
 

 

العوامل الذاتية واألسرية لدى المراهقين الموهوبين المترددين على بعض قصور الثقافة باإلسكندرية وتأثيرها  
 على درجة موهبتهم وسماتهم الشخصية

1ناهد محمد الرحماني و1أحمد سمير أبو دنيا ،1 مواهب إبراهيم عياد، 1 نيفين مصطفى حافظ

 
   جامعة اإلسكندرية  –كلية الزراعة   -قسم االقتصاد المنزلي  1

 2021أبريل23 فيافقة على النشر ، المو 2021 مارس12حث فىاستالم الب

 الملخص العربى 
لألم الحقيقية  الثروة  تنمية تنبع  على  قدرتها  من  م 

مستمرة،  اال بصورة  منهم  واالستفادة  ألبنائها  الفطرية  ستعدادات 
والموهوبون من أبناء المجتمع هم قادة قاطرة التنمية خاصة في 
المنطلق   هذا  نعيشها، ومن  التي  والتقنية  المعرفية  الثورة  عصر 

درا إلى  رئيسية  بصفة  البحث  هذا  الذاتية  يهدف  العوامل  سة 
المراهقين  واألسر  من  عينة  لدى  على ية  المترددين  الموهوبين 

موهبتهم   درجة  على  وتأثيرها  باإلسكندرية  الثقافة  قصور  بعض 
استمارة   استخدام  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  الشخصية،  وسماتهم 
واألسرية   )الشخصية(  الذاتية  العوامل  على  للتعرف  استبيان 

درجة الموهبة  ناء مقياسين أحدهما لقياس  للمبحوثين، كما تم ب
تق على  الشخصية  بناًء  السمات  لقياس  واآلخر  المدربين  ييم 

المميزة للمبحوثين. تضمنت عينة الدراسة قصري ثقافة األنفوشي  
الموهوبين   المراهقين  من  عينة  اختيار  تم  حيث  والشاطبي 

مبحوث.    105الملتحقين بأنشطة داخل تلك القصور بلغ عددهم  
الاس المنهج  الدراسة  في  استخداتخدم  وتم  التحليلي،  م  وصفي 

 إلجراء المعامالت اإلحصائية. 26اإلصدار  SPSSبرنامج 
الموهوبين المترددين    ما يقرب من ثلثي  وقد بينت النتائج أن

من العينة،   %64.76على قصور الثقافة كانوا من الذكور بواقع  
ألعمارهم   الحسابي  المتوسط  بلغ  سنة،    502.+ 15.74وقد 

، وقد  %80.95ع  ملتحقين بمدراس حكومية بواقوالغالبية العظمى  
ذوي   من  الدراسة  عينة  الموهوبين  وأمهات  آباء  نسبة  تقاربت 

على التوالي،   %59.05، و%60.95التعليم الجامعي حيث بلغت  
بواقع   أسر  ربات  األمهات  نصف  من  والغالبية  %52.38وأكثر   ،

كان   المبحوثين  أسر  من  مساهمات العظمى    سرية األ   هممستوى 
، كما  %80.0لموهبة بدرجة مرتفعة أو متوسطة بإجمالي  ل   فزةمح

كشفت النتائج عن أن أكثر من نصف عدد الموهوبين المشاركين  

لديهم شعور باإلحباطات الشخصية بدرجة    %56.19  في الدراسة
بواقع   ومتوسطة  التوالي،   %34.29،  %21.90مرتفعة  على 

سب متماثلة  بإحباطات أسرية مرتفعة ومتوسطة بنولديهم شعور  
مستوى   %27.62بلغت   للمبحوثين  لكل  الموهبة  درجة  وبتقييم   .

المدربين   تقييم  وبناًء على  لديهم  السلوكية  الخصائص  من خالل 
المبحوثين   نصف  من  أكثر  أن  بدرجة    %55.24تبين  يتمتعوا 

الموهبة  من  مقابل    متوسطة  الموهبة  %22.86في  ، مرتفعي 
لهو  المميزة  الشخصية  السمات  المراهقين  بدراسة  من  الفئة  ذه 

المبحوثين يتمتعوا بمستوى  الموهوبين   أن غالبية  النتائج  أظهرت 
الذات   تقدير  من  الميول    %76.19مرتفع  من  مرتفع  ومستوى 

،  %86.67االجتماعية وتحمل المسئولية وعقالنية السلوك بواقع  
و %74.29و وأكثر  67.19%،  الترتيب،  العينة    على  نصف  من 

م مستوى  لديهم  القكان  والخصائص  االستقاللية  من  يادية  رتفع 
و%65.71بواقع   نتائج   57.14%،  أظهرت  وقد  التوالي.  على 

تحليل االنحدار المتعدد أنه من بين المتغيرات الذاتية )الشخصية(  
الشعور   ومستوى  المدرسة،  لنوع  كان  المستقلة  واألسرية 

وإج األسرية،  والمستباإلحباطات  لألسرة،  الشهري  الدخل  وى  مالي 
درجة الموهبة كمتغير تابع، وعلى  الوظيفي لألم تأثير معنوي على 

)الشخصية(   الذاتية  المتغيرات  بين  من  أنه  تبين  اآلخر  الجانب 
واألسرية المستقلة كانت اإلحباطات الشخصية واألسرية ذات تأثير  

كمتغ للمبحوثين  الشخصية  السمات  درجة  على  تابع.  معنوي  ير 
ال بتوجيه  الدراسة  ورعاية  وتوصي  الكتشاف  الجهود  من  مزيد 

موهبة من خالل األسرة والمجتمع لفئات المراهقين تقديرًا ألهمية  ال
حياة   في  العمرية  المرحلة  هذه  استثمار  على  وحرصًا  الموهبة 

 النشء. 
الموهوبون   المفتاحية:  قصور    –المراهقون    –الكلمات 

 ة الموهبة  تنمية ورعاي –الثقافة 
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 المقدمة 

المو  رعاية  واالهتمإن  تفوقهم  هوبين  بمجاالت  ام 
ا تصنيف  مظاهر  من  مظهرًا  تعد  المتقدم  وموهبتهم  لعالم 

وضع   في  زائدًا  اهتماما  تولى  المتقدمة  الدول  فمعظم  تربويا، 
لما البرامج واإل الموهوبين  الخاصة برعاية األفراد  ستراتيجيات 

ا يمكن  وإمكانيات  قدرات  من  الفئة  هذه  لدى  العتماد يتوافر 
م  عليها المجتمع  واالستفادة  تقدم  في  الستثمارها  وذلك  نها 

التطور والحداثة    واالرتقاء به ليواكب )حابس العواملة،  عجلة 
و 2013 يكون  (،  أن  فيمكن  مطلقة،  أو  ثابتة  ليست  الموهبة 

موهبته   لبروز  المناسبة  الظروف  تتوافر  وال  موهوبًا  اإلنسان 
ل الموهوبين  باالعتبار أن األطفاعلى أرض الواقع مع األخذ  

م غير  ليسوا  ومن  الذهن  إلى  يتبادر  قد  كما  متجانسًا  جتمعًا 
وفي  ا الخصائص  كل  الموهوبين  األطفال  ُيظهر  أن  لمتوقع 

ال درجة  ازدادت  كلما  لكن  المجاالت،  الفرد  جميع  عند  موهبة 
ليست  الموهوبين  فخصائص  غيره،  عن  تفرده  درجة  ارتفعت 

فرد  لى التغيرات داخل النها متغيرة وتعتمد عثابتة أو جامدة لك
المو  ظهور  يفسر  مما  المحيطة،  البيئة  مع  لدى  وتفاعله  هبة 

تظهر   وآخرين  نموهم  من  مبكرة  مراحل  في  األطفال  بعض 
بعًا للرعاية التي توفرها لهم  لديهم الموهبة في مراحل متأخرة ت

 (. 2021)فتحي جروان،  بيئاتهم
إذ أن  عناية ورعاية خاصة،  وتحتاج فئة الموهوبين إلى  

رهم صار ضرورة حتمية مهمة من استراتيجيات رعايتهم وتقدي
ف حقيقية  التنشئة  ثروة  يشكلون  فهم  العربية،  المجتمعات  ي 

والمع المعرفي  واالنفجار  العولمة  عصر  في  لوماتي خاصة 
في   التنمية  قاطرة  قادة  هم  فالموهوبون  للتقنية،  الهائل  والزخم 

 (. 2019عثمان، طه، أمينةمجتمعاتهم )سهام 
تعد مرحلة   وللموهبة في مرحلة المراهقة أهمية خاصة، إذ

فتر  لتطوير  المراهقة  حاسمة  و االعادات  الة  عاطفية  الجتماعية 
مهمة للسالمة النفسية، والحفاظ عليها، وقد أكدت العديد من  ال

المراهقين لألنشطة  النفسية أهمية ممارسة  البحوث والدراسات 
من   لها  تطلما  على  إيجابي  تلتأثير  إبان  النفسي  ك  ورهم 

 (. WHO,2020)المرحلة 
لمؤسسات العلمية والوطنية  وتسهم العديد من الجمعيات وا

أبناء وا من  الموهوبين  بفئة  االهتمام  عجلة  دفع  في  لدولية 
أو  في منظمات  المراهقين  اشتراك  األمام، ويعد  إلى  المجتمع 

تتيح   نافذة  ثقافية  مؤسسات  أو  عديدة جمعيات  مميزات  لهم 
أو  أل ولمجتمعهم  والتعامل  نفسهم  والحوار  للمناقشة  مساحة 

القضايا  مع  من   الفعال  جزء  وكونهم  تهمهم،  التي  الخاصة 
أن   يمكن  منبرًا  لهم  توفر  المؤسسات  فهذه  جماعي  عمل 

تطوير  يساعد على  و المهارات  الهم  جتماعية االشخصية 
(Holt,20162019عثمان، ، سهام طه، أمينة  .) 

 المشكلة البحثية: 
د االهتمام بالموهوبين من المراهقين هدفًا أساسيًا ينادى  عي

الباحثون  االكتشاف   به  مراحل  من  بداية  والمربون  والمعلمون 
، والتعرف على خصائصهم ثم العمل  المبكر لمواهبهم وقدراتهم

على تنمية هذه المواهب والقدرات عن طريق التعليم والتدريب 
أولهما    م على جانبينوينبغي أن ينصب هذا االهتماالموجه.  

البيئة البيئة المحيطة بالموهوب بمفهومها الواسع الذي يش مل 
التي تتضمن  و ة  االجتماعية والنفسية والمادية بأبعادها المختلف

الفرد   المتعددة، وثانيهما  األسرة والمدرسة والمجتمع بمؤسساته 
ا في  األساسي  االهتمام  محور  )عاصم  باعتباره  لتنمية 

 (. 2012الحيتانى، 
لهم   الجاد  اإلعداد  هو  المراهقين  فئة  تنمية  من  فالهدف 

المجت قبل  وفقًا  من  وبرامج  خطط  عمل  يتضمن  والذي  مع، 
واقم مؤهلة إلكسابهم الوعى  لمعايير عصرية وتحت إشراف ط

معلوماتهم  لتنمية  المعرفة  بنشر  وأيضًا  الكافيين  واإلعداد 
واالقتصا بااالجتماعية  وتعريفهم  والثقافية،  لمشكالت  دية 

ساحة    ،العالمية نحو  بجذبهم  المجتمع  يهتم  أن  يجب  كما 
مع   وعلى  العمل  المستقبلية،  ورغباتهم  طموحاتهم  مراعاة 

أن يستجمع طاقاته ويوحدها نحو األولويات، ويعزز  المجتمع  
وقت   استثمار  من  يمكنهم  وأن  بينهم  والتسامح  التعاون  قيم 

ة والرياضية والتي  ب عديدة من األنشطة الثقافيالفراغ في جوان
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اصة  ثيرها على انتمائهم  وتبعدهم عن االنحراف خينعكس تأ
هللا   )عبد  والثقافية  التربوية  المؤسسات  داخل  مارسوها  إذا 

           .(2012الغامدي، 
تنمية  على  قدرتها  من  تنبع  األمة  ثروة  أن  وحيث 

الفطرية ألبنائها واالست فادة منها بصورة مستمرة  االستعدادات 
وفكر  ونح علم  عصر  اليوم  نعيش  يتسم ن  عصر  وإبداع، 

فيه القوى البشرية من أهم عوامل  بالتطور السريع، عصر تعد  
أنها تقتصر على   التربية على  إلى  لم يعد ينظر  لذا  التنمية، 

م  مستمرة  جانب  تربية  هي  وإنما  النمو  جوانب  من  عين 
الحر التربوي  د أحد روافدها ومقوماتها )عب  متكاملة، والنشاط 

 (.  2015العزيز الشخص،  
واأل األولى  التربوية  المؤسسة  بوصفها  في  واألسرة  هم 

المعلومات البنهما حياة الموهوب حيث يعتبر الوالدين مصدر  
مراحله  وعبر  والدته  منذ  له  لمالحظتهما  نظرًا  الموهوب 

ومخت وهواياته  واهتماماته  تطوراته،  فيالحظان  لف  العمرية، 
تميز  تعكس  التي  وكذلك إنجازاته  سنه،  مثل  في  هم  عمن    ه 

ل  الوالدين  تشجيع  ويزداد  الفراغ  وقت  عندما  نشاطه  لموهبة 
الموهبة   بماهية  وثقافة  وعلى وعى  ثقافية  خلفيه  لديهم  يكون 

 (. 2011)مصطفى القمش،
( أن البيئة األسرية  2014ويرى عبد المطلب القريطى )

الموهو  إطارها  في  ينمو  األولى  التي  المالمح  وتتشكل  ب 
الملش المراحل  في  وخاصة  تعتبر  خصيته  عمره  من  بكرة 

واس حاجاته  إلشباع  من  مصدر  وهذا  وتنميتها،  طاقاته  تثارة 
المباشرة تجاه محاوالته األولى للكشف   خالل شعوره باألفعال 

المألوفة  والتجر  النمطية  القوالب  على  خروجه  وتجاه  يب، 
 للتفكير. 
تنمية ( أن ما يعزز ال2014مقحوت )كما تؤكد فتحية   

الموهوب   لدى  هو والتطور  المراهقة  مرحلة  في  وخاصة 
ة اإليجابية حيث أنها مرحلة يبرز فيها إمكانات التنشئة األسري

رعا بقدر  واالجتماعية  واالنفعالية  العقلية  األسرة المراهق  ية 
وتكاتف  والتعليمية  العلمية  حاجاته  لتحقيق  به  واالهتمام 

لتتكون جهودها   والمجتمع  المدرسة  يؤهله   مع  مما  شخصيته 
 النبوغ. للتكيف و 

درا الضروري  من  يصبح  سبق  ما  ضوء  دور  في  سة 
الثقافية   والمؤسسات  القدرات األسرة  تنمية  في  بالمجتمع 

على   المترددين  المراهقين  من  بالموهوبين  الخاصة  والمهارات 
الثقافية يمك  ،المؤسسات  التي  واألساليب  الطرق  ن وكذلك 

للتعرف على هذه الم  استخدامها  ناسبة  الفئات واإلستراتيجيات 
رسية لهم األسرية والمدوالتعرف على مشاك  ،والمطبقة لرعايتهم

والتغلب  ومهاراتهم  قدراتهم  تنمية  في  يساعد  مما  والمجتمعية 
الخدمات  وتقييم  جانب  من  عقبات  من  يواجهونه  ما  على 

ء الموهوبين من جانب  المجتمعية المقدمة بقصور الثقافة لهؤال
 آخر.

 مية البحث:  هأ
 األهمية العلمية: 

م  هذا   يعد في  علمية  إضافة  صاد  قتاال  جال البحث 
 . المنزلي عامًة وموضوع تنمية ورعاية الموهوبين خاصةً 

 األهمية التطبيقية:
المواهب  .1 اكتشاف  بأهمية  واع  مجتمع  خلق  في  يساهم 

ورعايتها، كما يهدف إلى توسيع مدارك أفراد األسرة فيما  
و  باكتشاف  المراهقين يتعلق  من  أبناءها  ودعم  رعاية 

اإلح أشكال  على  الوقوف  مع  باطات  الموهوبين 
 والمشكالت لديهم. 

الذاتية .2 العوامل  مجموعة  وتحديد    ( الشخصية )  اكتشاف 
ال للعمل ذات  المراهقين  لدى  الموهبة  على مستوى  تأثير 

على   العمل  أخر  جانب  ومن  جانب  من  تنميتها  على 
ا في  ومعنويًا  ماديًا  بها دعمها  يتواجد  قد  التي  ألماكن 

 هؤالء الموهوبين داخل أو خارج المنزل.
اكتشاف   ليطتس  .3 في  األسرة  دور  أهمية  على  الضوء 

 ورعاية الموهوبين. 
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بلف .4 البحث  يهتم  والمهتمين كما  المتخصصين  نظر  ت 
ألهمية دور بعض المؤسسات الثقافية في المجتمع نحو 

 فئة الموهوبين وأهمية تلبية احتياجاتهم.
 أهداف البحث: 

الذاتية   العوامل  دراسة  إلى  رئيسية  بصفة  البحث  يهدف 
على  واأل المترددين  الموهوبين  المراهقين  من  عينة  لدى  سرية 

باإلسكندرية وتأثيرها على درجة موهبتهم بعض قصور الثقافة  
 وسماتهم الشخصية.

 ولتحقيق ذلك تمت دراسة األهداف الفرعية التالية: 
عن .1 الذ  الكشف  )الشخصالخصائص  واألسرية  اتية  ية( 

على بعض   لدى عينة من المراهقين الموهوبين المترددين
 قصور الثقافة باإلسكندرية.

عينة   .2 لدى  الموهبة  درجة  مستوى  المراهقين تحديد 
بقصور  األنشطة  مدربي  تقييم  على  بناًء  الموهوبين 

 الثقافة موضع الدراسة. 
الموه .3 للمراهقين  المميزة  الشخصية  السمات  وبين  دراسة 

 موضع الدراسة.  
مستق .4 )كمتغيرات  واألسرية  الذاتية  العوامل  لة( تحديد 

ومست الموهبة  درجة  مستوى  من  كل  على  وى  المؤثرة 
)كمتغيرا الشخصية  البحث  سمات  عينة  لدى  تابعة(  ت 

قصور   بعض  على  المترددين  الموهوبين  المراهقين  من 
 الثقافة باإلسكندرية.

