدين من أن مطالب ال والحقيقة المؤكدة عممياً  .سوى بالصراخ والبكاء
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غير قير أو تسيب فإنو تدعم صورتييما لديو ألنيما بوابة الصح والخطأ أمام كل المؤسسات التربوية في 
 .(211 -212، 1002، )سويممالمجتمع في مراحل نموه األولى إلى ما قبل المدرسة

نت من خالل االبن ذىنيًا لصورة والديو والتي تكو  إلى أن الصورة الوالدية ىي ما يراه ( 1001حمزة ) يشيركما 
سموك التنشئة االجتماعية من جانب األب أو األم وتتمثل في األبعاد التربوية التي يعتقدىا األبن وعمى سبيل 

مقابل أو المستخدم ألساليب االم( العدوانية الرافضة, أو صورة العطاء بدون  -المثال صورة الوالدين )األب
 ضابطة عقابية.

( الصورة الوالدية بأنيا: عممية تمثل عقمي ووجداني لؤلب واألم تقوم عمى 2991)هويعرف السيد عبد     
( 2991ويضيف السيد عبده ) بن ومع اآلخرين.لية لؤلب واألم في عالقتيم مع االإدراكات الفرد السابقة والحا

التعامل نتيجة  واألفكار والسمات التي يكونيا الطفل عن والديومجموعة الصفات الصورة الوالدية ىي أن 
الصورة الوالدية لدى  الفروق في إدراكلمعرفة ( 2991)قام بيا السيد عبدهالتي دراسة ال, ففي المباشر بينيما

وجد أن صورة األب لدى مرضى مدمني العربية السعودية,  في المممكةسوياء مرضى مدمني الييروين واأل
, , متصمب, عدواني, متشددمبأنو )مخادع, متسمط, مسيطر, عدواني, نرجسي, متحككانت الييروين 

أما صورة األب لؤلفراد (.ساليب القير واألوامر واالستعباد, ذوو تفكير قديم, شيوانيأانعزالي, نابذ, يستخدم 
خموق, سمس في المعاممة,  عاطفي, ديمقراطي, محاور, متفيم, كريم,صديق, سوياء فقد وصفوىا بأنيا)األ

صفات وأفكار وسمات كونيا الطفل إالالصورة الوالدية ما ىي أن إذ نالحظ أن السيد عبده يشير إلى (.متدين
 عن والديو نتيجة أساليب المعاممة التي يتبعيا الوالدين مع طفميما.

ب واألم نيا الطفل عن األيكو  ( الصورة الوالدية بأنيا: مجموعة الصفات التي (2014بن وسعدكما تعرف     
يا مع الطفل ومع بعضيما البعض وقد تكون ىذه الصورة واقعية أو متخيمة اننتيجة أساليب المعاممة التي يتبع

 (.21, ص1022)بن وسعد, 
مفهومًتحددًمجموعةًمنًالدللتًوالمعانيًالتيًتظهًرخاللًتحميلًمضمونًالتعاريفًوالتوجهاتًالسابقةًومنً

 :الصورةًالوالديةًوهي
الطفل عن األب واألم وتكون ىذه الصورة نتاج التعامل المباشر  ايرسميصورة متخيمة الصورة الوالدية  -

 .بينيم أو عن طريق االحتياجات المفقودة التي يحتاجيا الطفل في أبويو وال يجدىا
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مجموعة الصفات واالفكار التي يكونيا الطفل عن الوالدين نتيجة أساليب المعاممة الصورة الوالدية ىي  -
 التي يتبعيا الوالدين مع الطفل.

السابقة والحالية لؤلب  الطفلعممية تمثل عقمي ووجداني لؤلب واألم تقوم عمى إدراكات الصورة الوالدية  -
 .ومع اآلخرين ومع اواألم في عالقتيم

ألبعاد وتتمثل في اتتكون الصورة الوالدية من خالل سموك التنشئة االجتماعية من جانب األب أو األم  -
 صورةالعدوانية الرافضة, أو صورة العطاء بدون مقابل أو صورة كبن التربوية التي يعتقدىا اال

 ..الخ..المتفيمصورة راطي, أو الديموق
عن أمو ن ىذا االنطباع و  الطفل مع أيامو األولى يك إذ أنمع بداية الحياة  بدايات الصورة الوالدية تبدأ -

 .الرضاعةمرحمة في 
 .ن شخصية األب واألم وصورتييما تحددان بشكل كبير شخصية أبنائيماإ -
 .واقعية أو متخيمةالصورة الوالدية لدى الطفل تكون قد  -
تتكون شخصيتو من طبيعة العالقة بتمك  إذمن خالل السمطة الوالديةلمطفل تتشكل الصورة الوالدية  -

 .السمطة
ًبأنهاًًًًًً ًالدراسة ًهذه ًفي ًالوالدية ًالصورة ًالباحثة التي  والسماتفكار : مجموعة الصفات واألوتعرف
الوضع )االىتمام,التعاطف,التسامح,الثقة,التنشئة االجتماعية اليبأسوالديو نتيجة  نالمتفوق عالطالب نيا يكو  

, وقد تكون ىذه مع طفميما نوحتى اآلمن قبل الوالدين منذ الطفولة  ةالمتبع المعاممة المتناقضة( االكاديمي,
نيا الطالب الصورة   حقيقية أو مبالغ فييا ومتخيمة.التي يكو 

 أبعاد الصىرة الىالدٌت: -ثانٍاً 
 (Eisenberg.2992)و (Chen,1997)من خالل مراجعة الباحثة لمعدد من الدراسات واألبحاث السابقة     

وجدت (. 1021)عبد المجيد, و ((2014(وبن وسعد2002حمزة )و (1002)سويمم و ( 2991السيد عبده )و
سيواجو المجتمع بيا فقد  التيالمجتمع وعمى شخصيتو  فين إدراك الطفل لصورة والديو تؤثر عمى سموكو أ

ىذا  فيوسواء أكان ىذا أو ذاك فإن الوالدين ىما المبنة األولى  ,فاشالً  وقد يكون عدائياً وعالمًا يكون مبدعاً 
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صورة الوالدية التي يمكن إجماليا لم الرئيسة بعاداألويتحدد ىذا التأثير من خالل  .البناء المبدع أو العدائي
 :آلتيبا
 :التعاطفًوًالتواجدًوالهتمام -

 ,لنمو الطفل ميمة جداً  ابنيمافييا  ونبالعمل طول الوقت والساعات القميمة التي ير  األبوان مشغوالنقد يكون 
عطاء األوامر فمن غير المتوقع أن يكون ىناك رابطة عاطفية  دوماً  مرتبطاً  وينفإذا كان وجود األب بالصراخ وا 

في الطفل  وعاطفياً  ثر نفسياً عن مشيد االبن وىذا الغياب يؤ  المؤكد أن األب سيكون غائباً .الوالدينوابنيمابين 
األب واألم  تركأما غياب األم النشغاليا بالعمل فيكون لو تأثير مضاعف عمى االبن وليس معنى ذلك أن ي,

اليوم أفضل من  يالتواجد الفعال معيما فقد تكون ساعة واحدة ف يالعمل ويجمسان مع أوالدىما لكن القيمة ف
 .خيال الطفل يالذي يتكون ف االنطباعثم المشكمة في التواجد مع األبناء طوال اليوم ومن 

أن تفرد مساحات يستطيع ابنك أن يتحرك فييا بحرية وأن تتعامل معو بعطف ذلك يجعل منا أشخاصا كما 
تشعره أنو مقبول بغض النظر عن سموكو وأن اعتراضنا عميو يعود فقط إلى  أنو  .خياالت أطفالنا يطيبين ف

نما كل سموك بقدره  بعض التصرفات الصادرة منو وعدم المبالغة بردة الفعل حول أخطاء تصدر منو وا 
 .(1021)عبد المجيد,  (Chen,1997.12) ويصاحب ذلك رسائل قبول لو

 القوة: -
 أطفاليا عمى الصراخ من تكثر التي واألم ,طفمو مع صحياً  حواراً  يقيم أن يستطيع ال والعصبي العنيف األب
من  أما األب الضعيف فيو ال يتخذ موقفاً تعبير. خير أنفسيم عن يعبروا بأن ليم تسمح أن الصعب من

وكذلك األم  ,سموكيات أوالده ويميل إلى تجاىميا وعدم التعاطي معيا باعتبارىا مشكالت البد وأن يتجاوزىا
مثل  ء غير موجوديالتي ال ترى المشكالت القوية واالحتياجات الضرورية ألبنائيا وتتعامل معيا وكأنيا ش

 .(1021)عبد المجيد,  (Chen,1997.11) ىذه الصورة تشجع عمى التسيب واالنحراف
 :والتسامحالثقةًوالحبً -

الحب طاقة نفسية موجودة لدى الوالدين والتي يمنحاىا الثقة و ( إلى أن 221, ص 2991يشير السيد عبده )
فيي والحقد لؤلبناء ويستشعرونيا تجاىيم من صور سموكية في االحساس بالدفء والحنان, أما الكراىية 

 سموك ناشئ عن إحباط نفسي من جانب الوالدين ويدركو االبن وىذا السموك ينتج عن دوافع غريزية.
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 الرسائلًالمتناقضة: -
وجود منيج ثابت في التعامل مع األطفال يدفعيم إلى تكوين صورة غير ثابتة ومشوشة عن آبائيم إن عدم 

نما يعرفيا  ومن ثم فاألب الذي  ,الكبار منوأمياتيم وفكرة الصواب والخطأ فكرة ال يعرفيا الطفل من ذاتو وا 
مرة أخرى ال يعاقب عمى نفس السموك بل  فيوقتيا و  يعاقب ولده عمى تصرف لمجرد أن األب كان عصبياً 

 يولعل وجود مستوى ثابت من اإلجراءات التربوية الت .قد نمارسيا يوربما يضحك فيذا من أكبر األخطاء الت
سواء إيجابية أو سمبية أو عمى األقل يشعر باألمان حتى مع  وسموكياتبيا وعن عواقب  يعرف الطفل مسبقاً 

إن من تبعات الرسالة  (1021)عبد المجيد,  آن واحد. ياالحترام والمحبة فعقابو فيذا يصنع صورة فييا 
ذىنو وتضارب مشاعره حول الحب والكره لموالدين وعدم القدرة  يتحطيم القدوة ف يالمتناقضة من األب واألم ى

 .(p202992.Eisenberg  ).عمى التمييز بين الصواب والخطأ
 :لتفضيلا -

نما نتحدث عن ما يتخيمو ويصوره االبن  ايفضل الوالدان أحد أطفاليممن المؤكد أنو يستحيل أن  عن اآلخر وا 
يأخذ المولود الجديد اىتمام أبويو وسرعان ما يشعر الطفل الذى قبمو أن ىناك من شاركو في حبيما .لنفسو

أن الولد فيو  فيشاىد التدليل الذي كان يحظى بو وقد ذىب إلى أخيو وفى مستويات الطفولة والمراىقة ال يبدو
 .(1021)عبد المجيد, لديو ئالخاطقد بمغ من النضج ما يستطيع بو التفريق بين الحب الموضوعي والتوىم 
اليدف منيا اإلزعاج وسنجد  تسموكياومن ىنا ستكون عدائية تجاه األب أو األم وستغمف بالعناد وعمل 

الصف والحقيقة أن الطفل سيحاول  يالمدرسة وتتعمق أغمبيا بالعنف وضرب زمالئو ف يشكاوى من الولد ف
 يضبط عممية التبول ويستمران ف يبعض األحيان ستؤخر األطفال ف يونجد أنو ف. جذب انتباه أبويو جاىداً 
 .(21ص , 2014بن وسعد).من وسائل جذب االنتباه لفترة أبعد من الطبيعي وىذا أيضاً  الالإراديالتبول 

 :لتوقعاتا -
ما يرسم توقعات تبدو مثالية ولو حتى عمى مستوى األماني ألوالده متجاىمين القدرات  كل واحد فينا دائماً     

المشكمة عندما يتوقع اآلباء مستوى ال يتفق مع الوضع الحقيقي ألبنائيم تتكون صورة شديدة .الحقيقية ليم
 (1021)عبد المجيد, ,الطاقة لو بو ومن ثم يكون نصيبو الفشل دائماً البعد عن الوالدين ألنيما يطالبان بما 

القبول بقدرات االبن ومحاولة تطويرىا وليس إجبارىا ىو ما يقودنا إلى التصالح معيم ومن ناحية أخرى فإن 
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)صوالحة  ,(211، ص 1002)سويمم )(Chen,1997.11-16).حالة من السالم والنجاح معيم يوالدخول ف
 .(2992وحوامدة,

يتبعيا الوالدان في تطبيع أو تنشئة أبنائيم  يمكن أن ساليبأجراءات و بعاد ماىي إال إوترى الباحثة أن ىذه األ 
لى إكسابو ,, بغرض تحويميم من مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعيةاجتماعياً  قيمًا واتجاىات  يما 

أن  وأن ىذه االبعاد يمكن التكي ف واالندماج في إطار الحياة. ومساعدتيم عمى,  ىممناسبة لمقيام بأدوار 
 . أبنائيمتؤدي إلى تشكيل صورة والدية غير سوية لدى  مما قدبشكل متطرف انيستخدميا الوالد

لدى أطفاليم بطريقة  سميمة والتسامح الثقة والحب القوة و و والتعاطف  التواجد واالىتمامإظيار بقيام الوالدين أما 
يمعب دورًا كبيرًا في دعم البناء النفسي  هلى تشكيل صورة والدية سميمة لدى أبنائيم, وىذا بدور إسوف تؤدي 

 ألبناء وتشكيل شخصياتيم بطريقة سميمة.دى ال
 العىامل املؤثرة يف الصىرة الىالدٌت: -ثالثاً 

 (~ 1002)المعايطة, (1000الكتاني،) (1002)خزعل,( 2999في ,( )كن2911 ,يشير الباحثون )اسماعيل
(Hothersall, 1992) ,تأثيراتيا اإليجابية والسمبية عمى األبناء في ليا لصورة الوالدية اإن إلى  (1001)عمي

 الصورة لدى األبناء تبعًا لعوامل عديدة نذكر منيا:إدراكات ىذه بعض جوانب شخصياتيم,وتتغير 
 ًاألبناء ( أن الصورة التي يدركيا األبناء عن آبائيم تتأثر بجنس 2911الدراسات)اسماعيل: تؤكد جنس

لتقبل الوالدين لين من  أن اإلناث أكثر إدراكاً  إلى  .(Hothersall,. 1992)األبناء.فقد توصمت دراسة 
 اإلناث أكثر إدراكًا لمعاممة اآلباء لين بطريقة استقاللية دون تدخل من جانبيم. نكما أ ,الذكور

 لقد تنبو عمماء النفس من أن ترتيب الفرد بين إخوتو عامل لو أىمية في تكوين الترتيبًالولديًلألبناء :
لصورة فمركز الفرد في األسرة يؤثر عمى ا (199, 2999وتحديد اتجاىاتو وبعض سمات شخصيتو)كفافي,

 التي يكونيا عن والديو ويكون ذلك عمى الشكل التالي:
 األول:ًالبن .1

يمثل ىذا االبن بداية الحياة األسرية ويعد الخبرة األولى لدى الوالدين باألبناء.ولالبن األول مركز خاص في 
األسرة فيو عندما يولد يكون مركز االىتمام والرعاية ألنو االبن الوحيد,إلى أن يصل المولود الثاني ,فقد ينشأ 

.ويفضل الوالدان االبن األول بدرجة زائدة ويدلالنو ويرفعان االبن األول غيورًا أو عدوانيًا إذا ما ولد لو منافس
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بن األكبر فيما بعد في مسؤوليات األسرة التربوية ويؤدي من مركزه وقدره باعتباره االبن األكبر وقد يشارك اال
(إلى 1002وقد توصمت دراسة خزعل ) (000، 2999دورًا شبييًا بدور الوالد أو الوالدة بالنسبة إلخوتو)كفافي,

أن آباء وأميات األبناء الذين يقعون في الترتيب الوالدي األول كانوا أكثر استخدامًا ألسموب التنشئة 
ً.(19, 1002الديمقراطي)خزعل,

ًالبنًاألوسط: .2
يكون االبن األوسط في موقف مختمف,إذ يشاركو ولد آخر منذ البداية في اىتمام والديو,لذا فيو أقرب إلى 

 .(20, 2999من االبن األكبر)كفافي, التعاونمعاني 
 :البنًاألصغر .1

يتميز االبن األصغر بأن مركزه ثابت في األسرة فيو االبن المدلل من قبل الجميع,واليخشى أن يفقد ىذا 
التدليل,ويمثل االبن االصغر عادة مكانة خاصة في قمب والديو,ألنو األصغر واألضعف,وغالبًا ما تظير لديو 

 .(12, 2992ل واالنطواء والخوف من الغرباء)صوالحة وحوامدة,بعض عالمات الخج
 العالقةًبينًالوالدين: 

اختالف ليا أثرىا عمى النمو النفسي  أو ,تماسكالعالقة بين األم واألب وما يسودىا من  إن   
لى 219, 1001لمفرد)عمي, ( وتؤدي العالقات السوية بين الوالدين إلى اشباع حاجة الفرد إلى األمن النفسي وا 

توافقو االجتماعي,أما التعاسة الزوجية تنعكس عمى أساليب الوالدين التربوية لتصبح مشحونة بالتوتر 
 .(1000011كل مباشر عمى الصورة الوالدية المدركة لدى األبناء)الكتاني,والعدوانية والقمق مما يؤثر بش

 العالقةًبينًالولدينًوالبن : 
يتحدد نمط شخصية الفرد واتجاىاتو ومعاييره نتيجة نوع عالقاتو مع والديو واألساليب التي يتبعيا الوالدان في 

عمى أن ينمو إلى فرد يحب غيره ويتقبل اآلخرين  .وتساعد العالقات المشبعة بالحب والقبول والثقة الفردتنشئتو
أما العالقات واألساليب غير السوية كالحماية الزائدة مثاًل أو اإلىمال أو . (13, 1002ويثق فييم )المعايطة,

 .وتجعل الفرد يكو ن صورة سمبية عن والديو الفرد وصحتو النفسية نموالتسمط فيي تؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى 
 ًالتعميميًلألسرةالمستوى: 
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إلى أنو إذا  األدبيات النظرية تختمف الصورة الوالدية لدى األبناء باختالف المستوى التعميمي لموالدين. وتشير
ساليب سوية في التنشئة المتبعة مع االبن في أكان الوالدان عمى درجة متكافئة تعميميًا,أدى ذلك إلى استخدام 

إلى المشاكل بين الوالدين والتي تنعكس بدورىا عمى الصورة المدركة من حين يؤدي تباين المستوى التعميمي 
 قبل األبناء لوالدييم.

 المستوىًالقتصاديًوالجتماعيًلألسرة: 
الطبقات االجتماعية واالقتصادي تعمن عن اختالف في مستويات وأساليب التنشئة.التي تعتبر في فروق وجود

إن الوالدين في الطبقة الوسطى يميمون  أكد عمماء النفسساس الصورة الوالدية المدركة لدى األبناء,وقد أ
لمتأكيد عمى االستقاللية والميارة االجتماعية واحترام الذات,بينما تميل أسر الطبقة الدنيا إلى تبني طرق 

ي واالقتصادي المرتفع يدركون أن والدييم تحكمية أو تقميدية,في حين أن أبناء األسر ذات المستوى االجتماع
 ..(Hothersall,. 1992.p24)مبتعدون عن فرض القيود والتسمط

 حجمًاألسرة: 
تتسم أساليب الوالدين في األسر كبيرة الحجم بإىمال أبنائيم,ألنو قد يصعب عمييم االىتمام بأمور كل األبناء 

ض القيود الصارمة فيزداد التسمط والسيطرة,وبالرغم من ويصعب حثيم عمى السموك المقبول اجتماعيًا,وىنا تفر 
ذلك فاألسرة كبيرة الحجم تمنح أبنائيا الشعور باألمن ليس من الناحية االقتصادية بل من الناحية االنفعالية 
باإلضافة إلى أن أبناء األسرة كبيرة الحجم يتمتعون باالستقاللية واالعتماد عمى النفس,بينما قد تتسم أساليب 
الوالدين في األسرة صغيرة الحجم بالتعاون المتبادل بين الوالدين وأبنائيم,وتتسم بالديموقراطية حيث يسود 
أسموب الضبط المعتدل والنظام المعقول,في بعض األحيان بالحماية الزائدة التي تفقد االبن القدرة عمى 

 ..(Hothersall,. 1992.p25)االعتماد عمى النفس
حجم األسرة ال يكون عاماًل جوىريًا في نشوء الصورة الوالدية لدى األبناء إال حين  وبالرغم من ذلك إن

تتضافر بعض العوامل المساعدة التي تتعمق بحياة األسرة كبيرة الحجم,كالفقر وضيق المسكن وجيل 
 .(32, 1000الوالدين)جابر,
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 تنشئةًالوالدين: 
بالطريقة التي عومل بيا الوالدان من قبل والدييم عندما كانوا إن أساليب الوالدين في تنشئة أبنائيم تتأثر 

أطفااًل,فأنماط السموك تنتقل من الوالدين ومن ثم من األطفال ألبنائيم عندما يصبحون والدين,وىذا ما يدفع 
الوالدين إلى تبني أساليب تربوية مشابية مع أبنائيم,أو تبني أساليب معاكسة بطريقة ال 

 .(11، 1000الكتاني،شعورية)
ن ىذه إ ةترى الباحث ,لدى األطفال ومن خالل العرض السابق لمعوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الوالدية

التي ن ىناك الكثير من العوامل أإذ, طفالاألشكيل الصورة الوالدية لدى في ت بدرجات متفاوتةتؤثر العوامل 
رتبط بعوامل أخرى غير ييضًا الصورة الوالدية لدى الطفؤل نتكو  كما أنترتبط بالجو العام الذي ينشأ فيو الطفل,

 .,Hothersall)ىوثر سولفة لدى الكثير من الباحثين وىي تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث, إذ يشير و معر 

االبناء لدى  الوالديةالكثير من الجوانب غير الواضحة في تشكيل البناء النفسي والصورة و  وجودإلى , (1992
 لى مزيد من البحث والدراسة.إوتحتاج 

 :كما ٌدركها األبناء أسالٍب املعاملت الىالدٌت -رابعاً 
 ىذا وتداخميا طرقيا تنوع وكذلك األساليب ىذه لتعددنظرًا  الوالدية المعاممة بأساليب الخاصة المفاىيم تعددت

 : بأنيا(1001عرفيا خوج ) فقد ,الباحثون إليو أستند التي النظرية واألطر قياسيا, طرق الختالف باإلضافة
 غرسيا ومحاولة المختمفة حياتيم مواقف في بنائيمأ مع الوالدان يمارسيا التي والسمبية االيجابية الطرق تمك
 استجابة أو الوالدان تعبير طريق عن وتقاس وتقاليده المجتمع بعادات تمسكيما مع نفوسيم في

 التنشئة إطار في والديو من لممعاممة الطفل إدراك مدى " :بأنيا بركات.وعرفيا (11,ص1001)خوج,األبناء
 واالستحسان واالىتمام والعطف والمحبة لمدفء الطفل إدراك في يتمثل الذي القبول اتجاه في االجتماعية

 الوالدين لعدوانل الطف إدراك في يتمثل الذي الرفض اتجاه في لفظية,أو غير أو لفظية واألمان,بصورة
 وتعمد شأنو من والتقميل والتجريح واالنتقاد األمل وخيبة بالمرارة شعورىم منو,أو واستيائيم عميو وغضبيم
 غير رفضاً  ورفضو واإلىمال والالمباالة والتيكم والسخرية والسباب الضرب سموك خالل نم وتأنيبو إىانتو
 من مجموعة:أنيا( فيعرفيا ب1006أما محرز ) (21, ص 1000" )بركات, غامضة بصورة محدود

 .وتنشئتيم تربيتيم خالل المواقف مختمف في واألميات اآلباء يمارسيا التي السموكيات
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 وما األبناء شخصية تتحدد المعاممة تمك عمى وسمبية,وبناءً  إيجابية مابين الوالدية المعاممة أساليب تتنوعو   
 واألبناء الوالدين بين التفاعل إن .دةجي نفسية بصحة التمتع واجتماعي,أو نفسي توافق من عميو يكونون
 ونموىا,حيث الطفل شخصية تشكيل في ميماً  عامالً  تعتبر لمتعامل وأساليب عالقات من بينيم وماينشأ
 الذي الفرد شخصية المفرط,عن والحنان الزائد والعطف بالتدليل تتسم بيئة في نشأ الذي الفرد شخصية تختمف

 والثقة بالحب تتسم بيئة في الطفل نشأ ما فإذا بالقسوة يتسم الذي الدقيق والنظام بالصرامة تتسم بيئة في نشأ
 من بالحرمان مميء جو في نشأ الذي الفرد عكس عمى فييم ويثق الناس يحب الطفل يجعل الحب ىذا فإن

 اآلخرين في ثقة أي لدية وليس الحب اليعرف وعدوانياً  أنانياً  سيكون والذي بالرفض والشعور الحب
 .(23, ص 1021)رسالن,
 أىميتو لو التشدد أوطابع كبير أوتسامح مرونة من بو ومايتصل أبنائيم مع التعامل في اآلباء سموك ويعتبر
 كبروا ولو النضج مرحمة إلى وصوليم نعيق فقد. يكبرون حين األطفال عميو سيكون الذي االتجاه في الخاصة
 العنف طريق سمكنا محتوياتيم,أو ببعض العبث المعب,أومجرد من ومنعيم أفواىيم, كتم حاولنا ما سنًا,إذا
 اعتبار دون فقط لمكبار البيت داخل الييمنة جعمنا ما إذا آخر التصرف,وبمعنى معنا يحسنوا لم إذا معيم

 أشارت والتي(p142992.Eisenberg  )ايزنبيرغ دراسة أكدتو ما وىو . (212, ص 2993)عدس, لمصغار
 .الوالدين من ةوالقدو  النموذج واعطاء الدعم خالل من تتشكل اإليجابية اإلجتماعية األطفال سموكيات أن إلى
 طفاليما وىي:أأىم األساليب التي يتبعيا الوالدين في معاممة  إلى ةالباحث شيرت سوف ىنا منو 
 Rejecting:الرفضًأوًالنبذ -

 أو معاممتو تجنب لمتطمباتو,أو الدائمة والسخرية الطفل, الحتياجات االستجابة في الصريح الرفض في تمثل
 من الدائم والشعور الوالدين, من مرغوب وال محبوب غير بأنو تشعره بسيطة أخطاء عمى طويمة فترة التأنيب
 . عنو وابتعادىما تربيتو من يووالد تضايق

 Discrimination:التفرقة -
 من سواء األفضل وألن المعاممة في يميزانو منو,بحيث أكثر إخوتو بأحد ييتمان ووالدي بان الطفل يدرك فيو

 .الجسمية الصفات خالل من الطبية,أو الناحية من العممية,أو الناحية
 Crueltyالقسوة: -
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 أو التيديد ليجة يستخدم كأن تعاممو, في معو قاس بأنو كالىما أو الوالدين أحد تجاه الطفل شعور وىو
 .األسباب ألبسط الحرمان

 Arousing Inferiority:إثارةًمشاعرًالنقص -
 والتقميل لدييم, الذنب مشاعر واستثارة األبناء تأنيب شأنيا من ألساليب اآلباء استخدام في األسموب ىذا يتمثل
 بالنقص والشعور واأللم, بالضيق, شعورىم إلى يؤدي مما وتصرفات, سموك من عنيم يصدر ما كل شأن من

 .والموم والتوبيخ, التأنيب, مثل والدونية,
 Authoritarianism: التسمط -

 في التصرف في الفرصة الطفل إعطاء وعدم الرأي فرض خالل من الوالدية المعاممة من النمط ىذا يشمل
 .سموكو لتحديد الصارمة القوانين ووضع رغباتو, أمام الدائم والوقوف نفسو أمور
 Neglecting: اإلهمال -

 مما أوالطبية, التعميمية, الناحية من سواء الجوانب كافة في إىمالو أو الطفل ترك النمط ىذا يتضمن حيث
 الطفل عمى أوالمشرفين أواألوصياء أواألقربين اآلباء يتجاىليو وف لمطفل, النفسية الصحة إىمال إلى يؤدي
 اآلباء يتميز حيث منيا, يعاني التي المشكالت من لمطفل الصحية الرعاية أوتقديم النفسي, لمعالج حاجتو من

 عمى عقوبتوأو  بإثابتو والييتمان الطفل, يخص قد رأم بأي االىتمام واليبديان عنو, الدائم باالنشغال
 (.212, ص 1009)الصنعاني, تصرفاتو

ًوهي:ًيدركهاًاألبناءإلىًأساليبًأخرىً( .1020)الشيخ حمود, ( 1000)الكتاني, كماًيشيرًالباحثونً
ًالزائدة -2 ًالحماية فيو يدرك الطفل أن والديو يمنعانو من االختالط  :(Over-Protection Style) أسموب

 باآلخرين خوفًا عميو,وأن كل رغباتو تمبى بسرعة.
يدرك فيو الفرد أن والديو  :(Instilling And Sense Of Guilt Style)أسموبًبثًالقمقًوالشعورًبالذنب -1

يعتبرانو ناكرًا لمجميل عندما ال يطيعيما,ويدرك أن والديو يتصيدان لو األخطاء واليفوات ويحاسبانو عمييا في 
 الوقت الذي يتجاىالن فيو سموكو الحسن.

ًالتذبذب -1 ة وفيو ال يعرف الطفل الحالة المزاجية لوالديو في لحظة معين :(Oscillation Style) أسموب
ا يتسمان بتقمب المزاج,وفييا يدرك الطفل أنو يعاقب عمى سموكو في إحدى المرات,وال يعاقب عمى م,ألني

السموك نفسو في مرة أخرى,وفييا يشعر الطفل أيضًا ان الوالدين يغيران من اآلراء التي أعمناىا إذا وجدا أن 
 ىذا التغيير يناسبيما.
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يدرك الطفل أن الوالدين يتمسكان بضرورة طاعتو ليما حتى في تحديد  :(Control Style) أسموبًالتحكم -2
 .(11, 1000)الكتاني, (19, 1020,حمود نوع المالبس التي يشترييا والتي يمبسيا.)الشيخ 

 ما فمنيا أكثر أو شكالً  تتخذ وقد أخرى, إلى أسرة من وشدتيا أشكاليا في تتباين الوالدية المعاممة وترى الباحثة إن
 حين في الزائد, والدالل التساىل في واإلفراط التسامح إلى يميل وبعضيا والشدة والتسمط والقسوة بالصرامة يتصف

 واالستقاللية والديمقراطية لمصراحة مجاالً  منيم اآلخرون يتيح وقد والرفض, اإلىمال إلى اآلباء من عدد يتجو قد
ستخدمو الوالدان يعمب , لذا أن اسموب المعاممة الذي يالبنيما معاممتيما في متذبذبان الوالدان يكون كثيرة اً وأحيان

 .المتفوق لدى الطالبيجابية أو السمبية اإلفي تشكيل الصورة الوالدية  دورًا كبيراً 
 :للطفل النفسً البناء منى على الىالدٌت تأثري -خامساً 

 أن فينبغي الطفمي التطور عمى الوالدي التأثير كاف نحو عمى عرفن أننا من الرغم عمى جاكوبسون تقول
 والرعاية بحال من مناخ في فحسب  بموغو يمكن التعميم ىدف أن المؤكد فمن , بعينيا جوانب عمى نركز

شباع إثارة مع الوالدية  من لكل الثابتة الميبيدية لمشحنات الثابت التشييد يزكي أنو وطالما. كافي ليبيدي وا 
 االجتماعية والعالقات والموضوع الذات ثبات لتطور كفيل أفضل ىو الوالدي الحب فإن, والذات الموضوعات

 أصول عن: ولوفنشتين ىارتمان ويقول. األعمى األناو  لؤلنا السوي التكوين أجل منوىذا ميم جدًا , الصحية
 العالقة في نجدىا أن يمكن األعمى األنا تكوين في النوعية الباكرة النفسية المحددات إن " الباكر األعمى األنا

 ."بالموضوع
مكانية وثبات استمرارية إن: وينيكوت ويرى  تقضي إنما لمطفل األساسية الرعاية أي الطفل بأمور االنشغال وا 
 ويستطرد الذات تشييد إلى يؤدي الذي األمر متفرداً  إنسانياً  كائناً  بوصفو الطفل وجود في" االستمرارية" إلى

 فمم المريض أما.  وينمو يعيش أن من الوليد الطفل نيمك   األمومية بالرعاية األنا تدعيم إن: فيقول وينيكوت
 .(11, ص 1002)نقاًل عن: سويمم, طفولتو في الرعاية في صدق يقابل

فأن أن الرعاية الوالدية ليا أثر كبير في تشكيل البناء النفسي لؤلبناء, وبالتالي مما سبق وترى الباحثة 
الوالدية يحمل مركبات شديدة التعقيد من شأنيا أن تترك آثارًا بعيدة المدى عمى البناء الرعاية الحرمان من 

من حيث السياقات المختمفة والتي , وأن ىذه االثار تشكميا عوامل عديدة المتفوق النفسي لمطفل والمراىق
 الوراثية.واستعداداتو  لممتفوق النفسية لطبيعةتتشكل في ضوء الظروف الخاصة بكل طفل من حيث ا
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 :لتفىقوعالقتها با الصىرة الىالدٌت -سادساً 

ناجحون في حياتيم, وأنيم ال يعانون من  ىم دائماً  المتفوقونقد يخطئ البعض في االعتقاد بأن األطفال 
وقيم وتميزىم في األداء, المشكالت أو المعيقات التي تخص بيئاتيم أو عالقاتيم األسرية والمجتمعية بسبب تف

تأثير تمك المشكالت والمعيقات عمى أداء أولئك األطفال, والذي قد يخفض من إنتاجيم أو يقمل غافمين 
إلى االتجاه  إبداعاتيم, أو قد يفقدىم الحماس في االستمرار باألداء المتميز كما أنو قد يعكس حالتيم أحياناً 

 موىبتيم. خفضإلى  ىمالسمبي مما يتسبب في تحوليم عن التميز أوقد يقود
"قم ما يجدون  المتفوقين( بأن  األطفال 111, ص 1006كما ذكر القريطي ) (witty) وقد أوضح  ويتي     

الحياة سيمة, وأنيم يواجيون متاعب خاصة ال يواجييا الطفل العادي, وال يرجع معظم ىذه المتاعب الخاصة 
 ابتيم لمواىبو" . إلى امتياز أو عبقرية الطفل بقدر ما يرجع إلى موقف اآلخرين منو واستج

 الي صورة الوالدين( أن المناخ النفسي لؤلسرة بما في ذلك 2911وقد أشار تورانس كما ذكر الطحان )    
 خالل مراحل العمر المختمفة.المتفوقين عالقة بالقدرة عمى التفكير االبتكاري عند األبناء 

وفي دراسة لتقصي العالقة بين طبيعة األسر وأساليب التنشئة المتبعة فييا وعوامل نمو شخصية األطفال     
الذين ينتمون ألسر متماسكة وديمقراطية وأقل صراعات, يكونون أكثر  المتفوقين, وجد أن األطفال المتفوقين

افة لذلك فقد بينت الدراسات وجود أثر قدرة عمى التكي ف والنمو المعرفي وكذلك في التحصيل الدراسي. إض
ن ضمن أسر ديمقراطية. كما أكدت دراسة أخرى عمى ؤو الذين ينش المتفوقينواضح في تقدير الذات لؤلطفال 

؛ 1020وجود عالقة موجبة بين أسموب التقبل واالندماج االيجابي وبين القدرة االبتكارية لؤلبناء )الريحاني, 
( في دراستو لعينة من الميندسين المعماريين المبتكرين, إلى 1002األلوسي )وقد توصل  (.2911الطحان, 

نيم لم  أنيم كانوا يتمتعون أثناء تنشئتيم االجتماعية بقدر كبير من الحرية في اتخاذ القرار واكتشاف بيئتيم, وا 
 يتعرضوا لحماية زائدة أو استبعاد من الوالدين.

يعانون من سوء التكي ف  المتفوقين% من األطفال 16-10( أن ما نسبتو 1020كما ذكر الريحاني )
قمة الوعي باىتمامات الوالدين  االجتماعي كالعزلة وقمة الزمالء والتوقعات العالية من اآلخرين باإلضافة إلى

 . حيث تعود جميع تمك الصعوبات إلى طبيعة وظروف الحياة التي يعيشونيا.بتفوقيم
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وأثرىا عمى  الصورة الوالدية( حول 1009( كما أوردىا قطناني )Rim & Lowوقد بينت دراسة ريم ولو )    
في الحياة المدرسية عمى الرغم من تشابو  لم يحققوا نجاحاً  متفوقينبأن ىناك أطفاالً ,المتفوقمستقبل الطفل 

عنيم في العالقات األسرية  االناجحين, وذلك ألنيم اختمفو  المتفوقينخصائص حياتيم األسرية مع األطفال 
الناجحين بالحب والتفاىم والسعادة الزوجية بينما اتسمت  لممتفوقينبين الوالدين حيث تميزت العالقات األسرية 

الفاشمين بالخالف والمشاجرة واالنفصال وكذلك العالقة بين  المتفوقينالعالقات بين الوالدين لدى األطفال 
  األبوين واألبناء.

ا المنطمق تدعو الدراسات االجتماعية لغايات التعرف عمى أساليب التنشئة التي يتعرض ليا من ىذ    
لى تقدير نتائجيا والتعرف عمى أثرىا في تنمية و الوالدية معيم,  توتقييم طبيعة العالقا المتفوقيناألطفال  ا 

ما ىي إال تعبير عن خبرات مؤلمة تعرض  المتفوقشخصيتيم. إذ أن الصعوبات النفسية التي يعانييا الطفل 
ليا في وقت سابق, وأن التعرض المستمر لتمك الضغوط يحدث آثارًا سمبية عمى مظاىر النمو وقدرات التفوق 
لدييم, فيي تؤثر عمى ميارات التفكير وتسبب انخفاض التركيز كما أنيا تضعف لدييم القدرة عمى اتخاذ 

 (.1020يان وتنخفض الدافعية لالنجاز )الكبيسي وىويدي, القرار وحل المشكالت وتؤدي لمنس
أن الطريقة التي تربي عييا اآلباء,وىم المؤسسة االجتماعية األولى المؤثرة في  وأخيرًا البد من اإلشارة إلى

التنشئة تؤثر بشكل كبير عمى الصورة التي يكونيا األبناء عن آبائيم,ويتضمن ذلك أسموب التفكير وطريقة 
العوامل المؤثرة في سموك األب التربوي الصورة أىم القضايا اليومية التي تواجو المرء في حياتو.ومن  معالجة

التي يكونيا ىو نفسو عن والديو,فاألب الذي يسيء معاممة أوالده غالبًا ما يكون قد أسيئت معاممتو في طفولتو 
 .(1000023,جابر)تجاىو , وىذا بدوره يشكل صورة سمبية لدى أبناءهمن قبل والديو
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ًتعقيب:
وأىمية االنطباع الذي يتركونو لدى أطفاليم  دور اآلباء في تربية أبنائيم أىمية يالحظ مما سبق

حباطاتيم كما يقومون بتقديم المساعدة ليم في كيفية المتفوقين , فيم الذين يربونيم ويكتشفون مشاكميم وا 
من خالل  يكونون أحيانًا سبب ظيور المشكالت في حياتيمالتعامل مع الضغوطات التي يتعرضون ليا, وقد 

ذلك فإن اآلباء يممكون القدرة عمى أن يكونوا من العوامل اإليجابية التي بو .الصورة التي يتركونيا لدى ابنائيم
تبمور حتى النسب الضئيمة من مواىب األطفال اإلبداعية لتتحول إلى انتاج إبداعي عظيم ومتتابع عمى طول 

,وربما يحتاج لبذل المتفوق الناشئ,كما يمكن لآلباء أن يكونوا عوامل ىدم تحجم بوادر اإلبداع عند الطفلحياة 
 .جيود مضاعفة إن أراد الخروج من دائرة التحجيم تمك

ً



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 التوحد -المحور األول 

 
 
 
 
 
 

 اإلطار اننظري -انفصم انثاني 
 .اننزعت انكمانيت -ثانثناحملىر ا

 مقدمت.
 مفهىو انكمانيت وتعريفها.أوالً: 
 أشكال اننزعت إىل انكمانيت. ثانيًا:
 .واألفكار املساهمت يف انكمانيت األسباب ثانثًا:
 .انعىامم املؤثرة يف انكمانيت رابعًا:

 أصناف انكمانيت: خامسًا:
 األثار انناجتت عن انكمانيت. سادسًا:
 االجتاهاث املفسرة نهكمانيت. سابعًا:
 انكمانيت وبعض املصطهحاث انقريبت منها.ثامنًا: 
 انكمانيت عند انطهبت املتفىقني.تاسعًا: 
ندي انطهبت  انصىرة انىانديتاننزعت انكمانيت وعالقتها عاشرًا: 

 املتفىقني
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  اننزعت انكمانيت –احملىر انثاني 
والتعريف المفيوم من حيث  النزعة الكماليةمن اإلطار النظري لمدراسة الحالية  الثالثيتناول المحور  

بشرح مفصل  ىذا المحورثار واالتجاىات المفسرة ليا، كما تناول واألصناف واأل والعوامل واألفكار ،واألشكال
 مفصل وفيما يمي عرض منيا وعبلقتيا بالصورة الوالدية لدى الطمبة المتفوقينوالمصطمحات القريبة  الكمالية

 .لفقرات ىذا المحور

 مانيت وتعريفها: كمفهىو ان  -والأ
إذ ظيرت  الكمالية اىتمامًا واسعًا في أدبيات التراث النفسي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، نال مفيوم     

العديد من االتجاىات التي ترى أن الكمالية فرع من العصاب يتمخض عنيا الكثير من االضطرابات السموكية 
وذلك نتيجة إلدراكو لممستويات والمعايير  .المحيطين بو باألخرينواالنفعالية، وتؤثر تأثيرًا سمبيًا في عبلقة الفرد 

 خرين المحيطين بو في المجتمع يضعونيا لو.المرتفعة بشدة التي يضعيا ىو لنفسو، أو التي يدرك أن اآل
أن الكمالية فرع من ( (Kobori & Tanno  2005.p26 كوبوري وتانو من كلأشار  االتجاهوفي ىذا   

، وتعد الينبغيات المستمرة الخمقية والعقمية الفائقة التي تتسمط عمى الفردالعصاب يتضح من خبلل المعايير 
أن  بالمشكمة األساسية التي يواجييا الكمالي، وىي كفاحات داخمية عصابية تجعل الفرد منيمكًا العتقاد أنو يج

وتعد  .نفسو أن يقوم بيذا، وىي ينبغيات تفرض عميو من جانب المجتمع أو يفرضيا عمى بيقوم بذلك" أو يج
التي تسيطر عمى الكمالي، وتستيمك الكثير من طاقتو، فيي قوة  والبلمنطقية الينبغيات من األفكار البلعقبلنية 

 خرين لو محكًا رئيسًا لقيمة ذاتو.غير منطقية تستيمك طاقتو االبداعية عندما تحدد احترام اآل
ذا كان    يثة ترى الكمالية متغيرًا عصابيًا يتمخض عنو الكثير من أوجو سوء دمعظم االتجاىات الح توا 

يفرق بين  الذي المنظرين في ىذا الميدان، أوائلوىو من   (Hamachek  1978) ،13امتشيكىالتوافق إال أن 
ن الكمالي العصابي ىو الفرد الذي ينظر إلى عممو ومجيوده عمى أيرى الكمالي العصابي والكمالي السوي، إذ 

دائمًا يرى أنو ال بد من أن يكون األفضل باستمرار، و ، أنو غير جيد رغم ما يبدو عمى ىذا األداء من جودة
لنفسو مستويات ال يستطيع الوصول إلييا بإمكانياتو وقدراتو  ويضع ويصاحب ذلك عدم الرضا كسمة دائمة، 

جاز أفضل أو براعة، ويحدث ذلك داء إنأن يصاحب عدم الرضا عن األ ومن المألوف . مع الخوف من الفشل
ونفسو واألشياء التي تبدو عن عممو بالسعادة في الفرد العصابي مما يجعمو أكثر توترًا وغير قادر عمى الشعور 
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لو عمى المستوى الذي يستحق ىذا الشعور، بينما يشتق الكمالي السوي االحساس الحقيقي بالسعادة نتيجة 
ويشعر عن أدائو حسب جودة ىذا األداء ومستواه ويميل إلى  التي يقوم بياالجيود المضنية واالعمال الصعبة 

تيج لمياراتو وأدائو ويعجب ببراعتو ويضع لنفسو مستويات تتناسب مع قدراتو بتقدير الذات بإيجابية وي
مكانياتو.   وا 

ويتضح من التعريف السابق أن الفرق الجوىري بين الكمالي العصابي والكمالي السوي يتركز في مستوى    
داء مكانات ومستوى األتم تحقيقو في ضوء القدرات واإل االشعور بالرضا عما تم تحقيقو أو انجازه، فالرضا عم

دير، بغض النظر عن آراء اآلخرين بينما عدم الفائق يشعر الفرد بتقديره لذاتو كذات مستقمة تستحق التميز والتق
 الرضا ينتج عنو تحقيرًا لقدرات الفرد ومستوى أدائو.

كز عمى كون الكمالية متغيرًا ر ئل المنظرين في ىذا المجال ويامن أو  (Burns.1980a.72بيرنز )ويعتبر    
ىو من يضع  فالكمالي العصابي .عصابيًا ينتج عنو الكثير من المشكبلت عمى المستوى النفسي واالجتماعي

من أجل  اجتراريةلنفسو مستويات ومعايير مرتفعة بصورة غير واقعية ويكافح بصورة قيرية ويناضل بصورة 
وبالنسبة ليذا الشخص  ،كما أنو يقيس قيمتو بصورة كمية بناء عمى مستوى االنجاز ،تحقيق أىدافو المستحيمة

 .فإن االتجاه نحو االمتياز والتميز من الممكن أن ينتج عنو انيزامية الذات
كون الكمالية حالة من عدم الرضا يشعر بيا  ((Frost etal.1991.p451خرون آكما يوضح فروست و    

غير واقعية يكافح من  ع لنفسو معاييرالفرد تجاه مجيوداتو وأعمالو بأنيا غير جيدة بصورة كافية، حيث يض
أجل تحقيقيا، ويصعب عمى الكمالي الشعور بالرضا عن أدائو لمميام التي يكمف بيا، وفي ذات الوقت ال يقدر 

مكمالية لمجموعة من المؤشرات التي توضح معاناة الفرد  المستوى الجيد الذي يستحق الشعور بالرضا، وىناك
 العصابية وىي:

 خطاء ومعاقبة النفس عمييا.االنشغال الزائد بارتكاب اال -
 داء واالنجاز يحددىا الفرد لنفسو.لية من األامعايير ع -
 أو أحدىما.لموالدين  إدراكو لمتوقعات السمبية  -
 أو كمييما. إدراكو لنقد أحد الوالدين -
 االرتياب في قدرتو عمى األداء وفق ما يطمبو اآلخرون. -
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 بإيجابية في حل المشكبلت.فقدان الثقة في مياراتو وكفاءاتو عمى التعامل  -
ما يتطمبو م"مطالبة النفس واآلخرين بأداء أسمى  لكمالية بأنيا:ا (2005) شادية عبد الخالق كما عرفت    

حيث تتسمط عمى الفرد رغبة في تعقب التفاصيل الدقيقة، وفرض شكل غير عادي من الضبط  الموقف،
 .(217-216 2005)عبد الخالق، والجودة، يفرضو عمى نفسو وعمى غيره".

سموك يطالب الفرد فييا ذاتو أو اآلخرين بأداء و  الميل لوضع معايير عالية،" كذلك بأنياالكمالية وعرفت   
 (.Stober,1998,p102_101) "أعمى مما يتطمبو الموقف

في الوصول الرغبة ب( في أن الكمالية متغير عصابي يتضح 2001( وفايد )2001باظة )من كما يتفق كل  
الفرد عن أدائو رغم جودة ىذا األداء، وفي ضوء ذلك فإن الكمالية إما أن تكون  إلى الكمال وصعوبة رضا

بالتوجيو الذاتي، حيث يضع الفرد لنفسو مستويات عالية ويحاول تحقيقيا، أو أن تكون مكتسبة اجتماعيًا، إذ 
خرون لمفرد خرين، حيث يضع اآلو، أو تكون بتوجيو اآليكتسبيا الفرد من إدراكو لممواقف االجتماعية المحيطة ب

مستويات عالية ويحاول تحقيقيا بدافع منيم، كما أن التفكير الكمالي شبكة معرفية تتضمن التوقعات والتفسيرات 
 تي:خرين ويتصف باآلوتقدير الذات واآلراء واآل

 وضع معايير غير واقعية لؤلداء. -
 يذ تمك المستويات مع عدم الرضا عنيا.الجمود وااللتزام والمتابعة لتنف -
 الموازنة بين قيمة الذات واألداء. -

 &stump f) ب وباركرمرات البلحقة حيث عرفيا كل من ستو وقد تغير مفيوم الكمالية خبلل الفت      

parker2000)  عمل بإتقان حرفي دون أي في حياتك يجب أن ي  فعمو  اتجاه عام بأن كل ما تحاول"  :ابأني
عادة تتطور من الصفر فيي تجعمك متنبو إلى الخمل والفشل والضعف فيك وفي و زالت،  وانحراف، أو خطأ أ

عن القيم أو الخطوط العريضة أو عمى ما يفترض أن  االنحرافمع مستوى عالي من التيقظ إلى  اآلخرين،
 .(stumpf & parker , 2000, p852) "تكون عميو األمور

"جعل أي خطأ بسيط سيئًا مثل عيب كامل  بأن الكمالية ىي (Stober,1998,p65) يؤكد ستوبرو      
وىناك  ما يؤدي إلى التكرار، اً والرغبة في الوصول باألداء إلى مستويات قياسية مما يؤدي إلى بطء األداء وكثير 

كن من نقطة ميمة تتعمق بالكمالية ىي أن ىدف المتصف بيذه الصفة ال يكون الوصول إلى أفضل ما يم
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فييتم ليس فقط بتفوق  ،ة الكاممة لكل خطوة من الميمة التي ينجزىامبل ميم جدًا لديو أن تتحقق الق ،نتيجة
نما أيضًا بدقة كل خطوة من الخطوات عمى أنيا  (Burns.1980b.86) كما عرفيا بيرنز .الناتج النيائي وا 

 (Lee , 2007)كما يعرفيا لي  .ىذه المستوياتوضع مستويات مرتفعة ال عقبلنية ونقد الذات عندما يتم أنجاز 

 .(Lee , 2007 , 1) بأنيا الكفاح بدون أخطاء، ووضع مستويات مفرطة لؤلداء والميل نحو نقد الذات
ونتيجة الختبلف العمماء في تحديد مفيوم الكمالية، وتحديد أبعادىا، ظيرت عدد من األدوات المختمفة     

معظميا تصف من يحصل عمى درجة  لوحظ أناألدوات ىذه عمى  إطبلع الباحثةومن خبلل   لقياس الكمالية،
متوسطة بأنو كمالي سوي، بينما تصف من يحصل عمى درجة مرتفعة بأنو كمالي عصابي، أما من تنخفض 

 .1133) ميماين وزايفيو   (Ablard & Parker,1997) الباحثونويشير  درجتو فيوصف بأنو ليس كمالي.

Fei Ma Min &  Zi)  ال يشعرون بأنيم جيدون بأن األفراد الذي يعانون من درجات مرتفعة من الكمالية
ويشعرون بالتشاؤم، والقمق والتوتر والذنب والندم والتصمب مما يؤثر ذلك  بشكل كافي حول أدائيم الشخصي،

 سمبًا عمى دافعيتيم وثقتيم بأنفسيم، وربما قد يؤثر عمى تقديرىم لذواتيم.   
السابقة مجموعة من الدالالت والتوجهات تحميل مضمون التعاريف خالل قيام الباحثة بويظهر من         

   الكمالية وهي:مفهوم  تحددوالمعاني التي 
ال يوجد تعريف واحد لمكمالية متفق عميو بين الباحثين، فالكمالية تركيب معقد يعكس التفاعل بين العوامل  -

 .لمفرد والمعرفية السموكية والدافعية واالنفعالية
النظرة في كون الكمالية ايجابية أو سمبية، حيث يرى البعض بأنيا من عبلمات التوافق واإلنجاز  اختبلف -

 إذلكمالية عمى أنيا نموذج عصابي، إلى اأن الشخصية الكمالية نموذجًا، بينما ينظر البعض اآلخر و 
 .والوسواسية، والقمق، والتوتر الشعور بالذنب، ترتبط بالعديد من الخصائص السمبية مثل:

ىو الفرد الذي ينظر إلى عممو ومجيوده بأنو جيد بقدره الحقيقي، ويشتق السعادة من  :الكمالي السوي -
أي شعوره بالسعادة يتناسب مع  ،أدائوعمال الصعبة، ويميل إلى زيادة تقدير ذاتو من خبلل الجيود واأل

 .أدائو
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ىو الفرد الذي ينظر إلى مجيوداتو وأعمالو عمى أنيا غير جيدة بالقدر الكافي عمى  العصابي: الكمالي -
الرغم من جودة ىذا األداء. ويضع لنفسو مستويات غير واقعية ويجاىد من أجل تحقيقيا، وأنو غير قادر 

 .الشعور بالرضا يستحقوال يقدر عمى المستوى الجيد الذي  لؤلشياء أدائوعمى الشعور بالرضا عن 
الكمالية ىو عدم قدرة األفراد الذين لدييم كمالية عصابية عمى الشعور بالرضا عن أي  نوعيأن ما يميز  -

وذلك نتيجة اعتقاداتيم الجامدة وغير المرنة بأنو ال يمكن الوصول  جيد من الجيود التي يقومون بيا،
الكمالية التكيفية الذين يشعرون باالرتياح والمتعة من جيودىم  ذويبعكس األفراد  ،إلى أىدافيم بنجاح

 . إلى جنب مع القدرة عمى أن يكونوا مرنين المكثفة جنباً 
يمثل طرفي ، بينما الكمالية التكيفية بحيث يمثل الوسطينظر البعض إلى الكمالية عمى أنيا خط متصل  -

  .حالة الشذوذ بالنسبة لمكماليةالخط 

 انكمانيت: حنىأشكال اننزعت  -ثانياً 
  في أن الكمالية تأتي من ثبلث أشكال مختمفة ىي:(  Flett & Hewitt . 2002)يرى ىيوت وفميت   
 الكمالية الموجهة نحو الذات : 

داء ويحاول الوصول إلييا، وقد تكون الكمالية في ىذا االتجاه وفييا يحدد الفرد لنفسو معايير عالية من األ    
، أو يمكن أن تكون عامل مشكل يسبب يجابيةدافعة صحية لتحقيق أىداف عالية فتكون الكمالية اإلقوة 

وبذلك يتضح أن الكمالية  ،فتكون الكمالية السمبية ،وقات يسبب االنتحاراالحباط وفقدان الشيية، وفي بعض األ
الكمالية الموجية نحو الذات تقودىم فراد ذوو وبذلك يتضح أن األ ،و سمبيةأبالتوجيو الذاتي قد تكون إيجابية 

 نجاز أكثر من خوفيم من الفشل.حاجاتيم إلى اإل
 الكمالية الموجهة نحو اآلخرين: 
، موتتضح في كون الكمالي نفسو يضع لممحيطين بو معايير مرتفعة ويطالبيم بتحقيقيا، بل قد يفرضيا عميي  

 خرين بعدًا بينشخصي.اآل والموجية نحويقيميم بناء عمى ىذه المعايير، إذ تمثل الكمالية 
  :الكمالية المكتسبة اجتماعيًا 

وىي التي يكتسبيا الفرد من إدراكو لممواقف االجتماعية المحيطة بو، ويعتقد أن المحيطين بو يتوقعون منو    
خوف من الفشل  يصاحبوالنمط  ذاوى ،يفرضون عميو معايير فوق قدرتومثاليًا أو كماليًا، كما يدرك أنيم  أداءً 
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صحاب الكمالية أكما أن  ،ما يتضح في الكمالية السمبيةلتقييم السمبي والقمق االجتماعي كداء باوارتباط األ
خرين يتوقعون منيم عرضة لبعض االضطرابات وذلك يرجع إلى خوفيم من أن اآلالمكتسبة اجتماعيًا يكونون 

 .(31Flett & Hewitte . 2008 .P) أداء كماليًا.
نيم يضعون وترى الباحثة أن ذوي الكمالية العصابية من الصعب عمييم قبول أي نقص في أدائيم أل   

داء ويكافحون من أجل تحقيقيا، كما أن لدييم شعور ممح بأنيم يجب أن يكونوا ألنفسيم مستويات عالية من األ
نقد يقمل من كفاءتيم الذاتية، وبذلك  ، ولدييم ميول لبلنشغال الشديد بأييكونوا مقبولين من اآلخرين لكيمثاليين 

وانخفاض الشعور  ،احترام الذات مشعور بعدالفإن الكمالية العصابية قد ينتج عنيا العديد من المشكبلت مثل 
تيم امستويات أداء في حدود ما تسمح بو قدر  ألنفسيمأما ذوو الكمالية السوية يضعون  .بتحقيق الذات

يق قيجابي بالسعادة المصاحبة لمنجاح وتحإ حداث مع شعورألبالرضا، وتوقع ا وامكاناتيم، وينتج عنيا الشعور
 الذات.

 املساهمت يف انكمانيت:فكار واأل األسباب -ثانثاً 
 :(Frostet.al.,1991) كما يشير فورس وآخرون الكماليةعمى ظهور  المساعدة األسبابومن    
 أو أني سوف أقابل بالرفض من اآلخرين. إذا لم أكن مثالي سوف أفشل ، :دافع الخوف من الفشل والرفض 
 ستمر وأحافظ عمى ذلك المستوى من أطيع أن تسأإذا حققت وأنجزت أىدافي ىل  :خوف من النجاح

 النجاح.
 .نظرة متصمبة وأخبلقية ال تسمح لمشفقة أو عدم اإلتقان 
  جيد بشكل كافي ليقابل توقعاتك وتوقعات اآلخرينمن يكون فاالعتقاد بأنو ميما حاول القيام بأي شيء.  
 القيام بالتغيير  القدرة عمى نابع من الخوف من عدم ،عامل مثبط يمنعك من القيام بتغير السموك غير المنتج

 :(Frostet.al.,1991p464-465) بطريقة جيدة.
األفكار المساهمة في حدوث الكمالية  (Adkins &Parker,1996,p529-530) باركرو  زدكينأوقد حدد 

 بالتالي:
   من المثالية والكمالية وعادة ما تكون أعمى من  كل شيء في ىذه الحياة يجب أن يعمل بمستوى عال

 أي شخص آخر .
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 .غير مقبول القيام بأخطاء 
  ًالوصول إلى األمثل دون النظر إلى أشياء أخرى ) إلى التكاليف واألعباء(. عمي دائما 
  كنت في موقع المسؤولية يجب أن تسير األمور وفق ما أراهإذا. 
 .أنا خاسر إذا لم كن مثاليًا أو تام 
 ستطيع أن أحاول في االشياء التي ال أتقنيا أأي شيء ال أستطيع أن اتقنو )ال  ال قيمة لممحاولة لعمل

 جيدا(.
 لة التغير عمي أن استسمم.و إذا فشمت في محا 
 ،م أصل إلى المثالي فإني فاشل.إذا ل المثالي ىو الحقيقة 

 انعىامم املؤثرة يف انكمانيت: -رابعاً 
 كما يذكر الباحثون عدد من العوامل المؤثرة نحو النزعة الى الكمالية ومن أهمها ما يمي:

دونفن وميكي إلى حصول الذكور عمى متوسطات  –ىويت وفميت وتيرنبول دراسة : انتيت نتائج النوع .1
مقارنة مع االناث، أما االناث فقد حصمن عمى  لؤلخريندرجات مرتفعة من الكمالية الموجية 

مقارنة بالذكور وذلك عمى عينات  عد الكمالية المحددة اجتماعياً متوسطات درجات مرتفعة عمى ب  
وذلك  لؤلخرينفي الكمالية  باإلناثعة مقارنة إكمينيكية، وحصل الذكور عمى متوسطات درجات مرتف

خرى عن عدم وجود فروق بين الذكور االناث نحو النزوع أكما أسفرت دراسات في عينات مجتمعية، 
 .(Schweitzer &Hamilton, 2002; Besser et al ., 2010) إلى الكمالية.

عن عدم وجود فروق تعزى  .(Schweitzer &Hamilton, 2002)أسفرت نتائج دراسة : العمر الزمني .2
 لمعمر الزمني في الكمالية.

إلى أن طبلب الجامعة  (Castro & Rice, 2003)أسفرت نتائج دراسة كاسترو ورايس  :الساللة .3
في فريقي أصل أمن  األمريكانمقارنة بصل قوقازي يحصمون عمى درجات مرتفعة أاألمريكان من 
)القمق عمى االخطاء، النقد الذاتي، شكوك حول االداء( بعاد لمقياس الكمالية في أ ةثبلثة من ست

تكيفية تكون مرتبطة أن الكمالية ال ( Chang, et al 2004)وآخرون  شانج دراسة ظيرت نتائجأو 
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قل أفكار االنتحارية بدرجة ومرتبطة في األ ،البيض لنساءا لدىوالرضا عن الحياة  ،يجابيباالنفعال اإل
 النساء البيض فقط. لدىوترتبط الكمالية البلتكيفية سمبيًا بالرضا عن الحياة  ،النساء السود لدى

 أصناف انكمانيت: -خامساً 
 لمكمالية ىما: انينوع (1112)عبد الخالق ، (Adkins &Parker,1996) حدد الباحثون   
 "Normal Perfectionism": الكمالية السوية .1

ىي التي يشعر فييا الفرد بالسعادة الحقيقية من خبلل القيام بجيود وأعمال صعبة، ويشعر بالرضا عن      
ويسعد بأدائو ومياراتو وتعجبو براعتو ويضع لنفسو مستويات  أدائو وفقا لجودتو ومستواه، ويقدر ذاتو ايجابياً 

 تتناسب مع قدراتو وامكانياتو.
 Neurotic Perfectionism"7 " الكمالية العصبية .2

ىي التي يرى الفرد فييا أن عممو وجيوده ليست جيدة بالرغم من جودة أدائو، ويرى أنو البد أن يكون       
 يستطيع الوصول إلييا بقدراتو أفضل باستمرار، ويصاحب ذلك شعوره بعدم الرضا، ويضع لنفسو مستويات ال

  (.Stober,1998,p92) من الفشل كما أن لديو خوفًا دائماً  مكانياتو،ا  و 

 األثار انناجتت عن انكمانيت: -سادساً 
 :لمفرد الكماليبعض النتائج السمبية إىل   (Ablard & Parker,1997) وباركر دمر بأ أشار

 - الذين لدييم نزعة لمكمالية ال يشعرون بأنيم جيدون بشكل كافي حول أدائيم منخفض لمذات احترام :
ن شعورىم بأنيم خاسرون سوف يؤدي إلى انخفاض  الشخصي،  لذاتيم. احتراميموا 

 - لكمالية يحسون بالندم وال يشعرون بإحساس جيد حول كيفية تحمل المسؤولية في إلى ا الساعون :الندم
 الحياة.

 - تحقيق  إلى الكمالية يوصل نفسو لقناعة بأنو سوف يكون من الصعب جداً  لساعيا أن : فقد نجدالتشاؤم
 وبذلك يصبح محبط ومتشائم حول الجيود المستقبمية لموصول إلى اليدف. ليدف بالطريقة المثالية،ا
 - كامل وبالنظر إلى أن تحقيق ذلك ىو مستحيل فإن الكمالي يكون في  : الحاجة بأن يكون دائماً االكتئاب

 خطر أن يصبح مزاجو منخفض ومكتئب.
 - مثالي يؤدي إلى عدم المرونة والتمقائية والتصمب. الحاجة بأن يكون كل شيء في حياتو :التصمب 
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 - فالحاجة إلى كمية كبيرة من النظام يمكن أن يؤدي إلى أن يكون مثقل بالتفاصيل غير اليامة،الوسواسية : 
 والوسواس في جيوده إلبقاء النظام.

 - وبذلك فإن الذين  ناتج من االعتقاد بأن ىدف التغير ال يمكن أن يحققو بطريقة مثالية تامة. :نقص الدوافع
 لدييم نزعة لمكمالية يعانون من نقص الدافعية لممحاولة في بدأ التغير أو االستمرار فيو أن بدأ.

 - غير قابل لمحراك  فالنازع إلى الكمالية يكون غارق في مخاوفو من الفشل وبالتالي يصبح متجمد :التجمد
 .وبدون طاقة أو جيد لمتغير أو تحسين السموك الذي يشكل لو مشكمة في حياتو وبذلك يصبح خامل

 - كإعادة التأكد من إحكام إغبلق  ،وىي تكرار التأكد من دقة ما قام بو الفرد من سموك معين: األفعال القهرية
 .(Ablard &Parker,1997,p652-653)الباب أو مآخذ الغاز أو صنبور الماء 

 املفسرة نهكمانيت: االجتاهاث -سابعاً 
 الكمالية، حيث يرى أدلر أن الكفاح تولى التوجيات التي فسر أيعتبر نموذج المنفعة االجتماعية من     

تتضمن كل الجوانب الصحية، وفييا يكون الدافع لمكمالية والتي لكمال سمة فطرية لمنمو االنساني وا لمتميز
قي الذات. وينظر ر الحصول عمى الفوائد االجتماعية أو تحسين ورقي المجتمع بداًل من تحسين و موجو نحو 

وقد ميز أدلر  .في الجانب غير الصحي عمى أنو ميكانيزم تعويضي عندما يتغمب الفرد عمى مشاعر النقص
د النضالبين الكمالية السوية والكمالية العصابية في مصطمحات محددة من  ارة المشاعر االجتماعي وا 

ت كافية من االتقان، ويخبرون مستويات المحصول عمى مستوي يناضمونالكمالية السوية  ذوو فاألفرادالمتدنية، 
يمكن ضبطيا من مستويات النقص والدونية ويبدون مستويات مرتفعة من االىتمام االجتماعي ويتغمبون عمى 

 يعانونإنيم خرين، أما ذوو الكمالية العصابية فم واآلالتي تفيد أنفسي السموكياتمشاعر النقص من خبلل أداء 
من وجود الكثير من مشاعر النقص ويبحثون عن اتقان غير واقعي ويبدون مستويات منخفضة من االىتمام 

 (Adler , 1976,105). باآلخريناالجتماعي ويحاولون الحصول عمى التفوق بدون االىتمام 
يعتمد عمى التوقعات  (Hamachek, 1978, 27) عده ىامشيكأأما نموذج التوقعات االجتماعية الذي       

، فالطفل يطور الكمالية من تحدث الكمالية الوالدينالوالدية المرتفعة وعندما يحدث نقص في أي من توقعات 
الوالدي، وينظر إلى الكمالية السوية عمى أنيا دافع لمسرور من  ىمالاإلخبلل والديو أو من خبلل مواجية 
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يعجز الفرد عن الشعور بالسعادة ألن أداءه  و البلتكيفيةأسوية  في الكمالية البلأما ما جيد،  شئخبلل عمل 
 .كما يعتقد ىو متدنياً 

بالتفكير المضطرب معرفي مضطرب يتصف نسق بأن الكمالية  (Beck, 1976.P.42)ويرى بيك       
إلى أن الكمالية حددت عمى أنيا )كل شيء أو ال شيء(  (Burns, 1980) كما يشير بيرنز   والتعميم الزائد.

  تي: ويصف العناصر الرئيسة لمكمالية في اآل
 داء.المحافظة عمى مستويات مرتفعة من السموك واأل -
الوصول إلى المستويات المرتفعة يسبب تقدير  ر الذات بيذه المستويات المرتفعة، فالفشل فيارتباط تقدي -

 ذات منخفض.
شل المطمق بداًل من إنجاز فالميل نحو تقويم الذات ويتحدد في ىذا التقويم إما النجاح المطمق أو ال -

 .(Burns, 1980.P89) درجات مختمفة من االنجاز.
طفال تكون مرتبطة الكمالية في األفيرى أن    (Bandura, 1986)أما أنموذج التعمم االجتماعي لبندورا     

   (Bandura, 1986.P32). بتقديرات الكمالية الوالدية والطفل في ضوء ذلك يقمد سموك الوالدين

 )دافعية التحرك نحو نيا دالة لمتعزيزأالكمالية االيجابية ب (Terry. et a.1995) خرونآتيري و ويصف      

خرين والرغبة لبلقتراب من الذات المثالية، واالستحواذ المساندة من اآلالمثير المعزز( مثل الميل لمبحث عن 
)الطموح لتجنب النتائج  عمى الرضا، والمتعة عندما ينجح الفرد، أما الكمالية السالبة فتكون دالة لمتعزيز السمبي

لرضا عمى السموك ، وعدم االمنفرة( فذوو الكمالية السمبية يتجاىمون مخاوفيم الذاتية كمما كان ذلك ممكناً 
 (Terry. et a.1995.P665) .وىم يتوقعون الفشل. ىدفالموجو نحو 

 من ، (Slade & Owens , 1998.P387)ويتألف أنموذج العممية المزدوجة الذي وضعو سميد وأونز      

المرتفعون في الكمالية السمبية مدفوعين بالتعزيز السالب ولدييم  فاألفرادالكمالية السمبية والكمالية االيجابية 
فراد ذوي الكمالية االيجابية يكونون مدفوعين بالتعزيز )التوجو نحو التجنب( بينما األ مخاوف من الفشل

قاسية يشيع فييا االىانة   والطفل الذي يتعرض لبيئة (.االيجابي والرغبة في النجاح )التوجو نحو االقتراب
وسوء المعاممة النفسية، وسحب الحب، فيذا الطفل يستجيب ليذه البيئة بسموك كمالي ربما تكون ىذه طريقة 
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ىذا الطفل من الممكن أن يعتقد أنو أتقن من خبلل ممارسة عممية الضبط، عند  لمواجية ىذا العالم القاسي،
 (Flett et al ., 2008.P55). سوف يتوقفة واالنفعالية ذلك فأن األذى الناتج عن االىانة البدني

في أنموذج  (Flett , Besser, Davis, & Hewitt, 2003.P123)ويفترض فميت وبسر ودافيز وىويت     
زم مواجية لمتوقعات العدائية يردود األفعال االجتماعية أن القسوة الوالدية تؤدي إلى تبني الكمالية كميكان

 الوالدية.
جعل الدافع لمكمالية الكمالية فمنيم من في تفسير الباحثين نظر يبلحظ اختبلف في وجيات  مما سبق     

ومنيم من أرجعيا إلى التوقعات موجو نحو الحصول عمى الفوائد االجتماعية أو تحسين ورقي المجتمع، 
 نسق، ومنيم من قال أنيا عندما يحدث نقص في أي من توقعات الوالدين تحدث الكماليةأي الوالدية المرتفعة 

والتوجو  لتعزيزا طريقة التفكير، ومنيم من أرجعيا لتقميد الوالدين، ومنيم من أرجعيا إلى اضطراب فيو  معرفي
ىانة وسوء المعاممة الفرد لبيئة قاسية يشيع فييا اإل أرجعيا إلى تعرض، ومنيم من نحو التجنب أو االقتراب

التوجيات  عمى الرغم من اختبلف ىذه لتوقعات العدائية الوالدية.امواجية لم كميكانيز النفسية، ومنيم من جعميا 
 إال أن جميعيا تشترك في اعتبار الكمالية صفة قد تكون سوية أو عصابية.

 انكمانيت عند انطهبت املتفىقني: -ثامناً 
ئص الرئيسة لدى المتفوقين عقميًا، إذ أوضح نيا إحدى الخصاأينظر بعض الباحثين إلى الكمالية عمى       

أن الكمالية جزء أساسي من الموىبة والتفوق، وىي طاقة يمكن  (Parker & Adkins,1996)وأدكينز باركر 
الفائق والتفوق واالبداع، وحتى يكون االنجاز مرتفعًا فإنو من  لئلنجازأن توجو بصورة إيجابية لمن لدييم القدرة 

داء، ولكنيا يجب أن تكون واقعية في ضوء قدراتو الضروري أن يضع الفرد لنفسو مستويات عالية من األ
  المتاحة.

دى المتفوقين أن الكمالية متغير جوىري ل (Silverman ,2003) مانسيمفر وفي ىذا السياق نفسو يوضح     
نجازه، وقد تؤدي إلى الزج بو إلى  عقميًا، إال أنيا قد تكون مشكمة راسخة، فقد تؤدي الكمالية إلى تفوق الفرد وا 

لى الكمالية كخاصية تنعكس في نواتج سمبية لممراىقين المتفوقين عقميًا، إوفي ىذا االطار يتم النظر  ،اليأس
سبب ليم ىذه الخاصية التأخر الدراسي، واالضطراب المتفوقين إلى االرشاد خاصة عندما ت ىؤالءحيث يحتاج 
 تية:في النقاط اآلبالتحديد  تتضح العبلقة بين التفوق والكمالية  واالنفعالي، 
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 دب.إن السعي إلى الكمال بالنسبة لممتفوق أمر طبيعي كحب المتفوق لمرياضيات أو األ -
 وضعيا طبقًا لعمرىم الزمني.إن المتفوقين يضعون مستويات طبقًا لعمرىم العقمي أكثر من  -
 ية ميارة.أإن المتفوقين عقميًا لدييم تفكير يسبق سنيم، يمكنيم من النجاح في محاوالتيم األولى لتعمم  -
 عندما يكون العمل سيبًل فإن التحدي الوحيد الذي يواجو المتفوق ىو إنجاز ىذا العمل عمى وجو كامل. -
 ات، والتي ىي حافز ايجابي لبلرتقاء، حيث يبدو ذلك في عدمىو الرغبة في كمال الذ يةإن تعريف الكمال -

 الفرد عما ىو كائن، وتطمعو ألن يصبح ما يجب أن يكون، والمتفوقين عقميًا أخبر بيذا المعنى. رضا
ساسي لدى المتفوقين، أأن الكمالية متغير  (Flett et al ., 2002.P75). فميت وآخرون كما يؤكد     

ن الذين يعانون من سوء التوافق نتيجة لكماليتيم. والذي يتمثل في يمجموعة الكماليىم فالمتفوقين عقميًا 
 .بعض االضطرابات االجتماعية واالنفعاليةومعاناتيم ل، والتأخر الدراسي، لدييم  انخفاض مستوى تقدير الذات

أن الطمبة المتفوقين يحصمون عمى درجات  إلى (.(Rice, & Lopez. 2004.p48 رايز ولوبزكما يؤكد   
ويعزون نمو ىذا االتجاه إلى  مرتفعة عمى مقياس الكمالية الموجية نحو الذات، والكمالية المكتسبة اجتماعياً 

  .الفشل في السنوات المبكرة في المدرسة بسبب نقص الخبرة
إلى تحقيق صفة الكمال حيث يميمون بعض المتفوقون بأن  (Silverman ,2003) مانويؤكد سيمفر        

فمدييم التفكير الدائم لموصول إلى مرتبة الكمال واإلتقان  يضعون معايير عالية لكل تصرفاتيم وعبلقاتيم،
شيء ويضعون معايير عالية قد  فيم يفكرون بطريقة الحصول عمى كل شيء أو ال لؤلشياء والموضوعات،

أو الوصول إلييا أو غير معقولة وىم يسعون بشكل قيري  تكون في بعض األحيان غير قابمة لمتحقيق
       لموصول إلى تحقيق تمك األىداف المستحيمة فيم يقيمون ذاتيم عمى أساس الوصول إلى اإلنجاز المرتفع.