 األسلوب البحثي 
 يم اإلجرائية. العلمية والمفاه طلحاتأواًل: المص

 : قصور الثقافة-1
تي أنشئت وفقًا لمجتمعية للدولة الهي إحدى المؤسسات ا

مصر   جمهورية  رئيس  رقم  لقرار    1989لسنة    63العربية 
بإنشاء " الهيئة العامة لقصور الثقافة" التي تتبع وزارة الثقافة،  

الثق المستوى  في رفع  المشاركة  إلى  تهدف  و والتي  توجيه  افي 
الوعي القومي للجماهير في العديد من المجاالت الثقافية مثل 

المكتبات  ا وخدمات  التشكيلية  والفنون  والموسيقى  لمسرح 

لقصور    وغيرها العامة  )الهيئة  المحافظات  مختلف  في 
 (. 2018الثقافة،

 الموهبة:  -2
الكناني ) القدرة  2011عرف ممدوح  ( الموهبة على أنها 

راد فوق المتوسط، ويكون أداًء متميزًا في األف  التي تجعل أداء
مجاالت   من  أكثر  أو  مجال  مجال  ووجود  اإلنساني  النشاط 

والع واألكاديمي  العقلي  والقيادي....  التفوق  والفني  لمي 
)  وغيرها. الغامدي  أنها  2012أما عبد هللا  فقد عرفها على   )

 مهارة يتقنها الطالب بغض النظر عن مستواه الدراسي.  
عند    الموهبة  رفتع  كما الفرد  تجعل  التي  القدرة  بأنها 

ُيظ ما،  بنشاٍط  وممتلًكا  القيام  متفرًدا  يجعله  متميزًا،  أداًء  ِهر 
يُ  وسمات  )عاصم  لخصائص  اآلَخرون  يمتلكها  أال  حتمل 

 (. 2012الحيتاني،
 ولقد تم تبني هذا التعريف كتعريف إجرائي في هذا البحث.

 الموهوبون:  -3
الروس فاروق  وآيعرف  )ان  الموهوبين 2009خرون   )  

مقارنة مع المجموعة  بأنهم األفراد اللذين يظهرون أداء متميزًا  
واحدة   في  إليها  ينتمون  التي  القدرات  العمرية  من  أكثر  أو 

أكثر،   أو  مجال  في  اإلبداعية  والقدرة  العقلية،  القدرة  اآلتية: 
القيام   على  والقدرة  المتميز،  العلمي  التحصيل  على  والقدرة 

...الخ،  مهاراب واللغوية  والرياضية  الفنية  كالمهارات  متميزة  ت 
عل والمرونة   والقدرة  العالية  الدافعة  والقوة  وااللتزام  المثابرة  ى 

باإلضافة   وعقلية  شخصية  كسمات  التفكير  في  واالستقاللية 
المحيطين  جانب  من  ملحوظة  وجسمانية  وجدانية  لخصائص 

 .رعايتهموالقائمين على بهم 
)   فتحي  ويعرفهم اللذين  2021جروان  األفراد  بأنهم   )

اقتدارهم عل  دلياًل على  المجاالت  يعطون  في  الرفيع  األداء  ى 
والقياد واإلبداعية  ويحتاجون  العقلية  الخاصة  واألكاديمية  ية 

أجل   من  وذلك  عادة  المدرسة  تقدمها  ال  وأنشطة  لخدمات 
أول والقابليات وهم  االستعدادات  هذه  لمثل  الكامل  ئك التطوير 

 ذين يتم التعرف عليهم من قبل أشخاص مؤهلين. ال
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فئة المراهقويعرف الموهوبون إجرائ المترددين  يًا بأنهم  ين 
افظة اإلسكندرية والذين سيتم اختيارهم على قصور الثقافة بمح

البحث ألهداف  وفقًا  الموضوعة  المعايير  على  فيكون   ،بناء 
هبة  المو   الموهوب هو الذي يتفق حكم المدرب عليه في مجال

تشمل التشكيلي    والتي  والرقص    -)الفن  الشعبي    -الفن 
و  والمسرح    -العزف  الموسيقى  والكورال    -التمثيل    -الغناء 

 . نادى األدب( -ولوجيا التكننادى 
 مرحلة المراهقة: -4

أي من سن   البلوغ  في سن  تبدأ  التي  النمو  هي مرحلة 
الثا  13 حوالي  أي  النضج  سن  في  وتنتهي  تقريبا  منة  سنة 
العقلي  ع النضج  سن  وهي  العمر.  من  العشرين  أو  شرة 

واالجتم بنحو واالنفعالي  الفتى  قبل  الفتاة  إليها  وتصل  اعي 
وهي   ألنها عامين  الجنسي  البلوغ  من  شموال  وأكثر  أوسع 

العيسوي،  الرحمن  المراهق )عبد  تتناول كل جوانب شخصية 
2004 .) 

ا بها  يمر  التي  الثالثة  النمائية  المرحلة  في  إلنساوهي  ن 
ع  سريع في جميحياته من الطفولة الى الرشد وتتميز بالنمو ال

( واالجتماعي  والعقلي  والنفسي  البدني  محمد االتجاهات 
 (. 2006الزعبالوى،

للمراهقين    وسوف يتبنى البحث هذا التعريف كتعريف إجرائي
 . سنة 18-11في المرحلة العمرية من 

 المستوى الوظيفي لألب واألم: -5
ستوى المهنة أو الوظيفة التي  هذا البحث مه في  يقصد ب

التعليمي لهما، وذلك يشغلها األب أو األم   مربوطًا بالمستوى 
لمقي )وفقًا  وآخرون  عياد  مواهب  إعداد  المهن  (،  2019اس 

 حيث تقسم المهن إلى خمسة مستويات كالتالي:
األول التعليمي المستوى  المستوى  ذوي  المهرة  غير  العمال   :

( واحدة أمي/  المنخفض  درجة  على  ويحصل  ويكتب(    يقرأ 
 . لالعتا -مثل: البائع الجائل  

الثاني المسالمستوى  ذوي  المهرة  أنصاف  العمال  توى : 
درجتين على  ويحصل  إعدادي(  )ابتدائي/  مثل:    التعليمي 

الساعي    –الطباخ    –النقاش   أو  تصليح    –الفراش  عامل 
 .  التليفونات

الثالث اليدويون المستوى  العمال  المستوى  المه  :  ذوي  رة 
ثال  التعلمي على  يعادله( ويحصل  ما  أو  درجات )الثانوي    ث 

 . النقل العاممحصل ب –السمكري   –الحالق  –مثل: الممرض 
الرابع وأصحاب  المستوى  الفنيون  والمساعدون  الكتابيون   :

التعليمي  المستوى  ذوي  الفنية  والحرف  الصغيرة  المحالت 
درجا أربع  على  ويحصل    –المعمل    فني  مثل  ت)الجامعي( 

 . متعهد توريد األغذية –الصراف  –المقاول 
الالمست اإلدارية  خامسوى  باألعمال  القائمون  والمهنية : 

التعليمي  المستوى  ذوي  المستقلة  األعمال  وأصحاب 
الجامعي( ويحصل على خمس درجات مثل    )الجامعي/ فوق 

ضابط  –مدرس اإلعدادي  –الطبيب  –الصيدلي  –المهندس 
 .مأمور ضرائب –محام  – رائد حتى

 ثانيًا: منهج البحث:
يعتمد التحليلي الذي  ي المنهج الوصفي  يتبع البحث الحال

على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا  
الكيفي   فالتعبير  كميًا،  أو  كيفيًا  تعبيرًا  عنها  ويعبر  دقيقًا، 

التعب أما  خصائصها،  ويوضح  الظاهرة  لنا  اليصف  كمي  ير 
حجمها  أو  الظاهرة  هذه  مقدار  يوضح  رقميًا  وصفًا  فيعطى 

)ودرج األخرى  الظواهر  مع  ارتباطها  عبيدات  ة  ذوقان 
 (. 2020وآخرون، 

 البحث: ثالثًا: مجتمع وعينة
عدة   الى  الرجوع  أهدافه  وتحقيق  البحث  إجراء  تطلب 

 مصادر وهي كالتالي: 
باإلسكندرية:  -1 الثقافة  الب  قصور  مجتمع  حث  تضمن 

باإلسكندر قص الثقافة  ثقافة  ور  قصري  اختيار  وتم  ية 
من تقديم    طبي بطريقة عمدية لما يتم فيهااألنفوشي والشا
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الحصول   وتم  لمزاولتها.  الرواد  تجذب  متعددة  أنشطة 
المركزية لمكتب رئيس  الموافقة من اإلدارة  على خطاب 
التقارير  على  للحصول  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

 . قدمها قصور الثقافةلتي تالشهرية ا
ملة جميع الشا  تضمنتالرواد المزاولون لجميع األنشطة:  -2

ج على  عينة  المترددين  الثقافة  بقصري  األنشطة  ميع 
خالل  اإلسكندرية  بمحافظة    2018العام    البحث 

 ميالدية.
األنشطة:  -3 ومشرفو  على  المدربون  القائمين  في  ويتمثلوا 

من خاللهم يتم  الذينالتدريب في التخصصات المختلفة و 
 التعرف على المواهب المختلفة.  

العينات   المصادرولسحب  أسلو   من هذه  اتباع  العينة تم  ب 
 على النحو التالي:  Multistage Sampleمتعددة المراحل 
تم فيها اختيار قصور الثقافة بطريقة عمدية  المرحلة األولى:  

ا من  العديد  بها  يتواجد  والتي  اإلسكندرية  ة  ألنشطبمحافظة 
 . ( هما قصري ثقافة األنفوشي والشاطبي2الثقافية وعددهم ) 

الثانية:رحلالم اختيا   ة  فيها  الرواد  وتم  من  صدفية  عينة  ر 
بمحافظة  والشاطبي  األنفوشي  ثقافة  قصري  على  المترددين 
البيانات  جمع  وقت  وجودهم  تصادف  واللذين  اإلسكندرية 

من العينات  اختيار  تم  لنشا  ومنها  الفالمزاولين  نون  ط 
والم والتمثيلالتشكيلية،  والكورال،  والغناء  والعزف،   وسيقى 

والرق الشعبي  والفن  ونادى  والمسرح،  التكنولوجيا،  ونادى  ص، 
 األدب.

 رابعًا: أدوات البحث:  
األدوات  من  بعدد  االستعانة  تم  البحث  أهداف  لتحقيق 

 والمقاييس كما يلى: 
)الشخصية • الذاتية  بالبيانات  خاصة  واألاستمارة  سرية  ( 

   للمبحوثين من رواد قصور الثقافة.       
خاصة   • )مقاستمارة  درجة  بالمدربين  على  الحكم  ياس 

 الموهبة من وجهة نظر المدرب(.

الموهوبين  • للمراهقين  المميزة  الشخصية  السمات  مقياس 
 موضع الدراسة. 

 وصف أدوات البحث:              
الذاتية    -1 بالبيانات  الخاصة  صية( )الشخاالستمارة 

الموهو  المراهقين  من  للمبحوثين  قصور  واألسرية  رواد  بين 
 ثقافة:ال

للمبحوثين )الشخصية(  الذاتية  الخصائص  األول   المحور 
 : المترددين على قصور الثقافة المدروسة
 –العمر-حوث )النوعويشتمل على أسئلة يجيب عنها المب

الميالد   المدرسة  -ترتيب  و   -نوع  التعليمية(،  كذلك  المرحلة 
لممارس والفرعي والعمر عند بدء  بيانات عن النشاط الرئيسي ا

 ولة النشاط ومدة مزاولته بقصر الثقافة. مزا
تنمية   في  ومساهماتها  األسرة  خصائص  الثاني:  المحور 

 قدرات ومهارات المبحوثين:
األسرية  -1 قصور    الخصائص  على  المترددين  للمبحوثين 

 :   الثقافة
أسئلة   الجزء  هذا  المبحوثيجيب  يتضمن  حول    عنها 

وال لهما  العمرية  والمرحلة  واألم  األب  التعليمي )وجود  مستوى 
دخل الشهري لألسرة، وعدد والوظيفي لألب واألم، وإجمالي ال

المقيمين   األسرة  أفرد  واألخوات، وعدد  وعدد    بالمسكناإلخوة 
 حجرات المسكن ودرجة التزاحم الحجري(. 

المرتبطة    مهاراتالو   قدراتالمساهمات األسرة في تنمية    -2
 : المبحوثين بالموهبة لدى

 ذات العالقة بالموهبة: يةسر ممارسات األال -أ
( عبارة يجيب عنها المبحوث"  38يتضمن هذا المحور )

وسلوكيات قامت أو تقوم بنعم" أو "ال" وهي توضح ممارسات  
االبن مع  األسرة  ذات   االبنة  /بها  وممارسات  سلوكيات  وهي 

إيجاب تأث  بية سل  أو   يةعالقة  حيث  أو  من  موهبة  على  يرها 
تان في (، ويعطى درجتثبطها/ قدرات ومهارات األبناء )تشجعها

 حالة اإلجابة "بنعم " ودرجة واحدة في حالة اإلجابة ب "ال " 
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حالة   في  والعكس  اإليجابية  العبارات  حالة  العبارات في 
بين السلبية الدرجات  وتتراوح  تشير   38-76،  حيث  درجة 
األالدرج إ ة  بينما لى ممارسات موجبة مشعلى  للموهبة،  جعة 

ق سلبية  ممارسات  الى  المنخفضة  الدرجة  تعوق تشير  د 
واضحة    الموهبة تكون  أن  العبارات  عند صياغة  روعي  وقد 

 ومحددة وفي سياق الهدف. 
والنموذج    -ب   القدوة  بداللة توافر  الموهبة  على  المشجع 

 األسرة:االتفاق في الهواية مع أفراد 
 التساؤالت التالية: ل في وتتمث

وجود فرد باألسرة له نفس هواية المبحوث )وتعطى درجتان   -
 لة االتفاق ودرجة واحدة عند االختالف(.في حا

مدى االتفاق بين هواية المبحوث وكل من: األب، واألم،    -
عند االتفاق بين   "بنعم"جابة  لإل  يعطى درجتانو واإلخوة،  

األهواية   من  وكل  واالمبحوث  اإلألم،  ب،  خوة،  وأحد 
الهوايات في  االتفاق  عدم  حالة  في  واحدة  بين    ودرجة 

 .  همالمبحوث وكل من
 درجات.  8-4ت في هذا الجزء ما بين وبذلك تتراوح الدرجا

 في مجال الموهبة: تشجيع / تثبيط األسرة للمبحوثين -ج
" عبارات تعكس عوامل التشجيع / 4ء "ذا الجز يتضمن ه

األسرية الحاق    يثح  من  التثبيط  على  األسرة  )حرص 
أدوات وتوفير  فيه،  للتدريب  بمكان  لتنمية   المبحوث  ووسائل 

كانت ما  إذا  وبيان  عن    موهبته،  المبحوث  تمنع  األسرة 
فقط.  اإلجازات  في  بممارستها  له  أو تسمح  ممارسة هواياته، 

ع درجتان  اإليجابية يعطى  العبارات  على  "بنعم"  اإلجابة  ند 
والعكس في حالة العبارات    ة ب "ال"ابجاإل  ودرجة واحدة عند

بين  السلبية ما  الجزء  هذا  درجات  تتراوح  وبذلك   ،4-8  
 .درجات

مجال    -د في  والعملي  العلمي  التأهيل  في  األسرة  دور 
 الموهبة:

الجزء   هذا  األسرة    4يتضمن  اهتمام  تعكس  عبارات 
)د ذلك  يتم  كيف  وعمليًا، ومعرفة  علميًا  المبحوث  عم  بتأهيل 

بالمو  الدورات  الهبة  العلمي،  التحصيل  واالطالع،  معرفة 
الخبرات( ويعطى درجة واحدة  التدر  يبية، اإلفادة من أصحاب 

المبحوث، وبذل لتأهيل  ك تتراوح  عن كل أسلوب تتبعه األسرة 
 درجة(.   4  –الدرجات ما بين )صفر 

إلى   تشير  التي  الكلية  الدرجة  أن  سبق  مما  يتضح 
في   األسرة  و قدرالاتنمية  مساهمات  المرتبطة    تمهاراالت 

 درجة.   96-46ما بين  تراوحتقد المبحوثين  بة لدىبالموه 
سؤالين ا  كم الجزء  هذا  له    تضمن  الذي  الشخص  عن 

مكان   تأثير  هو  وما  المبحوث،  بموهبة  االرتقاء  في  الفضل 
 شأته على الموهبة لديه.  ن

يعاني   التي  واألسرية  الشخصية  اإلحباطات  الثالث:  المحور 
 :ون حوثالمب منها

أسئ موتتضمن  لبيان  يشعر لة  المبحوث  كان  إذا  ا 
 رية وما هي أسبابها  باإلحباطات الشخصية أو األس

الشخصية  -1 باإلحباطات  الشعور  ) أسباب  (  12: وتتضمن 
)الشعور  وتشمل  ال"  "أو"  بنعم  المبحوث"  عنها  يجيب  عبارة 

من   العادية  بالملل  تحول  –األنشطة  عوائق    دون   وجود 
للارستمم ت  -هبةو مه  لديهعدم  أهداف  ال    -وافر  شخصيته 

عدم تحقيق رغباته، وعدم  تكيفه مع   -تجعله يتجاوز العوائق
ي الوصول الى الكمال  الرغبة ف  -عدم قبوله لألوامر  -الزمالء

حوله  – من  وطول    -ه منسخرية  الواجبات،  كثرة  من  الملل 
ند  ة ععدم تقدير موهبته( وتعطى درجة واحد –اليوم الدراسي  

"بنعم"جاإل تشير   ابة  وبذلك  "ال"  ب  اإلجابة  عند  ودرجتان 
المبحوث  الت  األقلالدرجة   عليها  يحصل  وجود ي  الى 

وتترا مرتفعة،  بدرجة  شخصية  بين  إحباطات  ما  الدرجات  وح 
 درجة كحد أقصى.  24درجة كحد أدنى و 12
األسرية-2 باإلحباطات  الشعور  )أسباب  على  وتشتمل   :9  )

"ال" وتتمثل في )كثرة    "بنعم" أو  وثبحالمها  عبارات يجيب عن
عدم    -عدم تفهم موهبته-قرارهاالمشكالت في األسرة وعدم است
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المشجعة   والبيئة  لإلمكانيات  األسرة  التواصل    عدم  –توفير 
والثقافي    –والمدرسي   األسرى  التعليمي  المستوى  انخفاض 

لألسرة المتشددة(    -واالقتصادي  األسرية  وتعطى األساليب 
"بنعم"  ع  واحدةدرجة   اإلجابة  بـ"ال"  ند  اإلجابة  عند  ودرجتان 

الد الى وجود إحباطات أسرية بدرجة وبذلك تشير  رجة األقل 
بين   ما  الدرجات  تتراوح  وبذلك  و  9مرتفعة،  أدنى    18كحد 

 درجة كحد أقصى. 
)مقياس    -2 بالمدربين  الخاصة  درجة   تقييماالستمارة 

خال الموهبة   من  السللمبحوثين  الخصائص  ديهم  ل  لوكيةل 
 (:  دربمن وجهة نظر الم

والبحوث   الدراسات  على  االطالع  تناولت  تم  التي  السابقة 
 وهوبين كما تم االطالع على المقاييس التالية:الموهبة والم

الرحمن   .1 عبد  للموهوبين  السلوكية  الخصائص  مقياس 
 .(2005) سليمان، السيد حسن 

السلوكية  )رينزولي(  مقياس   .2 الخصائص    نفوقيللمتلتقدير 
 (. 2015حمزة )كاظم زيد، وصباح  عريبت

ــلوكية .3 ــوبينمو لل مقيــــــــــاس الخصــــــــــائص الســــــــ                     هــــــــ
Sternberg  (2005). 