باالنضباط والتحكم الداخمي فيم يشعرون بالمسؤولية لتحقيق األىداف ذات  ينونتيجة لشعور المتفوق     
صفة قد تكون سمبية غير  اً فالكمالية إذ الي والشعور باإلحباط والعجز لعدم تحقيق الكمالية.المستوى الع
فيو يرغب في  وقد تكون معيقة لممتفوق والموىوب وخاصة إذا رفض كل شيء ما دون الكمالية، مرغوب بيا،

دير من المعممين الحصول عمى الدرجة الكاممة في جميع المواد ويريد أن يصل في سموكياتو إلى أعمى تق
   .(Silverman ,2003,p12).واألىل والزمبلء
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باألعمال التي يقوم بأدائيا ألنو يرغب في األفضل  االقتناعفالكمالية قد تمنع المتفوق والموىوب من     
وبالتالي ال يستطيع أن يسمم  فيقضي معظم وقتو في إعادة الموضوع عدة مرات حتى ينتيي الوقت المعطى،

وفي االختبارات المدرسية  لموقت وتنظيمو يؤثر عميو عند تقديمو لمواجبات المدرسية، فإدارتو  ،مكتمبلً عمبًل 
فيو ال يدير الوقت بالشكل المطموب مما يدفعو إلى مغادرة قاعة االختبار وىو يردد أن الوقت لم يكن كافيًا 

تبار تكون أفضل من غيره ولكن مطمب ويطمب مزيدًا من الوقت عمى الرغم من أن إجاباتو عمى أسئمة االخ
الكمالية قد يعيق اقتناعو بتمك اإلجابة وليذا فيو يتجنب األعمال والواجبات المعقدة والصعبة ليس لصعوبتيا 

  .(Silverman ,2003,p14).ومن عدم الوصول إلى الكمالية التي تستحوذ عمي ولكن خوفاً 
وأن التغذية الراجعة المستمرة من  وقين لدييم صفة الكمالية،أن كثير من المتف ويؤكد باركر وأدكينز       

وشعور ىؤالء  المعممين واآلباء أدى إلى زيادتيا وتأصميا لدييم. فالثناء المتطرف والتشجيع باتجاه الكمالية،
المتفوقين والموىوبين بضغوط شديدة لموصول إلى الدرجة التي يتوقعيا اآلخرون منيم ليرقى عمميم لمستوى 

   .Parker &Adkins,1995,p308) ) لثناء الذي يتمقونوا
تظير عمييم االستمرارية في العمل لفترات طويمة ومتواصمة وتظير العالية المتفوقين ذوي الكمالية و       

في حالة مقارنة إلجاباتيم مع  وسرعة دقات القمب ودائماً  عمييم بعض األعراض الجسمية مثل التعرق،
ويحبون القيام بالعمل بشكل منفرد وال يرغبون المشاركة لعدم ثقتيم في أداء اآلخرين وال  اآلخرين المتفوقين،

نجازًا. وتمعب وسائل اإلعبلم والبرامج المخصصة لؤلطفال دورًا  يقبمون صداقة من ىم أدنى منيم تحصيبًل وا 
ك والتأثر باألفبلم والشخصيات الخيالية التي تشجع ىذا النوع من السموك مما في تعزيز ىذا النوع من السمو 

 .((Rice & Mirzadeh. 2000. p125 يقوي صفة الكمالية لدى ىؤالء المتفوقين
عدم من خبلل تتضح لدى ىؤالء األطفال يمكن أن صفة الكمالية بأن  ،(1112) عبد الخالقويضيف     

وبالتالي أناممو الصغيرة  العقمي والجسدي حيث أن نموه العقمي يفوق نموه الجسدي،التوازن بين جوانب النمو 
وخاصة في ظل تمك األساليب التربوية  ال تستطيع إتقان ما يفكر بو ويرغب الوصول إليو مما يسبب إحباطاً 

زيد من المحاوالت غير مما قد يدفع الطفل لم والتنشئة االجتماعية والتأثيرات اإلعبلمية الداعمة لصفة الكمالية،
  .(45. ص2005)عبد الخالق ،ونفسياً  الواقعية مما يسبب لو إرىاقا جسدياً 
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، إذ أشارت دراسة كما يشير بعض الباحثين إلى أن الكمالية قد تختمف بين الذكور واإلناث المتفوقين    
إلى أن المتفوقات عقميًا يضعن ألنفسين مستويات مرتفعة عن التنظيم العالي،  (12Stober,1998,p) ستوبر

 وأن المتفوقين عقميًا لدييم مستوى عال من المعايير الشخصية.
أن المتفوقات عقميًا أكثر كمالية من  .((Rice & Mirzadeh. 2000.p244 كل من في حين أوضح     

ن كامبلت في كل شيء يحاولن فعمو، فالكمالية تجعمين يحددن المتفوقين عقميًا، حيث إنين يحاولن أن يك
  .أىدافًا غير منطقية ألنفسين، ويكافحن في سبيل األداء الكامل

ولم قل تفوقًا، بقريناتين األ كثر كمالية مقارنةأأن المتفوقات  ((Rice, & Lopez. 2004.p127كما وجد 
قل تفوقًا عقميًا، وقد اتضح أن االناث أكثر كمالية من يوجد فرقًا في الكمالية بين المتفوقين عقميًا وأقرانيم األ

 كل.الذكور في االتجاه السمبي مما يجعمين عرضة لكثير من االضطرابات التي يواجينيا مثل اضطرابات األ

 وبعض املصطهحاث انقريبت منها: انكمانيت -تاسعاً 
ترتبط الكمالية التكيفية بداللة مع تقديرات الذات المرتفعة، وانتقاء اليدف، وضع الخطط المستقبمية وحل       

المشكبلت، كما أن الكمالية الموجية ذاتيًا تكون مرتبطة بعدد من الصفات االيجابية التكيفية مثل الكفاح 
لذات، والمواجية التكيفية مع الضغوط والتقديرات لئلنجاز، وباالنفعال االيجابي، وبفاعمية الذات، وتحقيق ا

واآلخرين  والتفاعبلت اإليجابية بين الفرد كاديمي الجيدية، والتعمم التكيفي، واألداء األااليجابية الشخص
 .(Blankstein & Dunkley  1111)والتوكيدية. 

كما ال بد من اإلشارة إلى أن ما يميز الكمالية عن دافعية اإلنجاز ىو أن دافعية االنجاز تعني الرغبة      
( أما الفرق بين 3642،313والسعي لمتغمب عمى الصعوبات والعوائق لتحقيق النجاح في األداء )فيمي، 

تو المتمايزة في تحقيق أىدافو توقعات الفرد ورغباالكمالية ومستوى الطموح ىو أن مستوى الطموح يشير إلى 
 . (311، 1111المستقبمية في ضوء خبراتو السابقة واطاره المرجعي)الجبوري، 

 :اننزعت انكمانيت وعالقتها بانصىرة انىانديت -عاشراً 
 (2012الطالب، )و( 1113)المجالي،  من خبلل مراجعة الباحثة لمعديد من الدراسات السابقة      

 ودراسة جارالند وزيجمر ((2014 بن وسعدو  (Berler H. Michael, 1999)و( 1111)العويصو، و
(3666Garland & Zigler,), دراكيا من قبل األبناء الوالدية المعاممة أساليب في االتساق عدم نأ وجدت  وا 
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يشير كما   .ة ومن أىم ىذه السموكيات الكمالية العصابيةسوي غير لسموكيات األبناء لممارسة ارئيسً  سبباً  عدي  
تأثير كبير قد يكون ليا أن الصورة الوالدية االيجابية  إلى( Eisenberg .3663) ايزنبيرغو  ،(3662)عدس، 

من قدرات  يمالمتفوقين لما لفراد األلدى وخصوصًا  فراد ونزعتيم إلى المثالية والكمال،في تطوير شخصية األ
مكانيات   األطفال سموكيات أن إلى  (Eisenberg .3663) ايزنبيرغ أشار كما طموحات عالية. كبيرة، و وا 
)األب/ األم(  الوالدين من والقدوة النموذج واعطاء الدعم خبلل من تتشكل اإليجابية اإلجتماعيةالشخصية و 
لى إ تيمنزع نحوبدرجة ال باس بيا تؤثر قد التي يشكميا األبناء عن والدييم الصورة الوالدية  فإنوبالتالي 
الذين يشكمون صور ايجابية عن  األفرادأن إلى (.3651الطحان، و ؛ 1131)الريحاني، كما يشير .الكمال

أم( تؤثر ايجابيًا في تقديرىم لذواتيم وفي ثقتيم ألنفسيم وفي مجمل صفاتيم الشخصية  -والدييم )أب
 وسعدبن و  (Berler H. Michael, 1999)من الدراسات  العديدشارت أ ومن جية أخرىوالسموكية. 

بالصورة الوالدية الكمالية  عبلقة نإلى أ (,3666Garland & Zigler) ودراسة جارالند وزيجمر ((2014
 .مازالت غير واضحة تمامًا وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

النجاح  منوقد تمنعو المتفوق ت عد صفة سمبية تعيق صاحبيا  الكمالية يمكن القول بأنبناًء عمى ما سبق      
ؤىمو موىبتو لمحصول عميو. وبالتالي فإن الحاجة إلى تحقيق الكمال في مثل ىذه الحاالت قد تؤدي إلى تالذي 

 المتفوقينىناك الكثير من الطمبة كما أن  ،الشعور بالقمق واالكتئاب وصعوبة تكوين عبلقات آمنة وسميمة
والمنيج  الوالدين وىي التفوق إلى ثبلثة عوامل يعزون ذلكو الذين يحققون درجات عالية عمى مقاييس الكمال 

يجب عمى الوالدين إتاحة الفرصة ألبنائيم لمخروج من قوقعة الكمال التي يعيشون  لذا  .وشخصياتيم الدراسي
فييا ومحاولة القيام بنشاطات ال يضمنون النجاح فييا، فتعريض األطفال لنشاطات متعددة يجعميم يدركون أنو 

ويمكن لآلباء ذلك.  مليس باإلمكان لمشخص أن يكون كامبًل في كل الحاالت، وأن اآلخرين ال يتوقعون مني
تجاه التحديات والفشل ودرجة ميميم لتوجيو النقد والموم  بنائيماستغبلل مثل ىذه الفرص لمراقبة مواقف أ

 كافة الصفات السمبية المرتبطة  ألبنائيم لتجنيب أبنائيميكونوا القدوة الحسنة كما ال بد من الوالدين أن . ألنفسيم
  .النزوع نحو الكماليةب
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 انثانثانفصم 
 دراساث سابقت

البحث  تـإذ، الدراسةالعربية واألجنبية ذات الصمة بمشكمة مجموعة مف الدراسات  الحالي الفصؿيتناوؿ      
عمى الباحثة عثرت نتيجة لذلؾ و ، بالدراسة الحاليةفي الكتب والدوريات وشبكة االنترنت عف دراسات تتعمؽ 

لدى فئات متعددة مف الطمبة العادييف الصورة الوالدية والنزعة الكماليةالتي تناولت مف الدراسات  عدد
متناولة وسوؼ تستعرض الباحثة ىذه الدراسات بداية مف الدراسات العربية ثـ الدراسات األجنبية والمتفوقيف، 
 وذلؾ وفقًا لثالثة محاور عمى الشكؿ اآلتي: مف األقدـ حتى األحدث ىذه الدراسات

 دراساث اخلاصت بانصورة انوانديت: -احملور األول
 :أواًل: دراسات عربية

 ( في القاىرة1991عبد اهلل ) دراسة. 
 أثر الرعاية األبوية لمطفل في تكوين شخصيتو.: عنوان الدراسة

 معرفة دور الوالديف في رعاية الطفؿ، وأثر ىذه الرعاية في قبوؿ الطفؿ ألسرتو أو رفضو ليا. : الدراسة ىدف
 فردًا مف األبناء واألميات في مدينة القاىرة. (066)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا : الدراسة عينة
 الباحث(. إعدادمقياس الرعاية الوالدية  بالطفؿ مف ): الدراسة أدوات
أسفرت النتائج عف وجود عالقة ارتباط قوية بيف الرعاية الوالدية التي تتسـ بالدؼء والعاطفة، الدراسة:  نتائج

ة بيف المستوى التعميمي لموالديف وقدرة الطفؿ عمى التفاعؿ وكفاءة األطفاؿ االجتماعية. وكذلؾ عالقة موجب
 اإليجابي مع أسرتو وأقرانو.

 ( في سورية2001دراسة حافظ ). 
 توزع السمطة الوالدية وأثره في بعض جوانب النمو االجتماعي لمطفل.: عنوان الدراسة

 وعالقتو الطفؿ عند القيادية الميوؿ ظيور في األـ، أو األب سمطة شيوع أثر عف الكشؼ :الدراسة ىدفت
  .بأقرانو

 تتراوح طفاًل، (130) قواميا دمشؽ الرياض في أطفاؿ مف عينة عمى ذلؾ في اعتمدت: عينة الدراسة
  .فرداً  (26) قواميا واألميات اآلباء مفسنوات، وعمى عينة  (5-6) بيف ما أعمارىـ
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 الوالدية السمطة توزع لقياس استبانة :ىما المعمومات، لجمع افأدات الدراسة في استخدمت: أدوات البحث
 األطفاؿ. عند االجتماعي النمو مظاىر لرصد مالحظة وبطاقة واألـ( األب)

 والميوؿ األـ أو األب سمطة بيف إحصائيًا، دّالة عالقة وجود عدـ الدراسة نتائج : وأظيرتنتائج الدراسة
 التي التربوية األساليب يجيموف الوالديف مف كثيراً  أف بينما أظيرت. بأقرانو عالقتو أو الطفؿ عند القيادية
 . األطفاؿ عند القيادية الميوؿ تنمي
 ( 2001دراسة سويمم) .في مصر 

 دينامية العالقة بين إدراك الصور الوالدية والبناء النفسي لدى األبناء غير الشرعيين.عنوان الدراسة: 
الصػػػػػور الوالديػػػػػة والبنػػػػػاء النفسػػػػػي لػػػػػدى األبنػػػػػاء  يػػػػػر معرفػػػػػة ديناميػػػػػة العالقػػػػػة بػػػػػيف إدراؾ ىددددددف الدراسدددددة: 

 .الشرعييف
:تكونػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف مجمػػػػػوعتيف وىي:المجموعػػػػػة األولػػػػػى: مجموعػػػػػة األبنػػػػػاء  يػػػػػر  الدراسدددددة عيندددددة

المجموعػػػػػػة و  ( أفػػػػػػراد ذكػػػػػػور.4الشػػػػػػرعييف ويقيمػػػػػػوف داخػػػػػػؿ أسػػػػػػرىـ والمػػػػػػودعيف بالم سسػػػػػػات وتكونػػػػػػت مػػػػػػف )
 ( أفراد ذكور.4يف وتكونت مف )الثانية : مجموعة األبناء الشرعي

اإلسػػػػػػػػػػقاطي،  TAT: اسػػػػػػػػػػتخدمت الباحثػػػػػػػػػػة المقابمػػػػػػػػػػة اإلكمينيكيػػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػػة، واختبػػػػػػػػػػار أدوات الدراسددددددددددة
 اإلسقاطي.HTPواختبار 

 ظيرت نتائج التحميؿ النفسي: أ:  الدراسة نتائج
اضػػػػػػػطراب إدراؾ األبنػػػػػػػاء  يػػػػػػػر الشػػػػػػػرعييف لمصػػػػػػػورة الوالديػػػػػػػة مػػػػػػػع وجػػػػػػػود تعػػػػػػػويض خيػػػػػػػالي عػػػػػػػف ىػػػػػػػذه  -

 الصورة عمى خالؼ األبناء الشرعييف.
تػػػػػػأثر البنػػػػػػاء النفسػػػػػػي بةيػػػػػػاب النمػػػػػػاذج األبويػػػػػػة الشػػػػػػرعية لػػػػػػدى األبنػػػػػػاء  يػػػػػػر الشػػػػػػرعييف مػػػػػػف حيػػػػػػث   -

 التخيؿ ، إدراؾ الواقع، النمو النفسي الجنسي، صورة الذات.
 ( في سورية6002دراسة حسن ). 

 القيـ االجتماعية. : دور التربية األسرية في بناء منظومةعنوان الدراسة
: رصد واقع التربية االجتماعية في األسرة، ومضموناتيا القيمية وأساليب التعامؿ االجتماعي ىدف الدراسة

 في األسرة لبناء منظومة ىذه القيـ. 
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 (233)و باً أ (208) منيـ فردًا، (441) قواميا الالذقية محافظة في السورية األسر مف : عينةعينة الدراسة
 أمًا.

 الوالديف عالقات الزوجية، العالقات ىي أقساـ ثالثة مف مّ لفة استبانة الدراسة في : استخدمتأدوات الدراسة
 .اآلخريف مع األسرة عالقات األبناء، مع

 التعميمي المستوى أو الجنس بحسب العينة أفراد بيف فروؽ وجود عف الدراسة نتائج تسفر لـ :نتائج الدراسة
 اآلباء بيف فروؽ ظيور باستثناء الثالثة، االستبانة بأقساـ يتّعمؽ فيما لألسرة، االقتصادي المستوى أو

 مقابؿ في ليـ الوعود وقطع األبناء، متطمبات وتأميف األسري، األبناء، والنظاـ صداقات بنود حوؿ واألميات
 لألبناء، االختيار حرية وترؾ األسري، والتعاوف األبناء، بيف والعدالة الديمقراطي، األسموب عمى االتفاؽ

 .الذات عمى واالعتماد
 في الجزائر.(2014دراسة بن وسعد ) 

تناقضات الصورة الوالدية عند األطفال الذين يعانون من الفوبيا المدرسية خالل فترة عنوان الدراسة: 
 الكمون.

 بالفوبيا المدرسية.التعرؼ عمى الصورة الوالدية التي يتمثميا األطفاؿ المصابيف : الدراسة ىدف
 سنة(12سنوات وحتى  6( حاالت مصابيف بالفوبيا المدرسية في مرحمة عمرية محددة بيف)6): الدراسة عينة
 لبيروف. ((DPIالمقابمة العيادية، وتحميؿ المحتوى، واختبار: الدراسة أدوات
 المصابيف األطفاؿ عند كافية بدرجة محددة  ير واألمومية األبوية الصور مميزات تظير :الدراسة نتائج
 .ممحوظ بتحفظ األطفاؿ عنيا عبر سمبية محتويات ذات فقيرة، صور أنيا القوؿ يمكف المدرسية حيث بالفوبيا
 يبرر ما ىذا بالحماية الطفؿ تحسيس عف العجز البحث عينة أطفاؿ لدى الوالدية الصور محتويات عكست
 خصائص بوصؼ األطفاؿ مبادرة عدـوذلؾ مف خالؿ  العاطفي السند ضعؼ عكس كما بالفوبيا، شعورىـ
 /الماديو (العطاء توافر مع الطفؿ، اتجاه مميزة مشاعر إبداء عمى لدييما القدرة أو الوالديف، لدى المحبة

 األطفاؿ ى الء لدى المستدخمة الوالدية الصور ت ىؿ لـ. العينة أفراد بيف ومختمؼ نسبي بشكؿ أوالمعرفي(
 في بالظيور المدرسية الفوبيا عوارض تبدأ لذا المدرسي، المحيط داخؿ والتكيؼ االنفصاؿ قمؽ تجاوز

 مجابية في الطفؿ تدعـ التي موميةاأل أو/ األبوية العالقة ضعؼ ذلؾ عمى المدرسي، زد الرفض سموكيات
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 الطفؿ فييا يتمركز التي العالئقية التفاعالت شبكة ضمف متساوية بقيمة واألـ األب يتمتع الخوؼ، إذ ىذا
 .نموه خالؿ
 الدراسات االجنبية: -ثانياً 
 دراسة أنجيAngie 2012)  ).في الواليات المتحدة األمريكية 

Parenting Style, Perfectionism, and Creativity in High- Ability and High- 

Achieving Young Adults 

 نجاز العالي.اب ذوي القدرات المرتفعة وذوي اإلالشب ىلدبداع إلالكمالية، واو نمط الوالدية،: عنوان الدراسة
بداع لدى مجتمع  الكمالية واإلو العالقة المحتممة بيف األسموب الوالدي المدرؾ، الكشف عن :ىدف الدراسة

 .وفقًا لمتةير النوع الشباب ذوي اإلنجاز المرتفع
 .في جامعة ميدوستروف الطالب المتميزيف( طالبًا وطالبة مف 323: بمةت عينة الدراسة )عينة الدراسة
 .، ومقياس تورانس لألبداع: مقياسي الصورة الوالدية، والكماليةأدوات الدراسة
وىناؾ عالقة ارتباطية إلى وجود عالقات إحصائية ىامة بيف االبداع والنوع، النتائج أشارت:نتائج الدراسة

 بداع.سمبية بيف النمط المتسمط واإلارتباطية ، وعالقة يضًا بيف الكمالية واألسموب الوالدي المتسمطأ
 دراساث خاصت باننزعت انكمانيت: -احملور انثاني

 دراسات عربية: -أوالً 
 ( 2001دراسة الموسى) .في المممكة العربية السعودية  

طالب وطالبات المدركة لدى  الكمالية السوية/العصابية وعالقتيا بأساليب التنشئة الوالديةعنوان الدراسة: 
 .جامعة الممك سعود

ىدفت الدراسة لمعرفة العالقة بيف الكمالية وأبعاد التنشئة الوالدية، لتوجيو اآلباء واألميات  :ىدف الدراسة
والمربيف لمعمؿ بأساليب التنشئة المرتبطة بالكمالية السوية، واالبتعاد عف أساليب التنشئة المرتبطة بالكمالية 

 العصابية.
( طالبة  583، و)اً ( طالب508(، مقسميف عمى مجموعتيف )1601تكونت عينة الدراسة مف ) :الدراسةعينة

  مف جامعة الممؾ سعود بالرياض، وقد أخذوا مف تخصصات مختمفة، ومستويات مختمفة.
 الرفض/ التحكـ الوالدي(.-وشممت أدوات الدراسة كؿ مف: قائمة الكمالية ، ومقياس )القبوؿ : أدواتالدراسة
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 نتائج الدراسة: 
 يجابية دالة إحصائيًا بيف الكمالية السوية وبعد التحكـ الممارس مف األـ.إعالقة  وجدت -
الكمػػػػػالييف العصػػػػػابييف فػػػػػي وجػػػػػدت فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا، بػػػػػيف الطػػػػػالب الكمػػػػػالييف األسػػػػػوياء، والطػػػػػالب  -

الالمبػػػػػاالة، و الػػػػػرفض  يػػػػػر المحػػػػػدد، والػػػػػتحكـ الممارسػػػػػيف -العػػػػػداء، و اإلىمػػػػػاؿ-كػػػػػؿ مػػػػػف: بعػػػػػد العدوانيػػػػػة
 .مف األب، لصالح الطالب الكمالييف العصابييف

وجػػػػػػدت فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف الطالبػػػػػػات الكماليػػػػػػات السػػػػػػويات، والطالبػػػػػػات الكماليػػػػػػات العصػػػػػػابيات  -
الممػػػػارس مػػػػف األب، وكانػػػػت الفػػػػروؽ لصػػػػالح السػػػػويات، بينمػػػػا كانػػػػت   الحػػػػب-الػػػػدؼء فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف: بعػػػػد

العػػػػػػداء، والػػػػػػرفض  يػػػػػػر المحػػػػػػدد، والػػػػػػتحكـ الممارسػػػػػػيف مػػػػػػف األب -الفػػػػػػروؽ فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف: بعػػػػػػد العدوانيػػػػػػة
 لصالح العصابيات

فػػػػػػػػي األبعػػػػػػػػاد التاليػػػػػػػػة: بعػػػػػػػػد الحاجػػػػػػػػة لمموافقػػػػػػػػة، والتنظػػػػػػػػيـ،   وجػػػػػػػػدت فػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػالب والطالبػػػػػػػػات -
لتخطػػػػػػػيط، والتأمػػػػػػػؿ، والر بػػػػػػػة فػػػػػػػي االمتيػػػػػػػاز، وعامػػػػػػػؿ الكماليػػػػػػػة الحريصػػػػػػػة،والدرجة الكميػػػػػػػة عمػػػػػػػى قائمػػػػػػػة وا

 الكمالية، حيث كانت جميع ىذه الفروؽ دالة إحصائيًا لصالح الطالب العصابييف.
ألبعاد التنشئة الوالدية الممارسة مف األب أو األـ عمى الكمالية فيما عدا بعد  وجد تأثير داؿ إحصائياً  -

 العداء الممارس مف األب.-العدائية
 ( في مصر. 6002دراسة عطية ) 

 .عنوان الدراسة: دراسة العالقة بين الكمالية والتأجيل لدى عينة من طالب الجامعة المتفوقين عقمياً 
التعرؼ إلى طبيعة العالقة بيف الكمالية والتأجيؿ لدى طالب الجامعة المتفوقيف عقميًا والكشؼ  :ىدف الدراسة

 عما إذا كاف ىناؾ فروؽ بيف الطالب المتفوقيف عقميًا والطالبات في كؿ مف الكماليات والتأجيؿ. 
والصيدلة بجامعة الزقازيؽ ( طالبًا وطالبة مف كميتي العموـ 200تكونت عينة الدراسة مف ) :الدراسة عينة

 ( طالبة.111( طالبًا و)87مقسمة إلى)
مقياس الكمالية  ومقياس التأجيؿ مف إعداد الباحث، واختبار الذكاء العالي مف إعداد السيد  :الدراسة أدوات
 (1983خيري)

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:نتائج الدراسة: 
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 الكمالية السمبية والتأجيؿ لدى أفراد عينة البحث.وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف  -
 وجود عالقة ارتباطية سمبية بيف الكمالية اإليجابية والتأجيؿ لدى أفراد عينة البحث. -
بػػػػػػيف الطمبػػػػػػة المتفػػػػػػوقيف وفقػػػػػػًا لمتةيػػػػػػر الجػػػػػػنس عمػػػػػػى مقيػػػػػػاس الكماليػػػػػػة دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ  -

 لصالح اإلناث.
 التأجيػػػػػػؿبػػػػػػيف الطمبػػػػػػة المتفػػػػػػوقيف وفقػػػػػػًا لمتةيػػػػػػر الجػػػػػػنس عمػػػػػػى مقيػػػػػػاس دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ  -

 لصالح اإلناث.
 (في المممكة العربية السعودية.2011دراسة مصطفى وأحمد ) 

التنبؤ بالكمالية العصابية لدى طالب الجامعة الموىوبين أكاديميًا وعالقتيا ببعض عنوان الدراسة: 
 .مالمتغيرات النفسية لديي

تعرؼ العالقة بيف الكمالية العصابية لدى الموىوبيف أكاديميًا وبعض المتةيرات المتمثمة في : الدراسة ىدف
تقدير الذات ونمط )أ( وأساليب المعاممة الوالدية. وكذلؾ التنب  بالكمالية العصابية لدى الموىوبيف في ضوء 

 المتةيرات المتمثمة في تقدير الذات ونمط )أ( وأساليب المعاممة الوالدية.
( طالبًا وطالبة، مف طالب الفرقة األولى في كمية الطب الحاصميف 160بمةت عينة البحث ): الدراسة عينة

 عمى معدالت مرتفعة بالثانوية العامة بجامعة بني سويؼ.
تـ استخداـ مجموعة مقاييس وىي: مقياس الكمالية العصابية آلماؿ عبد السميع، ومقياس : الدراسة أدوات

ويدة الريدي، ومقياس نمط سموؾ )أ( لوالء ربيع، ومقياس األساليب الوالدية كما يدركيا األبناء تقدير الذات لي
 لموسى نجيب.

 توصمت الدراسة إلى ما يمي: :الدراسة نتائج
 وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف كال مف الكمالية العصابية وتقدير الذات. -
العصابية وأساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء بالنسبة وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف الكمالية  -

 -إثارة األلـ النفسي( ووجود عالقة ارتباطية سالبة مع)الديمقراطية -القسوة -لألب واألـ وىي )الحماية
 اإلىماؿ(. -التفرقة -التقبؿ
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دى أفراد عينة الدراسة. إذ وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف كال مف الكمالية العصابية ونمط السموؾ)أ( ل -
 أظيرت الدراسة أف بزيادة نمط السموؾ)أ( تزداد الكمالية العصابية لدى الموىوبيف.

كما أظيرت النتائج إلى أف القسوة مف قبؿ األب والحماية الزائدة مف األـ ونمط السموؾ )أ( وتقدير الذات  -
 راسة.قد أسيمت في التنب  بالكمالية العصابية لدى طالب عينة الد

 :أجنبيةدراسات  -ثانياً 
 في بريطانية. Bull, 1997)دراسة بل ) .1

Perfectionism and self- esteem in early adolescence 

 المراىقة المبكرة. فيالكمالية وتقدير الذات : عنوان الدراسة
 المراىقة المبكرة. بيف الكمالية وتقدير الذات لدى عينة مف المتفوقيف عقميًا فيالعالقة توضيح:ىدف الدراسة

المتفوقيف  والمقارنة بيف الطالب وكذلؾ توضيح العالقة بيف أبعاد الكمالية، وتقدير الذات العاـ والمدرسي.
عقميًا ذوي التحصيؿ المرتفع، وأقرانيـ  ير المتفوقيف ذوي التحصيؿ المتوسط في مستويات كؿ منيـ مف 

 .النزعة الكمالية
مف طمبة الصؼ السابع والثامف في  مدينة ( طالبًا وطالبة، 778) الدراسة مف: تكونت عينة عينة الدراسة

 لندف.
 .Bull, 1997)) مقياسي الكمالية وتقدير الذات مف إعدادأدوات الدراسة:
الطالب المتفوقيف عقميًا حصموا عمى درجات عالية عمى مقياس : أشارت النتائج إلى أف نتائج الدراسة

األخريف، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بيف الكمالية وبصورة خاصة الكمالية المكتسبة الكمالية الموجية نحو 
اجتماعيًا، وتقدير الذات المنخفض لدى الكبار والمراىقيف ووجود عالقة ارتباطية موجبة جزئيًا بيف الكمالية 

 الموجية نحو الذات وتقدير الذات المدرسي.
 في الواليات المتحدة األمريكية.(. 6002flett & hewitte)فميت وىيووت دراسة   .2

perfectctionism, Distress,and Irratioal Beliefs in High school Students 

Analyses with an Abbreviated Survey of Personal Beliefs for adolescents 

 واستطالع تحميؿ الثانوية المدارس طالب لدى الالعقالنية والمعتقدات، والضيؽ، الكمالية: عنوان الدراسة
 .المراىقيف لدى الشخصية لممعتقدات
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الضيؽ النفسي  ية، وكذلؾ العالقة بيفنالعالقة بيف أبعاد الكمالية والمعتقدات الالعقالدراسة  :ىدف الدراسة
إعداد استطالع حوؿ المعتقدات الشخصية ، وكذلؾ والمعتقدات الالعقالنية لدى عينة مف المراىقيف

 الستخدامو في بحوث الحقة عمى المراىقيف.
إناث( مف طالب المدارس  171ذكور و 167) وطالبة طالباً  (156)تكونت عينة الدراسة مف: عينة الدراسة

 ، سنة( 17_15الثانوية في مقاطعة تورنتو وترواحت األعمار بيف )
 Flett)إعداد GAPSمقياس الكمالية لألطفاؿ والمراىقيف واستخدـ الباحثاف المقاييس اآلتية: :أدوات الدراسة

et.1997) الكمالية المرتبطة بالواجبات الموجية ،،ويتضمف أبعاد الكمالية التالية )الكمالية الموجية إلى الذات
(، SPBاستطالع حوؿ المعتقدات الشخصية )و  .(نحو اآلخريف،والكمالية المتعمقة بالمجتمع وشروط الحياة

 (بعاد التالية )الكمالية الموجية ذاتيًا، الكمالية الموجية لخآخريف،عدـ تحمؿ اإلحباط ،اإلدانةويقيس األ
 .(Radloff,1977) إعداد (CES-D) ومقياس االكتئاب

الكمالية الموجية لمذات ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألبعاد الخمسة لمتفكير أشارت النتائج إلى أف :نتائج الدراسة
الالعقالني،أي أف المراىقيف الذيف لدييـ مستويات مرتفعة مف الكمالية الموجية إلى الذات اليصدقوف 
المعتقدات التي تعكس الواجبات الموجية نحو الذات واآلخريف فحسب.بؿ لدييـ معتقدات مختمة وظيفيًا 

 االكتئاب وأبعاد الكماليةبترتبط جميعًا بشكؿ وثيؽ والرعب والمعتقدات الالعقالنية، األعباءكس عدـ تحمؿ تع
 .كما أشارت النتائج إلى أف المراىقيف يتصفوف بمستوى أعمى مف الكمالية مف األطفاؿ

 الواليات المتحدة األمريكية. في (Jean M.6000)جين دراسة .3
 The Conceptualization and Assessment of the Perceived Consequences of 

Perfectionism 
 .تصور وتقييـ لمنتائج الموجودة سابقًا عف النزعة الكماليةعنوان الدراسة:
 الستخدامو عمى الطمبة الجامعيف. (copsتيدؼ الدراسة إلى تطوير مقياس النزعة الكمالية)ىدف الدراسة: 

 اً طالب( 701)عينة الدراسة األولى  تطمبت الدراسة سحب عينتيف مف طمبة الجامعة، إذ بمةت: عينةالدراسة
 .اً جامعي اً طالب (118) ،وعينة الدراسة الثانيةاً جامعي

 استخدـ الباحث مقياسيف عف النزعة الكمالية اإليجابية والسمبية.أدوات الدراسة :
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وجود ارتباطات مختمفة بأبعاد الشخصية المختمفة والكمالية السمبية أشارت النتائج إلى نتائج الدراسة:
 واإليجابية،وقد دعمت نتائج الدراسة قيمة مقياس الكمالية التكيفية و ير التكيفية.

 .في إيرانJahromia(Naziria&(2011,رومياايرا وجز دراسة  ن .4
The relationship between socially prescribed perfectionism and depression 

The mediating role of maladaptive cognitive schemas. 