           للمتفــــــــــــوقينمقيــــــــــــاس لتقــــــــــــدير الخصــــــــــــائص الســــــــــــلوكية  .4

 Renzulli et al (2009). 
عياصرة  .5 سامر  للموهوبين    المميزة  الخصائص  مقياس 

 . (2012) عزيزي ونور 
إعداداالطالوبعد   تم  السابقة  المقاييس  على  هذا   ع 

  يهدف إلى تقييم الخصائص السلوكية  المميزة   المقياس الذي  
من    موهوبينلل موهبتهم  على  الحكم  يتم  خاللها  من  والتي 

( المقياس  يتضمن  المدربين،  نظر  يبدأ  (  30وجهة  عبارة  
المهارى   10ب) المستوى  خاللها  من  المدرب  يقيم  عبارات( 

م  للمتدرب يبرع  وهبتهفي  التي  الخاصة  القدرة  بين   أو  فيها 
ز والسهولة  زمالئه  من حيث)الكفاءة والمهارة  واإلتقان  والتمي

المحور  يليه  للمقياس،  المحور األول  والدقة في األداء( وهو 
( ويتناو 9الثاني  من  عبارات(  التفكير  في  المتدرب  أسلوب  ل 

التخيل على  وقدرته  نفسه،  على  )اعتماده  واالحيث  م  هتما، 

وال والعالقات،  والحكم  بالتفاصيل،  الناقد   التفكير  على  قدرة 
بد حلول  واقتراح  األمور،  المحور  على  .ويتناول  صائبة(  يلة 

عبارات  5الثالث للمقياس الجوانب االجتماعية لدى المتدرب )
)القدرة على التكيف بسرعة مع األماكن والمواقف    ( من حيث

والمشار  الجديدة،  واواآلراء  والقدرة لتعاو كة  الزمالء،  مع  ن 
مع  العال والتواصل  االستماع  وحسن  فيهم،  التأثير  على  ية 

وحب المحور    اآلخرين،  أما  األخرين(.  أمام  أعماله  عرض 
( المتدرب  لدى  االبتكارية  الجوانب  يتناول  فهو    6الرابع 

موهبته،   مجال  في  غزير  بإنتاج  )التمتع  حيث  من  عبارات( 
تكرار   عن  هوواالبتعاد  أصيلة   تقلي  ما  أفكار  وإعطاء  دي، 

في  وحل العمل  مواصلة  على  والقدرة  مألوفة،  غير  جديدة  ول 
عبة( ويجيب المدرب على المقياس بوضع عالمة  المهام الص

أ تمامًا(  المتدرب  على  )تنطبق  التي  السمة  أمام  و  )صح( 
)تنطبق لحد ما( أو)ال تنطبق( ويتم تقدير اإلجابات بدرجات 

الت  1،2،3 لدرجات    وبذلكوالي  على  الكلى  المجموع  يكون 
المقياس) الحد األعلى حيث  90المتدرب على  ( درجة وتمثل 

(  30أو الموهبة األعلى درجة، أما الحد األدنى فهو )المهارة  
 درجة. 

مراهقين الموهوبين المميزة للمقياس السمات الشخصية   -3
 : موضع الدراسة

ا السمات  أهم  دراسة  الى  المقياس  هذا  ة  لشخصييهدف 
المالت من  الموهوبين  بها  يتصف  وقدي  بناء   بحوثين،  تم 

المح الهدف منه وتحديد  التي  المقياس بعد تحديد  اور والبنود 
ال وضع  تم  ثم  الشخصية،  سمات  المناسبة تقيس  عبارات 

المقياس   السمات 54)من  ويتكون  عن  تعبر  عبارة   )
يول  الم-الشخصية  موزعة  على المحاور التالية )تقدير الذات

االستقاللية    -ية السلوكعقالن  -تحمل المسئولية  -اعيةالجتما
التوكيدي  - وذلك    -ةالعدواني  -القيادة  –السلوك  العصابية( 

بناًء على ما تم االطالع عليه من دراسات وبحوث ومقاييس  
 سمات الشخصية وهي: مرتبطة ب
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لمقياس   .1 كاتل(  عبد  )ريموند  محمد  ترجمة  لشخصية 
 (. 1998دة ) الرحمن وصالح أبو عبا

 (. 1988و عليا )مقياس سمات الشخصية محمد أب .2
د  ترجمة أحم سمات الشخصيةل  )كوستا وماكري(  مقياس .3

 (. 1996الق، ومحمد األنصاري )عبد الخ
  (.2017بريجز)اختبار أنماط الشخصية لمايرز  .4
للشخصية    Eysenck & Eysenck (1975)مقياس   .5

 .(2000ترجمة  محمد األنصاري )
ترجمة   Erikson    ظريةلن  وفقا  شخصيةمقياس سمات ال .6

 .(2005عثمان )  وق فار 
 (. 2013مقياس الشخصية متعدد األبعاد كوثر جبارة ) .7

السابقة    المحاور  تغطي  عبارات  وضع  تم  أن  وبعد 
اإل تعليمات  على  وضعت  تنص  التي  المقياس  على  جابة 

حالة   في  "نعم"  عمود  أسفل  )صح(  عالمة  المبحوث  وضع 
الصفة معه    الصفة  العم  وأسفل انطباق  لم تنطبق  إذ  ود "ال" 

المبحوث  م يعطى  حيث  ثنائي،  مقياس  على  وذلك  عه 
اإلجا عند  بنعم)درجتان  بال(   ،بة  اإلجابة  عند  واحدة    ودرجة 

اإليجابية،   العبارات  حالة  السلبية  أما  في  العبارات  حالة  في 
)درجة واحدة عند اإلجابة بنعم، ودرجتان عند اإلجابة  يعطى  
بمجمو الدر   وتحسببال(   الشخصية  سمات  على  الدالة  ع جة 

المدى النظري الدرجات التي يحصل عليها المبحوث ويتراوح  
در 108)بين   أعلى،) (  وتعبر 54جة كحد  أدنى  ( درجة كحد 

بدرجة   إيجابية  سمات  ذات  شخصية  عن  األعلى  الدرجة 
مرتفعة، وعلى الجانب اآلخر كلما قلت الدرجة دل ذلك على  

 ات سلبية وغير مرغوبة.   أو سمصائص اتصاف المبحوث بخ

تولق تقنين  د  درج   المقياسينم  على  الحكم  ة  )معيار 
و الموهبة ال،  للمبحوثين سمامقياس  المميزة  الشخصية  ت 

بإج  الموهوبين( والثبات، وذلك  الصدق  اختبار  راء عن طريق 
مراهق من    30حيث ُطِبق على    Pre-testار مبدئي له  اختب

بقص وجودهم  تصادف  ثقاللذين  اري  والشاطبي، افة  ألنفوشي 
الوصفية البيانات  إلجراء    وحولت  محور  كل  في  كمية  إلى 

صد من  التحقق  تم  ولقد  اإلحصائية،  المقاييس المعامالت  ق 
 بطريقتين: 

المحتوى  - أ المقايصدق  تلك  عرض  تم  حيث  على :  يس 
( من المحكمين للحكم على الصدق الظاهري ضمت 7عدد ) 

األمو  مجال  في  واالمتخصصين  األسرية  لطفول مة  والرعاية  ة 
ة، وقد كان لهؤالء  واإلرشاد االقتصادي المنزلي والعلوم التربوي

الخاصة   المقترحات  بعض  بعض  المحكمين  بصياغة 
وضعه تم  والتي  البنود،  بعض  تنظيم  وإعادة  في  العبارات،  ا 

عتبار في التصميم النهائي للمقاييس حيث تم تعديل بعض  اال
ي عرضها المتخصصون،  ت التالحظاالعبارات في ضوء الم

االتفاق   نسبة  تقل  التي  العبارات  حذف  تم  عن كما  حولها 
80% . 
ل ق إيجاد معاموذلك عن طري  صدق االتساق الداخلي  -ب

الكلية لكل محور و  رجة  بين الداالرتباط لبيرسون بين الدرجة 
كما يوضحها   للمقياس  تبين(  1)   جدولالكلية  قيم    حيث  أن 

( مما يدل  0,01مستوى معنوي )عند    دالة  معامالت االرتباط
 . قاييسعلى صدق االتساق الداخلي للم
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مقياس  .1  جدول لمحاور  االرتباط  معامالت  المدرب    يقيم  نظر  وجهة  من  الموهبة  درجة  على  الشخصية  و   الحكم  سمات 
 للمبحوثين الموهوبين المميزة 

 الداللة  معامل االرتباط  البيان  م
 عبارة(  30ظر المدرب )درجة الموهبة من وجهة ن  محاور مقياس الحكم على

 0,01 0,822 المهارة في الموهبة  1
 0,01 0,837 أسلوب التفكير 2
ية االجتماعالجوانب  3  0,571 0,01 
 0,01 0,635 الجوانب االبتكارية 4

 عبارة( 54)     خصية المميزة للموهوبين   س سمات الش محاور مقيا
800,5 محور تقدير الذات  1  0,01 
 0,01 0,570 محور الميول االجتماعية  2
 0,01 0,546 محور تحمل المسئولية  3
 0,01 0,653 محور عقالنية السلوك 4
 0,01 0,651 محور االستقاللية  5
 0,01 0,722 محور السلوك التوكيدي 6
 0,01 0,591 محور القيادة  7
 0,01 0,483 محور العدوانية 8
00,55 محور العصابية  9  0,01 

 

باستخدام   ينتم التحقق من ثبات المقياسس:  اييثبات المق-ج
كرونباخ  معامل   أن    Cronbach   Alphaألفا  اتضح  وقد 
الثباتقيمة   )  معامل  بلغت  لمقياس0.934قد  الحكم    ( 

وجهة من  الموهبة  درجة  و  على  المدرب    ( 0,798)نظر 
المبحوثين  للموهوبين  المميزة  الشخصية  السمات    لمقياس 

مما يدل على ثبات المقياس، وصالحيته   مرتفعة  قيم  وهي
 لالستخدام في الدراسة. 

 ئية المستخدمة في البحث:خامسًا: المعامالت اإلحصا
اإلحصائية  المعالجات  وإجراء  البيانات  تحليل  تم 

الحز  برنامج  االجتماعية                       باستخدام  للعلوم  اإلحصائية  م 
 Statistical Package of Science (SPSS)V.26إلصدار رقم  ا

النتائج 26) لضمان صحة  ومراجعتها  البيانات  إدخال  بعد   )
األسالودقتها، وق استخدام بعض  تم  للكشف د  يب اإلحصائية 

 لعالقة بين متغيرات البحث ومن هذه األساليب:عن ا 
بيرسون -1 ارتباط  معامل  باستخدام  الداخلي  االتساق  صدق 

 في البحث. تخدمين سالمقياسين الملحساب صدق 
ثبات    -2 درجة  لتحديد  كرونباخ  ألفا  المقياسين معامل 

 .المستخدمين

والمت-3 المئوية  والنسب  التكرارات  واالنحراف حساب  وسطات 
العينة   لوصف  الذاتية  المعياري  خصائصها  وتحديد 

 ية( واألسرية. )الشخص
 لبيان Multiple Regression اختبار االنحدار المتعدد  -4

والمتغيرات   التأثيرية  العالقة المستقلة  المتغيرات  بين 
 التابعة.

 النتائج البحثية 
المت للمبحوثين  )الشخصية(  الذاتية  الخصائص  رددين أواًل 

 على قصور الثقافة المدروسة: 
ا-1 وترتيب  العمر  وفئات  المدرسة  النوع  ونوع  لميالد 

 التعليمية للمبحوثين: والمرحلة
المبح(  2) جدوليشير   توزيع  علو الى  المترددين  ى  ثين 

العمر   وفئات  للنوع  وفقًا  والشاطبي  األنفوشي  ثقافة  قصري 
ا  والمرحلة  المدرسة  ونوع  الميالد،  وقد  وترتيب  لتعليمية،  

كور بلغت  أوضحت النتائج البحثية أن نسبة المبحوثين من الذ
اإلناث  % 64,76 نسبة  بلغت  بينما  النسبة   % 35,24،  وأن 
سنة(  17نألقل م  14العمرية من )   ارتفاعًا كانت للفئة  األكثر

ألقل من    11، وتلتها الفئة العمرية من )%44,76حيث بلغت  
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بلغت  14 حيث  بينم%30,47سنة(  النسبة ،  انخفضت  ا 
من   العمرية  بلغت17للمرحلة  حيث  فأكثر  ،  %24,76 سنة 

 سنة.  2,50+  15,74وقد بلغ المتوسط واالنحراف المعياري 
أوضحت أن    كما  البحثية  في  نالنتائج  المبحوثين  سبة 

، وجاءت %52,38ب الميالد األول كانت مرتفعة فبلغت  ترتي 
،  %9,52،  %34,29نسب ترتيب الميالد الثاني والثالث والرابع

الترتيب   % 2,86 نسبة  انخفضت  حين  في  التوالي،  على 
فبلغت  ا ال%0,95لخامس  نفس  ويشير  توزيع    جدول.  إلى 

المترددي األنفوشي  المبحوثين  قصري  على  وفقًا و ن  الشاطبي 
ال النتائج  لنوع  أوضحت  حيث  التعليمية  والمرحلة  مدرسة 

رس الحكومية  البحثية ارتفاع نسبة المبحوثين الملتحقين بالمدا
بلغت   الملتحقين %80,95حيث  نسبة  بلغت  حين  في   ،

الخاصة  بالمد للملتحقين  %19,05ارس  نسبة  أعلى  وكانت   ،
اإلعدادية   مقابل  %46,67فبلغت  بالمرحلة   ،

والجامعية  للملتحقي  20,95%،% 27,62 الثانوية  بالمرحلة  ن 
 على التوالي. 

يمارسه  -2 التي  الفرعية  واألنشطة  الرئيسي  ا النشاط 
 :المبحوثون في القصور المدروسة

المب3) جدوليشير   توزيع  الى  عل(  المترددين  ى  حوثين 
األنفوشي   ثقافة  الرئيسية قصري  لألنشطة  وفقا  والشاطبي 

التي   ومدة  مارسونهايوالفرعية  النشاط  مزاولة  عند  والعمر   ،
نصف    مزاولته، من  أكثر  أن  البحثية  النتائج  بينت  وقد 

بور  يشاركون  بنسبة  المبحوثين  التشكيلي  الفن    % 51,42ش 
الش الفن  فرق  وجاءت  رئيسي،  بنسبة كنشاط  والرقصات  عبي 

ألنشطة الموسيقى والعزف والتمثيل   . واقتربت النسب% 15,24
والغ فبلغت  نوالمسرح  والكورال    % 5,74،% 8,57، %9,52اء 

التوال نادى على  ألنشطة  الممارسين  نسبة  تساوت  بينما  ي، 
 . %4,76 ا فبلغتالتكنولوجينادي األدب و 

 توزيع المبحوثين  وفقًا للخصائص الذاتية )الشخصية(.  2جدول
 %  (105العدد  )ن=  خصائص المبحوثين 

   النوع -1
 64,76 68 ذكر    

 35,24 37 أنثى      
 فئات العمر -2

11- 32 30,47 
14- 47 44,76 
17- 26 24,76 

 2,50 +15,74               المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري          
 ترتيب الميالد  -3

 52,38 55 األول 
 34,29 36 الثاني 
 9,52 10 الثالث
 2,86 3 الرابع

 0,95 1 الخامس 
 نوع المدرسة 

 19.05 20 خاص 
 80.95 85 حكومي
 100 105 المجموع

 المرحلة التعليمية
 4.76 5 ابتدائي 
 46.67 49 إعدادي
 27.62 29 ثانوي 
 20.95 22 عيجام
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 الثقافة ومدة مزاولته بقصر عي والعمر عند بدء مزاولة النشاط توزيع المبحوثين وفقا للنشاط الرئيسي الممارس والفر  .3 جدول
 دد علا النشاط الرئيسي 

العدد   النشاط الفرعي  %  ( 105ن=)
 %  ( 105ن=)

 88,50 93 ال يوجد  51,42 54 الفن التشكيلي 
 6,67 7 والكورالالغناء  15,24 16 الفن الشعبي والرقص

 3,81 4 نادى األدب  9,52 10 الموسيقى والعزف
 ,95 1 الموسيقى والعزف 8,57 9 والمسرح التمثيل

 - - - 5,74 6 الكورالاء و الغن 
 - - - 4,76 5 نادى التكنولوجيا 

 - - - 4,76 5 نادى األدب 
 العمر عند بدء مزاولة النشاط  الرئيسي

 %  ( 105العدد)ن=  العمر بالسنوات 
 68,57 72 سنوات10> - 5من 
 27,62 29 سنة15>  - 10من 
 3,81 4 سنة فاكثر15من 

 2,04+,069                            المتوسط واالنحراف المعياري 
 مدة مزاولة النشاط بقصر الثقافة 

 %  ( 105العدد )ن=  المدة الزمنية بالسنوات 
 13,33 14 سنة  7> -2من 
 83,81 88 سنة12> - 7من 
 2,86 3 سنة فأكثر12من 

 ,162+9,27المتوسط واالنحراف المعياري                                              
 

النتائج   أوضحت  الالكما  الغالبية  أن  من  عظمى  بحثية 
وال واحد  رئيسي  نشاط  يمارسون  أنشطة   المبحوثين  يمارسون 

نسبتهم بلغت  حيث  ضئ،  %88,50 أخرى  تمارس  ونسبة  يلة 
إضافي   أونادى  أو  الغناء  كنشاط  وبلغت   األدب  الموسيقى 

على التوالي. وفيما يتعلق بالعمر   0.95%  ،3,81%، 6,67%
النشاط   مزاولة  بدء  ثلثي   ائجالنت  رت أظهعند  من  أكثر  أن 

في    %68,57المبحوثين   النشاط  مزاولة  )من  بدأوا    5عمر 
وأن    10ألقل من   عند عمر    منهم  %27,62سنوات(،  بدأوا 

عند بدء    سنة(، وتراوح متوسط العمر  15ألقل من    10)من  
 سنة. 2,04+9,06 مزاولة النشاط

  % 83,81  مدة مزاولة النشاط لـ  أن  كذلك أظهرت النتائج
بي  12ألقل من    7من  ت  ناك مدة  كانت    % 13,33نما  سنة، 

سنوات، وقد بلغ    7مزاولة النشاط لديهم من سنتين ألقل من  
مدة   الثقافة  متوسط  بقصور  للنشاط  المبحوثين  مزاولة 

 سنة.  2,16+9,27المدروسة  
 

ثانيًا خصائص األسرة ومساهماتها في تنمية قدرات ومهارات  
 المبحوثين:

األسري  -1 المتردة  الخصائص  قصور للمبحوثين  على  دين 
 الثقافة:

 ( جدول  لبعض 4يشير  وفقًا  المبحوثين  توزيع  إلى   )
 : خصائصهم األسرية

 المرحلة العمرية لهما: ب واألم و وجود األ-
األب   بوجود  المبحوثين  تمتع  البحثية  النتائج  أوضحت 

بنسبة   األولى  المرتبة  في  وجاء    % 87,62، %84,76واألم  
لدواعي السفر جاء  دم وجود األب أو األم ع على الترتيب، وأن

نسبته   وبلغت  األخيرة  المرتبة  على    % 1,90، %2,86في 
ا النتائج  وبينت  في  الترتيب،  المبحوثين  أباء  نسبة  رتفاع 

  % 48,98سنة( فبلغت  57ألقل من  47المرحلة العمرية )من 
لألمهات   نسبة  أعلى  جاءت  بالمرحلة    %49,49بينما  ممن 

اقتربت النسبة سنة(، في حين  40قل من  أل  30العمرية )من  
سنة فأكثر   50سنة فأكثر لآلباء، و  57في المرحلة العمرية  
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بلغت   حيث  التوالي.    %14,14،  %14,29لألمهات  على 
اآلباء واألمهات   المعياري ألعمار  المتوسط واالنحراف  وجاء 

 سنة. 6,56+42,90سنة، 6,59+49,04تيب على التر 
 ألم:  واالمستوى التعليمي لألب -

تقارب نسبة اآلباء واألمهات من ذوى لى  تشير النتائج إ
وبلغت   الجامعي  التوالي،    %59,05،  %60,95التعليم  على 

فبلغت  و  الثانوي  أو  المتوسط  التعليم  ذوى  نسبة  كذلك 
 والي. لآلباء واألمهات على الت % 26,67، % 25,71

 : المستوى الوظيفي لألب واألم-
ن أن  البحثية  النتائج  ممن سببينت  المبحوثين  آباء  ة 

بلغت   قد  الخامس  الوظيفي  بينما % 45,71بالمستوى   ،
بنسبة   الثاني  المستوى  في  هم  لمن  بينما  %3,81انخفضت   ،

األمهات   تعمل  الالتيجاءت  فبلغت   نال  األولى  بالمرتبة 
الخامس وبلغت    % 52,38 الوظيفي  بالمستوى  وتلتها من هن 
منهن بالمستوى  ت  ، وانخفضت نسبة العامال%34,29نسبتهن  
 .  %0,95حيث بلغت الثالث 

 إجمالي الدخل الشهري لألسرة: -
أن أيضًا  النتائج  الشهري   أظهرت  الدخل  ألسر   إجمالي 

  3000ألقل من  1000كانت في الفئة )المبحوثين    % 51,43
ارتفاعاً   وهو  (جنيه فبلغت   ،األكثر  النسبة  انخفضت  بينما 

 .  (يه فأكثرجن 7000من ) لذوى الدخول المرتفعة    3,80%
 عدد اإلخوة واألخوات:  -

من المبحوثين لديهم    %61,90توضح النتائج البحثية أن  
وبلغت  2-1من   لديهم  إخوة/أخوات،  من  فأكثر 3نسبة 

"وحيدين"  % 33,33 إخوة  لديهم  يوجد  وبلغ    % 4,76، ومن ال 
 أخ/أخت. 1,13+ 2,06االنحراف المعياري متوسط و ال
 مسكن العدد أفراد األسرة المقيمين ب -

البحثية   النتائج  النسبةأوضحت  األعلى والتي بلغت   أن 
جاءت  لألسر التي يتراوح عدد أفرادها  المقيمين   % 65.71

أفراد    6  فرد تلتها األسر التي عدد أفرادها   5-4المسكن من  ب

بنسبة   ا   %22,86فأكثر  المعياري  وبلغ   واالنحراف  لمتوسط 
 . فرد 4.64+1.05

 التزاحم الحجري:  جة عدد حجرات المسكن ودر  -
أسر   نصف  من  أكثر  أن  البحثية  النتائج  أوضحت  كما 

ي حجرات   بالمسكن ف  4-3لديها من    %55,24المبحوثين  
من    % 43,81مقابل   مكون  مسكنها  األسر  حجرة    2-1من 

حيث   األسر ليس لديها تزاحم حجري وقد تبين أن غالبية  فقط،
 جرة. ح/فرد 0.66+1,88متوسط بفرد/حجرة،  2-1من  تبلغ
والمهارات المرتبطة  مساهمات األسرة في تنمية القدرات    -2

 بالموهبة لدى المبحوثين: 
تقديم صورة شاملة عن الدور  يتناول هذا الجزء من البحث 

ت أو  تشجيع  في  األسرة  تلعبه  أبنائها ثالذي  لدى  الموهبة  بيط 
األسرة   تتبعها  التي  الممارسات  التعرف على  وذلك من خالل 

العالق القدوة  ة  ذات  توافر  ومدى  والتأهيل  بالموهبة،  باألسرة، 
 العلمي والعملي في مجال الموهبة. 

 ة بالموهبة:الممارسات األسرية ذات العالق  -أ
( توزيع المبحوثين المترددين على قصري  5)   جدوليبين  

وفقًا إلجاب والشاطبي  األنفوشي  التي  اثقافة  العبارات  على  تهم 
ذات األسرية  الممارسات  بينت ا  تعكس  بالموهبة حيث  لعالقة 

البحثية أن جميع األسر حرصت على توفير الوسائل  الن تائج 
أل واإللكترونية  والبصرية  ويحفز السمعية  يدعمهم  مما  بنائها 

لتزداد قدرتهم   بتعدد تلك الوسائل وتنوعهافعلى تنمية مهاراتهم  
وتحرص   االبتكار،  جعل    %89,52على  على  األسر  من 

المكان من األسر تحرص على توفير    %80و  أبنائها متميزين،
 المناسب بالمنزل لمزاولة األنشطة.   

ا  % 41,90بينما   لهم  يسمح  لم  المبحوثين  آلباء من 
على   منهم  حرصًا  طويلة  لمدة  بأوقاتهم  باللعب  االستفادة 

أن   البحثية  النتائج  وبينت  مفيد،  هو  بما  مهاراتهم  وتعزيز 
و   % 67,62 الخالف  فيها  يقل  األسر  بينهم  المن  فيما  مشاجرة 

ا يحقق  وتحفيزهم  مما  األبناء  ودعم  والقبول  واالستقرار  لهدوء 
 . اهبهملممارسة مهارتهم بالمنزل واكتشاف مو 
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 توزيع المبحوثين وفقًا لخصائصهم األسرية  .4 جدول
 األم  األب  البيان 

 %  ( 105العدد)ن=  %  ( 105العدد)ن= 
 وجود األب واألم: -

 87,62 92 84,76 89 موجود/موجودة 
 5,71 6 6,67 7 وفاه

 4,76 5 5,71 6 انفصال 
 1,90 2 2,86 3 سفر

 :األب واألم عمر-
 %  (* 99)ن=  العدد عمر األم  %  (* 98)ن=  العدد عمر األب 

 49,49 49 سنة  40> - 30 36,73 36 سنة 47> - 37
 36,36 36 سنة  50> -40 48,98 48 سنة 57> -47
 14,14 14 أكثرف سنة50 14,29 14 سنة فأكثر 57

 6,56+42,90المتوسط واالنحراف المعياري  6,59+49,04 واالنحراف المعياري المتوسط 
 لألب واألم:مستوى التعليمي ال-

 %  ( 105)ن=  العدد المستوى التعليمي لألم  %  ( 105)ن=  العدد المستوى التعليمي لألب 
 5.71 6 تقرأ وتكتب 62.7 8 يقرأ ويكتب

من  ا 4.76 5 دي داأقل من متوسط أو إع أو قل  متوسط 
 إعدادي

6 5.71 

 26.67 28 تعليم متوسط أو ثانوي  25.71 27 تعليم متوسط أو ثانوي 
 59,05 62 تعليم جامعي  60.95 64 امعي تعليم ج

 0.95 1 دراسات عليا" دبلوم"  0.95 1 دراسات عليا "دبلوم" 
 1,90 2 ماجستير - - ماجستير

 م المستوى الوظيفي لألب واأل -
 %  ( 105)ن=  العدد المستوى الوظيفي لألم  %  ( 105)ن=  العدد الوظيفي لألب المستوى 

 - - - 3,81 4 المستوى الثاني 
 ,95 1 المستوى الثالث 9,52 10 ى الثالثستو الم

 12,38 13 المستوى الرابع 31,43 33 المستوى الرابع
 34,29 36 المستوى الخامس  45,71 48 المستوى الخامس 

 52,38 55 تعملال  9,52 10 معاش 
 إجمالي الدخل الشهري لألسرة -

 %  ( 105العدد )ن=  إجمالي الدخل الشهري بالجنيه 
 5,71 6 جنيه 1000أقل من 
1000-  <3000 54 51,43 
3000-  <5000 25 23,81 
5000 -  <7000 16 15,24 
 3,80 4 جنيه فأكثر  7000

 عدد اإلخوة واألخوات 
 4,76 5 ال يوجد  

1-2 65 61,90 
 33,33 35 فأكثر3

    1,13+  2,06المتوسط واالنحراف المعياري                                                  
 عدد األفراد المقيمين بالمسكن -
2-3 12 11,43 
4-5 69 65,71 
 22,86 24 فأكثر 6

 1,05+4,64               المتوسط واالنحراف المعياري                                  
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 . 4تابع جدول 
  %(                                  150)ن= العدد                                  عدد الحجرات بالمسكن-
1-2 46 43,81 
3-4 58 55,24 
 0,95 1 فأكثر 5
 100.00 105 مجموعلا

 0,64+2,61                                   المتوسط واالنحراف المعياري                   
 درجة التزاحم الحجري )فرد/حجرة(-
1-2 86 81,90 
3-4 18 17,14 
 0,95 1 فأكثر 5

 100 105 المجموع
 0,66+1,88                            المتوسط واالنحراف المعياري                          

 من األمهات  6من اآلباء، و 7م العينة لوفاة من حج*عدد اآلباء واألمهات أقل 
 

 توزيع المبحوثين وفقًا للممارسات األسرية ذات العالقة بالموهبة  .5 جدول
 ال نعم العبارات  م

 %  العدد  %  العدد 
 - - 100 105 واإللكترونية ليعية والبصرية عمل أبي/ أمي على توفير الوسائل السم 1
 10,48 11 89,52 94 تجعلني متميز ى أن تحرص أسرتي دائمًا عل 2
 11,43 12 88,57 93 توفر أسرتي جو من الدفء والقبول  3
 18,10 19 81,90 86 يفهمني والدأيّ  دائماً  4
 20,00 21 80,00 84 توفر أسرتي المكان المناسب لمزاولة أنشطتي بالمنزل 5
 20,95 22 79,05 83 تعمل أسرتي على تدعيم موهبتي وعدم كبح تطلعاتي  6
 20,95 22 79,05 83 توفر أسرتي كل وسائل الرعاية واالهتمام بمهاراتي  7
 20,95 22 79,05 83 تشجع أسرتي وجود هوايات لدى  8
 21,90 23 78,10 82 تتيح لي أسرتي الفرصة لالستقاللية واالعتماد على النفس  9

 22,86 24 77,14 81 اهتم أبي/ أمي بممارسة األلعاب الذهنية معي  10
 23,81 25 76,19 80 تهتم أسرتي بالتعرف على مشكالتي والصعوبات التي تواجهني  11
 23,81 25 76,19 80 تتقبلني أسرتي دون مبالغة أو تقليل من قدراتي 12
 25,71 27 74,29 78 الالنمطي تشجعني أسرتي على التفكير  13
 25,71 27 74,29 78 شاركني أبي/ أمي في اللعب عندما كنت صغيراً  14
 26,67 28 73,33 77 تدعمني أسرتي للتعامل مع الفشل واإلحباط  15
 26,67 28 73,33 77 ال تميز أسرتي بين الولد والبنت                                                                  16
 26,67 28 73,33 77                                 تتيح أسرتي لي وقتًا لممارسة األنشطة المحببة فتظهر موهبتي   17
 26,67 28 73,33 77 حرص أبي/ أمي على قراءة القصص لي 18
 26,67 28 73,33 77 شرح أبي/ أمي لي المفردات الجديدة  19
 27,62 29 72,38 76 الخبرات المختلفة  تشجعني أسرتي على االنفتاح على 20
 27,62 29 72,38 76 ميز دائماوالت  يتوقع منى أبي/أمي التفوق  21
 28,58 30 71,43 75 نجحت أسرتي في تقييمي موضوعيًا ومعرفة موهبتي منذ الصغر 22
 28,57 30 71,43 75 دعمتني أسرتي بتوفير المساعدات المادية والفنية لرعاية مواهبي  23
 28,57 30 71,43 75 توفر أسرتي الوقت ليتحدث أفراد األسرة معا  24
 28,57 30 71,43 75 ي/أمي يلقبني   بألفاظ إيجابية تحفزنيأب  كان 25
 28,57 30 71,43 75 قدم لي أبي/ أمي الهدايا لتشجيعي ودعمي 26
 29,52 31 70,48 74 العالقة بموهبتي حاولت أسرتي دائمًا إحاطتي بكثير من المثيرات ذات  27
 29,52 31 70,48 74 تعاونت األسرة مع المدرسة لكشف موهبتي  28
 29,52 31 70,48 74 لدى أسرتي معلومات كافية عن مهارتي أو قدراتي الخاصة  29
 32,38 34 67,62 71 تقبل أسرتي أوجه القصور عندي  30
 33,33 35 66,67 70 واأللعاب بالمنزلتوفر أسرتي الكتب والمجالت  31
 33,33 35 66,67 70 أسرتي كانت تأخذني الى رحالت ومعارض مختلفة 32
 35,24 37 64,76 68 يشجعني أبي أمي على أن ابحث عن إجابة ألسئلتي بنفسي 33
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 ال نعم العبارات  م
 %  العدد  %  العدد 

 36,19 38 63,81 67 تحكى أسرتي عن الموهوبين ووصولهم الى القمم وتحبب شخصياتهم الىّ  34
 37,14 39 62,86 66 ي ويعرضها في مكان واضحكان أبي/ أمي يفرح بأعمال 35
 38,10 40 61,90 65 اءالبن  تشجع أسرتي االختالف 36
 41,90 44 58,10 61 كان أبي/ أمي يسمح لي باللعب لمدة طويلة  37
 32,38 34 67,62 71 يقل في أسرتي الخالف والمشاجرة واالنفصال                                                   38

 

بداللة    -ب   الموهبة  على  المشجع  والنموذج  القدوة  توافر 
 :في الهواية مع أفراد األسرةتفاق  اال 

القدوة  6)  جدول يوضح   لتوافر  وفقا  المبحوثين  توزيع   )
العظمى منهم   الغالبية  تبين أن  تتفق   %96,19بأسرهم حيث 

األسرة على األقل سواء األب    هوايتهم مع هواية فرد من أفراد
واألخواأ اإلخوة  أحد  أو  األم  لدى  و  تتوفر  وبالتالي  ت 

 ي تدعمهم.ة التالمبحوثين القدو 
 
هواياتهم  .  6  جدول بين  لالتفاق  وفقا  المبحوثين  توزيع 

 د األسرةوهوايات أحد أفرا
 %  ( 105العدد)ن=  البيان 
 96,19 101 متفق في الهواية 

 4,81 4 غير متفق في الهواية 
 100 105 المجموع

 

وفقًا  7)   جدولين  ويب المبحوثين  توزيع  مع    لالتفاق( 
أس أفراد  أحد  أن ثرهم حهوايات  البحثية  النتائج  بينت  لث يث 

المبحوثين وأمهاتهم     على الترتيب    %37,37، %33,67آباء 
هواياتهم رفع    الثقافية  تتفق  في  يسهم  مما  أبنائهم  هواية  مع 

قدوة والتشجيع وما المستوى الثقافي ألبنائهم، وهذا من خالل ال

الثقافات   وتنوع  العلمية  والرحالت  المناقشات  من  يوفرونه 
المبتكرة لتالمخ األفكار  من  المزيد  وألبنائهم  لهم  يحقق  مما  فة 
كما في   واإلنتاجية.  واإلبداعية  الثقافية  المجاالت  من  العديد 

الهوايات   في  وأخواتهم  أخوتهم  مع  المبحوثين  اتفاق  لوحظ 
مما يعزز التقليد والمحاكاة    %20،%32بنسبة    الفنية والرياضية

اإلخوة بعضهم وبعض حيث يقض الوقت معًا  ون معلدى  ظم 
الرياضات   أو  فنية  أعمال  ممارسة  و في  الزيارات والرحالت 

 . وغيرها من األنشطة المختلفة
 تشجيع / تثبيط األسرة للمبحوثين في مجال الموهبة: -ج 

المبحوثين  8)  جدوليشير   توزيع  إلى  لتشجيع/ (  وفقًا 
األ الغالبية  تثبيط  أن  البحثية  النتائج  بينت  حيث  لهم  سرة 

مالع األسر  ظمى  إلحاق    %90,50ن  على  أبنائهم حرصت 
وال  ومهاراتهم،  قدراتهم  اكتشاف  عند  للتدريب  بمكان 

كما    %86,71تمانع لمواهبهم،  أبنائها  ممارسة  في  األسر 
ووسائل    %81,9حرصت   أدوات  توفير  على  األسر  من 

 %72,38شجعة وداعمة لتنمية موهبة أبنائها، كما ال تمانع  م
أ ممارسة  األسر  المختلفبنائهمن  األوقات  في  لهواياتهم  ة  ا 

 . وليس في اإلجازات فقط مما يساعد على تنمية مواهبهم

 هوايات أحد أفراد أسرهم  هواياتهم معتوزيع المبحوثين وفقًا التفاق  .7 جدول
 سرة هوايات أفراد األ         

 
 هوايات المبحوث 

 هوايات األب 
 (98)ن=

 هوايات األم 
 (99)ن=

 خوات واأل هوايات اإلخوة
 ( 100)ن=

 %   التكرار  %   التكرار  %  ر التكرا
 21.0 21 37,37 37 33,67 33 الهواية الثقافية 
 32.0 32 19,19 19 19,39 19 الهواية الفنية 

 20.0 20 6,06 6 13,27 13 الهواية الرياضية 
 4.0 4 6,06 6 9,18 9 اية األلعاب والتساليو ه

 4.0 4 22,22 22 5,10 5 هواية األعمال اإلنتاجية
 4.0 4 2.02 2 6,12 6 الهواية العلمية

 2.0 2 1,01 1 8,16 8 الهواية االجتماعية 
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 توزيع المبحوثين وفقًا لتشجيع/تثبيط األسرة لهم   .8 جدول
 بيانلا                               