العالقة بيف النزعة الكمالية المفروضة اجتماعيًا واالكتئاب والدور الوسيط لألفكار المعرفية : عنوان الدراسة
 .المسبقة  ير التكيفية

والدور الوسيط لألفكار  العالقة بيف النزعة الكمالية المفروضة اجتماعيًا واالكتئاب بحث:الدراسة ىدفت
 .المعرفية المسبقة
ناث( مف طالب إ 76و ذكور 106) طالبًا  ير متخرج(166) وتضمنت عينة الدراسة:عينة الدراسة

سنة،  (11171) مرايراف. بمتوسط عالماجستير وصواًل إلى طالب الميسانس في الجامعة االسالمية في 
ويتكوف (MPS; Hewitt & Flett, 1991b)مقياس الكماليةاستخدـ في الدراسة : أدوات الدراسة

ويتكوف (DASS-21; Henry& Crawford, 2005)عبارة، ومقياس الضةط والقمؽ واالكتئاب(75)مف
 .كمينيكيةكمينيكية و ير اإلالعينات اإلاب والقمؽ والضةط لدى عبارة صممت لتقيس االكتئ(21)المقياس مف 
 أظيرت النتائج  وجود عالقة دالة بيف النزعة الكمالية واالكتئاب.  :نتائج الدراسة

 .في بريطانية(FeiMa Min & Zi .6000)ميماين وزايفيدراسة  .5
   A Qualitative Study on Personality Traits of Negative Perfectionist 

 .السمبية الكمالية الشخصية لسمات نوعية دراسة: عنوان الدراسة
مقارنة سمات الشخصية المتعمقة بالكمالية السمبية والكمالية اإليجابية، ومقارنة الكمالية عمى  :ىدف الدراسة

 .عداديةة والدافعية بيف طالب المرحمة اإلالمستويات المعرفية والعاطفي
 عدادية. طالبًا وطالبة مف المرحمة اإل( 157)الدراسة ت عينةنضمت :عينة الدراسة
 .فياستخدـ فييا مقياس الكمالية مف اعداد الباحث:أدوات الدراسة
األفراد الذيف لدييـ نزعة كمالية سمبية يخبروف مشاعر ودوافع ومعارؼ أنشارت النتائج إلى أ: نتائج الدراسة

 .يخبروف مشاعر ودوافع ومعارؼ إيجابية سمبية وبالمقابؿ فإف األفراد الذيف لدييـ نزعة كمالية إيجابية
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 دراساث خاصت بادلتفوقني: -احملور انثانث
 دراسات عربية: -أوالً 
 في األردن. (6002المجالي ) دراسة 

ل مدددن العدددزو السدددببي العالقة بدددين االتجاىددات الوالديدددة فدددي التنشددئة االجتماعيدددة وبدددين كددعنددوان الدراسدددة:
واألكاديمي لمطمبة الموىوبين والمتفدوقين بدولدة اامدارات العربيدة ييف الشخصي واالجتماعي التحصيمي والت

 .المتحدة
وبػػيف كػػؿ مػػف العػػزو السػػببي  ةالوالديػػة فػػي التنشػػئة االجتماعيػػ تالعالقػػة بػػيف االتجاىػػا تعػػرؼ:ىدددف الدراسددة

 .التحصيمي والتكييؼ الشخصي واالجتماعي واألكاديمي لدى عينة مف الطمبة الموىوبيف والمتفوقيف
 .وطالبة، تـ اختيارىـ مف مراكز الموىوبيف بدولة اإلمارات اً ( طالب57مف ) :ة الدراسةعين

استخدمت الباحثة مقياس االتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعية، وقائمة مينسوتا لمتكييػؼ  :أدوات الدراسة
الشخصي واالجتماعي، وأداة التكييؼ األكاديمي، ومقياس أساليب العزو السببي التحصيمي بعد تكييفيا لمبيئػة 

 اإلماراتية والتحقؽ مف دالالت الصدؽ والثبات.
سػة إلػى وجػود معػامالت ارتبػاط دالػة بػيف االتجاىػات الوالديػة والعػزو السػببي عػدا خمصت الدرا :نتائج الدراسة

ب بعد)االستقالؿ/التقييد(عند الطمبة وبعدي )الحماية الزائػدة/اإلىماؿ( و)الديمقراطيػة/ األوتوقراطيػة( عنػد الطػال
 أية أثر عمى التكّيؼ الشخصي واالجتماعي والتكييؼ األكاديمي. الذكور، ولـ يظير لعامؿ الجنس

 السودان  في( 2012)الطالب دراسة: 
 ببعض وعالقتيا الموىوبون التالميذ يدركيا كما الموىبة لنمو الداعمة األسرية البيئة: الدراسة عنوان

 .الديمغرافية المتغيرات
 الموىوبوف التالميذ يدركيا كما الموىبة لنمو الداعمة األسرية البيئة مستوى عف الكشؼ:  الدراسة ىدف

 .الديمةرافية المتةيرات ببعض وعالقتيا
( 198) ومنيـ إناث( 165)و ذكور( 173) بواقع وتمميذة، تمميذاً ( 338) الدراسة عينة بمةت: الدراسة عينة
 .الثانوية المرحمة مف( 140)و االبتدائية المرحمة مف

 .الموىبة لنمو الداعمة األسرة ومقياس األساسية، البيانات استمارة فييا الباحث استخدـ :الدراسة أدوات
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 الموىوبوف التالميذ يدركيا كما الموىبة لنمو الداعمة األسرية البيئة أف إلى الدراسة توصمت :الدراسة نتائج
 ال و وداؿ، منخفض فييا فالمستوى المادية البيئة عدا ما وأبعادىا، الكمية درجتيا في داؿ مرتفع بمستوى تتسـ
 بينما النوع، لمتةير تعزى وأبعادىا المدركة الموىبة لنمو الداعمة األسرية البيئة في إحصائًيا دالة فروؽ  توجد
 لمبيئة الكمية الدرجة بيف دالة طردية عالقة وتوجد الحضر، لصالح الموطف لمتةير تعزى دالة فروؽ فييا توجد

 تعميـ مستوى مع المعرفي واإلثراء األسري، الوعي، المادية  البيئة وأبعاد الموىبة لنمو الداعمة األسرية
 عالقة وتوجد النفسي والمناخ التربوية، األساليب، االجتماعي، المناخ أبعاد مع عالقة توجد ال بينما الوالديف
 االقتصادي المستوى متةير مع وأبعادىا الموىبة لنمو الداعمة األسرية لمبيئة الكمية الدرجة بيف دالة طردية
 .األسرة حجـ متةير مع دالة عكسية وعالقة لألسرة
 :أجنبيةدراسات –ثانيًا 

 (دراسة بارلر وميتشيلBerler H. Michael, 1999 )في كاليفورنيا. 

 Parentalbehaviorand the conceptProfilefor gifted children 

 .الشخصي لألطفاؿ الموىوبيفالسموؾ األبوي والمفيـو :عنوان الدراسة
معرفة العالقة بيف أبعاد معينة في السموؾ األبوي والمفيوـ الشخصي لألطفاؿ الموىوبيف، : ىدف الدراسة
( طالبًا وطالبة مف الموىوبيف، وقد تـ اختيارىـ مف طمبة 585تكونت عينة الدراسة مف ): عينة الدراسة

 .ليفورنياالصؼ السادس في إحدى مدارس الموىوبيف في كا
مخزوف السموؾ األبوي  استخدـ الباحث مقياس لمقبوؿ األبوي ومقاييس لتقرير األطفاؿ عف :أدوات الدراسة

 .الشخصي كأدوات لمدراسة مفيوـالومقياس 
دراؾ األطفاؿ الموىوبيف  :نتائج الدراسة أظيرت النتائج إلى أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف القبوؿ األبوي وا 

 يجابي.لممفيـو الشخصي اال
  جارالند وزيجمردراسة(0222Garland & Zigler,) في الواليات المتحدة األمريكية. 

Emotional and social problems among talented young people with high mental 

capacity. 
 .العقمية العاليةالمشكالت االنفعالية واالجتماعية لدى الموىوبيف اليافعيف مف ذوي القدرات : عنوان الدراسة

 . الموىوبيف المراىقيفى لد ة واالجتماعيةالنفسيمعرفةالمشكالت  الدراسة:ىدف
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 إعداد الباحثاف( (: استخدـ الباحثاف مف خالليا مقياس المشكالت االنفعالية واالجتماعيةأدوات الدراسة
( 15-13) مالزمنيةبيف أعماره تراوحت والذيف( طالبًا وطالبة مف الموىوبيف 191مف )ت تكوف عينة الدراسة:

 عامًا.
 ىعم الموىوبيف المراىقيف مف البحث عينة أفراد درجات أف إلى الدراسة نتائج أشارت وقد نتائج الدراسة:

كبيرة ومف أكثر المشكالت انتشارًا بيف الطمبة الموىوبيف  كانت االجتماعيةو  االنفعالية المشكالت مقاييس
 .الخجؿ واالنسحاب االجتماعي والقمؽ االجتماعي وقمة الميارات االجتماعية

 دراسة ديفيد وتشين(David, & Chen, 2010) كونغ. غفي ىون 

The level ofself-awarenessamonga group of talentedstudentsand their 

relationship totheir environmentand their impact onfamilytalent. 

مستوى إدراؾ الذات لدى مجموعة مف الطمبة الموىوبيف وعالقتيا ببيئتيـ األسرية وأثرىا عمى :عنوان الدراسة

 .موىبتيـ

التعرؼ عمى مستوى إدراؾ الذات لدى مجموعة مف الطمبة الموىوبيف وعالقتيا ببيئتيـ  :ىدف الدراسة

 األسرية وأثرىا عمى موىبتيـ. 

وطالبة مف الطمبة الموىوبيف، تـ اختيارىـ مف احدى  ( طالباً 751تكونت عينة الدراسة مف ): عينة الدراسة

 .غكون غمدارس الموىوبيف في ىون

تضمف أبعاد البيئة األسرية )توقعات اآلباء إلنجازات  مامقياسًا مف إعدادى افاستخدـ الباحث :أدوات الدراسة

ار العائمي(، ومقياسًا لمستوى الموىبة يتضمف عدة أبعاد ، واالختياالستقالليةأبنائيـ، تشجيع األبناء عمى 

 وىي: )التفوؽ األكاديمي، اإلبداعية، القيادية(. 

رافؽ بعد أظيرت نتائج الدراسة ارتباط األبعاد األسرية مع أبعاد الموىبة مف خالؿ توقد : نتائج الدراسة

أبنائيـ وكذلؾ مع بعد االختبار العائمي، كما ارتبطت  إلنجازاتتوقعات اآلباء  االنجاز األكاديمي مع بعد

جابي مع بعد كؿ إياإلبداعية مع بعد تشجيع األبناء عمى االستقاللية، وقد ارتبط  أيضًا بعد القيادية بش

 االختيار العائمي.
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 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات: -
ف كانت قد تقاطعت أىدافيا مع األىداؼ التي سعت إلييا الدراسات والبحوث السابقة،  إف الدراسة الحالية وا 

ف تشابيت في  وكذلؾ في المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة النزعة الكمالية الصورة الوالدية و تناوليا لمتةيري وا 
وفي الطريقة المتّبعة لمتحقؽ مف صحة وصدؽ فرضياتيا، إال أنيا ، (التحميمي -الوصفي)المنيج 

المرحمتيف اإلعدادية وىـ الطمبة المتفوقيف في دراسة جوىريًا مع عموـ تمؾ الدراسات في عينة ال اختمفتاختالفاً 
تناولت دراسة الصورة الوالدية  دراسةمحمية أو عربية)بحدود عمـ الباحثة(ي أتجري ، حيث لـ والثانوية

، فمعظـ ىذه الدراسات في المرحمتيف االعدادية والثانوية وعالقتيا بالنزعة الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف
ف الربط بيف بدو عمى حدى  أو النزعة الكماليةعمى حدى ساليب المعاممة الوالدية لدى المتفوقيف أتناولت أما 

االستفادة مف الدراسات السابقة في تـ كما .في المرحمتيف اإلعدادية والثانوية ىذيف المتةيريف عند ى الء الطمبة
 توجيو واقتداء الدراسة الحالية في عدة مجاالت بحثية كاآلتي: 

الوالدية والنزعة التوصؿ إلى فيـ أعمؽ لكؿ مف الصورة إذ تـ  بناء االطار النظري لمدراسة الحالية -
 . سباب والعوامؿ الم ثرةواأل بعاد والخصائصالتعريؼ واألو  المفيوـ الكمالية مف حيث

)يمكف  فرضياتياأسئمتيا و االستفادة مف منيجية الدراسات السابقة في صوغ مشكمة الدراسة الحالية و  -
 .وفرضياتيا(تيا وأسئمالرجوع إلى الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة لالطالع عمى مشكمة الدراسة 

لمقياس النزعة الكمالية تمكيف الدِّراسة الحاليَّة مف االختيار المناسب االستفادة مف الدراسات السابقة في  -
وفي تفسير عمى البيئة السوريَّة  ماوثباتي ماوالتحقؽ مف صدقي والمساعدة في إعداد مقياس الصورة الوالدية

 .والفرضيات باألسئمةالخاصة  الدراسة الحالية وتحميؿ نتائج
تأتي في المقدمة ، و ةالحالي الدراسةيفيد ما في  تكمفأىمية مراجعة الدراسات السابقة بأف  ةويبدو لمباحث

باستعراض بعضًا مف الدراسات  ةالباحث تمف حيث انتيى الباحثوف اآلخروف، لذلؾ قام ةبدأ الباحثتأف  منيا
، البحوثتطرؽ إلى تـ الإذ، العالقة بموضوع الدراسة الحاليةفي البيئة العربية، واألجنبية ذات السابقة 
الصورة الوالدية والنزعة ، وتمؾ التي تناولت الشخصيةوخصائصيـ النفسية و تناولت المتفوقيف التي  والدراسات

 .المتفوقيفالعادييف و الكمالية لدى الطمبة 
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باحثيا، وزمنيا، وبيئتيا، وموضوعيا،  ةبعضًا منيا مبّين ةالباحث تونظرًا ألىمية ىذه الدراسات، فقد أورد
وىدفيا الرئيس، وعينتيا، وأدواتيا، وأىـ النتائج التي توصمت إلييا، ىذا باإلضافة إلى التعقيب عمييا، وبياف 

 مف االطالع عمييا. اودراستي ةمكانة الدراسة الحالية منيا، ومدى االستفادة التي تحققت لمباحث
 



 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
  

 الفصل الزابع
 إجزاءاتهامنهج الذراسة و

  .منهج الذراسة -أولا 
  وعينتها. جمتمع الذراسة -نياا ثا

 .الذراسة واتأد -ثالثاا 

 .إجزاءات تنفيذ الذراسة -اا رابع
حتليل األساليب اإلحصائية املستخذمة يف  -ساا خام

 .الذراسةنتائج 
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جراءاتيا  الدراسةمنيج الحديث عن الرابع يتناول الفصل       عينتياو لمدراسة المجتمع األصمي و وا 
تنفيذ لمتحقق من صدقيا وثباتيا، وكذلك الحديث عن إجراءات  افييواإلجراءات المتبعة  ااتيو وأد

في التحقق من كان ذلك سواء  اوأىم األساليب اإلحصائية المستخدمة فيي ةالحالي الدراسة
 ، وفيما يمي عرض لذلك.نتائجياأو في الوصول إلى  الدراسة تاو صالحية أد

  :الذراسةمنهج  -أولا 
لقد اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف الدراسة اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي "ييتم    

بوصف ظاىرة أو مشكمة محددة، وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقنَّنة عن 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة" وقد تمثل ذلك بالجانبين  الظاىرة أو المشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 

 يين:اآلت
من حيث المفيوم  بالصورة والوالدية والنزعة الكماليةتعريف الإذ تم  الجانب النظري: -1

 الطمبة المتفوقينلدى وفوائد تحديدىا  تياوأىمي، والخصائص واألشكال واآلثار المترتبة عمييا
حتياجاتيم ومشكالتيم اكما تم تناول الطمبة المتفوقين من حيث التعريف بيم وبخصائصيم و 

 .بالدراسة والبحث والبحث عن دراسات كافية تناولت ىذه الفئة يعانون منيا التي

)بعد  الصورة الوالدية والنزعة الكمالية مقياسيبتطبيق  ةالباحث تإذ قام الجانب الميداني: -2
عمى أفراد عينة الدراسة ، وحساب درجات الدراسةا( عمى عينة ما وثباتيمالتحقُِّق من صدقي

القوانين اإلحصائية لمتحقق من وفق المناسب من ، ومن ثم معالجة الدرجات الخام المقياسين
وتفسير نتائجيا في ضوء الواقع الميداني والدراسات السابقة،  صحة فرضيات الدراسة
 .النتائج التي تم التوصل إلييامع  تتوافق مجموعة مقترحاتوالوصول بعد ذلك إلى 

 :وعينتها جمتمع الذراسة -اا نيثا
 مجتمع الدراسة:  .1

الطمبة المتواجدين حاليًا في مدارس المتفوقين في جميع عمى مجتمع الدراسة الحالية  شتملا
لمعام في وزارة التربية والبالغ عددىم حسب إحصائيات مديرة التخطيط واإلحصاء محافظة دمشق 

ن عمى موزعي وطالبةطالبًا  (1021)وىو العام الذي ُطبقت فيو الدراسة  (2015-2014)الدراسي 
وذلك في مدرستي  األول اإلعدادي حتى الصف الثالث الثانويالصف ستة صفوف دراسية من 

)الدليل اإلحصائي  الواقعتين بمنطقة المزة التعميمية ومنطقة القنوات التعميمية لممتفوقينالباسل 
تعد ىاتين المدرستين من المدارس  إذ .(20-14، ص 2015-2014لمدارس محافظة دمشق،
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المتخصصة بالطمبة المتفوقين دراسيًا المتين يتم اختيار الطمبة فييما سنويًا في ظل شروط معينة 
 :. وفي ىذا العام تم قبول الطمبة وفق الشروط اآلتيةتحددىا وزارة التربية كل عام

 :(4102-4102)لمعام الدراسي  شروط قبول الطمبة في مدارس المتفوقين
درجة في شيادة التعميم األساسي الراغبين في  (3100)يتم قبول الطمبة الحاصمين عمى  -

 .التسجيل في مدارس المتفوقين دون خضوعيم الختبار القبول
يتم قبول الطمبة الحاصمين عمى نفس العالمة في شيادة التعميم الشرعي في المواد  -

واالجتماعيات والعموم العامة والمغتين اإلنكميزية األساسية المغة العربية والرياضيات 
سقاط  والفرنسية والعقيدة اإلسالمية ألنيا موازية لمادة التربية الدينية في التعميم األساسي وا 
عالمات باقي المواد الشرعية التفسير واالستحفاظ والتالوة والحديث الشريف والفقو 

 .اً والخطابة دون خضوعيم الختبار القبول أيض
يقبل في صفوف الثامن والتاسع األساسي والثاني والثالث الثانوي الطالب الذين نجحوا  -

وفق الشروط  2014-2013إلى ىذه الصفوف في مدارس المتفوقين بنتيجة العام الدراسي 
موضحة أن قبول الطالب سيتم وفق تسمسل درجاتيم النيائية في امتحان  ،المعتمدة

 .طالباً  (30)القبول عمى أال يتجاوز عدد الطالب في الشعبة الصفية الواحدة 
 مجتمع الدراسةيبّين توزع  (1)والجدول ىذا العام ونتيجة لتمك الشروط تم قبول الطمبة 

 وخصائصو الديمغرافية.
 ( الخصائص الديمغرافية لمجتمع الدراسة1جدول )                     

 المجموع الجنس    
المرحمة 
  الطمبة اإلناث الطمبة ذكور الصف الدراسي  الدراسية

 % العذد % العذد % العذد % العذد 

الورحلت 

 اإلعذاديت

 %18 180 % 8 77 %10 103 الصف األول اإلعدادي

 %17 173 % 7 75 %10 98 الثاني اإلعدادي الصف % 51 519

 %16 166 % 7 71 %9 95 الصف الثالث اإلعدادي

الورحلت 

 الثبنويت

 %18 179 % 7 73 %10 106 الصف األول الثانوي

 %16 171 % 7 75 %9 96 الصف الثاني الثانوي % 49 502

 %15 152 % 7 69 %8 83 الصف الثالث الثانوي

 %100 1021 %43 440 %57 581 الوجووع
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      الدراسة: عينة  .2
، بنسبة طالبًا وطالبة (511) سحبت عينة عشوائية طبقية بمغت ةالحالي الدراسةلتحقيق أىداف    
الباحثون في أن بعض ليو إذىب لما  وىي نسبة مناسبة وفقاً  %( من أفراد المجتمع األصمي،50)

يمكن أن تكون بحدود  نسبياً القميمة في البحوث الوصفية لممجتمعات  ةنسبة أفراد العينة المالئم
، ص 1992)عودة وممكاوي، ( 247،ص2007،المجتمع األصمي )ممحم أفراد منفأكثر ( 50%)

إلى أسموب )العينة العشوائية الطبقية( ىو أن عدد أفراد ومن مبررات لجوء الباحثة  (.168
( وىذا / ذكور، إناثالمرحمة الدراسيةغير متجانس بالنسبة لممتغيرات المدروسة ) الدراسةمجتمع 

من أننا عندما نواجو مجتمعًا غير متجانسًا، فإنو من المفضل  (،2002)ما أشار إليو الصيرفي
. والعشوائية كما يشير (195، 2002 ،الصيرفي)الطبقية المجوء إلى أسموب العينة العشوائية 

(، تعني أن يكون لكل أفراد الجماعة حظوظًا متساوية في أن يجري اختيارىم من 1991حمصي )
بين أفراد العينة، وأن ال يؤثر اختيار أي فرد بأي صورة من الصور في اختيار أي فرد آخر. أما 

بقات أو فئات كـــــ)ذكور، إناث/ مرحمة الطبقية فتعني أن يتم بموجبيا تقسيم المجتمع إلى ط
مطابقًا لنسبة  ( وأن يكون عدد األفراد الذين يمثمون كل طبقة في العينة المسحوبةانويةإعدادية/ ث

ونتيجة لذلك بمغت عينة . (117-116، 1991 ،)حمصي األصميىذه الطبقة في المجتمع 
 .%( من أفراد المجتمع األصمي50بنسبة ) ،طالبًا وطالبة (511) الدراسة

 :   الدراسةخطوات سحب عينة 

بالمزة/ وثانوية الباسل  باسل لممتفوقين)ثانوية الحصر أعداد الطمبة في كل من مدرستي  -
  .لممتفوقين بالقنوات(

صف مرحمة تعميمية )إعدادي/ ثانوي( وفي كل في كل  المتفوقين تحديد نسبة الطمبة -
 (.ثاني عشر)سابع/ ثامن/ تاسع/ عاشر /حادي عشر/  دراسي

  .()ذكور/ واإلناثالطمبة المتفوقين وفقًا لمتغير الجنس تحديد نسبة  -
 %( من أفراد المجتمع األصمي50نسبة )بعينة عشوائية طبقية بسحب قامت الباحثة  -

 .(1)فئة في المجتمع األصمي كلمطابقًا لنسبة  في العينة المسحوبةمراعيًة أن يكون نسبتيم 

                                                           
1
 (  مثبل )فئة 011÷ نسبة العينة × قبنون سحب العينة العشوائية الطبقية: )الفئة في المجتمع األصلي  - 

  .وهم عدد الذكور في العينة (490= )011%( ÷ 21نسبة العينة )× 280الذكور للمجتمع األصلي = 
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طالبًا وطالبة من الطمبة المتفوقين موزعين عمى ( 511) ونتيجة لذلك بمغت عينة الدراسة    
تبين الخصائص الديمغرافية  ةاآلتيواألشكال والجداول  مرحمتين تعميميتين )إعدادية وثانوية(

 لعينة الدراسة.
 ( عدد أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية2جدول )                    

 الدراسةعينة  المجتمع االصمي 
 النسبة المئوية عدد الطمبة النسبة المئوية عدد الطمبة المرحمة التعميمية 

 %51 261 %51 519 المرحمة اإلعدادية

 %49 250 %49 502 المرحمة الثانوية

 %100 511 %100 1021 المجموع

 %(21نسبة سحب العينة ) 

( طالبًا وطالبة في المرحمة 261) ( طالبًا وطالبة، مقسمين إلى511بمغت عينة الدراسة )      
 نفس وىي (%49( طالبًا وطالبة في المرحمة الثانوية بنسبة )250)و %(51بنسبة ) اإلعدادية

والشكل اآلتي يوضح التمثيل البياني ألعداد  ىاتين المرحمتين في المجتمع األصمي. نسبة
 والثانوية.في كال المرحمتين اإلعدادية أفراد عينة الدراسة الطمبة 

 
 وفقًا لمرحمتهم التعميمية أفراد عينة الدراسة ( التمثيل البياني لمطمبة المتفوقين1) الشكل          

                            
 
 
 

عدد الطلبة في 
 المرحلة األعدادية

51% 

عدد الطلبة في 
 المرحلة الثانوية

49% 
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 الجنس( عدد أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 3جدول )                          
 عينة الدراسة المجتمع االصمي 

 النسبة المئوية عدد الطمبة النسبة المئوية عدد الطمبة الجنس 
 % 57 291 %57 581 الطمبة الذكور

 % 43 220 %43 440 الطمبة اإلناث

 %100 511 %100 1021 المجموع

 %(21نسبة سحب العينة )
 %(57( طالبًا بنسبة )291( طالبًا وطالبة، مقسمين إلى )511بمغت عينة الدراسة )    
وىي نفس نسبة الذكور واإلناث في المجتمع األصمي. والشكل %( 43وطالبة بنسبة )( 220و)

 وفقًا لمتغير الجنس.اآلتي يوضح التمثيل البياني ألعداد الطمبة أفراد عينة الدراسة 

 
 لمجنسوفقًا  أفراد عينة الدراسة ( التمثيل البياني لمطمبة المتفوقين2) الشكل                
 مالمستوى التعميمي لألب واأل( عدد أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 4جدول )                 

 المستوى التعميمي لالم المستوى التعميمي لالب 
 النسبة المئوية عدد الطمبة النسبة المئوية عدد الطمبة المستوى التعميمي  

 %31 158 %23 118 دون الجامعي

 %69 353 %77 393 جامعية فما فوق

 %100 511 %100 511 المجموع

 %(21نسبة سحب العينة )
الذين كان وطالبة ( طالبًا 118( طالبًا وطالبة، مقسمين إلى )511بمغت عينة الدراسة )    

الذين كان المستوى  وطالبة طالباً ( 393و) ةالجامعيالشيادة دون  لدييم بالالمستوى التعميمي ل

 عدد الذكور
57% 

 عدد اإلناث
43% 
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ة الذين كان المستوى فراد العينأكما بمغ عدد   .فما فوق ةجامعي شيادةلدييم  بالالتعميمي ل
الذين  وطالبة ( طالباً 353و) ( طالبًا وطالبة،158م لدييم دون الشيادة الجامعية )التعميمي لأل

والشكل اآلتي يوضح التمثيل البياني  م لدييم شيادة جامعية فما فوق.كان المستوى التعميمي لأل
 المستوى التعميمي لالب واألم.ألعداد الطمبة أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 

 
 المستوى التعميمي لموالدين االب واالموفقًا  أفراد عينة الدراسة ( التمثيل البياني لمطمبة المتفوقين3) الشكل  

 :الذراسة تاوأد -رابعاا 
 اآلتية:  تاو بإعداد األد ةالباحث تقام الدراسةلتحقيق ىدف      
  مقياس الصورة الوالدية: .1
( بندًا، موزعة 28تكون مقياس الصورة الوالدية )صورة األب واألم( بصورتو النيائية من )        

ثالثية لكل صورة  )موافق/موافق إلى حد ما/ غير موافق(  إجابةعمى خمس مجاالت وبدائل 
عمى في صورتو النائية ، والجدول اآلتي يبين توزع بنود مقياس الصورة الوالدية (4)الممحق رقم

 المجاالت التي تكونت منيا: 
 ( الصورة النهائية لمقياس الصورة الوالدية5جدول )

 أرقام البنود عدد البنود مجاالت المقياس
 9-1 9 مجال االىتمام والتعاطف الوالدي

 14 -10 5 الوالديمجال التسامح 

 20 -15 6 مجال الثقة الوالدية

 24-21 4 كاديميةمجال الصورة األ
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 28-25 4 مجال الصورة المتناقضة

 28 -1 28 المقياس ككل

 الخاصة بعدة مراحل مُخطَّطة ومنظمة بدقة وفق األصول العممية المقياسمر تصميم لقد        
قبل أن تظير الصورة النيائية لو، وجميع تمك المراحل تؤسس لمصدق  المقاييسببناء وتصميم 
 البنيوي، وىي:

 : لممقياستحديد الهدف العام واألهداف الفرعية  - أ
  فراد عينة أالصورة الوالدية لدى الطمبة المتفوقين  طبيعة تحديد: لممقياسالهدف العام

 . الدراسة
  بما يمي: لممقياستتمثل األىداف الفرعية : لممقياساألهداف الفرعية 

 االىتمام والتعاطف الوالدي لدى أفراد عينة الدراسة. درجةالكشف عن  .1
 .الوالدي لدى أفراد عينة الدراسة التسامحدرجة الكشف عن  .2
 لدى أفراد عينة الدراسة. ةالثقة الوالدي درجة الكشف عن .3
 .الدراسة عينة أفراد لدى لموالدين الصورة األكاديميةدرجة  عن الكشف .4
  .الدراسة عينة أفراد لدى المتناقضة لموالدين الصورة درجة عن الكشف .5

 وعينة السموك الممثمة بإتباع الخطوات التالية: المقياستصدى له ي الذي المحتوىتعيين   - ب
، بالصورة الوالدية وأساليب المعاممة الوالدية كذلكتمت مراجعة األدبيات العممية ذات العالقة  .1

ومنيا  الدراسةباإلضافة إلى مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية المرتبطة بموضوع 
وحالوة  (Angie 2012) أنجي و (2002) وحمزة (2001)سويمم  الدراسات اآلتية:

 .(Chen.  1999)شين ودراست  ((2014 ودراسة بن وسعد  ((2011
وذلك لموقوف عمى  المقاييس التي تضمنتيا،و   عمى ىذه الدراسات ةالباحث تحيث اطَّمع      

ما انتيت إليو ىذه الدراسات والبحوث ولمعرفة أىم المجاالت التي تناولتيا والجوانب التي 
 .تغطييا

 وعمم النفس واالرشاد النفسيبآراء التربويين المتخصصين في مجال التربية  االسترشاد  .2
، لتحديد النقاط األساسية في كمية التربية في جامعة دمشق والقياس والتقويم النفسي والتربوي

  . المقياسفي بناء 
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االىتمام  مجال)وىي  جاالتم خمسبتضمنيا يالتي يجب أن  المقياس تجاالتحديد م .3
، الصورة االكاديميةمجال ، الوالدية الثقة مجال، الوالدي التسامح مجال، الوالدي والتعاطف
المجاالت انتقاء عينة من البنود تغطي كل مجال من من ثم و  (،الصورة المتناقضةمجال 
  .مع مراعاة وضوح األلفاظ والكممات ودقتيا السابقة

 :  اآلتيةالنقاط من  وتكونبصورتو األولية  المقياستم وضع  .4
 :والتعميمات التي يجب أن يتبعيا أفراد عينة الدراسة  المقياستوضح اليدف من  مقدمة

  .المقياسلإلجابة عمى بنود 
  ومستوى  ،وصفيم الدراسي ،جنسيمتتعمق بمعرفة  :أفراد عينة الدراسةمعمومات عامة عن

  .تعميم والداييم)األب/ األم(
 تغطي كافة  ،بنداً ( 24ولية من )في مرحمتو األ المقياس: حيث تكون المقياس عبارات

( والجدول اآلتي يبين مجاالت غير موافق، موافق) ثنائية، مع بدائل اجابة المجاالت السابقة
 :وبنوده في صورتو األولية المقياس

 صورته األوليةب مقياس الصورة الوالدية( 6) جدول                         
 أرقام البنود عدد البنود مجاالت المقياس

 8-1 8 مجال االىتمام والتعاطف الوالدي

 12 -9 4 مجال التسامح الوالدي

 18 -13 6 الوالديةمجال الثقة 

 21-19 3 كاديميةمجال الصورة األ

 24-22 3 مجال الصورة المتناقضة

 24 -1 24 ككل المقياس

 :مقياس الصورة الوالدية صدق دراسة  - ت
  صدق المحتوى: .1

( بعرضو عمى Content validity) مقياس الصورة الوالديةتم التحقق من صدق محتوى     
 عددىم اإلجمالي (،27/11/2014 ولغاية 5/11/2014)بين  الواقعةمجموعة محّكمين في الفترة 

ىو بيان مالحظات المحّكمين  المقياسوكان اليدف من تحكيم  "(1)الممحق" ( محّكمين10)
ما ُوضع لقياسو، ل وقياسلمدى ، و لممقياسلمدى مالءمة البنود لميدف العام واألىداف الفرعية 

ووضوح التعميمات من حيث المعنى والمغة، وقدم المحّكمون مالحظاتيم التي بينوا فييا ضرورة 
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ضافة بنود جديدة حيث تم . إعادة النظر في صياغة بعض البنود من حيث المعنى والمغة، وا 
 ثالثيةائل اجابة إلى بد ةالثنائي، كما تمت تغيير بدائل االجابة ودبن (6)بنود وتعديل ( 4)إضافة 

 . لبنود المضافة والمعدلةلبعض ا( يوّضح أمثمة 7) والجدول( غير موافق ، موافق نوعًا ما،موافق)
 مقياس الصورة الوالديةأمثمة لبعض البنود المضافة والبنود التي تم إجراء التعديالت عميها في  (7جدول )

 وفقًا آلراء السادة المحّكمين.
 مقياس الصورة الوالدية                                          

 العبارات بعد التعديل العبارات التي تحتاج إلى تعديل المضافة العبارات
 يساعدني والدي عندما أحتاجو. والدي عندما أحتاجو. يقدم لي المعونة ييتم والدي بي لفترات طويمة 

عمى التزام  يرغمني والدي
 قواعد ونظم محددة.

يجعمو يتدخل  يخوف والدي عم .يخصنيفي كل شيء والدي يتدخل 
 في كل شيء أفعمو.

لدى والدي مخزون عممي 
 جيد.

صاحب يعاممني والدي عمى أنني  
 .مسؤولية

يعاممني والدي عمى أنني  
 شخص مسؤول وواعي.

يتجاىل والدي مبادئو داخل 
 األسرة.

وعطوفًا في  رى والدي حازماً أ دائماً  المشاعرمتناقض والدي 
 نفس الوقت

غطي كافة ي بنداً ( 28تكون من)ي المقياسصبح أبعد األخذ بجميع مالحظات السادة المحكمين    
مجال الثقة ، مجال التسامح الوالدي، مجال االىتمام والتعاطف الوالدي) لمقياسمجاالت ا

مقياس بتطبيق قامت الباحثة  ثم ،(مجال الصورة المتناقضة، مجال الصورة االكاديمية، الوالدية
، وىي طالبًا وطالبة من الطمبة المتفوقين( 60) منعمى عينة استطالعية مكونة  الصورة الوالدية

بمنطقة  ةالواقعلممتفوقين من ثانوية الباسل  بشكل عرضياألساسية، اختيرت  الدراسةغير عينة 
وكان اليدف من الدراسة االستطالعية  .(10/12/2014)بــــــفي الفترة الواقعة  القنوات التعميمية

وكذلك  ،االستطالعيةعينة الألفراد ووضوح العبارات بالنسبة  المقياسبنود التأكد من مناسبة 
حيث ُطمَب من أفراد العينة االستطالعية عند وثباتو إحصائيًا.  المقياسالستكمال دراسة صدق 

صعوبة أو غموضًا في فيمو أو فيو كل بندًا يجدون  يستفسروا عنأن  المقياسبنود  عمىاإلجابة 
(، spssعمى البرنامج االحصائي ) أفراد العينة االستطالعيةوبعد تفريغ بيانات  .في اإلجابة عميو

  تي: عمى النحو اآل المقياستمت دراسة صدق االتساق الداخمي والصدق التمييزي 
 :)صدق التكوين الفرضي( الداخميصدق االتساق  -2
 باإلجراءات اآلتية: من خالل القيام  لمقياس الصورة الوالدية االتساق الداخميتم حساب صدق    
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 مجاالتكل مجال من مجاالت مقياس الصورة الوالدية والإيجاد معامالت االرتباط بين  .أ 
 يناآلتي والجدولين. الكميةودرجتو المقياس  مجاالتبين معامالت االرتباط وكذلك  األخرى
ب بين مجاالت المقياس ودرجتو الكمية لكل من صورة األ نتائج معامالت االرتباط انيوضح
 واألم.