 
 عوامل التشجيع/ التثبيط األسرية 

 ال نعم
 العدد  

 العدد  %  ( 105)ن=
 %  ( 105ن=)

 9,52 10 90,5 95 المبحوث بمكان للتدريب فيهحرص األسرة على إلحاق 
 18,1 19 81,9 86 حرص األسرة على توفير أدوات ووسائل لتنمية المبحوث

 86,71 91 13,3 14 منع األسرة للمبحوث عن ممارسة هواياته
 72,38 76 27,62 29 السماح للمبحوث لممارسة هواياته في اإلجازات فقط 

 

في    -د   األسرة  مجال دور  في  والعملي  العلمي  التأهيل 
 الموهبة: 

لألسرة دور هام في تنمية وتشكيل الموهبة وهذا من خالل  
ويأخذ   للموهبة،  المالءمة  الثرية  البيئة  وتوفير  والتقدير  التشجيع 

استدعاء  لاهذا   خالل  من  شكله  والمشجع  الداعم  دور 
بما   لتثقيفهم وتزويدهم  وأيضا عقد يصقل  متخصصين  قدراتهم، 

حلقات نقاش لمنحهم حرية التعبير بحرية عن أفكارهم، كما أن 
الى  الشخصية  سماتهم  يؤهل  الصيفية  بالمعسكرات  إلحاقهم 

العمران، )جيهان  مهاراتهم  تدعم  حنان 2006سلوكيات   ،
 (.2004عقيل،

المراهق  ابنها  شخصية  تكوين  في  دور  لألسرة  أن  كما 
ة مجتمعه، وتكوين  داته وتقاليده وفلسفمد عاالموهوب، فمنها يست

والتي يظهر  الحرية  احترام رأيه ومنحه  سلوكه، ومن الضروري 
، كما تحثه على ممارسة  االبتكارية لديهأثرها في تطور المهارات  

على كل جديد، وتشجعه على   فر الهوايات، وإتاحة الفرصة للتع
ه )حمد ى نفسالقراءة سلوك محبب ال  المفيدة لتجعلشراء الكتب  

 (. 2004الفحيلة ،
أو  علميًا  بتأهيلهم  أسرهم  اهتمام  عن  المبحوثين  وبسؤال 

( إلى 9)  جدولعمليًا في مجال موهبتهم تشير البيانات الواردة ب
المبحوثين    % 90,48أن   ب ذكروا  من  اهتمت  أسرهم  في لذأن  ك 

لم تهتم أسرهم بتأهيلهم، وعن كيفية تدعيم األسرة   % 9,52مقابل  
المبحوثين إلى أن أسرهم من    % 73,68حوث أشار  المب  لموهبة

و  واالطالع،  المعرفة  زيادة  على  من   % 61,05شجعتهم 
لتدعيم  دورات  في  االشتراك  على  أسرهم  شجعتهم  المبحوثين 

من المبحوثين   % 53,68موهبتهم وااللتحاق بقصر الثقافة، بينما  
 حرصت أسرهم على أن يستفيدوا من أصحاب الخبرات والمهن. 

له الفضل في االرتقاء بموهبتهم وثين عن من  المبح  سؤالبو 
إلى أن أكثر   جدولمن األفراد المحيطين أشارت بيانات نفس ال

المبحوثين   نصف  االرتقاء   % 56,19من  على  بأنفسهم  حرصوا 
التدريب   خالل  من  أشارلابموهبتهم  وقد  من   % 43,81مستمر، 

 %20,95  بتهم،المبحوثين إلى فضل األم عليهم في االرتقاء بموه
إل مكان أشاروا  تأثير  عن  المبحوثين  وبسؤال  األب،  فضل  ى 

من المبحوثين عن أن   %78,1نشأتهم على نمو موهبتهم أعرب  
يرون   % 11,4مكان نشأتهم ساعد على نمو موهبتهم، في مقابل  

أ له  ليس  بينما    يأنه  نشأتهم   % 10.5تأثير،  مكان  أن  يرون 
 أعاق نمو موهبتهم. 
قدرات ومهارات ة  مات األسرة في تنميمساه  وبتقييم مستوى 

المبحوثين ومستوى الممارسات األسرية المتبعة لتحفيز موهبتهم، 
 96كحد أدنى و   47تبين أن درجات المبحوثين تراوحت ما بين  

ب المبحوثين الذين س ن( تقارب  10كحد أقصى، ويوضح جدول )
بدرجة  ومحفزة  متوسطة،  بدرجة  محفزة  أسرهم  مساهمات  تعد 

بلغت    رتفعةم مما    % 40,95،  % 39,05حيث  التوالي،   على 
قدرات  تنمية  إلى  تسعى  التي  األسر  نسبة  ارتفاع  إلى  يشير 
تعد  المبحوثين  أسر  خمس  أن  حين  في  أبنائها،  ومهارات 

محفزة   أو  محفزة،  غير  أسرهم  لتنمية دبمساهمات  رجة ضعيفة 
النسب   بلغت  حيث  أبنائها  ومهارات   %12,38،  % 7,62قدرات 

إلى ضعف الدور الذي تؤديه هذه  والي األمر الذي يشيرى الت عل
األسر في دعم قدرات ومهارات أبنائها. وقد بلغت قيمة المتوسط  

 درجة.12,30+ 282.5لدرجة المساهمات األسرية  
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  الهتمام أسرهم بتأهيلهم علميًا أو عمليًا في مجال موهبتهماً قتوزيع المبحوثين وف  .9 جدول

 %  ( 105= د )نالعد  البيان 
 اهتمام األسرة بتأهيل المبحوث علميًا أو علمياً 

 90,48 95 نعم
 9,52 10 ال

 100 105 المجموع
 %  ( 95التكرار)ن= كيفية االهتمام بتدعيم موهبة المبحوث علميًا أو عملياً 

 73,68 70 لمعرفة واالطالع اب دعم الموهبة 
 61,05 58 الدورات والتدريب بقصر الثقافة 

 53,68 51 ات والمهنأصحاب الخبر ة من فاداإل
 45,26 43 التحصيل العلمي )تعديل مسار الدراسة( 

 %  ( 105التكرار )ن= من له الفضل في االرتقاء بالموهبة 
 56,19 59 المبحوث نفسه 

 43,81 46 األم
 20,95 22 األب 

 14,29 15 المدرسة  
 7,62 8 مدربو األنشطة بقصور الثقافة 

 على نمو الموهبةالنشأة   تأثير مكان
 78,1 82 ساعد على نمو الموهبة 

 11,4 12 ليس له أي تأثير
 10,5 11 أعاق نمو الموهبة 

 

 م وتحفيز موهبتهمهتتوزيع المبحوثين وفقًا لمستوى مساهمات األسرة في تنمية قدراتهم ومهارا .10جدول 
 %  (105العدد )ن=   البيان 

 مستوى مساهمات األسرة 
 7,62 8 درجة(  61>47) موهبة غير محفزة لل ريةات أسمساهم

 12,38 13 درجة( 75>61مساهمات أسرية محفزة بدرجة ضعيفة )
 39,05 41 درجة( 89>75) مساهمات أسرية محفزة بدرجة متوسطة

 40,95 43 درجة فأكثر(89تفعة )ر ممساهمات أسرية محفزة بدرجة 
 12,30+282,5 ماتلدرجة المساه المتوسط واالنحراف المعياري 

 

منها  يعاني  التي  واألسرية  الشخصية  اإلحباطات  ثالثًا: 
 المبحوثون المترددون على قصور الثقافة المدروسة:  

( توزيع المبحوثين وفقًا ألسباب شعورهم 11)   جدوليبين  
الشخص البحثية   ةيباإلحباطات  النتائج  بينت  حيث  واألسرية 

اإلحباطات أسباب  رأس  على  جاء  قد  شعور   الشخصية  أنه 
في    % 62,86 لرغبتهم  الشخصي  باإلحباط  المبحوثين  من 

يشعرون بالملل من طول    %52,38الوصول إلى الكمال، وأن  
يملون من األنشطة العادية، وشكل    %50,48اليوم الدراسي، و

حولهم   من  تقدير  نسبة  ملعدم  كان %49,52وهبتهم  بينما   ،
الو   % 46,67 إتمام  في  الروتين  بملل  اجبات يشعرون 

ويعال المبحوثين  مدرسية،  ثلث  من    %33,33اني  سخرية  من 
 حولهم منهم. 

عن مواجهة    جدولومن جهة أخرى كشفت نتائج نفس ال
المبحوثين لعدد من أسباب اإلحباطات األسرية تمثلت في أن  

المب  42.86% أسر  المؤسسات و حمن  مع  يتواصلون  ال  ثين 
أبنائهم، وقد تساوت ن المبحالمجتمعية لدعم مواهب  وثين  سب 

لمهاراتهم  الذين   المناسبة  للبيئة  يعانون من عدم توفير األسرة 
إمكانيته وذلك  اوضعف  والتشجيع  الدعم  توافر  عدم  وكذلك   ،

من  %40بنسبة يعانون  الذين  المبحوثين  نسب  تساوت  كما   .
أسره تواصل    مأساليب  وعدم  معهم،  التعامل  في  المتشددة 

فيما ومناقشتهم  لفظيًا  معهم  وعدم  بتهموهيخص    أسرهم  م، 
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بنسبة   وذلك  موهبتهم  لدعم  المدرسة  مع  أسرهم  تواصل 
36,19 % . 

باإلحباطات   شعورهم  لمستوى  وفقًا  المبحوثين  وبتوزيع 
من   تبين  نصف 12)  جدولالشخصية  من  أكثر  أن   )

بدرجة    ن و يشعر   %56.19المبحوثين   الشخصي  باإلحباط 
  % 34.29، و%21.90مرتفعة وبدرجة متوسطة وذلك بنسبة  

ال وبلغ  على  اتوالي،  على  الدالة  الدرجة  إلحباطات متوسط 
بالشعور    درجة.  2,83+ 18,90الشخصية   يتعلق  وفيما 

ا نصف  من  أكثر  أن  تبين  األسرية  وثين  لمبحباإلحباطات 
باإلحباط بدرجة مرتفعة وبدرجة متوسطة   55.24% يشعرون 

النسبة   بلغت  قدره   % 27.62حيث  بمتوسط  منهما  لكل 
 جة. در  14.72+3.54

   توزيع المبحوثين وفقًا ألسباب اإلحباطات الشخصية واألسرية .11 لدوج
 العدد  نعم العبارات  م

 د العد  ال %  (105)ن=
 %  (105)ن=

 أسباب اإلحباطات الشخصية 
 37,14 39 62,86 66 رغبتي في الوصول للكمال  1
 47,62 50 52,38 55 شعوري بالملل من طول اليوم الدراسي  2
 49,52 52 50,48 53 األنشطة العادية   الملل منالشعور ب 3
 50,48 53 49,52 52 عدم تقدير من حولي لموهبتي  4
 53,33 56 46,67 49 روتين في إتمام الواجبات المدرسية لاشعوري بالملل من  5
 54,29 57 45,71 48 عوائق تحول دون ممارستي لموهبتيوجود  6
 60,95 64 39,05 41 هبي عدم قبول األوامر لتعدد أفكاري وموا  7
 60,95 64 39,05 41 عدم تحقيق رغباتي  8
 61,90 65 38,10 40 عدم استطاعتي التكيف مع زمالئي ألني مختلف عنهم  9

 66,67 70 33,33 35 سخرية من حولي  10
 72,38 76 27,62 29 شخصيتي ال تجعلني أتجاوز عوائق اإلحباط  11
 75,24 79 24,76 26 عدم وجود أهداف لدى  12

 أسباب اإلحباطات األسرية:
 57,14 60 42,86 45 عدم وعى أسرتي بضرورة التواصل مع المؤسسات المجتمعية لدعم لموهبتي  1
 60,00 63 40,00 42 لمهاراتي وفقر اإلمكانيات عدم توفير األسرة للبيئة المناسبة  2
 60,00 63 40,00 42 عدم توافر الدعم والتشجيع الذي يظهر موهبتي ومهاراتي   3
 63,81 67 36,19 38 أساليب أسرتي المتشددة للتعامل معي  4
 63,81 67 36,19 38 ا يخص موهبتي يمعدم تواصل أسرتي معي لفظيا ومناقشتي ف 5
 63,81 67 36,19 38 تواصل أسرتي مع المدرسة يقلل من إظهار مواهبي عدم  6
 65,71 69 34,29 36 تصاديانخفاض مستوى والدى الثقافي والتعليمي واالق  7
 68,57 72 31,43 33 مساواة أسرتي لي بإخوتي العاديين وعدم تفهم موهبتي  8
 69,52 73 30,48 32 ت في أسرتي وعدم استقرارها كثرة المشكال 9

 

 ة واألسرية  توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى  شعورهم باإلحباطات الشخصي  .12 جدول
 العدد  البيان

 %  105ن=
   ر باإلحباطات الشخصية:وى الشعو مست

 21,90 23 درجة(  17>13الشعور بدرجة مرتفعة من اإلحباط ) 
 34,29 36 درجة(21>17اإلحباط )   الشعور بدرجة متوسطة من

 43,81 46 درجة فأكثر( 21) منخفضة من اإلحباطالشعور بدرجة 
                  ,832+18,90ياري                                 المتوسط واالنحراف المع

   مستوى الشعور باإلحباطات األسرية:
 27.62 29 درجة(13>  9الشعور بدرجة مرتفعة من اإلحباط ) 

 27.62 29 درجة( 17>13اإلحباط ) الشعور بدرجة متوسطة من  
 44.76 47 فأكثر(  جةدر  17) الشعور بدرجة منخفضة من اإلحباط

 3.54+14.72                                 المتوسط واالنحراف المعياري  
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الخصائص ر  خالل  من  للمبحوثين  الموهبة  درجة  تقييم  ابعًا 
 السلوكية لديهم:

من ي للموهوبين  المميزة  السلوكية  الخصائص  تقييم  عد 
التي الهامة  موهبتهم،   األمور  درجة  على  المدرب  بها  يحكم 

للمتد  وذلك المهارى  المستوى  تقييم  في  من خالل  موهبته  رب 
أو القدرة الخاصة التي يبرع فيها بين زمالئه، وكذلك أسلوب  

لديه،   واالبتكارية  االجتماعية  والنواحي  صفات تفكيره  وهي 
اآلراء  خالل  من  وتظهر  سلوكه  تصف  أو  الفرد  تميز 

 (. 2013)مشاري الدهام،المواقف المختلفة  والتصرفات في 
ى درجة  حكم علبدراسة الخصائص السلوكية للمبحوثين للو 

موهبتهم من وجهه نظر المدربين تبين أنه فيما يتعلق بتقييم 
من النتائج  لموهبة الخاصة بالمتدربين وكما يتضح  لالمدربين  
ب ينطبق  13)  جدولالبحثية  الذين  المبحوثين  نسبة  ارتفاع   )

سمات: ومنها هم تمامًا، أو ينطبق عليهم لحد ما بعض العلي
ويستو  يتعلمه  ما  يفهم  وذأنه  بنسبة  عبه    % 40،  %53,33لك 

بنسبة   العالية  والكفاءة  التوالي،  على  % 48,57،%49,52على 
على   %46,67،%48,57ؤه أدا إتقان العمل الذي يتمو التوالي،  

الزمالء  بين  العمل  أداء  في  والتميز  التوالي، 
يع  47,62%،% 45,71 الذين  وأيضًا  التوالي،  تبرون على 

موهبت مجال  في  ومتميزين  بنسمتفردين  بة هم 
 على التوالي.   51,43%،% 44,76

من   يالحظ  المبحوثين  تفكير  بأسلوب  يتعلق    جدول وفيما 
ا13) المبحوثين  نسبة  ارتفاع  أو  (  تمامًا  عليهم  ينطبق  لذين 

اال ومنها:  السمات  بعض  ما  لحد  عليهم  على  ينطبق  عتماد 
التوالي%38,10، %53,33النفس التخيل على  على  القدرة   ،

التو عل  % 37,14،% 43,81 بين  ى  الربط  على  القدرة  الي، 
بالتفاصيل  %49,52،%36,19األفكار   االهتمام  التوالي،  على 

ا  % 51,43،% 35,24والعالقات   في  على  والمنطقية  لتوالي، 
البد  % 42,86،%31,43االعتراض   التوالي، وسرعة  يهة على 

 على التوالي. 53,33%،% 30,48

والتي    (2004ليلى كرار )دراسة  هذا البحث مع  وقد اتفق  
عقليا  للمتفوقين  السلوكية  الخصائص  عن  للكشف  هدفت 

 ( على  بوالية 240وطبقت  المراهقة  بمرحلة  وطالبة  طالبًا   )
والتي خلصت نتائجها إلى أن سرعة البديهة والذكاء  الخرطوم  

التفوق  مؤشرات  أهم  لدى    من  التفكير  على  والقدرة  العقلي 
 ين. المتفوق

للجانب   وفقًا  المبحوثين  يتضح االجتموبتقييم  لديهم  اعي 
عليهم 13)  جدول من   ينطبق  الذي  المبحوثين  نسبة  ارتفاع   )

منها: التكيف  تمامًا أو ينطبق عليهم لحد ما بعض السمات و 
،  %50,48بسرعة مع األماكن والمواقف واآلراء الجديدة بواقع  

األعمال  % 43,81 لعرض  وحبه  التوالي،  أمام  على  الخاصة 
بواقع   والتشارك  ع  %32,38،  %49,52اآلخرين  التوالي،  لى 

بنسبة   النشاط  زمالء  مع  على  % 56,19،  %33,33والتعاون 
ف التأثير  على  العالية  والقدرة  بنسبة  التوالي،  األقران  ي 

 على التوالي. % 47,62، % 33,33
وفقاً  المبحوثين  نتائج    وبتقييم  تبين  االبتكار  جدول لسمة 

ًا م تمامراب نصف عدد المبحوثين ممن تنطبق عليهاقت(  13)
بنسبة  في مجال موهبتهم  للجديد  انجذابهم  ما  لحد  تنطبق  أو 

في    على التوالي، والتمتع باإلنتاج الغزير  44,76%،  % 49,52
بواقع   الموهبة  التوالي،    %51,43،  % 44,76مجال  على 

هو عما  بنسبة    واالبتعاد  على    % 53,33،  %42,86تقليدي 
الالتوال في  المعلومات  توظيف  على  والقدرة  ت مناسباي، 

 على التوالي.  %68,57، %27,62المختلفة بنسبة 
دراسة   أظهرت  الصدد  هذا  ونور وفي  عياصرة،  سامر 

شامال للخصائص السلوكية للموهوبين  تطورا    (2012عزيزي )
الخصائص    نت دوركأحد محكات التعرف والكشف عنهم، وبي

في عملية الكشف عن الموهوبين    السلوكية من خالل التقدير
ن العامة    موذجاً وعرضت  السلوكية  السمات  لتقدير  تطبيقيًا 