األخرى وبين مجاالت كل مجال من مجاالت مقياس الصورة الوالدية وال( معامالت االرتباط بين 8جدول )
 لصورة األبوذلك  ودرجته الكميةمجاالت المقياس 

الصورة هقيبس 

 الوالذيت

عذد 

 البنود

االهتوبم 

والتعبطف 

 الوالذي

التسبهح 

 الوالذي

الثقت 

 الوالذيت

الصورة 

 األكبديويت

الصورة 

 الوتنبقضت

الذرجت 

 الكليت

االهتوبم والتعبطف 

 الوالذي
9 

1 
**0.842 **0.693 **0.757 **0.796 **0.945 

 0.899** 0.799** 0.721** 0.602** 1  5 التسبهح الوالذي

 0.817** 0.590** 0.681** 1   6 الثقت الوالذيت

 0.861** 0.612** 1    4 الصورة األكبديويت

 0.855** 1      4 الصورة الوتنبقضت

)مع بعضيا  المقياسمجاالت معامالت االرتباط بين جميع أن  (8)يالحظ من الجدول    
 (0.01)كانت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لممقياسالدرجة الكمية وبين المجاالت و  (ابعضً 

مع الدرجة الكمية، مرتبطة أيضًا و  امرتبطة مع بعضيا بعضً  المجاالتمما يشير إلى أن ىذه 
يؤكد  وىذا أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو، وأنيا تقيس ما وضعت لقياسو

 .لمقياس الصورة الوالدية )صورة األب( البنيوي صدقال
األخرى وبين مجاالت كل مجال من مجاالت مقياس الصورة الوالدية وال( معامالت االرتباط بين 9)جدول 

 وذلك لصورة األم ودرجته الكميةمجاالت المقياس 
هقيبس الصورة 

عذد  الوالذيت

 البنود

االهتوبم 

والتعبطف 

 الوالذي

التسبهح 

 الوالذي

الثقت 

 الوالذيت

الصورة 

 األكبديويت

الصورة 

 الوتنبقضت

 الذرجت الكليت

االهتوبم والتعبطف 

 الوالذي
9 1 **0.816 **0.490 **0.708 **0.778 **0.926 

 0.878** 0.791** 0.670** 0.385** 1  5 التسبهح الوالذي

 0.675** 0.457** 0.459** 1   6 الثقت الوالذيت

 0.816** 0.557** 1    4 الصورة األكبديويت

 0.853** 1     4 الصورة الوتنبقضت

مجاالت المقياس )مع بعضيا معامالت االرتباط بين جميع أن  (9)يالحظ من الجدول    
 (0.01)كانت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لممقياس الدرجة الكمية وبين المجاالت و  البعض(

مع الدرجة الكمية، مرتبطة أيضًا مرتبطة مع بعضيا البعض و  المجاالتمما يشير إلى أن ىذه 
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يؤكد  وىذا أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ألجمو، وأنيا تقيس ما وضعت لقياسو
 .لمقياس الصورة الوالدية )صورة األم( البنيوي صدقال
 مع الدرجة الكمية مقياس الصورة الوالديةبنود  إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من .ب 

 (10/11) ينلجدولوا وذلك لكل من صورة األب واألم الذي ينتمي إليو البند نفسو لممجال
 . ن النتائج التي تم التوصل إلييانايبي

 لممجالمع الدرجة الكمية  مقياس الصورة الوالدية( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود 10جدول )
 بوذلك لصورة األ كل بندالذي ينتمي إليه 

 القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند
 دال 0.819** 21 دال 0.476** 11 دال 0.710** 1

 دال 0.847** 22 دال 0.648** 12 دال 0.610** 2
 دال 0.785** 23 دال 0.632** 13 دال 0.655** 3
 دال 0.891** 24 دال 0.682** 14 دال 0.584** 4
 دال 0.811** 25 دال 0.760** 15 دال 0.718** 5
 دال 0.785** 26 دال 0.627** 16 دال 0.482** 6
 دال 0.829** 27 دال 0.587** 17 دال 0.601** 7
 دال 0.766** 28 دال 0.760** 18 دال 0.623** 8
      دال 0.725** 19 دال 0.496** 9
    دال 0.625** 20 دال 0.756** 10

  0,01)**( دال عند مستوى داللة        
معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الذي جميع يالحظ من الجدول السابق أن        

مما يشير إلى وجود تجانس داخمي لبنود  (0.01)ينتمي إليو ىذا البند دالة عند مستوى داللة 
 ، وأن البنود تقيس لما وضعت لقياسو.ب( مقياس الصورة الوالدية )صورة األ

 لممجالمع الدرجة الكمية  مقياس الصورة الوالدية( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود 11جدول )
 كل بند وذلك لصورة االمالذي ينتمي إليه 

 القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند
 دال 0.745 ** 21 دال 0.512** 11 دال 0.647** 1

 دال 0.792** 22 دال 0.710** 12 دال 0.586** 2
 دال 0.737** 23 دال 0.675** 13 دال 0.608** 3
 دال 0.880** 24 دال 0.694** 14 دال 0.587** 4
 دال 0.768** 25 دال 0.727** 15 دال 0.683** 5
 دال 0.759** 26 دال 0.530** 16 دال 0.442** 6
 دال 0.855** 27 دال 0.513** 17 دال 0.616** 7
 دال 0.741** 28 دال 0.721** 18 دال 0.633** 8
     دال 0.630** 19 دال 0.368** 9

    دال 0.574** 20 دال 0.750** 10

  0,01)**( دال عند مستوى داللة   
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معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الذي ينتمي جميع يالحظ من الجدول السابق أن    
مما يشير إلى وجود تجانس داخمي لبنود مقياس  (0.01)إليو ىذا البند دالة عند مستوى داللة 

 الصورة الوالدية )صورة األم( ، وأن البنود تقيس لما وضعت لقياسو.
 الكمية الدرجة مع الصورة الوالديةمقياس  بنود من بند كل درجة بين االرتباط معامالت إيجاد .ج 

 (. 12) الجدول في موّضح ىو كما ككل، لممقياس
 .ودرجته الكمية مقياس الصورة الوالدية( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود 12جدول)  

 صورة األماالرتباط ل تمعامال صورة األباالرتباط ل تمعامال
 القرار معامل ارتباط  البند القرار معامل ارتباط  البند 

 دال 0.615** 1 دال 0.702** 1

 دال 0.620** 2 دال 0.656** 2

 دال 0.637** 3 دال 0.637** 3

 دال 0.582** 4 دال 0.554** 4

 دال 0.625** 5 دال 0.692** 5

 دال 0.322* 6 دال 0.401** 6

 دال 0.563** 7 دال 0.591** 7

 دال 0.446** 8 دال 0.504** 8

 دال 0.359* 9 دال 0.432** 9

 دال 0.596** 10 دال 0.712** 10

 دال 0.483** 11 دال 0.455** 11

 دال 0.694** 12 دال 0.572** 12

 دال 0.570 ** 13 دال 0.523** 13

 دال 0.592** 14 دال 0.612** 14

 دال 0.440** 15 دال 0.590** 15

 دال 0.459** 16 دال 0.568** 16

 دال 0.333** 17 دال 0.479** 17

 دال 0.525** 18 دال 0.643** 18

 دال 0.397** 19 دال 0.559** 19

 دال 0.325** 20 دال 0.493** 20

 دال 0.562** 21 دال 0.670** 21

 دال 0.715** 22 دال 0.779** 22

 دال 0.619** 23 دال 0.722** 23

 دال 0.690** 24 دال 0.735** 24

 دال 0.561** 25 دال 0.632** 25

 دال 0.691** 26 دال 0.694** 26

 دال 0.686** 27 دال 0.638** 27

 دال 0.714** 28 دال 0.759** 28

   0,05)*( دال عند مستوى داللة  – 0,01)**( دال عند مستوى داللة     

مع  مقياس الصورة الوالديةوجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود  (12)يتبين من الجدول    
مما يشير إلى  .(0.01) عند مستوى داللة الكمية وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً  تودرج
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أيضًا ، وىذا يدل تقيس ما وضعت لقياسو ب/ األم()صورة األ مقياس الصورة الوالديةبنود أن 
  .قيس التكوين الفرضي الذي وضع ألجموي وأنعمى 

  الطرفية(:الصدق التمييزي )المجموعات  -3
تم حساب صدق المجموعات الطرفية من خالل ترتيب بيانات أفراد العينة االستطالعية    

ىاتين  يمنيا، وبعدىا حسبت متوسط%( 25) وأدنى منيا%( 25)تنازليًا، ثم أخذت أعمى 
لبيان داللة الفروق  (T.Test) استخدم اختباربعد ذلك تم ، و ةيما المعيارياتالمجموعتين وانحراف

 )صورة االب( لمقياس الصورة الوالديةالمجموعتين عمى الدرجة الكمية درجات  اتبين متوسط
 والجدول اآلتي يبين النتائج التي تم التوصل إلييا.الفرعية  ومجاالتو

الفئة العميا والفئة الدنيا لدرجات أفراد عينة الدراسة داللة الفروق بين لحساب ( T.Test) اختبار نتائج  (13) جدول

 (.صورة األب)عمى مقياس الصورة والوالدية االستطالعية 
مقياس الصورة 

 N الفئة الوالدية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

درجة 
T.Test 

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

االهتوبم والتعبطف 

 الوالذي

 1.175 12.66 15 الذنيبالفئت 
 دال 0.000 14.807 28

 2.099 21.86 15 الفئت العليب

 التسبهح الوالذي
 1.242 7.60 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 12.038 28
 1.3345 13.26 15 الفئت العليب

 الثقت الوالذيت
 0.639 6.46 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 8.731 28
 2.491 12.26 15 الفئت العليب

 الصورة األكبديويت
 0.883 4.73 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 14.905 28
 1.242 10.60 15 الفئت العليب

 الصورة الوتنبقضت
 1.407 5.13 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 8.749 28
 1.552 9.86 15 الفئت العليب

 2.323 36.60 15 الفئت الذنيب الدرجة الكمية
 دال 0.000 31.467 28

 3.067 67.86 15 الفئت العليب

درجات ومتوسطات  الفئة العميابين متوسطات درجات فروق وجود  (13) يتبين من الجدول   
 )صورة األب( لمقياس الصورة الوالديةعمى الدرجة الكمية  فراد العينة االستطالعيةأل الفئة الدنيا

في ككل و  لمقياس الصورة الوالديةلمدرجة الكمية  االحتمالية قيمةال، حيث كانت الفرعية مجاالتوو 
( 0.05) وىي أقل من مستوى الداللة االفتراضي ليا .(0.000)الفرعية  ومجاالتكل مجال من 

 مجاالتووفي ككل  المقياسعمى االستطالعية يشير إلى وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة وىذ 
من  ليا أكبر ةالحسابي اتألن المتوسط العميافئة درجات الالفروق كانت لصالح الفرعية وىذه 
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بالصدق  مقياس الصورة الوالدية )صورة األب(وىذا يدل عمى تمتع الفئة الدنيا درجات  اتمتوسط
 .االستطالعية بين أفراد عينة الدراسة ةالتمييزيالقدرة  المقياسمتمك يأي بداللة الفروق الطرفية 

الفئة العميا والفئة الدنيا لدرجات أفراد عينة الدراسة داللة الفروق بين لحساب ( T.Test) اختبار نتائج  (14) جدول

 (مصورة األ)عمى مقياس الصورة والوالدية 
مقياس الصورة 

 N الفئة الوالدية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

درجة 
T.Test 

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

االهتوبم والتعبطف 

 الوالذي

 2.581 15.33 15 الفئت الذنيب
 دال 0.000 7.603 28

 2.099 21.86 15 الفئت العليب

 التسبهح الوالذي
 1.597 8.46 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 8.931 28
 1.334 13.27 15 الفئت العليب

 الثقت الوالذيت

 

 2.225 8.66 15 الفئت الذنيب
 دال 0.000 4.173 28

 2.491 12.26 15 الفئت العليب

 الصورة األكبديويت
 1.780 6.20 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 7.849 28
 1.245 10.60 15 الفئت العليب

 الصورة الوتنبقضت

 

 1.709 5.93 15 الفئت الذنيب
 دال 0.000 6.596 28

 1.552 9.86 15 الفئت العليب

 الكليتالذرجت 
 8.060 44.60 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 10.448 28
 3.067 67.86 15 الفئت العليب

وجود فروق بين متوسطات درجات الفئة العميا ومتوسطات درجات  (14) يتبين من الجدول    
 )صورة األم( الفئة الدنيا ألفراد العينة االستطالعية عمى الدرجة الكمية لمقياس الصورة الوالدية

ككل وفي  لمقياس الصورة الوالديةومجاالتو الفرعية، حيث كانت القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية 
( 0.05(. وىي أقل من مستوى الداللة االفتراضي ليا )0.000كل مجال من مجاالتو الفرعية )

كل وفي مجاالتو وىذ يشير إلى وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة االستطالعية عمى المقياس ك
الفرعية وىذه الفروق كانت لصالح درجات الفئة العميا ألن المتوسطات الحسابية ليا أكبر من 

( بالصدق ممتوسطات درجات الفئة الدنيا وىذا يدل عمى تمتع مقياس الصورة الوالدية )صورة األ
 الدراسة االستطالعية. بداللة الفروق الطرفية أي يمتمك المقياس القدرة التمييزية بين أفراد عينة

 :)صورة األب/ األم( مقياس الصورة الوالدية دراسة ثبات - ث
 عمى النحو اآلتي: بطريقتين مقياس الصورة الوالدية )صورة األب/ األم( تم دراسة ثبات    
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باستخدام تم حساب معامل االتساق الداخمي : ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ -1
عمى مقياس الصورة الوالدية )صورة  االستطالعية نفسيالعينة لدرجات ا كرونباخمعادلة ألفا 
 .بيذه الطريقة نتائج معامالت الثبات يوضح( 14/15) ينالجدولو . األب/األم(

لمقياس الصورة  اإلعادة بطريقة الثبات معامل باستخراج الباحثة قامت: باإلعادة الثبات -2
 المقياس تطبيق إعادة خالل من نفسيا االستطالعية العينة عمى )صورة األب واألم( الوالدية
 بين الواقعة الفترة في وذلك األول التطبيق من أسبوعين مضي بعد عمييا الثانية لممرة

 معامل حساب طريق عن اإلعادة بطريقة الثبات معامل استخراج وجرى. (25/12/2014)
 .  (15/16) الجدول في كما والثاني األول التطبيق بين االرتباط
  لمقياس الصورة الوالدية)صورة األب(.وثبات اإلعادة ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ 15) الجدول

 عذد البنود هقيبس الصورة الوالذيت
 صورة األة

 ثببث االعبدة ألفب كرونببخ

 0.742** 0.790 9 االهتوبم والتعبطف الوالذي

 0.776** 0.642 5 التسبهح الوالذي

 0.685** 0.768 6 الوالذيتالثقت 

 0.706** 0.859 4 الصورة األكبديويت

 0.732** 0.808 4 الصورة الوتنبقضت

 0.901**  0.937 28 الذرجت الكليت

مقياس لبنود االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ  تأن معامال (15)يتضح من الجدول    
 – 0.642) بينالفرعية مجاالتو عمى و  ككل لمقياسعمى اتراوحت  )صورة األب( الصورة الوالدية

بثبات االعادة الدراسة الحالية، أما فيما ألغراض  مناسبةو  ةمرتفعثبات  تمعامال يوى( 0.937
ثبات  تمعامالأيضًا  يوى (0.901-0.685بين )بيذه الطريقة فقد تراوحت معامالت الثبات 

   .الدراسة الحاليةألغراض  مناسبةو  مرتفعة
 (. ملمقياس الصورة الوالدية)صورة األوثبات اإلعادة ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ 16) الجدول

 عذد البنود هقيبس الصورة الوالذيت
 صورة األم

 ثببث االعبدة ألفب كرونببخ

 0.883** 0.750 9 االهتوبم والتعبطف الوالذي

 0.681** 0.692 5 التسبهح الوالذي

 0.717** 0.671 6 الثقت الوالذيت

 0.755** 0.803 4 الصورة األكبديويت

 0.699** 0.785 4 الصورة الوتنبقضت

 0.872** 0.916 28 الذرجت الكليت
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لبنود مقياس االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ  تأن معامال (16)يتضح من الجدول    
 – 0.671)الصورة الوالدية )صورة األم( تراوحت عمى المقياس ككل وعمى مجاالتو الفرعية بين 

الدراسة الحالية، أما فيما بثبات االعادة ألغراض  مناسبةو  مرتفعةثبات  تمعامال يوى( 0.916
ثبات  تمعامالأيضًا  يوى (0.872-0.681)فقد تراوحت معامالت الثبات بيذه الطريقة بين 

   الدراسة الحالية.ألغراض  مناسبةو  مرتفعة
تصف بدرجة جيد من ي ب/األم()صورة األ مقياس الصورة الوالديةويتضح مما سبق أن    

  .ةالحالي دراسةلمالصدق والثبات تجعمو صالحًا لالستخدام كأداة 
 :   درجاته تصحيحوكيفية  لمقياس الصورة الوالديةالصورة النهائية  -ج
بندًا، موزعة عمى ( 28) منبصورتو النيائية  مقياس الصورة الوالدية )صورة األب واألم(تكون    

)الممحق  موافق/موافق إلى حد ما/ غير موافق() ثالثية لكل صورة وبدائل اجابة  مجاالت خمس
( درجات، في حال 3) البديل موافق عمىفي حال اختياره  الطالب المتفوقحيث يعطى ، (4رقم

 درجات( 1) البديل غير موافق( درجتان، وفي حال اختياره 2) البديل موافق إلى حد مااختياره 
وبالتالي فأن أعمى درجة ممكن أن  .وذلك بالنسبة لمبنود اإليجابية والعكس صحيح لمبنود السمبية

( 84= 3×28)ىي  المقياسفي حال إجابتو عمى جميع بنود  الطالب المتفوقيحصل عمييا 
وأدنى  ،)األب/ األم( تجاه والديو الطالب المتفوقصورة إيجابية لدى وىي تشير إلى وجود  درجة،

 ىي المقياسفي حال إجابتو عمى جميع بنود  الطالب المتفوقدرجة ممكن أن يحصل عمييا 
 صورة سمبية لدى الطالب المتفوق تجاه والديووجود ( درجة، وىي تشير إلى 28= 1×28)

  .)األب/ األم(
 مقياس الكمالية: .2
باالطالع عمى عدة قامت الباحثة  لتحديد مستوى النزعة الكمالية لدى أفراد عينة الدراسة    

 المقاييس:ىذه بقياس النزعة الكمالية لدى الطمبة ومن أىم  تمقياس أىتم
 . (Frost et al., 1990) وآخرون لفورستمقياس الكمالية  -
 .(2005)فايد  يلحسين عمالكمالية مقياس  -
 (.2009مقياس الكمالية ألشرف محمد عطية ) -
 وغيرىا من المقاييس. .(Jean M. 2010) مقياس الكمالية لجين -
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 (Frost et al., 1990)فروست وآخرونلالباحثة باختيار مقياس الكمالية قامت بعد ذلك     
  لألسباب اآلتية:

 أكثر المقاييس المستخدمة في قياس النزعة الكمالية وأقدميا. يعتبر ىذا المقياس من -
من  اشتقتالعربية منيا أو االجنبية كانت معظم المقاييس التي صممت لقياس الكمالية سواء  -

 ىذه المقياس.
 تميزه بخصائص سيكومترية عالية. -
 إمكانية استخدامو لمدى واسع من الفئات العمرية. -
 حيح درجاتو.سيولة استخدامو وتطبيقو وتص -
من ستة أبعاد وىي  (Frost et al., 1990) يتألف مقياس الكمالية لفورست وآخرون    

النقد الوالدي/الشك في األداء/ /المعايير الشخصية/التوقعات الوالدية)االىتمام الزائد باألخطاء/
 يجاب عمى كل بند من بنود المقياس تبعًا لخمس بدائل وىي إذ  ،( بنداً 35التنظيم( موزعة عمى )و 

 ( 1، وغير موافق بشدة=2، وغير موافق= 3لى حد ما= إ، وموافق 4=ق، ومواف5)موافق بشدة=
وبالتالي كمما حصل الطالب  ،دت عبارات المقياس في االتجاه نحو الكمالية غير السويةوقد أعُ 

عمى درجة مرتفعة عمى عبارات المقياس كمما كان ذلك في اتجاه المزيد من الكمالية غير السوية 
دمج ىذه األبعاد بتعديل ىذا المقياس و  (Stober, 1998) قام ستوبر( 1998) وفي عاملديو. 

 واختصارىا إلى أربع أبعاد وىي عمى النحو اآلتي:
 CMDA    = Concern over Mistakes and Doubts about Actionsالقمق إزاء األخطاء  -
 PEPC =  Criticism Parental Expectation and Parental   التوقعات والنقد الوالدي -
 ORG   =Organizationالتنظيم   -
 PS  =Personal Standards المعايير الشخصية -
عدي االىتمام الزائد باألخطاء والشك في قام بدمج بُ (Stober, 1998) ستوبرإذ نالحظ أن       

التوقعات الوالدية والنقد  عديء.  كما قام بدمج بُ القمق إزاء األخطا واحد وىو عداألداء في بٌ 
عدي التنظيم والمعايير الشخصية . وأبقى عمى بُ التوقعات والنقد الوالديواحد وىو عد الوالدي في بُ 
مقياس الكمالية لفورست وأخرون وبنوده بعد التعديالت والجدول اآلتي يبين أبعاد  .عمى حاليا
 (.3)ممحق رقم (Stober, 1998) .ستوبر التي أجراىا
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  (Stober, 1998) .ستوبر التي أجراىا تعديلاللفورست بعد الكمالية ( مقياس 17الجدول )  
 أرقام البنود                    عدد البنود   المقياس وأبعاده          

 CMDA   13 9-10-13-14-17-18-21-23-25-28-32-33-35القمق إزاء األخطاء 
 PEPC 9 1-3-5-11-15-20-22-26-35 التوقعات والنقد الوالدي  

 ORG 6 2-7-8-27-29-31التنظيم  
 PS 7 4-6-12-16-19-24-30المعايير الشخصية 

صدق  درس إذ ،بدراسة الخصائص السيكومترية ليذه المقياس(Stober, 1998) ستوبروقام     
لبنود  عرضو عمى مجموعة محكمين، كما درس صدق االتساق الداخميالمحتوى من خالل 
 بينتراوح إذ  المقياس عاليةوبنود االرتباطات عمى مجاالت جميع وكانت  ومجاالت المقياس

لفا كرونباخ أس ثبات المقياس بطريقة كما در وكانت جميعيا دالة إحصائيًا،  (،0897 -0.647)
القمق عمى التوالي؛  والدرجة الكمية معامالت الثبات بيذه الطريقة عمى مجاالت المقياس وبمغت

المعايير و  (0.88) =التنظيمو  (0.82)التوقعات والنقد الوالدي= ( و 0.90)= إزاء األخطاء
 (.0.90)وعمى الدرجة الكمية=  (0.70) =الشخصية

  ستوبرالمعدل من قبل  (Frost et al., 1990) لفورست وآخرونالستخدام مقياس الكمالية و     
(Stober, 1998) كان في المجتمع السوري  الكمالية لدى الطمبة المتفوقين في تحديد مستوى

البد من إدخال تعديالت عميو ليناسب البيئة الجديدة، ولتحقيق ىذه األىداف تم إتباع اإلجراءات 
 :اآلتية

في التعرف  ةالمرشد الرئيس لمباحث كونوبصورتو اإلنكميزية دليمو المقياس و االطالع عمى  .1
 .هعمى إجراءات تطبيق المقياس وكيفية تصحيح بنود

ترجمة بنود المقياس إلى المغة العربية وعرضيا عمى مجموعة من األساتذة واالختصاصيين  .2
من االختصاصيين النفسيين والتربويين ممن تتوافر  عددٍ عمى ميزية والمغة العربية و جبالمغة االن

توافق الترجمة وانسجاميا مع فييم شروط إتقان المغة اإلنجميزية، وذلك لمتأكد من مدى 
الترجمة ومناسبة البنود بالمغة العربية لما سالمة  لتأكد منوا األصل األجنبي الذي ُنقمت عنو،

فيما إذا كانت التعديالت المدخمة في البنود المترجمة يقيسو المقياس بمغتو األصمية، ومعرفة 
  .ة لمبيئة السوريةالئمم األصميةعن الصورة 
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ُعدلت البنود ثم عرضت عمى مجموعة من األساتذة المختصين في القياس والتقويم النفسي  .3
 وعمم النفس، وذلك لمتأكد من مدى مناسبة البنود ووضوحيا ودقتيا واإلرشاد النفسيوالتربوي 

دخال التعديالت الضرورية عمى البنود إذا  وسيولة فيميا، والتأكد من وضوح التعميمات، وا 
يبين أسماء االختصاصيين النفسيين والتربويين  (1)رقم الممحق و تطمب األمر ذلك، 

 .الذين قاموا بتحكيم المقياس ميزية والمغة العربيةجواالختصاصيين بالمغة االن
إعادة صياغة بعض البنود بالمغة العربية  تتعميمات المقياس، وتمتبين بعد التحكيم وضوح  .4

دخال التعديالت عمى بعض البنود التي كانت جبما يتالءم مع ما يقابميا بالمغة االن ميزية، وا 
 السورية، وتصحيح األخطاء اإلمالئية والمطبعية في النسخة الدراسةغير مناسبة ألفراد عينة 

لصورة المعدلة لممقياس مرة ثانية عمى األساتذة االختصاصيين لمبنود، وبعد ذلك تم عرض ا
 بالمغة العربية لمتأكد من سالمة البنود الُمعدلة وصياغتيا لغويًا.

بمغ عدد أفرادىا  ،بتطبيق المقياس بصورتو المعدلة عمى عينة استطالعية أولية ةالباحث تقام .5
كان و لمدراسة األساسية العينة  وغير الصدق والثباتعينة  وىي غير، طالبًا وطالبة (15)

وىدفت الدراسة  ،ذاتياالدراسة األساسية خصائص عينة  االستطالعية العينةألفراد ىذه 
 االستطالعية إلى التأكد من:

 وضوح التعميمات. .1
 متيا.ءوتقصي البدائل المحتممة ومدى مال وضوح البنود وسيولة فيميا، .2
أثناء تطبيق المقياس، ومحاولة تالفييا عند  معرفة أىم الصعوبات التي يمكن أن تنشأ .3

 عمى العينة األساسية إلعطاء نتائج أكثر دقة. التطبيق
 التخمص من األخطاء المطبعية والمغوية إن وجدت. .4

 :اآلتيةإلى النتائج  ةالباحث تتوصم األولية ونتيجة لإلجراءات السابقة ولمدراسة االستطالعية
 وضوح التعميمات. .1
 األخطاء المطبعية والمغوية التي ظيرت. تصحيح .2
تعديل صياغة بعض البنود، حيث ُعدلت البنود التي ال تناسب طبيعتيا أو محتواىا البيئة  .3

 عدلت صياغة البنود دون التأثير في معناىا. إذالسورية، 
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ءت وفيما يمي عرض لمتعديالت التي جاءت نتيجة آلراء لجنة التحكيم، والتعديالت التي جا      
ونتائج الدراسة االستطالعية، والتعديالت كانت عمى الشكل  التوفيق بين آراء لجنة التحكيم نتيجة
 :اآلتي

 األولية نتيجة التحكيم والدراسة االستطالعيةفورست للكمبلية مقياس التعديالت التي طرأت عمى  (08)الجدول 

 التعديالت البنود األصمية
 األول:  المجال

I should be upset If I make a mistake 
 .الخطأإذا ارتكبت  أنزعج

 أشعر بالغضب إذا ارتكبت أي خطأ.

I hate being less than the best at 

things. 

 .كل شيءفي  األقلأكره أن أكون 

أكره أن أكون أقل من المتميز في أي 
 شيء.

It takes me a long time to do 

something “right”. 

 قيامي باألشياء بشكل جيد يأخذ مني وقت طويل 

احتاج وقت طويل ألقوم باألشياء بشكل 
 صحيح.

 الثاني: المجال
Only outstanding performance is good 

enough in my family. 

  .أسرتي في الكافيىو الشيء  العالياألداء 

األداء المتميز ىو الشيء الجيد الوحيد في 
 أسرتي.

I never felt like I could meet my 

parents’ expectations. 

 .والداي توقعاتال يمكنني تحقيق 

نو ال يمكنني تحقيق طموحات أأشعر 
 والداي.

  :لثالثا المجال
Neatness is very important to me. 

 .بالنسبة لي جداً  ىام عمى النظافة الحرص

 الحرص والترتيب ميم جدًا بالنسبة لي.

 الرابع:  المجال
It is important to me that I be 

thoroughly competent in  everything I 

do 

في كل شيء  تماماً كاماًل ن أكون األىمية أمن 
 .أفعمو

ن أكون مثاليًا ودقيقًا أمن الميم بالنسبة لي 
 في كل شيء أقوم بو.

التحكيم، والتعديالت التي جاءت التي جاءت نتيجة آلراء لجنة األخذ بكامل التعديالت  بعدو    
لم يطرأ عمى المقياس أي  ،ونتائج الدراسة االستطالعية التوفيق بين آراء لجنة التحكيم نتيجة
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فقط عدلت صياغة بعض البنود لتناسب البيئة  ، بند من بنوده أيتعديل جوىري ولم يتم حذف 
طالبًا وطالبة ( 60) منعمى عينة استطالعية مكونة مقياس ال بتطبيقثم قامت الباحثة . السورية

فس العينة االستطالعية التي طبق نو ) األساسية الدراسة، وىي غير عينة من الطمبة المتفوقين
 ةالواقعلممتفوقين من ثانوية الباسل  بشكل عرضي، اختيرت عمييا مقياس الصورة الوالدية(

من الدراسة الرئيس وكان اليدف  (.10/12/2014)بــــــفي الفترة الواقعة  بمنطقة القنوات التعميمية
أفراد العينة تفريغ بيانات  إذ تم. إحصائياً  استكمال دراسة صدق وثبات المقياساالستطالعية 
تمت دراسة صدق االتساق الداخمي والصدق و (، spssعمى البرنامج االحصائي ) االستطالعية

   عمى النحو اآلتي: (Frost et al., 1990)لفروست وآخرون لمقياس الكمالية التمييزي 
 صدق االتساق الداخمي )صدق التكوين الفرضي(: .1
من خالل القيام بصورتو السورية  الكماليةلمقياس  االتساق الداخميتم حساب صدق    

 باإلجراءات اآلتية:
والمجاالت األخرى وكذلك  الكماليةمعامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس  إيجادأ. 

ودرجتو الكمية. والجدولين اآلتيين يوضحان  مقياس الكماليةمعامالت االرتباط بين مجاالت إيجاد 
  .ودرجتو الكمية مقياس الكماليةنتائج معامالت االرتباط بين مجاالت 

والمجاالت األخرى وبين  الكمالية( معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس 19جدول )
 مجاالت المقياس ودرجته الكمية 

هقيبس الصورة 

 الوالذيت

القلق إزاء 

 األخطبء

التوقعبث والنقذ 

 الوالذي

الوعبيير  التنظين

 الشخصيت

الذرجت 

 الكليت

 0.847** 0.696** 0.552** 0.624** 1 القلق إزاء األخطبء

التوقعبث والنقذ 

 الوالذي
 1 **0.912 **0.844 **0.923 

 0.892** 0.871** 1   التنظين

 0.927** 1     الوعبيير الشخصيت

مجاالت المقياس )مع بعضيا معامالت االرتباط بين جميع أن  (19)يالحظ من الجدول    
كانت دالة إحصائيًا بصورتو السورية  الكماليةلمقياس الدرجة الكمية وبين المجاالت و  البعض(

مرتبطة مرتبطة مع بعضيا البعض و  المجاالتمما يشير إلى أن ىذه  (0.01)عند مستوى داللة 
أي تقيس التكوين الفرضي الذي وضعت ، وأنيا تقيس ما وضعت لقياسومع الدرجة الكمية، أيضًا 
 بصورتو السورية. لفروستالكمالية لمقياس  البنيوي صدقاليؤكد  وىذا ألجمو
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وآخرون لفروست  الكماليةإيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياس ب. 
(Frost et al., 1990)   مع الدرجة الكمية لممجال الذي ينتمي إليو البند نفسو بصورتو السورية

 يبين النتائج التي تم التوصل إلييا.  (20) لوالجدو 
الذي  لممجالمع الدرجة الكمية  الكماليةمقياس ( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود 20جدول )

 كل بند ينتمي إليه 
 القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند القرار االرتباط رقم البند

 دال 0.657** 25 دال 0.543** 13 دال 0.654** 1

 دال 0.798** 26 دال 0.498** 14 دال 0.381** 2
 دال 0.637** 27 دال 0.662** 15 دال 0.460** 3
 دال 0.770** 28 دال 0.489** 16 دال 0.635** 4
 دال 0.601** 29 دال 0.681** 17 دال 0.605** 5
 دال 0.664** 30 دال 0.540** 18 دال 0.417** 6
 دال 0.633**  31 دال 0.526** 19 دال 0.619** 7
 دال 0.781** 32 دال 0.476** 20 دال 0.644** 8
 دال  0.639** 33 دال 0.781** 21 دال 0.668** 9
 دال 0.768** 34 دال 0.747** 22 دال 0.591** 10
 دال 0.712** 35 دال 0.512** 23 دال 0.534** 11
    دال 0.647** 24 دال 0.672** 12

   0,01)**( دال عند مستوى داللة        
معامالت االرتباط بين درجة كل بند والمجال الذي جميع يالحظ من الجدول السابق أن        

مما يشير إلى وجود تجانس داخمي لبنود  (0.01)ينتمي إليو ىذا البند دالة عند مستوى داللة 
، وأن البنود تقيس لما بصورتو السورية (Frost et al., 1990)وآخرون ست رو الكمالية لفمقياس 
  لقياسو.وضعت 

 الكمية الدرجة مع الكماليةمقياس  بنود من بند كل درجة بين االرتباط معامالت إيجادج. 
 (. 21) الجدول في موّضح ىو كما ككل، لممقياس

 .ودرجته الكمية الكماليةمقياس ( معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود 21جدول)
 القرار رتباط اال معامل  البند القرار رتباط اال معامل  البند 

 دال 0.419** 19 دال 0.613** 1

 دال 0.493** 20 دال 0.413** 2

 دال 0.724** 21 دال 0.424** 3

 دال 0.763** 22 دال 0.538** 4

 دال 0.398** 23 دال 0.606** 5

 دال 0.628** 24 دال 0.414** 6

 دال 0.633** 25 دال 0.569** 7

 دال 0.647** 26 دال 0.570** 8

 دال 0.601** 27 دال 0.524** 9
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 دال 0.681** 28 دال 0.459** 10

 دال 0.568** 29 دال 0.368** 11

 دال 0.622** 30 دال 0.375** 12

 دال 0.579**  31 دال 0.389** 13

 دال 0.736** 32 دال 0.458** 14

 دال 0.614** 33 دال 0.606** 15

 دال 0.622** 34 دال 0.365** 16

 دال 0.708** 35 دال 0.626** 17

    2 دال 0.523** 18

   0,01)**( دال عند مستوى داللة     

الكمالية بصورتو مقياس وجود ارتباط بين درجة كل بند من بنود  (21)يتبين من الجدول    
مما  (.0.01)عند مستوى داللة  الكمية وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائياً  تومع درج السورية

أيضًا ، وىذا يدل تقيس ما وضعت لقياسوالكمالية بصورتو السورية مقياس بنود يشير إلى أن 
  .أنو يقيس التكوين الفرضي الذي وضع ألجموعمى 

  الصدق التمييزي )المجموعات الطرفية(: -2
تم حساب صدق المجموعات الطرفية من خالل ترتيب بيانات أفراد العينة االستطالعية    

منيا، وبعدىا حسبت متوسطي ىاتين %( 25) وأدنى منيا%( 25)تنازليًا، ثم أخذت أعمى 
لبيان داللة الفروق  (T.Test)المجموعتين وانحرافاتيما المعيارية، وبعد ذلك تم استخدم اختبار 

الكمالية لفورست وآخرون بصورتو درجات المجموعتين عمى الدرجة الكمية لمقياس  بين متوسطات
 ومجاالتو الفرعية والجدول اآلتي يبين النتائج التي تم التوصل إلييا. السورية
الفئة العميا والفئة الدنيا لدرجات أفراد عينة الدراسة داللة الفروق بين لحساب ( T.Test) اختبار نتائج  (22) جدول

 الكمالية االستطالعية عمى مقياس 

 N الفئة الكماليةمقياس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

درجة 
T.Test 

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

 القلق إزاء األخطبء
 2.685 17.26 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 8.596 28
 8.916 37.93 15 الفئت العليب

التوقعبث والنقذ 

 الوالذي

 2.520 10.93 15 الفئت الذنيب
 دال 0.000 10.287 28

 6.128 28.53 15 الفئت العليب

 التنظين
 1.183 8.60 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 10.297 28
 4.355 20.60 15 الفئت العليب

 الوعبيير الشخصيت
 1.457 11.13 15 الفئت الذنيب

 دال 0.000 8.494 28
 4.735 22.00 15 الفئت العليب

 3.594 47.93 15 الفئت الذنيب الدرجة الكمية
 دال 0.000 12.755 28

 18.210 109.06 15 الفئت العليب
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وجود فروق بين متوسطات درجات الفئة العميا ومتوسطات درجات  (22) يتبين من الجدول   
 الكمالية بصورتو السوريةالفئة الدنيا ألفراد العينة االستطالعية عمى الدرجة الكمية لمقياس 

ككل وفي كل  الكماليةلمقياس ومجاالتو الفرعية، حيث كانت القيمة االحتمالية لمدرجة الكمية 
 ا( وىذ0.05(. وىي أقل من مستوى الداللة االفتراضي ليا )0.000مجال من مجاالتو الفرعية )

يشير إلى وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة االستطالعية عمى المقياس ككل وفي مجاالتو 
الفرعية وىذه الفروق كانت لصالح درجات الفئة العميا ألن المتوسطات الحسابية ليا أكبر من 

بالصدق ا يدل عمى تمتع مقياس الكمالية بصورتو السورية يا وىذمتوسطات درجات الفئة الدن
 بداللة الفروق الطرفية أي يمتمك المقياس القدرة التمييزية بين أفراد عينة الدراسة االستطالعية.

بصورته  (Frost et al., 1990)لفروست وآخرون  الكماليةدراسة ثبات مقياس كما تمت    
  :بطريقتين عمى النحو اآلتي السورية

تم حساب معامل االتساق الداخمي باستخدام : ثبات االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ. 1
. الكمالية بصورتو السوريةمعادلة ألفا كرونباخ لدرجات العينة االستطالعية نفسيا عمى مقياس 

 ( يوضح نتائج معامالت الثبات بيذه الطريقة.23والجدول )
 عمىالكمالية لمقياس  اإلعادة بطريقة الثبات معامل باستخراج الباحثة قامت: باإلعادة الثبات. 2

 مضي بعد عمييا الثانية لممرة تطبيق المقياس إعادة خالل من نفسيا االستطالعية العينة
 استخراج وجرى. (25/12/2014) بين الواقعة الفترة في وذلك األول التطبيق من أسبوعين
 كما والثاني األول التطبيق بين االرتباط معامل حساب طريق عن اإلعادة بطريقة الثبات معامل

 (.  23)الجدول  في
 الكمالية لفروست وآخرون لمقياس وثبات اإلعادة ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ 23) الجدول

 ثبات االعادة ألفا كرونباخ عدد البنود مقياس الكمالية

 0.826** 0.829 13 القمق إزاء األخطاء

 0.799** 0.782 9 التوقعات والنقد الوالدي

 0.718** 0.755 6 التنظيم

 0.740** 0.811 7 المعايير الشخصية

 0.934** 0.931 35 الدرجة الكمية
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لبنود مقياس االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ  تأن معامال (23)يتضح من الجدول    
تراوحت عمى المقياس ككل  صورتو السوريةب (Frost et al., 1990)لفروست وآخرون الكمالية 

ألغراض  مناسبةو  مرتفعةثبات  تمعامال يوى( 0.931-0.755)وعمى مجاالتو الفرعية بين 
-0.718الدراسة الحالية، أما فيما بثبات االعادة فقد تراوحت معامالت الثبات بيذه الطريقة بين )

    الدراسة الحالية.ألغراض  مناسبةو  مرتفعةثبات  تمعامالأيضًا  يوى (0.934
بصورتو  (Frost et al., 1990) الكمالية لفروست وآخرون مقياس ويتضح مما سبق أن      

في المقياس ومتوافقة مع نتائج صدق وثبات  تصف بدرجة جيد من الصدق والثباتي السورية
  .ةالحالي لمدراسةجعمو صالحًا لالستخدام كأداة ياألصمية وىذا  توصور 

    : درجاته تصحيحوكيفية  الكمالية بصورته السوريةالصورة النهائية لمقياس 
 أربع( بندًا، موزعة عمى 35من ) السوريةبصورتو  الكمالية لفروست وآخرونتكون مقياس    

، وغير 3لى حد ما= إ، وموافق 4=ق، ومواف5)موافق بشدة= خماسيةجابة إمجاالت وبدائل 
، والجدول اآلتي يبين توزع بنود مقياس (2)الممحق رقم( 1، وغير موافق بشدة=2موافق= 
  عمى المجاالت التي تكونت منيا:  الكمالية
 بعد التعريب Frost et al., 1990)) مقياس الكمالية لفروست وآخرون( 24جدول )   

 أرقام البنود عدد البنود مجاالت المقياس
 13-1 13 القلق إزاء األخطبء

 22--14 9 التوقعبث والنقذ الوالذي

 28-23 6 التنظين

 35-29 7 الوعبيير الشخصيت

 35-1                 35 الذرجت الكليت

( درجات، في حال 5عمى ) بشدة حيث يعطى الطالب المتفوق في حال اختياره البديل موافق   
( درجتان، وفي 3موافق إلى حد ما )( درجات، وفي حال اختياره البديل 4موافق )اختياره البديل 

( درجة 1، وفي حال اختياره البديل غير موافق بشدة )( درجات2حال اختياره البديل غير موافق )
ن أعمى درجة إوبالتالي ف وذلك بالنسبة لمبنود اإليجابية والعكس صحيح لمبنود السمبية. واحدة

= 5×35يحصل عمييا الطالب المتفوق في حال إجابتو عمى جميع بنود المقياس ىي )ممكن أن 

( درجة، وأدنى درجة ممكن أن يحصل عمييا الطالب المتفوق في حال إجابتو عمى جميع 175
  .( درجة35= 1×35بنود المقياس ىي )
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 :الذراسةحتليل نتائج الىسائل اإلحصائية املستخذمة يف  -سادساا 
 الدراسةوفي تحميل نتائج أسئمة  الدراسة اةاعتمدت الباحثة في الدراسة السيكومترية ألد     

كما استخدمت األساليب والطرائق االحصائية (، Spssعمى البرنامج الحاسوبي ) اوفرضياتي
 الدراسة مقاييستوزع درجات أفراد عينة الدراسة عمى  المعممية )البارومترية( بعدما تأكدت من أن

 حيث استخدمت الباحثة ما يمي:. تقع ضمن التوزع الطبيعي
 معامل االرتباط بيرسون. -
 .معادلة ألفا كرونباخ  -
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.التكرارات و  -
  .الثنائية الدراسةلمعرفة داللة الفروق بين متغيرات  (T- testختبار ت ستودنت )إ -
 عن طريق الرسوم البيانية. الدراسةلتوضيح نتائج  (Excel)البرنامج  -
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 وتفسريهانتائج الدراسة 

 وتفسريها فرضيات الدراسةنتائج  -أولا 
 وتفسيرها. الفرضية األولىنتائج .1
 وتفسيرها. الفرضية الثانيةنتائج .2
 ا.وتفسيره الفرضية الثالثةنتائج .3
 .وتفسيرها الفرضية الرابعةنتائج .4
 .وتفسيرها الفرضية الخامسة نتائج.5
 .وتفسيرها سادسةال الفرضية نتائج.6
 .وتفسيرها سابعةال الفرضية نتائج.7
 نتائج الفرضية الثامنة وتفسيرها..8

 خالصة نتائج الدراسة. -ثانياا 
 مقرتحات الدراسة. -ثالثاا 
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الدراسة ثـ مناقشتها وتفسيرها  لفرضياتيتناوؿ الفصؿ الخامس لمدراسة المعالجة اإلحصائية      
في ضوء الواقع الميداني لمدراسة الحالية وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، كما يتضمف هذا 

العالقة بيف تحديد في مجاؿ  التي يمكف أف تغني البحث المقترحاتالفصؿ تقديـ مجموعة مف 
لنتائج مفصؿ وفي ما يمي عرض  .الصورة الوالدية والنزعة الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف

  .هااتوتفسير الدراسة  فرضيات

  وتفسيرها: الدراسة فرضياتنتائج  –أولً 
توجااااد  ذاااااة  ات دللااااة الصااااائية بااااين الصااااورة  نتااااائج الفرضااااية األولااااى وتفساااايرها:. 1

 .الطمبة المتفواينية والنز ة الكمالية لدى الوالد
تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات األولى مف أجؿ التأكد مف صحة الفرضية      

وكانت النتائج عمى  ،هـ عمى مقياس النزعة الكماليةودرجات الصورة الوالديةالطمبة عمى مقياس 
 الشكؿ اآلتي:

الصورة  ي مى مقياس الدراسةون بين درجات الطمبة المتفواين دراسيًا أفراد  ينة معامل ارتباط بيرس نتائج( 52) جدول
 .والنز ة الكمالية ، األم(الوالدية )األب

مقياس الصورة 
صورة الوالدية )
 (األب

 مقياس النز ة الكمالية

القمؽ إزاء  
 األخطاء

التوقعات والنقد 
 التنظيـ الوالدي

المعايير 
 الشخصية

الدرجة 
 الكمية

 الدرجة الكمية
 74007** 0..74** 742.0** 742.0** 742.0** االرتباط

 74777 74777 74777 74777 74777 الداللة

 داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ القرار
مقياس الصورة  

الوالدية )صورة 
 األم(

 مقياس النز ة الكمالية

 
القمؽ إزاء 
 األخطاء

التوقعات والنقد 
 الوالدي

 التنظيـ
المعايير 

 شخصيةال
الدرجة 
 الكمية

 الدرجة الكمية 
 0..74** 74002** 74.00** 74570** .7450** االرتباط

 74777 74777 74777 74777 74777 الداللة

 داؿ داؿ داؿ داؿ داؿ القرار
 .(0.0.)( دال  ند مستوى دللة **)

 الصورة الوالديةيف ب إحصائياً وداؿ موجبة ( وجود عالقة ارتباطية 25يتبيف مف الجدوؿ )      
عمى مستوى  الدراسةلدى الطمبة المتفوقيف أفراد عينة الخاصة بصورة األب والنزعة الكمالية 
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وهو داؿ عند مستوى داللة ( 74007**)بمغ معامؿ االرتباط  إذ، الدرجة الكمية لممقياسيف
ة لمقياس عمى مستوى الدرجة الكمي إحصائياً كما يالحظ وجود ارتباط موجب وداؿ  (74704)

ب ومجاالت مقياس الكمالية، إذ بمغت معامالت االرتباط عمى الصورة الوالدية الخاص بصورة األ
 التنظيـ **/742.0=التوقعات والنقد الوالدي **/742.0= القمؽ إزاء األخطاء) التوالي

 (7470)عند مستوى داللة  إحصائياً وجميعها دالة  (**0..74=المعايير الشخصية **/742.0=

بيف الصورة الوالدية  إحصائياً ( وجود عالقة ارتباطية موجبة وداؿ 25يتبيف مف الجدوؿ )كما      
والنزعة الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف أفراد عينة الدراسة عمى مستوى  ـالخاصة بصورة األ

( وهو داؿ عند مستوى داللة 0..74**الدرجة الكمية لممقياسيف، إذ بمغ معامؿ االرتباط )
عمى مستوى الدرجة الكمية لمقياس  إحصائياً كما يالحظ وجود ارتباط موجب وداؿ  (74704)

ومجاالت مقياس الكمالية، إذ بمغت معامالت االرتباط عمى  ـالصورة الوالدية الخاص بصورة األ
 التنظيـ**/74570=التوقعات والنقد الوالدي**/ .7450=القمؽ إزاء األخطاء) التوالي

  (74704)عند مستوى داللة  إحصائياً ( وجميعها دالة **74002=يير الشخصيةالمعا**/74.00=
 ذااااااة  ات دللاااااة الصاااااائية بوجاااااود وهػػػػػذا يجعمنػػػػػا نقبػػػػػؿ الفرضػػػػػية البديمػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػوؿ:     

 ينااااة الطمبااااة المتفااااواين أفااااراد والنز ااااة الكماليااااة لاااادى )األب/ األم( بااااين الصااااورة الوالديااااة 
 الطفػػػؿ حيػػػاة فػػػي الوالػػػديف دور فأ هػػػذل العالقػػػة إلػػػى وجػػػودوتعػػػزو الباحثػػػة   .الدراساااة
 الطفػؿ شخصػية نمػو فػي المسػاعدة العوامػؿ مػف توجيهػ  وحسػف تربيتػ  حيػث مػف المتفػوؽ
 نفسػي صػرح لبنػاء قويػة دعامػة تعػد ووالديػ  الطفػؿ بػيف العالقػة نػوعف ،سػوياً  نمػواً  المتفػوؽ

صػػػػورة هػػػػذل التكػػػػوف  قػػػػد  تتشػػػػكؿ لػػػػدى الطفػػػػؿ صػػػػورة عػػػػف والديػػػػ عالقػػػػةومػػػػف خػػػػالؿ هػػػػذل ال لػػػػ ،
فػػػػػػػي مجػػػػػػػرى حيػػػػػػػاة الطفػػػػػػػؿ وفػػػػػػػي طريقػػػػػػػة تفكيػػػػػػػرل بشػػػػػػػكؿ أو بػػػػػػػأخر إيجابيػػػػػػػة أو سػػػػػػػمبية تػػػػػػػؤثر 

 روميػػػػػاايػػػػػرا وجز نو  (2700ومصػػػػػطفى وأحمػػػػػد ) (2770)الموسػػػػػى  مػػػػػف كػػػػػؿيػػػػػرى لػػػػػذا . وسػػػػػموك 

,2011)  & Jahromia (Naziria  وبيػػؿ( (Bull, 1997 الػػذي األسػػري الجػو فأإلػػى 
 فػػي رئيسػػي سػػبب الوالػػديف بػػيف والسػػعادة واالسػػتقرار طؼوالتعػػا الحػػب سػػماءل تمػػأ

عنصػػرًا  تشػػكؿ لموالػػديف اإليجابيػػةالصػػورة  أف إذ أبنػػائهـ، شخصػػيةل االنفعػػالياالسػػتقرار 
، سػوية بصػورة االجتمػاعي وتكيفػ  النفسػي أمنػ  وتحقيػؽ الطفػؿ حاجػات إشػباع فػي هامػاً 

ذاتػػػػػػ  ل لفػػػػػػي تقػػػػػػدير ومسػػػػػػتوال، و  تػػػػػػ قدرال بالرضػػػػػػا عػػػػػػف أدائػػػػػػ  وفقػػػػػػاً شػػػػػػعورل عػػػػػػاماًل أساسػػػػػػيًا فػػػػػػي و 
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 أداءمسػػػػػتويات  وضػػػػػعو دائػػػػػ  أإلػػػػػى الشػػػػػعور بالسػػػػػعادة عمػػػػػى  بػػػػػدورلوهػػػػػذا يػػػػػدفع الطفػػػػػؿ  إيجابيػػػػػاً 
مكانيات تتناسب مع قدرات    .منذ الصغر وا 

بدرجة أعمى الكمالية النزعة و صورة األـ إيجابية بيف ارتباطية وجود عالقة كما تعزو الباحثة      
لدى الطمبة لدى الطمبة المتفوقيف، إلى أف صورة األـ مع النزعة الكمالية ب صورة األ مف إرتباط
بالمعاممة الودية المميئة بالحب والحناف واالهتماـ والتعاطؼ والثقة مع غالبًا ما ترتبط المتفوقيف 

هـ في إشباع حاجاتمهمًا مف قبؿ الطمبة يمعب دورًا لأـ  اإليجابيةإدراؾ هذل الصورة ، لذا بناءاأل
 يسودها التي أطفالهـ مع الودية اآلباء ةعالقإلى أف   ( (Angie 2012أنجي، إذ يشير النفسية
التي  المختمفة النفسية والمشكالت االضطرابات تمؾ مف المحصنة العوامؿ أهـ مف والتقبؿ الحب

 يالسمب الوالدياألسموب  إلى أفكذلؾ  ( (Angie 2012أنجي ؤكديو  . الطمبة قد يتعرضوف لها
المتفوؽ الطفؿ  عمى وتأثيراً  خطورة العوامؿ أكثر مف التذبذب أو التجاهؿ أو اإلهماؿب والمتصؼ

الطالب، )و( .277)المجالي،  مف الدراسات العديد أثبتتكما  وسموك . وفي طريقة تفكيرل
ودراسة  ((2014 بف وسعدو  (Berler H. Michael, 1999)و( 2772، ةضالعوي)و (2012

 المعاممة أساليب في االتساؽ عدـ فإلى أ (,Garland & Zigler...0) رجارالند وزيجم
دراكها مف قبؿ األ الوالدية أهـ  ومف ةسوي غير لسموكيات األبناء لممارسة رئيسياً  سبباً  عدي   بناءوا 

  .الكمالية العصابيةهذل السموكيات 
الدراسااااة  مااااى  يمكاااان التنباااا  باااادرجات أفااااراد  ينااااة وتفساااايرها: الثانيااااةنتااااائج الفرضااااية . 2

 .)أب/ أم( مقياس النز ة الكمالية من خذل درجاتهم  مى مقياس الصورة الوالدية
تـ حساب مربع معامؿ االرتباط المتعدد لمعرفة نسبة التبايف  هذل الفرضيةلإلجابة عف     

 المفسر في درجات المتغير التابع بواسطة المتغير المستقؿ
 )معامل التلديد(مربع معامل الرتباط المتعدد( 26جدول )                      

أفراد  ينة الدراسة  مى مقياس صورة درجة 
 باأل

 معامل االرتباط 

R 

 التحديدمعامل 

R
2 

74007 740.. 

أفراد  ينة الدراسة  مى مقياس صورة درجة 
 .74.0 0..74 ماأل

                 a. Predictors: (Constant),  االم -صورة األب                  b. Dependent Variable: النزعة الكمالية     

( وهذا يشير ..0.0) ب يساوي( أف معامؿ التحديد لصورة األ.2) إذ يالحظ مف الجدوؿ       
فراد عينة البحث،  كما أالنزعة الكمالية لدى ( مف التبايف في %.0) فسرت صورة األبأف 
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( وهذا يشير أف صورة األـ تفسر .74.0األـ يساوي )يالحظ كذلؾ أف معامؿ التحديد لصورة 
ما إذا كانت هناؾ داللة لمعرفة و  فراد عينة البحث،أ( مف التبايف في النزعة الكمالية لدى 0%.)

اختبار تحميؿ قامت الباحثة بحساب لتأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع،  إحصائياً 
األـ(  -ب)األؤ بالنزعة الكمالية مف خالؿ الصورة الوالدية االنحدار البسيط لمعرفة إمكانية التنب
 .التي تـ التوصؿ إليها النتائج يوضحا يفاآلتي يفلدى الطمبة أفراد عينة الدراسة، والجدول

 ( نتائج اختبار تلميل النلدار البسيط27جدول )                        
 صورة األب

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 القرار الدللة )ف( متوسط المربعات للريةا

 30758.355 1 30758.355 المنسوب الى النلدار

85.787 .000
a
 358.545 509 182499.555 المنلرف  ن النلدار دال 

  510 213257.910 الكمي

 صورة األم

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 قرارال الدللة )ف( متوسط المربعات اللرية

 103566.603 1 103566.603 المنسوب الى النلدار
480.580 

 

.000
a
 

 

 دال
 215.504 509 109691.307 المنلرف  ن النلدار

  510 213257.910 الكمي

a. Predictors: (Constant) األم    :  -صورة األب    
  :b. Dependent Variableالنزعة الكمالية  

عند مستوى  فراد عينة البحثألدى  اإحصائيً ( أف قيمة )ؼ( دالة 20) يالحظ مف الجدوؿ     
 إحصائياً إلى وجود تأثير داؿ ب وصورة األـ، وهذا يشير لكؿ مف صورة األ (7470) داللة

 .النزعة الكماليةأفراد عينة البحث في عمى درجات  األـ( -)صورة األبلمصورة الوالدية 
المعامؿ البائي ومعامؿ  تـ حساب النزعة الكماليةعمى  والديةالصورة ال ولمعرفة مقدار تأثير    

 بيتا وقيمة )ت( عمى النحو الذي يظهرل الجدوؿ اآلتي:
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 ايمة المعامل البائي والخطأ المعياري ومعامل بيتا وايمة)ت( ومستوى الدللة لها ( 27جدول )        
 صورة األب

قيمة المعامل  

 (B) البائي

ي الخطأ المعيار

 للمعامل البائي
 مستوى الدللة ايمة)ت( معامل بيتا

 8.258 30.154 الثابت
0.380 

3.652 .000 

 000. 9.262 0.149 1.380 صورة األب

 صورة األم
قيمة المعامل   

 (B) البائي

الخطأ المعياري 

 للمعامل البائي
 مستوى الدللة ايمة)ت( معامل بيتا

  5.054 -3.624- الثابت

.697 

-.717- .474 

 000. 21.922 0767. 1.677 صورة األم

  :a. Dependent Variableالنزعة الكمالية      
( 74777مستوى الداللة لممتغير المستقؿ )صورة األب( بمغت )أف ( 20مف الجدوؿ )الحظ ي       

ات درجب عمى ( وهذا يشير إلى أف تأثير صورة األ7475عند مستوى داللة ) إحصائًياوهي دالة 
  . إحصائياً فراد عينة البحث موجبة ودالة أالنزعة الكمالية لدى 

( وهي دالة 74777(  بمغت )ـأف مستوى الداللة لممتغير المستقؿ )صورة األي الحظ كما      
درجات عمى  ـأف تأثير صورة األأيضًا ( وهذا يشير إلى 7475عند مستوى داللة ) إحصائياً 

الفرضية البديمة  وهذا يجعمنا نقبؿ.  إحصائياً ينة البحث موجبة ودالة النزعة الكمالية لدى أفراد ع
بدرجات أفراد  ينة الدراسة  مى مقياس النز ة الكمالية من  امكانية لمتنب بوجود التي تقوؿ: 

 األم(.  -)األب خذل درجاتهم  مى مقياس الصورة الوالدية
لتي تعيف عمى التنبؤ بدرجات النزعة ( يمكف صياغة معادلة االنحدار ا02ومف الجدوؿ )     

 عمى النحو اآلتي:  األـ(  -الكمالية مف خالؿ الصورة الوالدية )األب
  30.154 -) صورة األب( 04007  النزعة الكمالية=  
 3.624 -)صورة األـ(   04.00  النزعة الكمالية= 

 معهـ الوالديف تعامؿ ساليبأو  )أب/أـ( لدى األبناءالصورة الوالدية إدراؾ وترى الباحثة أف       
 الذي االتجال في الخاصة أهميت  ل  التشدد طابع أو كبير تسامح أو مرونة مف ذلؾب يتصؿ وما

 ،(5..0)عدس، إذ يشير  ،وخصوصًا األبناء المتفوقيف يكبروف حيف األطفاؿ عمي  سيكوف
كبير  تأثيرلها  اإليجابية أف الصورة الوالدية إلى et.al4 (Eisenberg 04..0)وآخروف  ايزنبيرغو 
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مف  هـالمتفوقيف لما لفراد وخصوصًا األ ،ونزعتهـ إلى المثالية والكماؿ فرادتطوير شخصية األفي 
مكانيات قدرات    عالية. طموحاتكبيرة، و وا 
الشخصية  األطفاؿ سموكيات أف إلى et.al4 (Eisenberg 04..0)وآخروف أشار كما        

عطاء الدعـ خالؿ مف تتشكؿ اإليجابية واالجتماعية )األب/ األـ(  الوالديف مف والقدوة النموذج وا 
 تهـنزع نحوبدرجة ال باس بها بناء عف والديهـ تؤثر التي يشكمها األالصورة الوالدية  فإفوبالتالي 

  . لى الكماؿإ
ور المتفوقيف الذيف يشكموف ص األطفاؿإلى (.0.02الطحاف، و ؛ 2707)الريحاني، كما يشير     
 في ثقتهـو  لذواتهـ هـوتقبم في تقديرهـ لذواتهـ وفي اإيجابيً تؤثر أـ(  -)أبعف والديهـ  إيجابية
 الموسى)وهذا يتفؽ مع توجهات كؿ مف  .والسموكية وفي مجمؿ صفاتهـ الشخصية ألنفسهـ

2770),2011)  & Jahromia (Naziria  و(. (Bull, 1997  
يوجااااد فاااارول  ات دللااااة الصااااائية فااااي الصااااورة  . نتااااائج الفرضااااية الثالثااااة وتفساااايرها:3

 لمتغير الجنس. تبعاً   ينة الدراسةأفراد  لدى)األب/األم( الوالدية 
لمعينات المستقمة، حيث حسبت  (T. test)تـ استخداـ اختبار  الثالثة الفرضيةلإلجابة عف     

 س الصورة الوالديةلمقياالكمية عمى الدرجة  الدراسةأفراد عينة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
  .(20)كما هو موضح في الجدوؿ  الجنسوفقًا لمتغير  ومجاالت  الفرعية )األب/األـ(

لمقياس الصورة الوالدية  مى الدرجة أفراد  ينة الدراسة دللة الفرول بين متوسطات درجات  (52)جدول 
 ومجالته الفر ية وفقًا لمتغير الجنس

 صورة األب
مقياس الصورة  

 يةالوالد
 n الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 د.ح (Tقيمة )
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

االهتمام والتعاطف 

 الىالدي

 3.392 15.50 291 ذكىر
1.218 509 0.20. 

غير 

 3.005 15.15 220 إناث دال

 التسامح الىالدي
 2.112 9.40 291 ذكىر

04002 509 740.7 
غير 

 2.140 9.65 220 إناث دال

 الثقة الىالدية
 2.675 14.76 291 ذكىر

 دال 74777 509 04025
 3.056 13.82 220 إناث

 الصىرة األكاديمية
 1.329 10.49 291 ذكىر

 دال 74707 509 24000
 1.636 10.20 220 إناث

 الصىرة المتناقضة
 1.147 5.34 291 ذكىر

 دال 74777 509 4.00.
 1.195 5.83 220 إناث

غير  74077 509 04.00 5.181 55.51 291 ذكىر     الدرجة الكلية
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 دال 6.150 54.66 220 إناث

 مصورة األ

االهتمام والتعاطف 

 الىالدي

 3.183 22.27 291 ذكىر
 دال .7477 509 24000

 3.818 21.40 220 إناث

 التسامح الىالدي
 2.050 11.73 291 ذكىر

04.20 509 7405. 
غير 
 2.083 11.99 220 إناث داؿ

 الثقة الىالدية
 2.476 15.14 291 ذكىر

 داؿ 74777 509 .400.
 2.811 14.15 220 إناث

 الصىرة األكاديمية
 3.397 7.814 291 ذكىر

74007 509 740.0 
غير 
 1.548 7.60 220 إناث داؿ

 الصىرة المتناقضة
 2.672 9.51 291 ذكىر

04020 509 7470. 
غير 
 2.752 9.09 220 إناث داؿ

     الدرجة الكلية
 7.959 66.47 291 ذكىر

 داؿ  .7477 509 24.57
 9.026 64.25 220 إناث

لمقياس الصورة الوالدية الخاص  الكمية ( لمدرجةT)( بأف قيمة 28يالحظ مف الجدوؿ رقـ )  
مف مستوى  كبرأوهي  (74077)القيمة االحتمالية لها بينما بمغت  ،(1.648بمغت ) ببصورة األ

بيف متوسطات  إحصائياً  ةدال فروؽ وجودعدـ وهذا يشير إلى  (7475) االفتراضي لها داللةال
وفقًا  بألالخاص بصورة ا الوالديةلمقياس الصورة عمى الدرجة الكمية أفراد عينة الدراسة درجات 
جاؿ االهتماـ مقياس يالحظ أف القيمة االحتمالية لمالجنس، وبالرجوع إلى مجاالت اللمتغير 

 االفتراضي لها داللةالمف مستوى  كبرأالتسامح الوالدي، كانت مجاؿ والتعاطؼ الوالدي، و 
بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  إحصائياً  ةدال وجود فروؽعدـ وهذا يشير إلى  (7475)

ا يالحظ أف القيـ االحتمالية لمجاؿ الثقة الوالدية، كم .الجنسوفقًا لمتغير  هذيف المجاليفعمى 
االفتراضي  داللةالمف مستوى  صغرأكاديمية، ومجاؿ الصورة المتناقضة كانت ومجاؿ الصورة األ

بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) لها
وتعزو الباحثة عدـ وجود فروؽ بيف . لصالح الذكور الجنسوفقًا لمتغير  هذل المجاالتعمى 

 اآلباءإلى أف عمى المقياس ككؿ وفي بعض مجاالت   بلصورة األفي تقديرهـ  واإلناثالذكور 
غالبًا ما يعامموف أبنائهـ المتفوقيف بشكؿ جيد ويمجؤوف إلى تحفيزهـ ودعمهـ بغض النظر عف 

لدى كؿ مف الذكور واإلناث عمى حد  آبائهـل جنسهـ وهذا ما يكوف صورة إيجابية لديهـ تجا
لكنها  (، Chen,1997تشيف )و ، ((2014 بف وسعد مف ما ذكرل كؿسواء، وهذا يتفؽ مع 

في  واإلناث( التي أكدت عمى وجود فروؽ بيف الطمبة الذكور 2772اختمفت مع دراسة حمزة )
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 ف الذكور واإلناث في مجاؿالباحثة وجود فروؽ بي عزوكما ت .تقدير صورة األب لصالح اإلناث
إلى ما الثقة الوالدية، ومجاؿ الصورة األكاديمية، ومجاؿ الصورة المتناقضة لصالح الذكور 

 ـيحتذا ب  ومرجعًا لقراراته  اعتبار الطمبة الذكور آبائهـ كنموذج الحظت  عمى أرض الواقع مف
جعمهـ قدوة لهـ أكثر مف الطمبة و  آبائهـ هذا األمر زاد مف ثقتهـ تجال ،طموحهـباعثًا لزيادة و 

  أمهاتهف.تي يممف إلى الاإلناث ال
الذكور اإلناث عمى أفراد عينة الدراسة ( يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف 4والشكؿ )   

 مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األب.

 
الصورة الوالدية الخاص بصورة األب  مى  فراد  ينة الدراسة  مى مقياسأ( التمثيل البياني لدرجات 4الشكل )

 وفقًا لمتغير الجنس لممقياسالدرجة الكمية والمجالت الفر ية 

لمقياس الصورة الوالدية  الكمية ( لمدرجةT)( بأف قيمة 29يالحظ مف الجدوؿ رقـ )كما      
 صغرأ وهي (.7477)بينما بمغت القيمة االحتمالية لها  ،(..240بمغت ) ـالخاص بصورة األ

بيف  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمف مستوى 
لمقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 

قيمة ، وبالرجوع إلى مجاالت المقياس يالحظ أف اللصالح الطمبة الذكور الجنسوفقًا لمتغير  ـاأل
كانت  ومجاؿ الصورة المتناقضة ،الصورة األكاديمية، ومجاؿ التسامح الوالدياالحتمالية لمجاؿ 

 إحصائياً  ةدال وجود فروؽعدـ وهذا يشير إلى  (7475) االفتراضي لها داللةالمف مستوى  كبرأ
الحظ كما ي. الجنسوفقًا لمتغير  هذل المجاالتبيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى 
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مف  صغرأ، كانت الثقة الوالدية، ومجاؿ االهتماـ والتعاطؼ الوالديأف القيـ االحتمالية لمجاؿ 
بيف متوسطات  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمستوى 

( 5لشكؿ )الجنس لصالح الذكور. واوفقًا لمتغير هذيف المجاليف درجات أفراد عينة الدراسة عمى 
يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة الذكور اإلناث عمى مقياس الصورة 

 .ـالوالدية الخاص بصورة األ

 
 مى  مفراد  ينة الدراسة  مى مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األأ( التمثيل البياني لدرجات 5الشكل )

 وفقًا لمتغير الجنس لممقياسة الدرجة الكمية والمجالت الفر ي

عمى الدرجة الكمية في إدراؾ صورة األـ  واإلناثوجود فروؽ بيف الذكور وتفسر الباحثة      
طبيعة  وفي مجالي االهتماـ والتعاطؼ والثقة الوالدية لصالح الذكور إلىالصورة الوالدية لمقياس 
بالمحبة والحناف والثقة لذكور والتي تتسـ مهات مع أبنائهـ االمعاممة التي تتبعها بعض األأساليب 

والعمؿ عمى احتراـ شخصيت  وتأكيد ذات  وعدـ مقارنت  باألطفاؿ اآلخريف، وعدـ التشكي مف 
وحالوة  ( (Angie 2012وأنجي (Chen.  1997)شيف  كؿ مفإذ يشير . الطفؿ أماـ اآلخريف

تدريجيًا، ويتطور هذا طور تيالتعمؽ بيف األـ والطفؿ إلى أف  ((2014 وبف وسعد ((2011
ف االهتماـ بالطفؿ ومحبت  يعزز الثقة المتبادلة بيف األ  ـالتعمؽ في مختمؼ مراحؿ نمو الطفؿ وا 

لدى  في ظهور االضطرابات السموكية المختمفة اً حاسم األـ عامالً  لذا يعتبر غياب، طفمهاو 
ر واإلناث عمى مجالي التسامح الذكو المتفوقيف أما عدـ وجود فروؽ لدى الطمبة  .الطمبة الذكور

في مهات األبعض تتبع   ذيالالعدؿ والمساواة أسموب والصورة المتناقضة فتعزول الباحثة إلى 
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أبدًا بيف طفؿ وطفمة وبيف مهات بعض األتميز  إذ ال، مع األخريفبالمقارنة  أطفالهـمعاممة 
افسة الضارة بيف أبناء األسرة ذلؾ سيورث الحقد والمن هف يدركف جيدًا أفالثاني واألخير، ألن

وهذا بدورل يقمؿ  الواحدة فيتشتتوف عف بعضهـ وتهوف لديهـ صمتهـ عند أوؿ فرصة مناسبة لهـ.
 في إدراؾ صور أمهاتهـ. واإلناثمف طبيعة الفروؽ بيف الذكور 

النز اااااة يوجاااااد فااااارول  ات دللاااااة الصاااااائية فاااااي  :وتفسااااايرها الرابعاااااة. نتاااااائج الفرضاااااية 4
 لمتغير الجنس. تبعاً   ينة الدراسةأفراد  بين الكمالية

لمعينات المستقمة، حيث حسبت  (T. test)تـ استخداـ اختبار  الرابعة الفرضيةلإلجابة عف    
الكمية لمقياس النزعة الكمالية عمى الدرجة  الدراسةأفراد عينة الفروؽ بيف متوسطات درجات 

  .(07)ح في الجدوؿ كما هو موض الجنسوفقًا لمتغير ومجاالت  الفرعية 
ومجالته  الكماليةلمقياس  مى الدرجة دللة الفرول بين متوسطات درجات أفراد  ينة الدراسة  (.0)جدول 

 الفر ية وفقًا لمتغير الجنس
 n الجنس مقياس الكمالية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 د.ح (Tقيمة )
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

القمؽ إزاء 
 األخطاء

 6.633 35.92 2.0 ذكىر
 غير دال 0.210 509 1.256

 5.964 36.64 220 إناث

التوقعات والنقد 
 الوالدي

 7.511 29.11 2.0 ذكىر
 دال 74700 509 24005

 7.531 30.75 220 إناث

 3.923 15.25 2.0 ذكىر التنظيـ
 غير دال 74707 509 04055

 4.184 15.89 220 إناث

 المعايير
 الشخصية

 5.976 24.85 2.0 ذكىر
 غير دال 74572 509 ...74

 7.751 24.43 220 إناث

 19.945 105.15 2.0 ذكىر الدرجة الكمية
 غير دال 740.0 509 04007

 21.055 107.67 220 إناث

بمغت  لمقياس الكمالية الكمية ( لمدرجةT)بأف قيمة  (07)يالحظ مف الجدوؿ رقـ       
االفتراضي  داللةالمف مستوى  أكبروهي  (740.0)بينما بمغت القيمة االحتمالية لها  ،(04007)
بيف متوسطات درجات أفراد عينة  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى عدـ وجود فروؽ (7475) لها

 المقياس مجاالتوفقًا لمتغير الجنس. وبالرجوع إلى  لمقياس الكماليةالدراسة عمى الدرجة الكمية 
لمجاؿ القمؽ إزاء األخطاء، ومجاؿ التنظيـ، ومجاؿ المعايير القيـ االحتمالية جميع حظ أف يال

يشير أيضًا إلى عدـ وجود وهذا  (7475)لها  أكبر مف مستوى الداللة االفتراضيكانت الشخصية 
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وفقًا لمتغير هذل المجاالت بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى  إحصائياً  ةدال فروؽ
االحتمالية ل  أصغر مف مستوى  ةأما مجاؿ التوقعات والنقد الوالدي فقد كانت القيم الجنس.

بيف متوسطات درجات  إحصائياً  ةدال فروؽ وهذا يشير إلى وجود  (7475)لها  الداللة االفتراضي
بيف ( ي.والشكؿ ) .اإلناثوفقًا لمتغير الجنس لصالح الطمبة  أفراد عينة الدراسة عمى هذا المجاؿ

لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة الذكور اإلناث عمى مقياس الكمالية التمثيؿ البياني 
 ومجاالت  الفرعية.

 

 مى الدرجة الكمية والمجالت  الكماليةفراد  ينة الدراسة  مى مقياس أ( التمثيل البياني لدرجات 6الشكل )
 لممقياس وفقًا لمتغير الجنسالفر ية 

احثة عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث عمى الدرجة الكمية لمقياس الكمالية وفي وتعزو الب   
إلى أف الكمالية إحدى  المعايير الشخصيةمجاؿ التنظيـ و مجاؿ مجاؿ القمؽ إزاء األخطاء و 

أوضح باركر  حيث ،الخصائص الرئيسة لدى المتفوقيف عقميًا، بغض النظر عف جنس المتفوؽ
أف الكمالية جزء أساسي مف الموهبة والتفوؽ، وهي إلى  (Parker & Adkins,1996)وأدكينز 
بصورة إيجابية لمف لديهـ القدرة لإلنجاز الفائؽ والتفوؽ  المتفوقيف والمتفوقات يمكف أف توج طاقة 

إلى أن    Bull, 1997)) ؿو بو  (2700)مصطفى وأحمدلذا يشير بعض الباحثيف  .واإلبداع
لكنها اختمفت مع دراسة   المتفوقيف والمتفوقات في النزوع نحو الكماليةغالبًا ال تظهر فروؽ بيف 

لى وجود فروؽ في الكمالية وفقًا لمتغير أشارت إالتي  (.277ودراسة عطية )  (2770)الموسى 
في مجاؿ لدى أفراد عينة الدراسة كما تعزو الباحثة وجود فروؽ   .اإلناث الجنس لصالح
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غالبًا ما يضعف ألنفسهف مستويات  اإلناثأف الطمبة  إلى اإلناثالح التوقعات والنقد الوالدي لص
، فالكمالية تجعمف يحددف أهدافًا غير شيءويحاولف أف يكونف كامالت في كؿ  األداءمف مرتفعة 
( 2009)عطية، (Silverman ,2003) ويكافحف في سبيؿ األداء الكامؿ ألنفسهفمنطقية 

 .(2770)الموسى، 

يوجااااد فاااارول  ات دللااااة الصااااائية فااااي الصااااورة  وتفساااايرها: الخامسااااة نتااااائج الفرضااااية. 5
 .المستوى التعميمي لموالدينلمتغير  تبعاً   ينة الدراسةأفراد  )األب/األم( لدىالوالدية 

لمعينات المستقمة، حيث حسبت  (T. test)تـ استخداـ اختبار  الخامسةلإلجابة عف الفرضية     
د عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية لمقياس الصورة الوالدية أفراالفروؽ بيف متوسطات درجات 

كما هو موضح في الجدوؿ  المستوى التعميمي لموالديف)األب/األـ( ومجاالت  الفرعية وفقًا لمتغير 
(00).  