للطلبة الموهوبين محاولين الوقوف على بيان أهميتها وتأثيرها  
 ى تصميم برامج الموهبة والتفوق.المباشر عل
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المبحوث لدى  السلوكية  الخصائص  علوبتقييم  للحكم  ى  ين 
أظهرت  المدربين  نظر  وجهه  من  موهبتهم  درجة  مستوى 

البحثية   المبحوثين  14)  جدولبالنتائج  درجات  أن  وفقًا    -( 
تراوحت   -لخصائصهم السلوكية التي تعكس مستوى موهبتهم  

بين   قدره    90-43ما  بمتوسط  درجة.  10,08+67,70درجة 

أ تبين  موهبتهم  لمستوى  وفقًا  المبحوثين  من  وبتقسيم  أكثر  ن 
بنسبة  ن الموهبة  متوسطي  المبحوثين  من    % 55,24صف 

وأك المدرب،  نظر  من  وجهة  مرتفعي    خمسثر  المبحوثين 
 من العينة البحثية. %22,86الموهبة 

 بة من وجهة نظر المدربين توزيع المبحوثين وفقًا لخصائصهم السلوكية التي تعكس درجة الموه  .13جدول 
 بق تماماً تنط تنطبق لحد ما  ال تنطبق

 العدد  %  م العبارات 
 العدد  %  105ن=

 العدد  %  105ن=
 105ن=

 وهبة:في الم المهارة 
 1 يفهم ما يتعلم ويستوعبه  56 53,33 42 40,00 7 6,67
 2 لديه كفاءة عالية  52 49,52 51 48,57 2 1,90
 3 يتقن ما يفعله أو يؤديه  51 48,57 49 46,67 5 4,76
 4 أداؤه متميز بين زمالئه  48 45.71 50 47,62 7 6,67
 5 موهبته جال  في ميعتبر متفردا ومتميزاً  47 44,76 54 51,43 4 3,81
 6 يمتلك خصائص وسمات قد ال يمتلكها األخرون  38 36,19 65 61,90 2 1,90
 7 والبراعة في أداء المهمةيتوافر لدية السرعة  34 32,38 65 61,90 6 5,71
 8 يتصف بمهارة عالية في األداء  32 30,48 64 60,95 9 8,57
 9 سبة لزمالئه بالنة  يقوم بمهام صعب 32 30,48 60 57,14 13 12,38
 10 يتصف أداؤه بالسهولة والدقة  30 28,57 65 61,90 10 9,52

 :أسلوب التفكير
 1 ه يعتمد على نفس 56 53.33 40 38.10 9 8.57
 2 لتخيل لديه القدرة على ا 46 43.81 39 37.14 20 19.09
 3 يستطيع الربط بين األفكار  38 36.19 52 49.52 15 14.29
 4 يهتم بالتفاصيل والعالقات  37 35.24 54 51.43 14 13.33
 5 منطقي في اعتراضاته  33 31.43 45 42.86 27 27.71
 6 البديهة يمتاز بسرعة   32 30.48 56 53.33 17 16.19
 7 مرتفعة على التفكير الناقد  يتمتع بقدرة 25 23.81 51 48.57 29 27.62
 8 لة صائبة ول بدياقتراح حلقادر على  20 19.05 61 58.10 24 22.86
 9 يمتلك قدرة متميزة في الحكم على األمور 15 14.29 66 62.86 24 22.86

 الجوانب االجتماعية:
 1 يتكيف بسرعة مع األماكن والمواقف واآلراء الجديدة  53 50,48 46 43,81 6 5,71
 2 محب لعرض أعماله أمام اآلخرين  52 49.52 34 32,38 19 18,10
 3 يشارك ويتعاون مع زمالء النشاط  35 33.33 59 56.19 11 10.48
 4 لديه قدره عالية على التأثير على أقرانه  35 33.33 50 47.62 20 19.05
 5 يحسن االستماع والتواصل مع اآلخرين  33 31.43 58 55.24 14 13.33

 جوانب االبتكارية:ال
 1 الجديد في مجال موهبته يجذبه  52 49,52 47 44,76 6 5,71
 2 يتمتع بإنتاج غزير في مجال موهبته  47 44,76 54 51,43 4 3,81
 3 يبتعد عن تكرار ما هو تقليدي 45 42.86 56 53.33 4 3.81
 4 مختلفة قادر على توظيف معلوماته في المناسبات ال 29 27.62 72 68.57 4 3.81
 5 أصيلة وحلوال جديدة غير مألوفة يعطى أفكار  28 26.67 68 64.76 9 8.57
 6 منتج ولديه القدرة على مواصلة العمل في المهام الصعبة  27 25.71 72 68.57 6 5.71
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 ين توزيع المبحوثين وفقًا لمستوى درجة موهبتهم بناًء على خصائصهم السلوكية من وجهة نظر المدرب .14جدول 
 لموهبة مستوى درجة ا ( 105العدد )ن=  % 

 درجة(60>43منخفض الموهبة ) 23 21,90
 درجة( 77>60الموهبة)متوسط  58 55,24
 درجة فاكثر( 77مرتفع الموهبة ) 24 22,86

 المتوسط واالنحراف المعياري  67,70+10,08
 

الموهوبين   للمراهقين  المميزة  الشخصية  السمات  خامسًا 
 موضع الدراسة: 

الموهوبون  ت  يتمتع  عديدة  مما  بسمات  شخصيتهم  ميز 
ويس قيادية،  صفات  ذوي  لمنايجعلهم  الكمال، عون  شدة 

وأعمالهم،   أفكارهم  في  مستقلين  طموح،  لديهم  مثابرين، 
ذكاء  أكثر  فهم  للمسئولية،  أنفسهم، ومتحملين  معتمدين على 
وسرعة في الفهم وخيالهم واسع ومبتكرين، كما انهم في كثير 

ا متعاونين،من  ق  ألحيان  المقابل  قلقًا  وفي  أكثر  نجدهم  د 
خج وانطوائية،  أحيوانفعااًل،  أخرى ولين  أحيانًا  ومتمردين  انًا، 

العديد   فيها  تكثر  والتي  المراهقة  بمرحلة  مرورهم  بحكم  وهذا 
وجدانية   أو  فسيولوجية  سواء  التغيرات  )سامر  من 

 (. 2003حامد،
العبار  على  المبحوثين  إجابات  تعكس  وبدراسة  التي  ات 

لشخصية وفقًا لمقياس السمات الشخصية  ًا من سماتهم ابعض
 :يليتبين ما 

 قدير الذات:ت-1
ب البحثية  النتائج  نسبة 15)  جدولأشارت  ارتفاع   )

حيث   مرتفع  لذاتهم  تقديرهم  يعد  الذين   %83,81المبحوثين 
يريدونها،  التي  األشياء  تحقيق  على  بقدرتهم  يشعرون  منهم 

أن  عن    راضون   % 81,90و كما  ليس   %80,95مظهرهم، 
أكثر ن بهم، و لديهم شعور بأنهم أقل من اآلخرين الذين يلتقو 

المبحوثين   أرباع  ثالثة  عن    %76,19من  بالرضا  يشعرون 
 . %75,24أنفسهم، ولديهم ما يفتخرون به بنسبة 

وبتقييم مستوى تقدير الذات لدى المبحوثين تبين من نتائج 
المبح16)  جدول درجات  أن  بين    وثين(  ما    12-6تراوحت 

ن ديهم تبيبتقسيم المبحوثين وفقًا لمستوى تقدير الذات لدرجة و 

أرباعهم   ثالثة  من  أكثر  لذاتهم   % 76,19أن  تقديرهم  مستوى 
مقابل   في  متوسط.   % 15,24مرتفع،  لذاتهم  تقديرهم  مستوى 

وتشير تلك النتائج الى أن مستوى السمات ليس متشابها لدى  
هذ ويرجع  الالجميع  مرتبطة ا  الشخصية  السمات  أن    ى 

يكون  قد  أو  بثقافته،  أو  وتربيته  نفسه  عد  بالشخص  م  بسبب 
 توفر التعزيز المناسب لتنمية هذه السمات وتطويرها. 

 الميول االجتماعية:  -2
يالحظ أن غالبية المبحوثين لديهم  (  15جدول )نتائج    من

أصدقائهم  منهم    %90,84ميول اجتماعية عالية حيث يشارك  
يتقدمون لمساعدة األصدقاء    % 84,76في أفراحهم وأحزانهم، و
ي أن  دون  الجيران  منهمأو  ويستطيع    طلب    % 82,86ذلك، 

االنتماء  يفضلون  كما  بسهولة،  جديدة  صداقات  تكوين  منهم 
إلى عدد كبير من الجماعات واألنشطة المدرسية، وأكثر من 

مشاعر  فهم  يستطيعون  المبحوثين  أرباع  دون  اآلخرين    ثالثة 
، ومن السهل  %78,10ك بنسبة أن يفصحوا عنها بصراحة وذل

 مع األشخاص الغرباء. ء الحديثمنهم بد %76,19على  
وبتقييم مستوى الميول االجتماعية لدى المبحوثين تبين من 

-6أن درجات المبحوثين تراوحت ما بين  (  16جدول )نتائج  
لمستوى    12 وفقًا  المبحوثين  وبتقسيم  الميول  درجة. 
أن  اال تبين  لديهم  تواجد   %86,67جتماعية  مستوى  منهم 

ه النتائج تعد مؤشرًا جيدًا  تفع. وهذالميول االجتماعية لديهم مر 
لما يتسم به هؤالء المبحوثين من سمة مرغوبة وهي المشاركة  
االجتماعية مع اآلخرين والرغبة في مساعدة الغير وغيرها من  

 الصفات الحميدة. 
 ئولية:تحمل المس-3

نتائج  أظه ) رت  ارتفاع15جدول  الذين  نس  (  المبحوثين  بة 
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كل   على  الواجب  من  أنه  ييرون  أن  بوعده  شخص  في 
، ومن يشعرون بتأنيب الضمير إذا لم ينجزوا عماًل  % 83,81

به   تكليفهم  حل  %82,86تم  في  بالمساهمة  يرحبون  ومن   ،
بالمدرسة   زمالئهم  يفضلون  %81,90مشاكل  من  وكذلك   ،

 . %76,19قومون به من أنشطة مدرسية ئولية ما يتحمل مس
ن وثين تبيوبتقييم مستوى تحمل المسئولية لدى المبح  

نتائج   ) من  ما  (  16جدول  تراوحت  المبحوثين  درجات  أن 
تحمل    12-6بين لمستوى  وفقًا  المبحوثين  وبتقسيم  درجة. 

أن   لوحظ  يتحملون    % 74,29المسئولية  المبحوثين  من 
مرت بدرجة  وذلك  المسئولية  مقابل  فعة،  يتحملون   % 20في 

 ية بدرجة متوسطة.المسئول
 عقالنية السلوك: -4

النتائ البحثيمن  بج  )ة  وجد15جدول  من    %83,81أن    ( 
قبل   اآلخرين  األفراد  على  الحكم  في  يتسرعون  ال  المبحوثين 

الحقيقة، و تنفيذ   % 82,86التأكد من  قبل  يفكرون جيدًا  منهم 
أعمال، عليه من  يقدمون  أن  ير   %80,95و  ما  يجب  أنه  ون 

بل أن يخالف الجماعة إذا اتخذت قرارًا، كما  يتروى الشخص ق
م ال يتدخلون في حل مشكلة معينة إال بعد  منه  %75,24أن  

 .أن يكونوا فكرة تامة عنها
من  تبين  المبحوثين  لدى  السلوك  عقالنية  مستوى  وبتقييم 

نية ومن خالل النسب السابقة يتضح عقال(  16جدول )نتائج  
تراوحت درجات عقالنية  لدى نسبة مرتفعة منهم. وقد    السلوك

 درجة.   12-6السلوك ما بين 
لديهم  وبتقسيم   السلوك  عقالنية  لمستوى  وفقًا  المبحوثين 

أرباعهم   أكثر من ثالثة  أن  بعقالنية   %76,19تبين  يتسمون 
 بدرجة متوسطة.  % 18,10السلوك بدرجة مرتفعة في مقابل  

 االستقاللية:  -5
النتا بأشارت  البحثية  ) ئج  إلى15جدول  أرباع   (  ثالثة  أن 

دون تدخل من  دقائهم  يمكنهم اختيار أص  %75,24المبحوثين  
الخاصة  هواياتهم  بممارسة  يقومون  من  نسبة  وتساوت    أحد، 
دون تدخل من أحد، ومن يترك لهم حرية التصرف إلنهاء أي  

، كما %67,62لنسبة  خالفات بينهم وبين إخوتهم حيث بلغت ا
ثلث المبحوثين  أن  بأنفسهم   يستطيعون   %66,67ي  يحددوا  أن 

لمجموعات يحتاجون  كانوا  إذا  المواد  تقوية    ما  بعض  في 
 الدراسية. 

من  تبين  المبحوثين  لدى  االستقاللية  مستوى  وبتقييم 
ب النتائج  )  أوضحت  أن16جدول  المبحوثين   (  درجات 
بين   ما  وفقا وبتقسيم   درجة.  12-6تراوحت  المبحوثين 

اال أن  لمستوى  تبين  بدرجة منه%65,71ستقاللية  يتسمون  م 
مقابل   في  االستقاللية،  متوسطة، بد%14,29مرتفعة من  رجة 

المبحوثين ُخمس  من    % 20بينما  منخفضة  بدرجة  يتسمون 
 االستقاللية. 

دراسة   نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج   السلعوس رنا  تتفق 
الشخصية    (2001) السمات  على  للتعرف  هدفت  التي 

عام  للمتف بشكل  أنهم  ثبت  حيث  واستقاللية وقين  ذكاء  أكثر 
ين أكثر قدرة على ضبط  المتفوقوهذا يشير إلى أن الموهوبين  

التبعية.   أو  التقليد  يقبلون  وال  إيجابية  وأكثر  ومستقلين النفس 
من  يمتلكونه  لما  ومبتكرين  مجددين  وأعمالهم  أفكارهم  في 

لسمات مؤشرًا خبرات تمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتعد هذه ا
 ء االنفعالي. لتمتعهم بالذكا

 السلوك التوكيدي:  -6
نتائج   )جدأظهرت  المبحوثين   %82,86أن    (15ول  من 

وجهه   عرض  التييمكنهم  اآلخرين   نظرهم  يراه  ما  تخالف 
إذا   أنفسهم  عن  يدافعون  من  نسبة  وتساوت  حسنة،  بطريقة 
يتراجعون عن  لهم، ومن  نقدًا وإهانة  أكبر منهم    وجه شخص 

، كما %80م صحتها حيث بلغت  وجهة نظرهم إذا اكتشفوا عد
المبحوث ثلثي  أكثر من  إذا ما    %69,52ين  أن  علنًا  يعتذرون 
 أخطأوا في حق زميل لهم. 

نتائج  وبت من  تبين  المبحوثين  لدى  التوكيدي  السلوك  قييم 
( بين    أن(  16جدول  ما  تراوحت  المبحوثين    12-6درجات 

وفق المبحوثين  وبتقسيم  التوكيدي درجة.  السلوك  لمستوى  ًا 
أن  تبين  من    % 71,43لديهم  مرتفعة  بدرجة  يتسمون  منهم 
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اا في مقابل  لسلوك  بدرجة   %19,05لتوكيدي،  يتسمون  منهم 
 من السلوك التوكيدي.متوسطة 

 القيادة: -7
ب البحثية  النتائج  )من  نسبة    (  15جدول  تساوى  تبين 

الو  معظم  في  قيادي  بدور  يقومون  الذين  بين المبحوثين  قت 
إليهم األصدقاء عندما يريدون قرارًا في  أصحابهم، ومن يلجأ  

، كما أن أكثر من ثالثة  %80,95ة  لك بنسببعض أمورهم وذ
المبحوثين   أثرًا   % 77,14أرباع  يشعرون أن شخصيتهم تترك 

بأي   يشعرون  وال  وأصحابهم،  زمالئهم  نفس  إذافي    ارتباك 
بنس إليهم  الناس  أنظار  وتوجهت  مكان  بة دخلوا 

ير الى أن مستوى سمة القيادة لدى  .وهذه النتيجة تش% 76,19
ويف مرتفع  هذا  المبحوثين  المبحوثين سر  من  الفئة  تلك  بتمتع 
اللغ الذكاء  من  واالجتماعي.بقدر  القيادة   وي  مستوى  وبتقييم 

نتائج   من  تبين  المبحوثين  )لدى  درجات  (  16جدول  أن 
بين ما  تراوحت  وبتقسيم  12-7المبحوثين  المبحوثين    درجة. 

منهم مستوى   %57,14دراتهم القيادية تبين أن  وفقًا لمستوى ق
ا مقابل    لقياديةقدراتهم  في  قدراتهم    % 32,38مرتفع،  مستوى 
 متوسط. 

 & Smythفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة   وات
Ross (1999)    والتي هدفت الى استكشاف مهارة القيادة لدى

لعينة الموهوبين  )  الطالب  من  ثال58مكونة  من  طالب  ث ( 
ت القيادة  أن  تبين  حيث  بكندا،  تورنتو  بمدينة  ظهر  مدارس 

اتفقت نتائج هذبوض الموهوبين، كما  أكثر لدى الطالب  ه  وح 
دراسة   مع  الكشف    Chan (2006)الدراسة  إلى  هدفت  والتي 

الموهوبين   من  عينة  لدى  الشخصية  السمات  عن 
بالصين  510المراهقين) كونج  بهونج  أن  (  أظهرت  حيث 

ذو  نتائج  الموهوبين  في  تفوقًا  أظهروا  القيادية  الصفات  ى 
على  الشفوي  االختبارات وقدرة  القيادة  في  مرونة  ولديهم  ة، 

والوصول إلى الكفاءة الذاتية أكثر من العاديين    توجيه الهدف 
   وهذا يؤكد تمتعهم بالذكاء اللغوي  واالجتماعي.

 

 العدوانية:  -8
نتائج   أكثر(  15)جدول  تبين من  المب أن  ثلث  حوثين من 

مع    % 36,19 باأليدي  يتشاجروا  أن  عليهم  السهل  أحد  من 
أمام  وال يترددوا في الكشف عن عيوب الشخص   خاص،األش

حادوا    %32,38، كما أن  %34.29اآلخرين )متنمرين( بنسبة  
 الطباع في تصرفاتهم.

نتائج  من  تبين  المبحوثين  لدى  العدوانية  مستوى  وبتقييم 
المبحوثين(  16)  جدول درجات  بين    أن  ما    12-6تراوحت 

ل وفقًا  المبحوثين  وبتقسيم  الدرجة.  تبين مستوى  لديهم  عدوانية 
العدو   %47,62أن   مقابل مستوى  في  منخفض،  لديهم  انية 

ومرتفع    % 22,86،% 29,52 متوسط  لديهم  العدوانية  مستوى 
 على التوالي. 

 العصابية: -9
ب البحثية  النتائج  )أشارت  إلى15جدول  نسبة   (  ارتفاع 

واضح  المبح سبب  بدون  بالتعاسة  يشعرون  الذين  وثين 
نومهم   % 63,81ما يقرب من ثلثيهم    تبين أن   ، كما% 91,43

و  وذكر  متقطع  مستقر،  يشعرون   %57,14غير  أنهم  منهم 
بالضيق من اإلحساس بالنقص، ويشعرون باألذى حينما يجد  

بنسبة   وذلك  ما  خطأ  عملهم  في  وث%50,48الناس  لث  ، 
أنفس  يصفون  والغضب المبحوثين  االستثارة  سريعوا  بأنهم  هم 

 . %32,38بنسبة 
مستوى وبتقي نتائج   يم  من  تبين  المبحوثين  لدى  العصابية 

)ج أن16دول  بين    (  ما  تراوحت  المبحوثين    12-6درجات 
تبين   لديهم  العصابية  لمستوى  المبحوثين وفقًا  درجة. وبتقسيم 

العصابية    %34,29أن   مستوى  في  منهم  منخفض،  لديهم 
الى %47,62مقابل النتائج  منهم مستواهم متوسط. وتشير تلك 

ا  انخفاض من  مستوى  الفئة  تلك  مبحوثين  لدى  لعصابية 
 قين مما يفسر تمتعهم بالهدوء والتأني في تعامالتهم.المراه
 :  المستوى العام للسمات الشخصية - 10

لشخصية  بتقييم المبحوثين وفقًا للمستوى العام في السمات ا
أن درجات المبحوثين تراوحت ما  (  16جدول )تبين من نتائج  
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العام    وبتقسيم  درجة،   107-64بين للمستوى  وفقًا  المبحوثين 
الس المبحوثين في  نصف  من  أكثر  أن  تبين  الشخصية  مات 
متوسط،   55,24% شخصياتهم  لسمات  العام  المستوى  منهم 
أ  37,14% النتيجة  تلك  وتشير  هذه منهم مستواهم مرتفع.  ن 

ثين الموهوبين متمتعون بإيجابيات في سماتهم  الفئة من المبحو 
لعموم مرتفعة حتى سمتي العدوانية  اءت في امجتمعة حيث ج

ابية جاءتا منخفضتين مما يحقق لهم الشخصية المتزنة  والعص
 السوية المتوافقة ذاتيُا ومع األخرين.

 
 ميزة لهمتوزيع المبحوثين وفقًا للسمات الشخصية الم .15جدول 

 
 
 

 العبارات 
 ال  نعم

 العدد 
 العدد  %  105ن=

 %  105ن=
 تقدير الذات 

 16,19 17 83,81 88 أريدها نى قادر على تحقيق األشياء التي أتصور أ 1
 18,10 19 81,90 86 أتصور أنني راض عن مظهري  2
 80,95 85 19,05 20 أقل من اآلخرين الذين ألتقى بهم  بأني لدى شعور   3
 76,19 80 23,81 25 نفسي بعدم الرضا عن  أشعر 4
 75,24 79 24,76 26 ليس لدى ما أفتخر به  5
 68,57 72 31,43 33 أرغب في أن أكون شخص آخر  6

 الميول االجتماعية 
 9,52 10 90,84 95 أشارك أصدقائي في أفراحهم وأحزانهم  7
 15,24 16 84,76 89 أتقدم لمساعدة األصدقاء أو الجيران دون أن يطلبوا منى  8
 17,14 18 82,86 87 طيع أن أكون صداقات جديدة بسهولةأست 9

 17,14 18 82,86 87 الجماعات واألنشطة المدرسية أنتمى إلى عدد كبير من  أفضل أن  10
 21,90 23 78,10 82 أستطيع أن أفهم مشاعر اآلخرين دون أن يفصحوا عنها بصراحة  11
 18,10 19 76,19 80  مع أشخاص غرباء من السهل على أن أبدأ حديثاً  12

 تحمل المسئولية 
 16,19 17 83,81 88 ص أن يفي بوعده لى كل شخ أرى أنه من الواجب ع 13
 17,14 18 82,86 87 يؤنبني ضميري إذا لم أنجز عماًل كلفت به  14
 18,10 19 81,90 86 أرحب بالمساهمة في حل مشاكل زمالئي بالمدرسة  15
 23,81 25 76,19 80 ه من أنشطة مدرسية مل مسئولية ما أقوم بأفضل أن أتح 16
 38,10 40 61,90 65 اآلخريناألشخاص مسئولية أميل إلى تحمل  17
 69,52 73 30,48 32 أرهق نفسى أحيانُا بأن أتعهد بعمل أمور كثيرة جداً  18

 عقالنية السلوك 
 16,19 17 83,81 88 قة ال أحكم على األفراد اآلخرين قبل أن أتأكد من الحقي 19
 17,14 18 82,86 87 أفكر جيدًا قبل تنفيذ ما أقدم عليه من أعمال 20
 19,05 20 80,95 85 إذا اتخذت الجماعة قرارًا يجب على الشخص أن يتروى قبل أي مخالفة  21
 24,76 26 75,24 79 ال أتدخل في حل مشكلة معينة قبل أن أكون قد كونت فكرة تامة عنها  22
 27,62 29 72,38 76 ت كافية عن كل رحلة أو حفلة أشترك فيها أحب أن أعرف معلوما 23
 33,33 35 66,67 70 أن أقوم بعمل أفكر في رد فعل أصدقائي ل  قب 24

 االستقاللية 
 24,67 26 75,24 79 أختار أصدقائي دون تدخل من أحد  25
 32,38 34 67,62 71 أقوم بممارسة هواياتي الخاصة دون تدخل من احد  26
 32,38 34 67,62 71 ك لي حرية التصرف إلنهاء أي خالف بيني وبين إخوتي يتر  27
 33,33 35 66,67 70 أحدد لنفسي إذا كنت أحتاج لمجموعات تقوية في بعض المواد الدراسية  28
 39,05 41 60,95 64 أستطيع حل مشكالتي بنفسي دون اللجوء الى أحد  29
 40,00 42 60,00 63 دون تدخل من أحد  كلة أحاول حلها بنفسيعندما تواجهني مش 30

 يالسلوك التوكيد
 17,14 18 82,86 87 أن أحسن عرض وجه نظري التي تخالف ما يراه اآلخرين  يمكنني 31
 20,00 21 80,00 84 أدافع عن نفسى إذا وجه شخص أكبر منى نقدًا أو إهانة لي  32
 20,00 21 80,00 84 ت عدم صحتها أتراجع عن وجه نظري إذا اكتشف 33
 30,48 32 69,52 73 أعتذر علنًا لزميل عن خطا ارتكبته في حقه 34
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 العبارات 
 ال  نعم

 العدد 
 العدد  %  105ن=

 %  105ن=
 40,00 42 60,00 63 أطالب صديقي بضرورة تعديل بعض جوانب سلوكه التي يستاء منها اآلخرون  35
 45,71 48 54,29 57 من السهل على إخبار أحد أصدقائي بخطأ ارتكبه في حقي  36
 ادية القي
 19,05 20 80,95 85 يادي في معظم الوقت بين أصحابي أقوم بدور ق  37
 19,05 20 80,95 85 ألصدقاء عندما يريدون قرارًا في بعض أمورهم جأ الى ا يل 38
 22,86 24 77,14 81 شخصيتي تترك أثرًا في نفس زمالئي وأصحابي  39
 23,81 25 76,19 80 ناس إلى ال أشعر بأي ارتباك اذا دخلت مكان وتوجهت أنظار ال 40
 26,67 28 73,33 77 ص األشخايمكنني أن أتحدث بطالقة أمام مجموعة من  41
 28,57 30 71,43 75 أحتفظ بأعصابي هادئة في المواقف المثيرة للتوتر  42

 العدوانية
 63,81 67 36,19 38 من السهل على أن أقوم بمشاجرة باليدين مع أحد األشخاص  43
 65,71 69 34,29 36 الشخص أمام اآلخرينردد في أن أكشف عيوب  ال أت 44
 67,62 71 32,38 34 فاتي ع في تصر أكون حاد الطب 45
 70,48 74 29,52 31 إذا استفزني أحد األشخاص أشتمه وأضربه 46
 73,33 77 26,67 28 يحدث كثيرًا أن أغضب وأفقد أعصابي  47
 75,24 79 24,76 26 رين وأسخر منه أمام اآلخ إذا خاصمت شخص ما فأنني أتهكم عليه 48

 العصابية 
 8,57 9 91,43 96 سبب واضح أشعر بالتعاسة دون  49
 36,19 38 63,81 67 نومى متقطع وغير مستقر   50
 42,86 45 57,14 60 تضايقني مشاعر النقص  51
 49,52 52 50,48 53 يؤذيني جدا أن يجد الناس في عملي خطأ ما  52
 67,62 71 32,38 43 ريع االستثارة والغضب أنا س 53
 71,43 75 28,57 30 جدا جرح مشاعري من السهل  54

 

 توزيع درجات المبحوثين وفقًا لمستوى السمات الشخصية المميزة لهم   .16جدول 
 العدد  محاور سمات الشخصية 

 % (105)ن=
 تقدير الذات 

 8,57 9 درجات (   8>6مستوى منخفض ) 
 15,24 16 درجات ( 10> 8مستوى متوسط ) 
 76,19 80 درجات فاكثر ( 10مستوى مرتفع  ) 

 جتماعية الميول اال 
 3,81 4 درجات ( 8>6مستوى منخفض ) 
 9,52 10 درجات  10> 8مستوى متوسط ) 
 86,67 91 درجات فاكثر ( 10مستوى مرتفع  ) 
 تحمل المسئولية 

 5,71 6 درجات ( 8>6مستوى منخفض ) 
 20 21 درجات( 10> 8مستوى متوسط ) 
 74,29 78 درجات فأكثر( 10مستوى مرتفع  ) 
 عقالنية السلوك 

 5,71 6 درجات ( 8>6فض ) ستوى منخم
 18,10 19 درجات( 10> 8مستوى متوسط ) 
 76,19 80 درجات فأكثر( 10مستوى مرتفع  ) 

 االستقاللية 
 20 21 درجات ( 8>6مستوى منخفض ) 
 14,29 15 درجات( 10> 8مستوى متوسط ) 

 65,71 69 فأكثر(درجات  10فع  ) مستوى مرت
 السلوك التوكيدي

 9,52 10 رجات (د 8>6ض ) مستوى منخف
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 العدد  محاور سمات الشخصية 
 % (105)ن=

 19,05 20 درجات( 10> 8مستوى متوسط ) 
 71,43 75 درجات فأكثر( 10مستوى مرتفع  ) 

 القيادية 
 10,48 11 درجات ( 9>7مستوى منخفض ) 
 32,38 34 درجة (   11>9مستوى متوسط ) 

 57,14 60 رجة فأكثر(  د 11ستوى مرتفع ) م
 العدوانية

 22,86 16 درجات(8>6مستوى مرتفع) 
 29,52 24 درجات ( 10> 8ستوى متوسط ) م

 47,62 65 درجات فأكثر( 10مستوى منخفض ) 
 العصابية 

 18,10 19 درجات ( 8> 6مستوى مرتفع ) 
 47,62 50 درجة فأكثر( 10>8مستوى متوسط  ) 

 34,29 36 درجات فاكثر( 10منخفض) ى مستو 
 المستوى العام للسمات الشخصية 

 7,62 8 درجة ( 80> 64مستوى منخفض) 
 55,24 58 درجة ( 96>80مستوى متوسط) 
 37,14 39 درجة فأكثر( 96مستوى مرتفع ) 

 

سادسًا دراسة تأثير بعض المتغيرات المستقلة على مستوى  
من   الموهبةكل  السم  ،درجة  الشخصية ومستوى  ات 

 : غيرين تابعينللمبحوثين كمت
ل  -1 المتعدد  االنحدار  تحليل  بعض   تأثيردراسة  نتائج 
درجة  الع على  مستقلة  كمتغيرات  )الشخصية(  الذاتية  وامل 

 الموهبة كمتغير تابع
نتائج   الدرجات  17)   دولجأوضحت  تضمين  عند  أنه   )

الموهوب للمراهقين  )الشخصية(  الذاتية  العوامل  على  ين الدالة 
  –الدرجة الدالة على نوع المدرسة    –د  ترتيب الميال  -)العمر

  -الممارسة بقصر الثقافة  األنشطة  عدد    -المستوى التعليمي  
مجتمعة   الذاتية  الشخصية(    –العوامل  اإلحباطات  ومستوى 

دالة  كمتغير  باستخدام  واحد  تحليلي  نموذج  في  مستقلة  ات 
المتعدد   بين للع  Multiple Regressionاالنحدار  القة 

ستقلة المدروسة والدرجة الكلية الدالة على درجة  المتغيرات الم

قد تبين أن المتغيرات المستقلة مجتمعة تابع، ف  الموهبة كمتغير
تفسير عن  درجة    %20.1مسئولة  في  الحادث  التباين  من 

لقيمة   وفقًا  وذلك  التحديدالموهبة  القيمة    (،2R)معامل  وهذه 
 .0.01الي  عند مستوى احتم معنوية

م أثر كل  في  ولمعرفة  على حده  المتغيرات  هذه  تغير من 
المتغيرات  تأثير  ديناميكية  تم المستقل  ظل  فقد  األخرى،  ة 

الجزئي   االنحدار  معامل  لكل    Partial Regressionحساب 
والذي تشير نتائجه إلى   جدولمنها كما هو موضح في نفس ال 

ال نوع  لمتغير  الجزئية  االنحدار  معامالت  بلغ  مدرسأن  قد  ة 
ق  9.273 المقابلة  وبلغت  ت  ذات  3.690يمة  قيمة  وهي   ،

المستوى   عند  إحصائية  ذلك    0.01ي  االحتمالداللة  ويشير 
بمقدار   المدرسة  نوع  على  الدالة  الدرجة  زادت  كلما  أنه  إلى 
بمقدار   الموهبة  على  الدالة  الدرجة  بالتالي  تزداد  واحدة  درجة 

 درجة.  9.273
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 ر تابع موهبة كمتغير بعض العوامل الذاتية )الشخصية( كمتغيرات مستقلة على درجة النتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثي .17جدول 
 مستوى المعنوية  قيمة )ت( معامل االنحدار الجزئي متغيرات المستقلة ال

 0.01 3.322 39.106 ثابت الدالة 
 0.733 0.342 0.249 العمر

 0.700 0.386 0.546 ترتيب الميالد 
 0.000 3.690 **9.273 مدرسة الدرجة الدالة على نوع ال

 0.972 0.036 0.097 المستوى التعليمي 
 0.371 0.899- 0.742- ارسة بقصر الثقافة نشطة الممعدد األ

 0.733 0.342 0.249 العوامل الذاتية مجتمعة 
 0.113 1.600 0.528 مستوى الشعور باإلحباطات الشخصية 

R )0.448 )االرتباط المتعدد 
2R   0.201 ()معامل التحديد 

 0.150 معامل التحديد المعدل 
F 1.108** 

 0.01 ماليد مستوى احت** معنوي عن
 

االنحدار   -2 تحليل  لتأثير    نتائج  األسرية  المتعدد  العوامل  بعض 
 كمتغيرات مستقلة على درجة الموهبة كمتغير تابع: 

نتائج   الدالة على  18)  جدولوتبين  الدرجات  تضمين  أنه عند   )
األسرية األسرية    العوامل  الممارسات  )مستوى  الموهوبين  للمراهقين 
العلمي والعمل د  -الموهبة  المشجعة على   بالتأهيل    -ي  رجة االهتمام 

والعملي   العلمي  بالتأهيل  االهتمام  النشأة    -كيفية  مكان    –تأثير 
درجة    –األخوة واألخوات    عدد  -مستوى الشعور باإلحباطات األسرية  

الحجري   األم    -التزاحم  تعليم األب    -عمر  تعليم    -مستوى  مستوى 

لأل  -األم   الوظيفي  لألم  المستو   -ب  المستوى  الوظيفي  إجمالي    -ى 
العوامل األسرية مجتمعة( كمتغيرات مستقلة    -ي لألسرة  الدخل الشهر 

المتعدد  االنحدار  دالة  باستخدام  تحليلي واحد  نموذج   Multiple  في 
Regression  المستقل المتغيرات  بين  والدرجة  للعالقة  المدروسة  ة 

ين أن المتغيرات  ابع، فقد تب الكلية الدالة على درجة الموهبة كمتغير ت 
من التباين الحادث في    %30.5ولة عن تفسير  المستقلة مجتمعة مسئ 

لقيمة   وفقًا  وذلك  الموهبة  التحديددرجة  القيمة  (،  2R)معامل  وهذه 
 . 0.01عند مستوى احتمالي  عنوية م

 

 رجة الموهبة كمتغير تابع على دستقلة لعوامل األسرية كمتغيرات متحليل االنحدار المتعدد لتأثير بعض ا نتائج .18جدول 
 مستوى المعنوية  قيمة )ت( الجزئيمعامل االنحدار  المتغيرات المستقلة 

 0.024 2.298 36.211 ثابت الدالة 
 0.070 1.834- 0.551- مستوى الممارسات األسرية المشجعة على الموهبة 

 0.148 1.462 5.880 درجة االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي 
 0.049 2.002 *2.534 ام بالتأهيل العلمي والعملييفية االهتمك

 0.835 0.209- 0.376- مكان النشأة تأثير 
 0.003 3.015 **0.918 مستوى الشعور باإلحباطات األسرية 

 0.170 1.384- 1.492- عدد األخوة واألخوات 
 0.198 1.297- 2.153- التزاحم الحجري 

 0.165 1.400- 0.716- عمر األم 
 0.278 1.093 2.065 م األب مستوى تعلي

 0.132 1.523- 2.788- مستوى تعليم األم 
 0.146 1.466 1.717 المستوى الوظيفي لألب 

 0.038 2.108- *1.052- في لألم المستوى الوظي
 0.001 3.412 **4.354 ألسرة إجمالي الدخل الشهري ل
 0.045 1.952 *0.518 العوامل األسرية مجتمعة 

R  0.552 د(تباط المتعد)االر 
2R  )0.305 )معامل التحديد 

 0.178 معامل التحديد المعدل 
F 2.398** 

 0.01 نوي عند مستوى احتمالي** مع       0.05* معنوي عند مستوى احتمالي 
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ن هذه المتغيرات على حده في  ر مولمعرفة أثر كل متغي

فقد   األخرى،  المستقلة  المتغيرات  تأثير  ديناميكية  تم  ظل 
معا الجزئي  حساب  االنحدار  لكل    Partial Regressionمل 

ال نفس  في  موضح  هو  كما  نتائجه   جدول منها  تشير  والذي 
الجزئية لمتغيرات )كيفية االهتمام إلى أن معامالت االنحدار  

العوامل    -المستوى الوظيفي لألم    -ملي  العبالتأهيل العلمي و 
كانت    مجتمعة    0.518،   1.052  -،   2.534األسرية 

ال المقابلةعلى  ت  قيم  وبلغت  ،  2.108،  2.002)توالي 
عند    1.952 إحصائية  داللة  ذات  قيم  وهي  التوالي(  على 

االحتمالي   ب0.05المستوى  معامالت ،  قيمة  بلغت  ينما 
( لمتغيرات  الجزئية  وإجمالي  اإلاالنحدار  األسرية،  حباطات 

الشهري   قيم   4.354، و0.918الدخل  وبلغت  التوالي  على 
ال و3.015)مقابلة  ت  كانت   3.412،  وقد  التوالي(  على 

ويشير ذلك إلى أنه كلما    0.01معنوية عند مستوى احتمالي  
كيفية   على  الدالة  الدرجة  العلمي زادت  بالتأهيل  االهتمام 

ال ودرجة  للمراهق،  بمقدار عواوالعملي  مجتمعة  األسرية  مل 
الموهبة  على  الدالة  الدرجة  بالتالي  تزداد  واحدة  درجة 

كلما   0.518،     2.534مقدارب بينما  درجة،  التوالي  على 
درجة   تزيد  درجة  بمقدار  لألم  الوظيفي  المستوى  انخفض 

، ويمكن تفسير ذلك في  1.052الموهبة لدى المراهقين بمقدار
المب أمهات  زيادة عدد  والالتي  حوثضوء  األسر  ربات  ين من 

، وكذلك ارتفاع  %52.38تخطين نصف عدد األمهات بنسبة  
كان  المتعلمات    عدد حيث  األمهات   %59.05منهن  من 

على مؤهل جامعي، و منهن حاصالت   %26.67حاصالت 
الثانوية العامة أو ما يعادلها، مما يم كن االستنتاج منه على 

مستواهن التعليمي يولين اع  أنه كلما زاد تفرغ األمهات مع ارتف
عي  أبناءهن رعاية واهتمام وتشجيع ألبنائهن، ويزيد لديهن الو 

لموهبة في تشكيل شخصية المراهق وتأثيرها اإليجابي بأهمية ا
 على سواء شخصيته.  