  مى الدرجة لمقياس الصورة الوالديةدللة الفرول بين متوسطات درجات أفراد  ينة الدراسة  (00)جدول 
  المستوى التعميمي لموالدين ومجالته الفر ية وفقًا لمتغير م()األب/األ

 صورة األب
مقياس  

الصورة 
 الوالدية

ى المستو
 التعليمي 

n 
المتىسظ 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 د.ح (Tقيمة )

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

االهتمام 

والتعاطف 

 الىالدي

 3.403 15.49 000 دوف الجامعي
0.541 509 0.589 

غير 

 3.183 15.30 0.0 جامعية فما فوؽ دال

التسامح 

 الىالدي

 1.515 7.89 000 دوف الجامعي
 دال 74777 509 .07400

 2.044 9.99 0.0 جامعية فما فوؽ

 الثقة الىالدية
 3.486 12.74 000 دوف الجامعي

 دال 74777 509 042.5
 2.479 14.84 0.0 جامعية فما فوؽ

الصىرة 

 األكاديمية

 1.115 8.47 000 دوف الجامعي
 دال 74777 509 .224.5

 1.024 10.94 0.0 جامعية فما فوؽ

الصىرة 

 المتناقضة

 1.181 5.52 000 دوف الجامعي
742.5 509 740.0 

غير 

 1.196 5.56 0.0 جامعية فما فوؽ دال

     الدرجة الكلية
 5.804 50.13 000 دوف الجامعي

 دال 74777 509 024.00
 4.617 56.6 0.0 جامعية فما فوؽ

 مصورة األ

 دال 74777 509 15.583 4.174 18.96 050 دوف الجامعياالهتمام 
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والتعاطف 

 الىالدي
 2.050 23.22 050 جامعية فما فوؽ

التسامح 

 الىالدي

 1.131 10.13 050 دوف الجامعي
 داؿ 74777 509 14.966

 1.930 12.60 050 جامعية فما فوؽ

 الثقة الىالدية
 3.020 13.68 050 دوف الجامعي

 داؿ 0.000 509 6.066
 2.356 15.18 050 جامعية فما فوؽ

الصىرة 

 األكاديمية

 1.566 7.44 050 دوف الجامعي
1.498 509 747.. 

غير 
 3.142 7.84 050 جامعية فما فوؽ داؿ

الصىرة 

 المتناقضة

 1.631 5.74 050 دوف الجامعي
 داؿ  74777 509 42.976

 1.056 10.93 050 جامعية فما فوؽ

     الدرجة الكلية
 6.441 55.9 050 دوف الجامعي

 داؿ  74777 509 25.874
 5.166 69.80 050 جامعية فما فوؽ

خاص بصورة لمقياس الصورة الوالدية ال الكمية ( لمدرجةT)( بأف قيمة 31يالحظ مف الجدوؿ )  
مف مستوى  صغرأوهي  (74777)بينما بمغت القيمة االحتمالية لها  ،(11.187بمغت ) األب
بيف متوسطات درجات  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةال

لمتغير  وفقاً  لمقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األبأفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 
، وبالرجوع إلى مجاالت فما فوؽ فباء الجامعيذوي اآل الطمبة لصالح لالب المستوى التعميمي

، ومجاؿ ةومجاؿ الثقة الوالدي المقياس يالحظ أف القيمة االحتمالية لمجاؿ التسامح الوالدي،
ى وجود وهذا يشير إل (7475) االفتراضي لها داللةالمف مستوى  صغرأكانت  كاديميةالصورة األ

وفقًا لمتغير  المجاالت لهذبيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى  إحصائياً  ةدال فروؽ
كما يالحظ أف القيـ االحتمالية  . المستوى التعميمي لصالح الطمبة ذوي اآلباء الجامعيف فما فوؽ

 داللةالوى مف مست كبرأ، كانت المتناقضة، ومجاؿ الصورة االهتماـ والتعاطؼ الوالديلمجاؿ 
بيف متوسطات درجات  إحصائياً  ةدال وجود فروؽعدـ وهذا يشير إلى  (7475) االفتراضي لها

( يبيف 10والشكؿ ). المستوى التعميمي لالبوفقًا لمتغير  هذيف المجاليفأفراد عينة الدراسة عمى 
لدية الخاص التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الصورة الوا

  .بوفقًا لمتغير المستوى التعميمي لأ بصورة األب
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 مى  بفراد  ينة الدراسة  مى مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األأ( التمثيل البياني لدرجات 7الشكل )

  بلمستوى التعميمي لألوفقًا لمتغير ا لممقياسالدرجة الكمية والمجالت الفر ية 

لمقياس الصورة الوالدية الخاص  الكمية ( لمدرجةT)( بأف قيمة 31دوؿ )يالحظ مف الجكما     
مف  صغرأوهي  (74777)بينما بمغت القيمة االحتمالية لها  ،(23.80بمغت ) ـبصورة األ
بيف متوسطات  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمستوى 

وفقًا  ـلمقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األالدرجة الكمية  درجات أفراد عينة الدراسة عمى
فما فوؽ، وبالرجوع إلى  اتالجامعي مهاتلصالح الطمبة ذوي األ ـالمستوى التعميمي لاللمتغير 

لجميع مجاالت مقياس الصورة الوالدية الخاص مجاالت المقياس يالحظ أف القيمة االحتمالية 
باستثناء مجاؿ الصورة  (7475) االفتراضي لها داللةالتوى مف مس صغرأكانت  بصورة األـ
بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽاألكاديمية 

فما  اتالجامعي ح الطمبة ذوي األمهاتالمستوى التعميمي لصالوفقًا لمتغير  هذل المجاالتعمى 
 داللةالمف مستوى  كبرأكانت كاديمية الصورة األتمالية لمجاؿ االح ةكما يالحظ أف القيم . فوؽ

بيف متوسطات درجات  إحصائياً  ةدال وجود فروؽعدـ وهذا يشير إلى  (7475) االفتراضي لها
( يبيف 8والشكؿ ). ـالمستوى التعميمي لالوفقًا لمتغير  هذا المجاؿأفراد عينة الدراسة عمى 

يف أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الصورة الوالدية الخاص التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ ب
 .ـوفقًا لمتغير المستوى التعميمي لأ ـبصورة األ
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 مى  مفراد  ينة الدراسة  مى مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األأ( التمثيل البياني لدرجات 8الشكل )

 المستوى التعميمي لألم وفقًا لمتغير  لممقياسالدرجة الكمية والمجالت الفر ية 

رجاتهـ عمى مقياس الصورة الوالدية دوجود فروؽ بيف الطمبة المتفوقيف في وتفسر الباحثة    
المستوى ذوي الوالديف أصحاب ب واألـ، لصالح الطمبة وفقًا لممستوى التعميمي لأ )األب/ األـ(

والديف عمى درجة موى التعميمي لإلى أن  كمما كاف المستالتعميمي األعمى)شهادة جامعية فما فوؽ( 
ساليب سوية في التنشئة المتبعة مع أاستخداـ في عالية ساهـ بشكؿ أو بأخر في دفع الوالديف 

 الدراسات واألبحاثتؤكد إذ  .ساهـ في تشكيؿ صورة ايجابية لوالديهـهذا بدور يو  بنائهـأ
(Hothersall,. 1992) (,2777الكتاني) ،إلى أن   (2004طة،)المعاي ،(54، 2000)جابر

كاف الوالداف عمى  فكمما ،تختمؼ الصورة الوالدية لدى األبناء باختالؼ المستوى التعميمي لموالديف
كما  .بفساليب سوية في التنشئة المتبعة مع األأأدى ذلؾ إلى استخداـ  تعميميًا، مرتفعةدرجة 

إلى المشاكؿ بيف الوالديف والتي ي بيف الوالديف يؤدتبايف المستوى التعميمي إلى أف  يؤكد الباحثوف
 تنعكس بدورها عمى الصورة المدركة مف قبؿ األبناء لوالديهـ.

درجة تعمـ الوالديف ساهـ ذلؾ  ( إلى أن  كمما ارتفعت2004يشير المعايطة )وفي هذا الصدد     
و إلى فرد عمى أف ينمبالطفؿ  والثقة بيف اآلباء واألبناءبالحب والقبوؿ  عالقة مشبعة في إنشاء

 تدني المستوى التعميمي قد يدفع الوالديف إلى استخداـ أما   ،يحب غيرل ويتقبؿ اآلخريف ويثؽ فيهـ
 نمواألساليب غير السوية كالحماية الزائدة مثاًل أو اإلهماؿ أو التسمط فهي تؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى 

 .وتجعؿ الفرد يكّوف صورة سمبية عف والدي  الفرد وصحت  النفسية
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النز ااااة يوجااااد فاااارول  ات دللااااة الصااااائية فااااي  :وتفساااايرها السادسااااة. نتااااائج الفرضااااية 6
 .المستوى التعميمي لموالدين لمتغير تبعاً   ينة الدراسةبين أفراد  الكمالية

لمعينات المستقمة، حيث حسبت  (T. test)تـ استخداـ اختبار  السادسة الفرضيةلإلجابة عف    
الكمية لمقياس النزعة الكمالية عمى الدرجة  الدراسةأفراد عينة  الفروؽ بيف متوسطات درجات

  .(02)كما هو موضح في الجدوؿ  المستوى التعميمي لموالديفوفقًا لمتغير ومجاالت  الفرعية 
 لمقياس الكماليةالكمية  مى الدرجة دللة الفرول بين متوسطات درجات أفراد  ينة الدراسة  (05)جدول 

 وفقًا لمتغير المستوى التعميمي لموالدين ومجالته الفر ية
 بالمستوى التعميمي لأل

مقياس  
 الكمالية

 n الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 د.ح
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

القمؽ إزاء 
 األخطاء

 3.748 31.05 000 دون الجامعي
 دال 0.000 509 11.28

 6.154 37.79 0.0 جامعية فما فىق

التوقعات 
 والنقد الوالدي

 2.923 23.77 000 دون الجامعي
 دال 0.000 509 10.96

 7.583 31.60 0.0 جامعية فما فىق

 1.720 12.19 000 دون الجامعي التنظيـ
 دال 0.000 509 11.43

 4.007 16.53 0.0 جامعية فما فىق

المعايير 
 الشخصية

 4.623 14.97 000 دون الجامعي
 دال 0.000 509 28.42

 4.102 27.59 0.0 جامعية فما فىق

 6.491 82.00 000 دون الجامعي الدرجة الكمية
 دال 0.000 509 19.31

 17.361 113.52 0.0 جامعية فما فىق

 مالمستوى التعميمي لأل
القمؽ إزاء 
 األخطاء

 3.925 31.53 050 دون الجامعي
 دال 0.000 509 .0240

معية فما فىقجا  050 38.33 6.108 

التوقعات 
 والنقد الوالدي

 2.715 23.34 050 دون الجامعي
 دال 0.000 509 05400

 7.234 32.68 050 جامعية فما فىق

 1.725 12.15 050 دون الجامعي التنظيـ
 دال 0.000 509 05400

 3.874 17.0 050 جامعية فما فىق

المعايير 
 الشخصية

ن الجامعيدو  050 16.58 4.936 
 دال 0.000 509 .2.40

 3.674 28.29 050 جامعية فما فىق

 6.674 83.62 050 دون الجامعي الدرجة الكمية
 دال 0.000 509  2.400

 15.925 116.36 050 جامعية فما فىق
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( بأف قيمة 02حظ مف الجدوؿ )يال فيما يتعمؽ بالمستوى التعميمي آلباء أفراد عينة الدراسة    
(Tلمدرجة ) (74777)بينما بمغت القيمة االحتمالية لها  ،(2.400)بمغت الكمالية لمقياس  الكمية 

 إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمف مستوى  صغرأوهي 
وفقًا لمتغير  الكماليةلمقياس بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 

ب لصالح الطمبة ذوي اآلباء الجامعيف فما فوؽ، وبالرجوع إلى مجاالت المستوى التعميمي لأ
 االفتراضي لها داللةالمف مستوى  صغرأكانت  لهاالقيمة االحتمالية جميع المقياس يالحظ أف 

رجات أفراد عينة الدراسة بيف متوسطات د إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475)
لصالح الطمبة ذوي اآلباء الجامعيف فما  بلأ المستوى التعميميوفقًا لمتغير  هذل المجاالتعمى 
يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة عمى مقياس  (.) والشكؿ . فوؽ

 وفقًا لمتغير المستوى التعميمي لأب. الكمالية

 
الدرجة الكمية والمجالت في  الكماليةفراد  ينة الدراسة  مى مقياس ألتمثيل البياني لدرجات ( ا9الشكل )

 وفقًا لمتغير المستوى التعميمي لذب  لممقياسالفر ية 

( بأف 02يالحظ مف الجدوؿ )أما فيما يتعمؽ بالمستوى التعميمي ألمهات أفراد عينة الدراسة    
بينما بمغت القيمة االحتمالية لها  ،(02400بمغت )الكمالية لمقياس  الكمية ( لمدرجةT)قيمة 

 وهذا يشير إلى وجود فروؽ  (7475) االفتراضي لها داللةالمف مستوى  صغرأوهي  (74777)
وفقًا  لمقياس الكماليةبيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية  إحصائياً  ةدال

لصالح الطمبة ذوي األمهات الجامعيات فما فوؽ، وبالرجوع إلى ـ المستوى التعميمي لألمتغير 
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 داللةالمف مستوى  صغرأمجاالت المقياس يالحظ أف جميع القيمة االحتمالية لها كانت 
بيف متوسطات درجات أفراد  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها

األمهات لصالح الطمبة ذوي  ـالمستوى التعميمي لأتغير وفقًا لم هذل المجاالتعينة الدراسة عمى 
( يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة 10والشكؿ ) . فما فوؽ الجامعيات

 .ـعمى مقياس الكمالية وفقًا لمتغير المستوى التعميمي لأ

 
الدرجة الكمية والمجالت في  الكماليةمقياس فراد  ينة الدراسة  مى أ( التمثيل البياني لدرجات 10الشكل )

 وفقًا لمتغير المستوى التعميمي لذم  لممقياسالفر ية 

لصالح الطمبة  الكمالية مستوىوجود فروؽ بيف أفراد عينة الدراسة في وتفسر الباحثة     
أنموذج  في ضوء )شهادة جامعية فما فوؽ( الوالديف ذوي المستوى التعميمي األعمىصحاب أ

طفاؿ تكوف مرتبطة يرى أف الكمالية في األ الذي   (Bandura, 1986)التعمـ االجتماعي لبندورا
طفاؿ إذ أف آباء األ .والطفؿ في ضوء ذلؾ يقمد سموؾ الوالديف ،بتقديرات الكمالية الوالدية
غير مستويات عالية مف التحصيؿ وبذؿ الجهد كي يحققوا  ائهـنبأالمتفوقيف دراسيًا يدفعوف 

خطاء، كما أف توقعاتهـ غير األ أبنائهـارتكاب بشدة ، وهؤالء ينتقدوف سريعةعادي وبصورة ال
باء بوضع اآل قمؽ األداء لدى أبنائهـ، كما أف اهتماـ هؤالء زيدوت ،ألبنائهـتسبب الضيؽ  الواقعية

 ألبنائهـ فالمستوى المرتفع ،بنائهـأالمجتمع الخارجي في اعتبارهـ يؤدي إلى تأكيد الكمالية لدى 
خريف والوضع االجتماعي مر الذي يجمب اعتراؼ وتقدير اآليدؿ عمى الكفاءة والذكاء العالي، األ

 .مف وجهة نظرهـ المتميز
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أفاااااراد  لااااادىيوجاااااد فااااارول  ات دللاااااة الصاااااائية  وتفسااااايرها: الساااااابعةنتااااائج الفرضاااااية . 7
   .المرلمة التعميميةلمتغير  في الصورة الوالدية تبعاً   ينة الدراسة

حيػػػػػػػػث  لمعينػػػػػػػػات المسػػػػػػػػتقمة (T) تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػار السػػػػػػػػابعةلإلجابػػػػػػػػة عػػػػػػػػف الفرضػػػػػػػػية     
أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة عمػػػػػى الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمقيػػػػػاس حسػػػػػبت الفػػػػػروؽ بػػػػػيف متوسػػػػػطات درجػػػػػات 

المرحمػػػػػة التعميمػػػػػي ألفػػػػػراد عينػػػػػة الصػػػػػورة الوالديػػػػػة )األب/األـ( ومجاالتػػػػػ  الفرعيػػػػػة وفقػػػػػًا لمتغيػػػػػر 
  .(00)ح في الجدوؿ كما هو موض الدراسة
 مى الدرجة لمقياس الصورة الوالدية دللة الفرول بين متوسطات درجات أفراد  ينة الدراسة  (00)جدول 

 المرلمة التعميمي )األب/األم( ومجالته الفر ية وفقًا لمتغير
 صورة األب

مقياس  
الصورة 
 الوالدية

 n  المرحلة التعليمية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

قيمة 
(T) 

 د.ح
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

االهتمام 

والتعاطف 

 الىالدي

 3.280 15.32 261 المرحمة اإلعدادية
0.176 509 0.861 

غير 

 3.189 15.37 250 المرحمة الثانوية دال

التسامح 

 الىالدي

 2.171 9.43 261 المرحمة اإلعدادية
740.. 509 74000 

غير 

ويةالمرحمة الثان دال  250 9.59 2.078 

 الثقة الىالدية
 3.126 13.90 261 المرحمة اإلعدادية

 دال 74777 509 040.5
 2.518 14.84 250 المرحمة الثانوية

الصىرة 

 األكاديمية

 1.598 10.04 261 المرحمة اإلعدادية
 دال 74777 509 540.0

 1.251 10.70 250 المرحمة الثانوية

الصىرة 

ناقضةالمت  

 1.227 5.58 261 المرحمة اإلعدادية
74550 509 74507 

غير 

 1.155 5.52 250 المرحمة الثانوية دال

     الدرجة الكلية
 6.164 54.29 261 المرحمة اإلعدادية

 دال 74777 509 045.0
 4.861 56.04 250 المرحمة الثانوية

 مصورة األ

االهتمام 

والتعاطف 

 الىالدي

مة اإلعداديةالمرح  261 20.72 4.005 
 دال 74777 509 04000

 2.294 23.13 250 المرحمة الثانوية

التسامح 

 الىالدي

 2.093 11.82 261 المرحمة اإلعدادية
740.0 509 7400. 

غير 
 2.042 11.83 250 المرحمة الثانوية داؿ

 الثقة الىالدية
 2.839 14.16 261 المرحمة اإلعدادية

 داؿ 74777 509 40.2.
 2.348 15.29 250 المرحمة الثانوية
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الصىرة 

 األكاديمية

 3.362 7.91 261 المرحمة اإلعدادية
04.2. 509 74075 

غير 
 1.920 7.52 250 المرحمة الثانوية داؿ

الصىرة 

 المتناقضة

 2.840 8.81 261 المرحمة اإلعدادية
 داؿ  74777 509 4050.

ويةالمرحمة الثان  250 9.87 2.461 

     الدرجة الكلية
 9.842 63.47 261 المرحمة اإلعدادية

 داؿ 74777  509 54007
 6.148 67.65 250 المرحمة الثانوية

الصورة الوالدية الخاص لمقياس  الكمية ( لمدرجةT)( بأف قيمة 00يالحظ مف الجدوؿ )    
مف  صغرأوهي  (74777)قيمة االحتمالية لها بينما بمغت ال ،(3.565بمغت ) بصورة األب

بيف متوسطات  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمستوى 
وفقًا  الصورة الوالدية الخاص بصورة األبلمقياس درجات أفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 

، وبالرجوع إلى مجاالت المقياس لمرحمة الثانويةفي الصالح الطمبة  لمتغير المرحمة التعميمية
مف  صغرأكانت  القيـ االحتمالية لمجاؿ الثقة الوالدية ومجاؿ الصورة األكاديميةيالحظ أف 

بيف متوسطات  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمستوى 
المرحمة التعميمية لصالح الطمبة في وفقًا لمتغير  يفالمجاليف هذدرجات أفراد عينة الدراسة عمى 

)مجاؿ االهتماـ والتعاطؼ الوالدية/ مجاؿ التسامح الوالدي/ أما بقية المجاالت  .المرحمة الثانوية
 االفتراضي لها داللةالمف مستوى  كبرأ فيالحظ أف القيـ االحتمالية لهامجاؿ الصورة المتناقضة( 

بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  إحصائياً  ةدال جود فروؽو عدـ وهذا يشير إلى  (7475)
( يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة .0والشكؿ ) وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية المجاالتهذل عمى 

 .التعميميةالمرحمة وفقًا لمتغير  صورة األبالفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة عمى مقياس 
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ني لدرجات أفراد  ينة الدراسة  مى مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األب في الدرجة ( التمثيل البيا11الشكل )

 الكمية والمجالت الفر ية لممقياس وفقًا لمتغير المرلمة التعميمية 

لمقياس الصورة الوالدية الخاص  الكمية ( لمدرجةT)( بأف قيمة 00يالحظ مف الجدوؿ )    
مف مستوى  صغرأوهي  (74777)ما بمغت القيمة االحتمالية لها بين ،(54007بمغت )بصورة األـ 

بيف متوسطات درجات  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةال
لمتغير وفقًا  لمقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األـأفراد عينة الدراسة عمى الدرجة الكمية 

لطمبة في المرحمة الثانوية، وبالرجوع إلى مجاالت المقياس يالحظ أف المرحمة التعميمية لصالح ا
 الصورة األكاديميةو  ي التسامح الوالديلجميع مجاالت المقياس باستثناء مجالالقيـ االحتمالية 

 ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475) االفتراضي لها داللةالمف مستوى  صغرأكانت 
المرحمة وفقًا لمتغير  تالمجاال لهذأفراد عينة الدراسة عمى بيف متوسطات درجات  إحصائياً 

 األكاديميةالصورة التسامح الوالدي و  يأما مجال .التعميمية لصالح الطمبة في المرحمة الثانوية
عدـ وهذا يشير إلى  (7475)االفتراضي  داللةالمف مستوى  كبرأ افيالحظ أف القيـ االحتمالية له

وفقًا  يفالمجال يفهذبيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى  إحصائياً  ةدال وجود فروؽ
( يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة 05لتعميمية والشكؿ )المرحمة المتغير 

وفقًا لمتغير المرحمة ومجاالت  الفرعية  ـالدراسة عمى مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األ
 التعميمية.
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في الدرجة  م( التمثيل البياني لدرجات أفراد  ينة الدراسة  مى مقياس الصورة الوالدية الخاص بصورة األ12ل )الشك

 ألفراد  ينة الدراسةالكمية والمجالت الفر ية لممقياس وفقًا لمتغير المرلمة التعميمية 

والدية لدى كؿ مف وجود فروؽ بيف الطمبة المتفوقيف عمى مقياس الصورة الوتفسر الباحثة       
أف الطمبة في هذل المرحمة المرحمة الثانوية إلى  المتفوقيف في طمبةالصورة األب واألـ لصالح 

السموكية وأكثر قدرة عمى فهـ المعاني يصبحوف أكثر قدرة عمى إدراؾ الجوانب المميزة لوالديهـ 
اخ النفسي لأسرة بما في أف المنإلى ( 0.02الطحاف ) يشير  إذ ،التي قاـ ويقوـ بها الوالديف

مراحؿ الخالؿ المتفوقيف عند األبناء والعطاء عالقة بالقدرة عمى التفكير  اله صورة الوالديفذلؾ 
بأف الطمبة  (Berler H. Michael, 1999بارلر وميتشيؿ )كما ترى  العمر.المتقدمة مف 

 االنفعالية ـاستجاباتهتؤثر بشكؿ قوي عمى عقمية  يمروف بتغيراتالمتفوقيف في هذل المرحمة 
العقمية، وزيادة  ـلممواقؼ المختمفة، وتمايز قدراته ـومستوى إدراكه ـ، مثؿ مستوى ذكائهوالنفسية
دراؾ األمور المعنوية والمجردة، واتساع آفاقه ـقدرته ، وغير ذلؾ مف ـوخبراته ـعمى التعمـ وا 

 ـضبط وتهذيب انفعاالتهوالديهـ و  تقيـ صورةدرؾ و إعمى  ـالتغيرات العقمية التي تؤثر في قدرته
   .بالطريقة الصحيحة
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النز اااااة يوجاااااد فااااارول  ات دللاااااة الصاااااائية فاااااي  :وتفسااااايرها الثامناااااة. نتااااائج الفرضاااااية 8
 .المرلمة التعميمية لمتغير تبعاً   ينة الدراسةبين أفراد  الكمالية

ت المستقمة، حيث حسبت لمعينا (T. test)تـ استخداـ اختبار  الثامنة الفرضيةلإلجابة عف    
الكمية لمقياس الكمالية ومجاالت  عمى الدرجة  الدراسةأفراد عينة الفروؽ بيف متوسطات درجات 

  .(.0)كما هو موضح في الجدوؿ  المرحمة التعميميةوفقًا لمتغير الفرعية 
قياس الكمالية لم الكمية  مى الدرجةدللة الفرول بين متوسطات درجات أفراد  ينة الدراسة  (03)جدول 

 المرلمة التعميميةومجالته الفر ية وفقًا لمتغير 
 المستوى التعميمي لذب

مقياس  
 الكمالية

 n الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

 د.ح
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

القمؽ إزاء 
 األخطاء

 6.162 35.34 261 المرحمة اإلعدادية
 دال 0.001 509 3.250

 6.438 37.15 250 المرحمة الثانوية

التوقعات 
 والنقد الوالدي

 7.035 28.07 261 المرحمة اإلعدادية
 دال 74777 509 5.415

 7.669 31.60 250 المرحمة الثانوية

 التنظيـ
 3.904 15.34 261 المرحمة اإلعدادية

 غير دال 74207 509 04700
 4.187 15.72 250 المرحمة الثانوية

المعايير 
 الشخصية

 8.188 23.25 261 المرحمة اإلعدادية
 دال 74777 509 4.952

 4.492 26.16 250 المرحمة الثانوية

 الدرجة الكمية
 20.270 102.01 261 المرحمة اإلعدادية

 دال 74777 509 .400.
 19.728 110.65 250 المرحمة الثانوية

 ،(4.876بمغت )لمقياس الكمالية  الكمية ( لمدرجةT)أف قيمة ( ب34يالحظ مف الجدوؿ )    
 االفتراضي لها داللةالمف مستوى  صغرأوهي  (74777)بينما بمغت القيمة االحتمالية لها 

بيف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  إحصائياً  ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽ (7475)
التعميمية لصالح الطمبة في المرحمة المرحمة ًا لمتغير وفق لمقياس الكماليةعمى الدرجة الكمية 

مف  صغرأ، وبالرجوع إلى مجاالت المقياس يالحظ أف جميع القيمة االحتمالية لها كانت الثانوية
 ةدال وهذا يشير إلى وجود فروؽباستثناء مجاؿ التنظيـ  (7475) االفتراضي لها داللةالمستوى 
المرحمة وفقًا لمتغير  هذل المجاالتد عينة الدراسة عمى بيف متوسطات درجات أفرا إحصائياً 
أما مجاؿ التنظيـ فقد كانت .  في المرحمة الثانوية لصالح الطمبة)إعدادية/ ثانوية( التعميمية 

 وجود فروؽعدـ وهذا يشير إلى  (7475) االفتراضي داللةالمستوى القيمة االحتمالية ل  أكبر مف 
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المرحمة وفقًا لمتغير  هذل المجاؿرجات أفراد عينة الدراسة عمى د يبيف متوسط إحصائياً  ةدال
( يبيف التمثيؿ البياني لطبيعة الفروؽ بيف أفراد عينة الدراسة عمى 13والشكؿ )ة  التعميمية لمطمب

 .المرحمة التعميميةمقياس الكمالية وفقًا لمتغير 

 
في الدرجة الكمية والمجالت الفر ية  الكماليةى مقياس ( التمثيل البياني لدرجات أفراد  ينة الدراسة  م13الشكل )

 ألفراد  ينة الدراسةلممقياس وفقًا لمتغير المرلمة التعميمية 

ممرحمة التعميمية لوجود فروؽ في النزعة الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف وفقًا الباحثة  عزووت   
في هذل المرحمة المتفوقيف أف الطمبة إلى  ،لصالح الطمبة في المرحمة الثانوية/ ثانوي( إعدادي)

ووضع معايير مرتفعة  ،خريفوالحساسية الشديدة نحو نقد اآل ،في نقد الذات طيميموف إلى األفرا
 الرضاعدـ ب ويتصفوف، وغالبًا ما يحاولوف بشكؿ قهري تجنب الفشؿ، تحقيقها وفلالنجاز يحاول

مف الكمالية مقارنة  مرتفعتصفوف بمستوى وهذا ما يجعمهـ ي التي يتوصموف إليها. اإلنجازاتعف 
أف إلى  (. 2770flett & hewitte)فميت وهيووت إذ يشير  .اإلعداديةمع الطمبة في المرحمة 

مف األطفاؿ وربما يرجع ذلؾ إلى أف أكثر مف الكمالية  مرتفعالطمبة المراهقيف يتصفوف بمستوى 
عمى أف يكونوا مقبوليف مف اآلخريف. وتتفؽ  مثاليف  يميموف إلى أف يكونواهذل المرحمة  الطمبة

 .2011)  & Jahromia (Naziria, (4Jean 2707)هذل النتيجة مع توجهات كؿ مف
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 :الدراسة خذصة نتائج -ثانياً  
 يالحظ مما سبؽ ما يمي:

والنزعة الكمالية لدى  )األب/ األـ( عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصورة الوالدية وجود -
 .الدراسةعينة أفراد دراسيًا وقيف الطمبة المتف

 يوجد إمكانية لمتنبؤ بالنزعة الكمالية مف خالؿ الصورة الوالدية لدى أفراد عينة الدراسة. -
 عينة الدراسةأفراد  )األب( لدىفروؽ ذات داللة إحصائية في الصورة الوالدية عدـ وجود  -

 لمتغير الجنس. تبعاً 

 تبعاً  عينة الدراسةأفراد  )األـ( لدىالوالدية  فروؽ ذات داللة إحصائية في الصورةوجود  -
 .الطمبة الذكور لصالح لمتغير الجنس

 تبعاً  عينة الدراسةبيف أفراد  النزعة الكماليةفروؽ ذات داللة إحصائية في  عدـ وجود -
 لمتغير الجنس.

عينة أفراد  )األب/األـ( لدىفروؽ ذات داللة إحصائية في الصورة الوالدية  عدـ وجود -
التعميـ اآلباء أصحاب المستوى التعميمي لموالديف لصالح الطمبة ذوي لمتغير  تبعاً  اسةالدر 

 .الجامعي فما فوؽ
 لمتغير تبعاً  عينة الدراسةبيف أفراد  النزعة الكماليةفروؽ ذات داللة إحصائية في  وجود -

 .فوؽ المستوى التعميمي لموالديف لصالح الطمبة ذوي اآلباء أصحاب التعميـ الجامعي فما
)األب/  في الصورة الوالدية عينة الدراسةأفراد  لدىفروؽ ذات داللة إحصائية  وجود -

  المرحمة الثانوية.  طمبةالمرحمة التعميمية لصالح لمتغير  تبعاً  األـ(
 لمتغير تبعاً  عينة الدراسةبيف أفراد  النزعة الكماليةفروؽ ذات داللة إحصائية في وجود  -

 .ح طمبة المرحمة الثانويةالمرحمة التعميمية لصال
 الدراسة: مقترلات -ثالثاً 
أف تكوف  يمكفالتي  المقترحاتالدراسة الحالية يمكف تحديد مجموعة مف  نتائجفي ضوء     

 .ومنهامجاؿ الهذا ذات فائدة في 
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لدى وخفض النزعة الكمالية بناء برامج إرشادية ومعرفية لتنمية الصورة الوالدية اإليجابية  04
وغض النظر عف  تسميط الضوء عمى الصفات اإليجابية لموالديف لمتفوقيف مف خالؿالطمبة ا

 .الصفات السمبية
مف خالؿ االهتماـ بحاجاتهـ ومشكالتهـ وخصائصهـ المتفوقيف  تسميط الضوء عمى الطمبة 24

 اإليجابية.
ى التقبؿ ساليب المعاممة المناسبة التي تقوـ عمأولياء أمور الطمبة المتفوقيف ألضرورة اتباع  04

 أطفالهـ.واالهتماـ والعطؼ والحناف واالستحساف في تربية 
مبة المتفوقيف ومساعدت  عمى تشخيص دور المرشد التربوي والنفسي في مدارس الط تفعيؿ 4.

عداد برامج  لدى هؤالء الطمبة المتعمقة بالنزعة الكمالية والصورة الوالدية المشكالت النفسية وا 
 . مناسبة لها

لمطالبات المتفوقات والعمؿ عمى دعـ ثقتهف  واإلرشادياـ بتقديـ الدعـ النفسي زيادة االهتم 54
 بأنفسهف وتطوير مستوى الكمالية السية لديهف.

ولياء أف خالؿ دراسة مشكالتهـ مع زيادة االهتماـ بطمبة المرحمة اإلعدادية مف المتفوقيف م 4.
 ومساعدهـ عمى إيجاد حؿ لها. أمورهـ

معهـ في والتنسيؽ  لمتعاوف دراسيًا أولياء أمور الطمبة المتفوقيف  إجراء لقاءات دورية مع 04
 مجاؿ حؿ مشكالت أبنائهـ النفسية المتعمقة بالصورة الوالدية والنزعة الكمالية.

كافية  أعداد لدىإجراء دراسات مسحية لمكشؼ عف مستوى الصورة الوالدية والنزعة الكمالية  04
 لعربية السورية.مف الطمبة المتفوقيف في الجمهورية ا

معرفي لتخفيض النزعة الكمالية لدى الطمبة المتفوقيف  -دراسة فاعمية برنامج عالجي سموكي 4.
 دراسيًا.

معرفي لتنمية الصورة الوالدية اإليجابية لدى الطمبة  -دراسة فاعمية برنامج عالجي سموكي 074
 المتفوقيف دراسيًا.
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  :العربيةقائمة المراجع  -أواًل 

 ( لسان العرب. 7691ابن منظور . ) 

 ( 6009أبو ماضي , يحيى .)عمان: األردن.المتفوقون وتنمية ميارات التفكير في الرياضيات . 

 ( 2006حسن, يوسف .)رسالة ماجستير غير . دور التربية األسرية في بناء منظومة القيم االجتماعية
 كمية التربية. جامعة دمشق. دمشق: سورية. منشورة.

 المجمس الوطني مجمة عالم المعرفة. االطفال مرآة المجتمع. (7691), محمد عماد الدين إسماعيل .
 .741-761(. ص ص 66لمثقافة والفنون واآلداب, الكويت. العدد)

 ( .6007األلوسي, صائب والزعبي, طالل .)عّمان, األردن: دار المنيل.تنمية التفكير االبتكاري , 

 ( الكمالية العصابية والكماليةة السةوية. 7669باظة, آمال عبد السميع .)9. المجمةد مجمةة دراسةات نفسةية 
 . 177-101ص ص  1العدد 

 ( العالقة بةين اسةاليب المعاممةة الوالديةة واالكتئةاب لةدا بعةض المةراىقين 6000بركات, أسيا عمي راجح .)
. جامعةةة أم رسةةالة ماجسةةتير ميةةر من ةةورةطةةائف. والمراىقةةات المةةراجعين لمستشةةفى الصةةحة النفسةةية بال

 القرا, مكة المكرمة.

 ( الصورة الوالدية عند األطفال الذين يعانون من الفوبيا المدرسية خالل فترة 2014بن وسعد, نبيمة .)
(. 12. مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية. العدد)دراسات نفسية وتربويةالكمون. جامعة الجزائر. 

 (.760-791) ص ص
 ( .العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لألبناء6000جابر, نصر .).  مجمة جامعة دم ق لآلداب

 , جامعة دمشق: سورية.19-41(, ص3)41,  والعموم اإلنسانية والتربوية

 ( ,تةةيثير األوليةةاء عمةةى تحصةةيل التالميةةذ فةةي القةةراءة. 6000جانيةةو, ىيةةويس . )المجمةةة العربيةةة لمب ةةوث 
 (. 6(, العدد )6, المجمد )التربوية

 ( ,مستوا الطموح وعالقتو بقوة تحمل الشخصية لدا طمبة الجامعة6006الجبوري, سناء لطيف .). 
 مصر. كمية التربية. .. الجامعة المستنصريةرسالة ماجستير مير من وره

 ( 7666جروان, فتحي عبد الرحمن .)عمان, األردن: دار الفكر. الموىبة والتفوق واإلبداع , 



 البحثمراجع 

 

 
431 

 

 ,والتوزيع. لمنشر الفكر األردن: دار عمان, . 6ط .واإلبداع والتفوق الموىبة  (.6009)  فتحي جروان 

 (توزع السمطة الوالدية وأثره في بعض جوانب النمو االجتماعي لمطفل, 2001الحافظ, روال .) رسالة
 دمشق: سورية., كمية التربية, جامعة دمشق. ماجستير مير من ورة

 ( دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء, 6077حالوة, باسمة .) مجمة جامعة
 .. دمشق(706-17)(. ص ص3+4(. العدد)27, المجمد )دم ق

 ((. صورة األب وتقدير الذات لدا األبناء من مرحمة التعميم الثانوي )رؤية 6006حمزة, جمال مختار
 .مصر :(. القاىرة796-716(. ص ص)61. العدد)النفسمجمة عمم نفسية(. 

 ,سورية دمشق: دمشق, جامعة منشورات. العممي الب ث أصول .(7667) أنطون حمصي. 
 ( 7664الحوراني , محمد حبيب . )منشورات جامعة دمشق. سيكولوجية المتفوقين والمبدعين . 

 ( 6001الخالدي , أديب محمد .) عمان, األردن: دار وائل لمنشر. والتفوقسيكولوجيا الفروق الفردية . 

  أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لطةالب المرحمةة ادعداديةة فةي   (.2001)خزعل , حسام يعقوب
 سورية. :دمشق .كمية التربية .جامعة دمشق .رسالة ماجستير مير من ورة  .تحصيميم الدراسي

 (. الخجل وعالقتو بكةب مةن الشةعور بالوحةدة النفسةية واسةاليب المعاممةة والوالديةة 6006, حنان أسعد)خوج
جامعةة أم  .رسالة ماجسةتير ميةر من ةورةلدا عينة من طالبات المرحمة المتوسطة بمكة المكة المكرمة. 

 القرا, مكة المكرمة.

 ( 6001الداىري, صالح حسن .)ان, األردن: دار وائل لمنشر والتوزيع. . عمسيكولوجيو رعاية الموىوبين 

 وادحصاء التخطيط مديرية التربية, وزارة(. 6074/6071) دمشق محافظة لمدارس ادحصائي الدليل. 
 دمشق.

 ( 6074/6071دليل وزارة التربية ,)66-60. ص ص  روط القبول في مدارس المتفوقين . 

 (األمومة ومشكالت الطفولة. ط6076رسالن, شاىين .)القاىرة: دار غريب. ,7 

 ( 0242الريحاني, سميمان والزريقات, إبراىيم وطنوس, عادل .)إر اد ذوي ال اجات الخاصة وأسرىم .
 عّمان, األردن: دار الفكر.

  ( التفوق والمتفوقين7669زحموق, ميا .).  (.771, العدد )مجمة التربية 

 ( 7664زحموق, ميا .)منشورات جامعة دمشق. التربية الخاصة لممتفوقين . 
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 ( 7661زحمةةةوق, ميةةةا .)المجمةةةس األعمةةةى لرعايةةةة الفنةةةون واآلداب االجتماعيةةةةنةةةدوة التفةةةوق الدراسةةةي .. 
 سورية.دمشق. 

 ( المتفوقةةون دراسةياي فةةي جامعةةة دمشةق واقعيةةم حاجةةاتيم ومشةكالتيم . 6007زحمةوق, ميةةا .) مجمةةة جامعةةة
 (. 7, العدد )دم ق

 ,اإل صةاء مبةادئ" والتربةوي النفسةي اإل صةاء(. 7699) محمةد عمةي حيةى,وي, خير محمد فيصل الزراد 
 .القمم دار دبي: المتقدم. واإل صاء

 (7669الزيات, مصطفى فتحي .)سمسمة عمةم نفةس االسس البيولوجية والنفسية لمن اط العقمي المعرفي "
 ( القاىرة, دار النشر لمجامعات.4المعرفي,)

  ,دار الفكةةةةر, عمةةةةان 4ط  .مةةةةدخل إلةةةةى تربيةةةةة المتميةةةةزين والمتفةةةةوقين  (.2003)السةةةةرور, فاديةةةةا ىايةةةةل ,: 
 األردن.

 ( 7661سةةميمان, سةةناء محمةةد . ).رعايةةة الطةةلب المتفةةوقين بالمدرسةةة اليانويةةة بةةين الواقةةع والمةة مول 
 القاىرة,  مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.

 ( 6004سةةميمان, عبةةد الةةرحمن سةةيد . )ئصةةيم اكت ةةةافيم رعةةايتيم م ةةةكلتيمالمتفوقةةةون عقميةةًا خصا  .
 القاىرة, مصر: دار الرشاد. 

 ( 7666سةةيير كامةةل . )الييئةةة المصةةرية العامةةة لمكتةةاب. العةةدد لممتفوقةةات الجامعيةةات لالسةةيكو بروفيةة .
(61.) 

  دينامية العلقة بين إدراك الصور الوالدية والبناء النفسي لدى األبناء مير . (6007)سويمم, كرمن
 .مصر: جامعة عين شمس . ال رعيين

 ( صورة األب لدا المدمنين, 7669السيد عبده, أشرف عمي .)مصر. ص ص مجمة عمم النفس  ,
66-704. 

 ( 6006الشةةربيني, زكريةةا وصةةادق , يسةةريو . ) أطفةةال عنةةد القمةةة الموىبةةة والتفةةوق العقمةةي واإلبةةداع .
 القاىرة , مصر: دار الفكر لمتوزيع. 
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 ( 6004الشطي , جمال والعنبرة , مريم , والثاقب , فدوا . )قطاع  مدرسة المتفوقين في دولة الكويت .
 البحوث التربوية والمناىج وحدة البحوث والدراسات المستقبمية, الكويت. 

  ( 7666شةةقير, زينةةب .)القةةاىرة , مصةةر : مكتبةةة النيضةةة  رعايةةة المتفةةوقين والموىةةوبين والمبةةدعين .
 . المصرية

 ( أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا االبناء االسوياء والجانحون. 6070الشيخ حمود, محمد .) مجمة
 .19-71( ص ص 4(, العدد)69. المجمد)جامعة دم ق

 (العالقة بين االغتراب النفسي واساليب المعاممة الوالدية لدا 0222الصنعاني, عبده سعيد محمد .)
 , جامعة تعز. اليمن.رسالة ماجستير مير من ورةالمرحمة الثانوية.  الطمبة المعاقين سمعياي في

  دار  :اربةةةد, األردن .أساسةةيات التن ةةئة االجتماعيةةةة لمطفولةةة:  1994صةةوالحة, محمةةد محمةةود حوامةةةدة
 الكندي

 عمان. األردن, 7ط. لمبا يين التطبيقي الدليل-العممي الب ث(. 6006) الفتاح عبد محمد, الصيرفي :
 .لمنشر وائل دار

 ( .7696الطحان, محمد .)وحدة البحوث التربوية, المنظمة  .تربية المتفوقين عقميا في البلد العربية
 العربية لمتربية والثقافة والعموم, جامعة الدول العربية: تونس.

 ( الموىوبين أساليب رعايتيم وأساليب التدريس ليةم. 6000الطنطاوي , رمضان عبد الحميد .) ورقة عمةل
 . المجمس العربي لمموىوبين المتفوقين. عمان: األردن.  مقدمة لممؤتمر العربي الياني لرعاية المتفوقين

 ( 6009عةةامر , طةةارق .)عمةةان, المتطمبةةات التربويةةة لممتفةةوقين ال مقةةة اليانيةةة مةةن التعمةةيم األساسةةي .
 األردن: دار اليازوري العممية. 

 ,االختيةةةار وفنيةةةات العةةةالج بةةةالواقع فةةةي خفةةةض اضةةةطرابات  (.اسةةةتخدام نظريةةةة6001شةةةادية ) عبةةةد الخةةةالق
(. 266-215( ,ص ص )46العةةةدد ) .(71المجمةةةد ) .المجمةةةة المصةةةرية لمدراسةةةات النفسةةةيةالكماليةةةة . 

 القاىرة: مصر, مكتبة االنجمو المصرية.

  ( 6001عبةةةد العزيةةةز , سةةةعيد .)ر . عمةةةان, األردن: دار الثقافةةةة لمنشةةة إر ةةةاد ذوي اال تياجةةةات الخاصةةةة
 والتوزيع . 
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 ( 7661عبةةد المطيةةةف, مةةةدحت .)مصةةةر: دار المعرفةةةة الصةةة ة النفسةةةية والتفةةةوق الدراسةةةي اإلسةةةكندرية .
 الجامعية. 

 ( 1997عبد اهلل, عادل محمد .)القاىرة: مكتبة األنجمو أير الرعاية األبوية لمطفل في تكوين  خصيتو ,
 المصرية.

 (.2012عبد المجيد, محمد .) الوالدية وأيرىا عمى  خصية األبناءتكوين الصورة. 
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 ,الطبعة ,اإلنسانية والعموم التربية في العممي الب ث أساسيات(. 7666) فتحي وممكاوي, أحمد عودة 
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 .280-266( ص ص 2)29. مجمة دراسات العموم التربويةمدرسة اليوبيل.  

 ( الواقةةع التكيفةةي لمطةةالب الموىةةوبين فةةي مدرسةة اليوبيةةل . 6006العويضةة, سةةمطان .) ورقةةة عمةةل مقدمةةة
 , عمان: األردن.لممؤتمر األردني الياني لمموىبة واإلبداع
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 ملخص الدراسة باللغة العربية                            
"ما عالقة  السؤال التالي:والتي يمكن تحديدىا في  اآلتيةمشكمة التناول إلى  لقد سعى البحث     

؟ ولإلجابة عن ىذه السؤال طالب المتفوقين أفراد عينة البحثالصورة الوالدية بالنزعة الكمالية لدى ال
 :والتي تتمثل بما يميتمت وضع عدد من األىداف 

أفراد عينة  النزعة الكمالية لدى الطالب المتفوقينو العالقة بين الصورة الوالدية  إلىالتعرف  .1
 .الدراسة

 التعرف عمى إمكانية التنبؤ بالنزعة الكمالية من خالل الصورة الوالدية لدى أفراد عينة الدراسة. .2
 .وفقًا لمتغير الجنس الصورة الوالديةفي أفراد عينة الدراسة الفروق بين  إلىالتعرف  .3
 .لمتغير الجنس وفقاً  النزعة الكماليةفي أفراد عينة الدراسة الفروق بين  إلىالتعرف  .4
الصورة الوالدية وفقًا لمتغير المستوى التعميمي في أفراد عينة الدراسة الفروق بين  إلىالتعرف  .5

 .لموالدين
النزعة الكمالية وفقًا لمتغير المستوى التعميمي في أفراد عينة الدراسة الفروق بين  إلىالتعرف  .6

 .لموالدين
الصورة الوالدية وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية في أفراد عينة الدراسة الفروق بين  إلىالتعرف  .7

 .ألفراد عينة الدراسة
النزعة الكمالية وفقًا لمتغير المرحمة التعميمية في أفراد عينة الدراسة الفروق بين  إلىالتعرف  .8

 .ألفراد عينة الدراسة
 :اآلتيةاألدوات  أعدت واستخدمت الباحثة ولإلجابة عن ىذه األىداف

 .مقياس الصورة الوالدية  -
 ( .Frost et al., 1990) وآخرون لفورست الكمالية مقياس -
( طالبًا وطالبة من 511بمغت )كما قامت الباحثة بسحب مقصودة من الطمبة المتفوقين دراسيًا     

طالبًا ( 261مدرستي الباسل لممتفوقين في مدينة دمشق، مقسمين إلى ) سحبوا منالطمبة المتفوقين 
  .( طالبًا وطالبة في المرحمة الثانوية252وطالبة في المرحمة اإلعدادية و)
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اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف الدراسة اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي "ييتم  كما   
بوصف ظاىرة أو مشكمة محددة، وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقنَّنة عن 

خضاعيا لمدراسة الدقيقالظاىرة أو   ، إذ تم من خالل ىذا المنيجالمشكمة، وتصنيفيا وتحميميا وا 
التعريف بالصورة والوالدية والنزعة الكمالية من حيث المفيوم والخصائص واألشكال واآلثار المترتبة 

يث التعريف عمييا، وأىميتيا وفوائد تحديدىا لدى الطمبة المتفوقين كما تم تناول الطمبة المتفوقين من ح
بيم وبخصائصيم واحتياجاتيم ومشكالتيم التي يعانون منيا والبحث عن دراسات كافية تناولت ىذه 

قامت الباحثة بتطبيق مقياسي الصورة الوالدية والنزعة الكمالية )بعد كما  الفئة بالدراسة والبحث.
عينة الدراسة عمى المقياسين، التحقُِّق من صدقيما وثباتيما( عمى عينة الدراسة، وحساب درجات أفراد 

ومن ثم معالجة الدرجات الخام وفق المناسب من القوانين اإلحصائية لمتحقق من صحة فرضيات 
 وفيما يمي عرض لنتائج الدراسةالدراسة وتفسير نتائجيا في ضوء الواقع الميداني والدراسات السابقة، 

والنزعة الكمالية لدى  )األب/ األم( عالقة ذات داللة إحصائية بين الصورة الوالدية وجود -
 .الدراسةعينة الطمبة المتفوقين أفراد 

 يوجد إمكانية لمتنبؤ بالنزعة الكمالية من خالل الصورة الوالدية لدى أفراد عينة الدراسة. -
 تبعاً  عينة الدراسةأفراد  )األب( لدىفروق ذات داللة إحصائية في الصورة الوالدية عدم وجود  -

 .لمتغير الجنس

 تبعاً  عينة الدراسةأفراد  )األم( لدىفروق ذات داللة إحصائية في الصورة الوالدية وجود  -
 .الطمبة الذكور لصالح لمتغير الجنس

لمتغير  تبعاً  عينة الدراسةبين أفراد  النزعة الكماليةفروق ذات داللة إحصائية في  عدم وجود -
 الجنس.

 عينة الدراسةأفراد  )األب/األم( لدىفروق ذات داللة إحصائية في الصورة الوالدية  عدم وجود -
التعميم الجامعي فما اآلباء أصحاب المستوى التعميمي لموالدين لصالح الطمبة ذوي لمتغير  تبعاً 
 .فوق
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 لمتغير تبعاً  عينة الدراسةبين أفراد  النزعة الكماليةفروق ذات داللة إحصائية في  وجود -
 .لصالح الطمبة ذوي اآلباء أصحاب التعميم الجامعي فما فوق المستوى التعميمي لموالدين

 تبعاً  )األب/ األم( في الصورة الوالدية عينة الدراسةأفراد  لدىفروق ذات داللة إحصائية  وجود -
  . المرحمة الثانوية طمبةلصالح  المرحمة التعميميةلمتغير 

 لمتغير تبعاً  عينة الدراسةبين أفراد  النزعة الكماليةفروق ذات داللة إحصائية في وجود  -
 .المرحمة التعميمية لصالح طمبة المرحمة الثانوية

حديد مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في ىذا  ىذه النتائج أمكنفي و    
 المجال ومنيا.

الصورة الوالدية اإليجابية وخفض النزعة الكمالية لدى الطمبة  بناء برامج إرشادية ومعرفية لتنمية .1
المتفوقين من خالل تسميط الضوء عمى الصفات اإليجابية لموالدين وغض النظر عن الصفات 

 السمبية.
من خالل االىتمام بحاجاتيم ومشكالتيم وخصائصيم المتفوقين  تسميط الضوء عمى الطمبة .2

 اإليجابية.
ساليب المعاممة المناسبة التي تقوم عمى التقبل أمور الطمبة المتفوقين ألأولياء ضرورة اتباع  .3

 أطفاليم.واالىتمام والعطف والحنان واالستحسان في تربية 
مبة المتفوقين ومساعدتو عمى تشخيص دور المرشد التربوي والنفسي في مدارس الط تفعيل .4

عداد برامج المشكالت النفسية المتعمقة بالنزعة الكمالية والصورة الوا لدية لدى ىؤالء الطمبة وا 
 . مناسبة ليا

زيادة االىتمام بتقديم الدعم النفسي واإلرشادي لمطالبات المتفوقات والعمل عمى دعم ثقتين  .5
 بأنفسين وتطوير مستوى الكمالية السية لديين.

أولياء أمورىم زيادة االىتمام بطمبة المرحمة اإلعدادية من المتفوقين من خالل دراسة مشكالتيم مع  .6
 ومساعدىم عمى إيجاد حل ليا.
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إجراء لقاءات دورية مع أولياء أمور الطمبة المتفوقين دراسيًا لمتعاون  والتنسيق معيم في مجال  .7
 حل مشكالت أبنائيم النفسية المتعمقة بالصورة الوالدية والنزعة الكمالية.

والنزعة الكمالية لدى أعداد كافية من إجراء دراسات مسحية لمكشف عن مستوى الصورة الوالدية  .8
 الطمبة المتفوقين في الجميورية العربية السورية.

معرفي لتخفيض النزعة الكمالية لدى الطمبة المتفوقين  -دراسة فاعمية برنامج عالجي سموكي .9
 دراسيًا.

ة معرفي لتنمية الصورة الوالدية اإليجابية لدى الطمب -دراسة فاعمية برنامج عالجي سموكي .10
 المتفوقين دراسيًا.
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 (1امللحق رقن )

الذراضح. خاوتأمساء الطادج احملكوني ألدقائوح   

  المرتبة العممية.القسم و رتبت األسماء حسب  -

 

 

االختصاص العام  االسم م
 والدقيق

 المكان الوظيفة

أ. د. محمد الشيخ  1
 حمود

أستاذ في قسم االرشاد  إرشاد مدرسي وميني
 النفسي

 جامعة دمشق

 صحة نفسية أ.د سامر رضوان 2
أستاذ في قسم االرشاد 

 النفسي
 جامعة دمشق

 صحة نفسية أ.د كمال بالن 3
أستاذ في قسم االرشاد 

 النفسي
 جامعة دمشق

 عمم النفس المعرفي د. غسان منصور 4
أستاذ مساعد في قسم عمم 

 النفس
 جامعة دمشق

 صحة نفسية عائشة ناصرد.  5
مدرسة في قسم االرشاد 

 النفسي
 جامعة دمشق

 إرشاد نفسي د. كارولين محسن 6
مدرسة في قسم االرشاد 

 النفسي
 جامعة دمشق

 د. عزيزة رحمة 7
اإلحصاء في التربية وعمم 

 النفس
أستاذ مساعد في قسم 

 القياس والتقويم
 جامعة دمشق

 د. رنا قوشحة 8
)قياس قدرات القياس والتقويم 

 عقمية(
مدرسة في قسم القياس 

 جامعة دمشق والتقويم

أستاذة مساعدة في قسم  لغة انجميزية د. ريما الحكيم 9
 المغة االنجميزية

كمية اآلداب جامعة 
 دمشق

 أـ عبد الرحمن الصالح 10
ماجستير لغة عربية 

 )لغويات(
 مدرس لغة عربية

مديرية التربية 
 محافظة دمشق
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 ( 2) امللحق رقن

  هقياش الصىرج الىالذيح يف صىرذه النهائيح

 هعلىهاخ عاهح:  

 الصف:.........................  
 .(  أنثى  )   .ذكر  )  (اجلنص:    

 (  شيادة جامعية فأكثر))  (     الجامعيةشيادة دون املطرىي الرعليوي لالب:  
 (  شيادة جامعية فأكثر)الجامعية )  (    شيادة دون املطرىي الرعليوي لالم: 

 ذعليواخ:
 عسيسذي الطالثح /عسيسي الطالة:

أبوك عن  كونتياالتي  مصفات والسماتل إدراككفيما يمي مجموعة من العبارات المتعمقة بمدى      
المطموب منك أن تقرأ كل عبارة جيدًا ثم تضع ، اتبعوىا معكنتيجة أساليب المعاممة التي  وأمك

( مكان اإلجابة التي تعتبرىا تنطبق عمى كل من أبوك وأمك، وذلك إلى يسار كل عبارة، عالمة )
 العممي.وال تترك أية عبارة دون اإلجابة عنيا، عممًا أن إجابتك لن تستخدم إال ألغراض البحث 

 م

 
 العبارة

األبتقدير صورة   صورة األمتقدير  

 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 االهروام والرعاطف  موافق
       .أشعر أن والدي مصدر ثقة وارتياح لي 1

في البيت يشعرني  وجود والدي معنا وقتَا طويالً  2
 باألمان.

      

       يساعدني والدي عندما أحتاجو. 3

       يتفيم والدي حاجاتي ويعمل عمى تمبيتيا . 4

       يتابع والدي ما أقوم بو باىتمام. 5

       ييتم والدي بي لفترات طويمة . 6
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       ييتم والدي لحديثي أثناء وجود اآلخرين. 7

       الدراسية. بأمورييبدي والدي اىتمامًا  8

       يتفيم والدي حاجاتي ويعمل عمى تمبيتيا. 9

       الرطاهح الصىرج                

يسمح لي والدي بإبداء الرأي في بعض األمور  11
 األسرية.

      

حتى لو  أرائييسمح لي والدي بالتعبير عن  11
 كانت مخالفة لرأيو.

      

       والدي ميما كانت أخطائي . ييتسامح مع 12

       يناقشني والدي في أخطائي التي أقوم بيا. 13

       يرغمني والدي عمى التزام قواعد ونظم محددة. 14

       الصىرج الثقح 

       مام اآلخرين.أيعتز والدي لحسن أدائي وسموكي  15

يجعمو يتدخل في كل شيء  يخوف والدي عم 16
 أفعمو.

      

       أمور. يثق والدي فيما أقدمو من 17

يتجاىل والدي أخطائي ويركز عمى ما أحققو من  18
 نجاح.

      

       يعاممني والدي عمى أنني شخص مسؤول وواعي. 19

       يراقب والدي تصرفاتي ومكان وجودي. 21

       كادمييحاأل جالصىر 

       يصال المعمومة بسيولة.إلدى والدي القدرة عمى  21

       والدي مخزون عممي جيد.لدى  22

ألجأ إلى والدي إذا وجدت صعوبة في مادة  23
 دراسية معينة.

      

       أرى أن والدي األفضل من الناحية العممية. 24
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       الصىرج املرناقضح 

يسمح بيا  بأعمالال يسمح لي والدي بالقيام  25
 لنفسو.

      

       عندما تناسب األسرة.يمتزم والدي بالنظم والقواعد  26

       وعطوفًا في نفس الوقت  رى والدي حازماً أ 27

       يتجاىل والدي مبادئو داخل األسرة. 28
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 (3امللحق رقن )
 يف صىرذه األصليح (9990)هقياش الكواليح لفىرضد وآخروى 

Strongly 

Disagree Not 

agree 
agree to 

some 

extent 

agree 
Strongly 

Agree 
Items  

       My parents set very high standards 

for me. 
9 

     Organization is very important to 

me. 
2 

     As a child I was punished for doing 

things less than perfect 
3 

     If I do not set the highest standards 

for myself, I am likely to 

end up second-rate person. 

4 

     My parents never tried to 

understand my mistakes 
5 

     It is important to me that I be 

thoroughly competent in 

everything I do. 

6 

     I am a neat person. 7 
     I try to be an organized person 8 
     If I fail at work / school, I am a 

failure as a person 
9 

     I should be upset If I make a 

mistake. 
90 

     My parents wanted me to be the 

best at everything. 
99 

     I set higher goals than most people. 92 
     If someone does a task better at 

work / school better than I, 

then I feel like I failed the whole 

task. 

93 

     If I fail partly, it is as bad as being a 

complete failure. 
94 

     Only outstanding performance is 

good enough in my 

family. 

95 

     I am very good at focusing  my 

efforts at attaining a goal. 
96 
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     Even when I do something very 

carefully, I often feel that it 

is not quite right. 

97 

     I hate being less than the best at 

things. 
98 

     I have extremely high goals 99 
      My parents have expected 

excellence from me. 
20 

     People will probably think less of 

me if I make a mistake. 
29 

     I never felt like I could meet my 

parents’ expectations 
22 

     If I do not do as well as people, it 

means I am an inferior 

human being. 

23 

     Other people seem to accept lower 

standards from 

themselves that I do. 

24 

     If I do not do well all the time, 

people will not respect me. 
25 

      My parents have always had 

higher expectations for my 

future than I have. 

26 

     I try to be a neat person. 27 
     I usually have doubts about the 

simple everyday things I do. 
28 

     Neatness is very important to me. 29 
     I expect higher performance in my 

daily tasks than most 

people. 

30 

     I am an organized person 39 
     I tend to get behind my work 

because I repeat things over 

and over. 

32 

     It takes me a long time to do 

something “right”. 
33 

     The fewer mistakes I make, the 

more people will like me. 
34 

     I never felt like I could meet my 

parents’ expectations. 
35 
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 (              4امللحق رقن )                                                    
 لفروضد وآخروى تعذ ذعريثه وذعذيله  هقياش الكواليح 

 
 هعلىهاخ عاهح:  
 الصف:.........................  

 .(  أنثى  )   .ذكر  )  (اجلنص:    
 (  شيادة جامعية فأكثر)الجامعية )  (    شيادة دون املطرىي الرعليوي لالب:  
 (  شيادة جامعية فأكثر)الجامعية )  (    شيادة دون املطرىي الرعليوي لالم: 

 ذعليواخ:
 عسيسذي الطالثح /عسيسي الطالة:

فيما يمي مجموعة من العبارات التي يصف بيا الناس أنفسيم ومعتقداتيم، المطموب منك أن تقرأ كل عبارة     
( مكان اإلجابة التي تعتبرىا تنطبق عميك، وذلك إلى يسار كل عبارة، وال تترك أية جيدًا ثم تضع عالمة )

 عبارة دون اإلجابة عنيا، عممًا أن إجابتك لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي. 
موافق  البنود 

 بشدة
موافق إلى  موافق

 حٍد ما
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 القلق إزاء األخطاء
نسان إي في العمل أو الدراسة يعني إني فشم 1

 فاشل .
      

      أشعر بالغضب إذا ارتكبت أي خطأ. 2
أشعر بالفشل إذا قام أحدىم بميمة معينة بشكل  3

 أفضل مني.
     

إذا فشمت ولو جزئيًا أشعر بالسوء كما لو كان  4
 فشاًل كاماًل.

     

     بشكل أفضل مما أقوم  باألعمال أتوقع أن أقوم 5
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 بو حاليًا.
      من المتميز في أي شيء. أكره أن أكون أقل 6
عند ارتكابي األخطاء يعتقد اآلخرون أني أقل  7

 كفاءة .
     

إذا لم اكن جيدًا كاآلخرين ىذا يعني اني أدنى  8
 منيم.

     

      ال يحترمني اآلخرون إذا لم أقم باألشياء بإتقان. 9
لدي شكوك حول إتقان الميام اليومية التي أقوم  11

 بيا.
     

أتأخر عن زمالئي بالعمل ألني أكرر األشياء  11
 بكثرة.

     

احتاج وقت طويل ألقوم باألشياء بشكل  12
 صحيح.

     

      كمما قمت أخطائي ،كمما أحبني الناس أكثر . 13
  الرىقعاخ والنقذ الىالذي

      معايير عالية جدًا ألدائي.يضع والدي  14
عندما كنت طفاًل تعرضت لمعقاب عند إنجازي  15

 األشياء بمستوى أقل من المتوقع.
     

لم يحاول والدي فيم أو تقبل مشاكمي  16
 ومساعدتي في حميا .

     

يريد والداي أن أكون األفضل في كل شيء أقوم  17
 بو.

     

الجيد الوحيد في األداء المتميز ىو الشيء  18
 أسرتي .

     

      يتوقع والداي مني التميز دائمًا. 19
     لم أشعر مطمقًا باني عمى مستوى ما يتوقعو  21
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 والداي مني .
لدى والداي توقعات عالية لمستقبمي أكثر مما  21

 حققتو اآلن.
     

      نو ال يمكنني تحقيق طموحات والداي.أأشعر  22
  الرنظين

      التنظيم ميم جدًا بالنسبة لي . 23
      أنا شخص مرتب. 24
      أحاول ان أكون شخصًا منظمًا. 25
      أحاول أن أكون شخصًا أنيقًا. 26
      الحرص والترتيب ميم جدًا بالنسبة لي. 27
      أنا شخص منظم. 28

  املعايري الشخصيح
معايير عالية لنفسي فمن المرجح  إذا لم أضع 29

 ن أكون شخصًا ىامشيًا.أ
     

من الميم بالنسبة لي ان أكون مثاليًا ودقيقًا في  31
 كل شيء أقوم بو.

     

أضع  أىدافًا لنفسي أعمى مما يضعو معظم  31
 الناس.

     

      أركز جيودي عمى بموغ أىدافي . 32
      لدي أىداف كبيرة لمغالية . 33
ضعو أاآلخرون معايير ألنفسيم أقل مما يضع  34

 أنا.
     

       .أتوقع أداء أعمى من غيري في ميامي اليومية 35
                                               



 

                                                 Abstract  

1. Introduction of the study: 

     Parents play an important role in shaping the life the first lines of the child, 

since each of the father and mother and the private supplementing the role of the 

other in the individual life-prepared, but psychological studies have focused on the 

important role of the mother for the individual, ignoring the role of the father who 

leads significant in the early stages role of achild's life, most analysts 

psychologists believe that old age is the harvest small in the sense that interest in 

the early years leads to together phases of growth in puberty and adulthood, and 

the picture of parental formed the child creates many of the behaviors that could 

turn into a behavioral attributes or habits of the individual, and These features 

tendency to perfection, which is a distinctive feature of the majority of children 

and especially talented children, because of the qualities they enjoy makes them 

extremely sensitive and highly vulnerable persons oceans, and where they are 

more likely than others to be affected by parental public image in the family and 

the family atmosphere. So this study dealt specifically image and parental 

perfectionism tendency among the top students in the schools of excelling in the 

province of Damascus to see the relationship between these variables. 

2 - problem of the study: 

   Is the luxury of personal characteristics that play a family environment role in its 

inception, is nurturing parenting styles of the most important contributing factors 

in the formation of an individual's personality and molding his image, scientists 

have agreed on the division of nurturing parenting styles into two types (normal 

and abnormal), as many results showed studies that indicate a link parental 

upbringing normal mental health and parental upbringing correlation methods 

abnormal mental disorders methods. There is no doubt that the character of the 

father and mother and Sourtehma an integral part in the process of formation 

which often define a large figure their children later part, and since the family 

represents the environment receives the individual in this world, and form the 

optimal model for primary group which reacts individual with its members and 

considers their behavior Typically they working to draw a set of attributes that 

reflect its image, and therefore gained importance very upbringing without the 

other institutions. On the other hand, we find that workers in the field of 

outstanding students care, they point to the existence of the extremist tendency 

luxury outstanding students reflecting a model family to deal with these students. 

   As the consequences of the crisis faced by Syria and broad-spectrum have 

included almost all segments of society, it was necessary to study their impact on 

more segments of society sensitivity and most vulnerable to the events 

surrounding them namely excelling, Vtmayt the current study to shed light on the 

relationship between the trend of luxury and image Parenting the top students in 
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light of the risks to Syria of painful events affected the Syrian family specifically 

in its components, and its elements, and its values, and ways of dealing with 

children under the pressures they face, and this payment researcher to address the 

problem of the study and that can be identified in the following questions : 

1. What's the nature of parental (positive / acceptable / negative) with outstanding 

students study sample? 

2. What level of luxury trend outstanding students to the study sample? 

3. Is there a statistically significant relationship between the trend of luxury image 

and parental (father / mother) the study sample? 

4. Are there any statistically significant differences in the variables of the study 

(the image of luxury and luxury trend) attributed to sex? 

5. Are there any statistically significant differences in the variables of the study 

(the image of luxury and luxury trend) attributable to the educational level of the 

parents? 

6. Are there any statistically significant differences in the variables of the study 

(the image of luxury and luxury trend) attributable to the educational stage for 

members of the study sample?  

3. objectives of the study : 

1. Identify the nature of the image of parental (father / mother) with outstanding 

students study sample . 

2. Identify the level of perfectionism tendency among top students study sample. 

3. Identify the relationship between image and parental perfectionism tendency 

among top students study sample . 

4. Identify the differences between the study sample in the picture parental 

according to gender . 

5. to identify the differences between the study sample in the trend of luxury 

according to gender. 

6. to recognize the differences between the study sample in the picture of parental 

and variable according to the educational level of the parents. 

7. identify the differences between the study sample in the trend of luxury 

according to the variable educational level of the parents. 

8. identify the differences between the study sample in the picture parental 

according to the educational stage for members of the study sample. 

9. identify the differences between the study sample in the trend of luxury 

according to the variable level of education for members of the study sample. 

4 - hypotheses of the study: 

1. There were no statistically significant differences between the picture and the 

tendency of parental perfectionism relationship with the outstanding students 

study sample . 

2. There were no statistically significant differences in parental image among the 

study sample according to gender differences in individuals . 

3. There is no statistically significant trend in luxury among the study sample 

according to gender differences in individuals . 
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4. There were no statistically significant differences in the picture of parental 

differences between the study sample variable depending on the educational level 

of the parents. 

5. There is no statistically significant trend in luxury differences between the 

study sample variable depending on the educational level of the parents. 

6. There are no statistically significant differences in parental image among the 

study sample differences depending on the variable level of education for 

members of the study sample . 

7. There is no statistically significant trend in luxury between the study sample 

differences depending on the variable level of education for members of the study 

sample. 

5. Tools of the study: 

The current study was based on the following tools : 

- Scale the image parenting (prepared by the researcher). 

- Luxury measure of Forrest and others (Frost et al., 1990). 

6. sample of the study: 

    Total study sample (511) students from outstanding students pulled from my 

school valiant for outstanding students in the city of Damascus, divided into (261) 

students in the preparatory stage and (250) students at the secondary level. 

7. study approach: 

   I work required in order to achieve the study follow the descriptive analytical 

method which "cares as phenomenon or a specific problem, and photographed 

quantified by collecting data and information codified phenomenon or problem, 

and categorized, analyzed and subjected to study the exact targets. 

8. results of the study: 

I. Results of the study questions: 

- The presence of an acceptable level of your father the outstanding students on 

the total score of the scale of parental image, and all of the area of interest and 

sympathy for parental, and tolerance parental, and the level of positive on the area 

of confidence-parenting and the field of academic image, negative image on the 

area of the image contrasting. 

- The presence of an acceptable level of your mother's parental the outstanding 

students on the total score of the scale, and the level of positive on the area of 

interest and parental empathy, and tolerance, and the area's contradictory, and an 

acceptable level on the area of the image contrasting. 

- The presence of the average level of luxury to the outstanding students on the 

total score of the scale, and on the areas of concern about the mistakes, parental 

expectations and criticism and field, and a large area on the level of personal 

standards, organization and the level of a few. 

2. the results of the study hypotheses: 

- The presence of statistically significant differences between the picture of 

parental relationship (father / mother) and the tendency of luxury with outstanding 

students study sample. 
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- The lack of statistically significant differences in the picture of parental (father) 

the study sample depending on the variable sex. 

- The presence of statistically significant differences in the picture of parental 

(mother) the study sample according to gender in favor of male students. 

- The lack of a statistically significant trend in luxury among the study sample 

according to gender differences in individuals. 

- The lack of statistically significant differences in the picture of parental (father / 

mother) the study sample variable depending on the educational level of the 

parents for the benefit of holders of students with university education parents and 

older. 

- The presence of a statistically significant trend in luxury differences between 

members of the study sample depending on the variable educational level of the 

parents for the benefit of holders of students with university education parents and 

older. 

- The presence of statistically significant differences among the study sample in 

the image of parental (father / mother) depending on the educational stage in favor 

of secondary school students. 

- The presence of a statistically significant trend in luxury between the study 

sample differences depending on the educational stage in favor of secondary 

school students. 

9 - study proposals: 

    In light of the outcome of the current study, the results of a field can define a set 

of proposals that could be of interest in this area and of them. 

1. increased attention to outstanding students, especially high school by 

involving them in meaningful activities and competitions Kahalqat discussion 

and Aldroat that support their self-confidence and increase their self-esteem 

and more bound together by their reality and make them realize their goals 

commensurate with their abilities. 

2. educate parents of gifted students on the need to follow proper parental 

treatment methods which are based on acceptance and attention and affection 

and tenderness and plaudits in the upbringing of their children and the benefits 

of follow these methods on the mental health of the child. 

3. Support the role of educational and psychological counselor outstanding 

students in schools and helping to provide the appropriate extension services 

to these students and to Mkinhm from reaching an acceptable level of luxury. 

4.  greater attention to providing psychological and extension support for gifted 

students and work to support their self-confidence and the development of 

luxury level Alsah to them. 

5. building outreach programs working to develop a positive image of parental 

perfectionism and the normal level of outstanding students. 
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