الجزئية    االنحدار  معامالت  أن  النتائج  تشير  كما 
وإجمالي  لمت األسرية،  باإلحباطات  الشعور  )مستوى  غيرات 
بلغت    دخلال قد  لألسرة  و 0.918الشهري  على    4.354، 

لها المقابلة  ت  قيم  بلغت  وقد  و3.015)  التوالي،   ،3.412  
،  0.01على التوالي( وكانت قيم معنوية عند مستوى احتمالي  

الدالة مستوى الشعور   ويشير ذلك إلى أنه كلما زادت الدرجة 
بمقدب األسري  الشهري  الدخل  وإجمالي  األسرية  ار اإلحباطات 

 درجة.  4.354، و0.918درجة تزيد درجة الموهبة بمقدار  
ن خالل  ومن  سبق  ما  على  تحليل  بناًء  االنحدار تائج 

هدف المتعدد   الذاتية    والذي  العوامل  تأثير  دراسة  إلى 
درجة   على  مستقلة  كمتغيرات  األسرية  والعوامل  )الشخصية( 
نوع   متغير  أن  تبين  تابع  كمتغير  المبحوث  لدى  الموهبة 

الذاتي  المدرسة العوامل  بين  على  من  معنوي  تأثير  ذا  كان  ة 
كل بأنه  ذلك  ويفسر  الموهبة  مس درجة  ارتقى  المدرسة  ما  توى 

فيه يتلقى  بموهبته التي  االهتمام  زاد  كلما  تعليمه  الموهوب  ا 
في   مدربيه  أمام  التزامه  درجة  على  ينعكس  وهذا  وتنميتها، 

الثقافة وبالتالي يرفع من مستوى حكمهم على م وهبته.  قصر 
الك أن  تبين  العلمي كما  بالتأهيل  األسرة  بها  تهتم  التي  يفية 

للطفل وإ  والعملي  األسري الموهوب  الشهري  الدخل  جمالي 
)الممارسات  خالل  من  مجتمعة  األسرية  العوامل  ومستوى 
الحجري، والمستويات  التزاحم  الموهبة، ودرجة  المشجعة على 

جمالي الدخل الشهري التعليمية والوظيفية لآلباء واألمهات، وإ
لدى  األ الموهبة  درجة  على  معنوي  تأثير  ذات  كانت  سري( 

الموهوبينالمراهقي البحث  ن  الصدد موضع  أشارت    ، وفي هذا 
إلى أن حجم األسرة كلما كان صغير    (2006)جيهان العمران

الكافي   الوقت  ويالقى  أكثر،  باهتمام  األبناء   يحظى  نسبيا  
الترت أن  كما  موهبتهم،  يجإلظهار  الوحيد  أو  األول  عله  يب 

والدور  االستقاللية  على  يشجعه  وهذا  خاصة  بمعاملة    متمتع 
من الوالدالقيادي  عمر  وأيضا  الصغر،  في  ذ  يكون  عندما  ين 

تنمية   على  إيجابيا  ينعكس  الثالثين  وأوائل  العشرينات  أواخر 
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ابنهم لدى  الكامنة  بمراكز   ،الموهبة  الوالدين   وجود  أن  كما 
ي ومهني مرتفع ف أثره  متميزة ، ومستوى تعليممهنية وإدارية  

ختالف عن التميز واالاإليجابي على تنشئة أبنائهم من حيث  
يتي حيث  و  اآلخرين   ثقافيًا  الغنية  البيئة  توفير  لهم  سر 

  المالءمة إلبراز مهاراتهم. 
دراسة   نتائج  هذا  العبدليويؤكد  والتي    (2010)  سميرة 

وب  بدورها في رعاية الموههدفت لمعرفة مستوى وعى األسرة  
المتغيرات عليه، والتي طبقت على " " أسرة  48وتأثير بعض 

المكرمةب دالة إحصائي  مكة  للمستوى عن وجود فروق  ة طبقًا 
  40التعليمي المرتفع الوالدين والعمر لصالح الفئة العمرية من 

فأكثر   أقل من  30ومن    لآلباء،سنة  سنة لألمهات،   40الى 
 أفراد.   4األقل من سرة فكان لصالح األسر أما عدد أفراد األ

دراسة   نتائج  بينت  ) كما  عوف  أبو    ( 2008طلعت 
ا واألبناء  بعنوان  على    بسوهاجالموهوبين  ألسرة  طبقت  والتي 

و  48 الموهوبين،  من  وطالبة  من    60طالب  وطالبة  طالب 
و  الموهبة  بين  إحصائيًا  دالة  عالقة  وجود  الى  أبعاد العاديين 

 .لألسرة ي واالقتصاديالمستوى االجتماع
لتأثير    -3 المتعدد  االنحدار  تحليل  العوامل نتائج  بعض 

)الشخصيةالذات على  ية  مستقلة  كمتغيرات  سمات (  درجة 
 الشخصية للمبحوثين كمتغير تابع

نتائج   )تبين  الدالة  (  19جدول  الدرجات  تضمين  عند  أنه 
الموهوبين  للمراهقين  )الشخصية(  الذاتية  العوامل  على 

  –درجة الدالة على نوع المدرسة  ال   –ترتيب الميالد    -العمر)
  -ة بقصر الثقافة  شطة الممارسعدد األن  -المستوى التعليمي  

مجتمعة    مل العوا باإلحباطات   –الذاتية  الشعور  مستوى 
واحد  الشخصية تحليلي  نموذج  في  مستقلة  كمتغيرات   )

قة  للعال  Multiple Regressionباستخدام دالة االنحدار المتعدد  
الم المتغيرات  على  بين  الدالة  الكلية  والدرجة  المدروسة  ستقلة 

كمت الشخصية  فسمات  تابع،  المتغيرات  غير  أن  تبين  قد 
تفسا عن  مسئولة  مجتمعة  التباين    %16.9ير  لمستقلة  من 

لقيمة   وفقًا  وذلك  الشخصية  سمات  في  معامل  الحادث 
معنوية   ،  ( 2R) التحديد القيمة  احتمالي  وهذه  مستوى  عند 
0.01 . 

أثر كل   في  ولمعرفة  على حده  المتغيرات  هذه  متغير من 
المت  تأثير  ديناميكية  المستظل  تم غيرات  فقد  األخرى،  قلة 

الجزئي   االنحدار  معامل  لكل    Partial Regressionحساب 
والذي تشير نتائجه إلى   جدولمنها كما هو موضح في نفس ال 

ا اإلحباطات  لمتغير  الجزئية  االنحدار  ة لشخصيأن معامالت 
، وهي قيمة 3.860وبلغت قيمة ت المقابلة    1.184قد بلغ  

 . 0.01االحتمالي ند المستوى ذات داللة إحصائية ع

سمات    نتائج  .19جدول   درجة  على  مستقلة  كمتغيرات  )الشخصية(  الذاتية  العوامل  بعض  لتأثير  المتعدد  االنحدار  تحليل 
 الشخصية للمبحوثين كمتغير تابع

 مستوى المعنوية  قيمة )ت( جزئي معامل االنحدار ال لة المستقالمتغيرات 
 0.000 6.820 72.407 ثابت الدالة 

 0.210 1.262 0.829 العمر
 0.810 0.241- 0.250- ترتيب الميالد 

 0.210 1.262- 0.350- الدرجة الدالة على نوع المدرسة 
 0.540 1.949- 3.666- المستوى التعليمي 

 0.284 1.077- 0.362- الثقافة  الممارسة بقصرعدد األنشطة 
 0.604 1.262 0.829 العوامل الذاتية مجتمعة

 0.000 3.860 ** 1.184 حباطات الشخصيةالشعور باإل مستوى 
R  )0.411 )االرتباط المتعدد 
2R )0.169 )معامل التحديد 

 0.118 معامل التحديد المعدل 
F 3.327 ** 

 0.01احتمالي ** معنوي عند مستوى 
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ا  -4 االنحدار  تحليل  لتأثير  نتائج  العوامل لمتعدد  بعض 

د على  مستقلة  كمتغيرات  الاألسرية  سمات  شخصية  رجة 
 للمبحوثين كمتغير تابع 

على  20)  جدوليوضح   الدالة  الدرجات  بتضمين  أنه   )
الموهوبين للمراهقين  األسرية  الممارسات  العوامل  )مستوى 

الموهبة   على  المشجعة  االهتمام  -األسرية  بالتأهيل    درجة 
  -كيفية االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي    -ملي  العلمي والع
  -مستوى الشعور باإلحباطات األسرية    –ن النشأة  تأثير مكا
التزاحم الحجري    –خوة واألخوات  عدد األ عمر األم    -درجة 

األب    - تعليم  األم    -مستوى  تعليم  المستوى    -مستوى 
لألب   لأل  -الوظيفي  الوظيفي  الدخل    -م  المستوى  إجمالي 

العوامل األسرية مجتمعة( كمتغيرات مستقلة  -هري لألسرة الش
تحليلفي   المتعدد نموذج  االنحدار  دالة  باستخدام  واحد  ي 

Multiple Regression   المستقلة المتغيرات  بين  للعالقة 

الشخصية   السمات  على  الدالة  الكلية  والدرجة  المدروسة 
تا كمتغير  الموهوبين  المتغللمراهقين  أن  تبين  فقد  يرات  بع، 

تفسير   عن  مسئولة  مجتمعة  التباين    %35.8المستقلة  من 
درج ال في  للمبحوث حادث  الشخصية  السمات  مستوى  ة 

وهذه القيمة  ،  ( 2R) معامل التحديدبع وذلك وفقًا لقيمة  كمتغير تا
 .0.01عند مستوى احتمالي  معنوية 

على حده   المتغيرات  هذه  متغير من  أثر كل  في  ولمعرفة 
تأثير ديناميكية  تم   ظل  فقد  األخرى،  المستقلة  المتغيرات 

ا االنحدار  معامل  لكل    Partial Regressionلجزئي  حساب 
والذي تشير نتائجه إلى   جدولس ال منها كما هو موضح في نف

الشعور  مستوى  لمتغير  الجزئي  االنحدار  معامل  أن 
لة  ، وبلغت قيمة ت المقاب0.462باإلحباطات األسرية قد بلغ  

ذات  1.796 قيمة  المستوى    وهي  عند  إحصائية  داللة 
 . 0.05االحتمالي 

اال   ئجنتا  .20جدول   الشخصية تحليل  سمات  درجة  على  مستقلة  كمتغيرات  األسرية  العوامل  بعض  لتأثير  المتعدد  نحدار 
 للمبحوثين كمتغير تابع 

 مستوى المعنوية  قيمة )ت( معامل االنحدار الجزئي  المتغيرات المستقلة 
 0.000 5.040 67.052 ثابت الدالة 

 0.794 0.262 0.067 الموهبةمستوى الممارسات األسرية المشجعة على 
 0.493 0.688- 2.336- درجة االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي
 0.530 0.631 0.675 كيفية االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي

 0.424 0.803 1.220 تأثير مكان النشأة
 0.048 1.796 * 0.462 باطات األسرية لشعور باإلحمستوى ا

 0.250 1.158 1.054 واألخوات عدد األخوة 
 0.178 1.357 1.902 التزاحم الحجري  درجة

 0.229 1.213- 0.524- عمر األم
 0.549 0.602 0.961 مستوى تعليم األب
 0.334 0.973 1.503 مستوى تعليم األم 

 0.827 0.220- 0.217- المستوى الوظيفي لألب 
 0.140 1.491- 0.628- المستوى الوظيفي لألم

 0.117 1.584 1.707 رة إجمالي الدخل الشهري لألس
 0.663 0.438 0.098 العوامل األسرية مجتمعة 

R  )0.599 )االرتباط المتعدد 
2R )0.358 )معامل التحديد 

 0.241 معامل التحديد المعدل 
F 3.055 ** 

 0.01** معنوي عند مستوى احتمالي        0.05الي * معنوي عند مستوى احتم
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خالل   ومن  سبق  ما  على  تحليلبناًء  االنحدار   نتائج 
هدفالمتعدد   الذاتية    والذي  العوامل  تأثير  دراسة  إلى 

درجة   على  مستقلة  كمتغيرات  األسرية  والعوامل  )الشخصية( 
التأثير  أن  يتضح  تابع  كمتغير  للمبحوثين  الشخصية  سمات 

على درجة سماالمعن للمبحوث جاء    المميزة  الشخصية توي 
باإلحباطات   الشعور  مستوى  خالل  ومسمن  توى  الشخصية 

للحالة   ترجمة  يعكسا  اللذين  األسرية  باإلحباطات  الشعور 
المشاكل،   تجاه  الموهوبين  معظم  بها  يشعر  التي  االنفعالية 

( أن هناك العديد  2021وفي هذا الصدد يؤكد فتحي جروان ) 
هقين نتيجة للتفاعل  ه الموهوبين المرا شكالت التي تواجمن الم

وبيئته الشخصية  خصائصهم  و بين  األسرية  االجتماعية، م 
بتكيف  تتعلق  انفعالي  طابع  ذات  المشكالت  هذه  ومعظم 
نطاق   داخل  أو مشكالت  اآلخرين،  ومع  نفسه  مع  الموهوب 

 األسرة تتعلق بالتنشئة األسرية التي تواجه الموهوبين. 
هم المعوقات  ( أنه من أ 2014ي )عبد هللا العمر   كما يرى 

المو  انفعاالت  على  سلبًا  تؤثر  المرا التي  باألسرة هوبين  هقين 
الوالدين   والتي تشعرهم باإلحباط والقلق تنتج عن نقص خبرة 
التعامل معهم، حيث يبدون حيرتهم   وقلة تدريبهم على كيفية 

أم أطفال مما يشعرهم بسلبية األسال التي  هل هم راشدين  يب 
 شاكل متعددة. هم بها فيواجهون ميعاملون 

التي األسرية  المشكالت  من  المو   وأيضًا  هوب  تواجه 
تجاهه  السلوكية وضغوطهم  بخصائصه  الوالدين  خبرة  نقص 
ليسرع من التعلم، والمعاملة غير السوية وإشعاره بالعجز وأن  
تدنى   كذلك  حاجاته،  إشباع  وعدم  صحيحة،  غير  قرارته 

اال واالقتصاالمستوى  لألسر جتماعي  والثقافي  وقلة  دي  ة. 
الداعم  العائلي  الجو  وتوفر  الدعم  لل  وسائل  موهبة  والمشجع 

 (. 2017)عبد الباقي العجيالت،
( البحيري  الرقيب  عبد  ما 2018ويؤكد  المشكالت  أن   )

تحقيق  وبين  بينه  وتحول  الفرد  تواجه  معوقات  سوى  هي 
وقد  والدراسي،  واالجتماعي  النفسي  إلى    التوافق  ذلك  أرجع 

النفعالية للمشكالت االجتماعية ومعاناتهم ساسية الموهوبين اح
 غوط أكثر من أقرانهم.غتراب والضمن اال

 االستنتاج
واألسرية   واقع  من )الشخصية(  الذاتية  الخصائص  دراسة 

الموهوبين   الشاطبي  للمراهقين  ثقافة  قصري  على  المترددين 
باإلسكندرية على  واألنفوشي  والتعرف  اإلحباطا،  ت  أسباب 

بع  لديهم، درجة  وكذلك  على  المؤثرة  العوامل  أكثر  تحديد  د 
الشموهبتهم   أن  وسماتهم  يستنتج  العظمى من  خصية  الغالبية 

محفزة   األسرية  مساهماتهم  مستوى  كان  المبحوثين  أسر 
متوسطة أو  مرتفعة  بدرجة  و للموهبة  عدد  ،  نصف  من  أكثر 

لديهم   الدراسة  في  المشاركين  باإلحباطاالموهوبين  ت شعور 
ومتوسطة  ةواألسري  الشخصية مرتفعة  درجة   ،بدرجة  وبتقييم 
ن من خالل الخصائص السلوكية لديهم  لمبحوثيدى االموهبة ل 

أن   يتمتعو تبين  المبحوثين  إلى    ن غالبية  متوسطة  بدرجة 
، وبدراسة السمات الشخصية المميزة لهذه مرتفعة من الموهبة

أ الموهوبين  المراهقين  من  أالفئة  النتائج  غالبية ظهرت  ن 
الذاتلديهم  المبحوثين   تقدير  من  مرتفع  و مستوى  الميول  ، 

وتاال من  جتماعية  وأكثر  السلوك،  وعقالنية  المسئولية  حمل 
االستقاللية  من  مرتفع  مستوى  لديهم  كان  العينة  نصف 

 تبين  نتائج تحليل االنحدار المتعدد  منيادية.  والخصائص الق
)الأن   الذاتية  واألسريالمتغيرات  المستقلةشخصية(  المؤثرة   ة 

 نوعتغيرات )ت لم كاندرجة الموهبة كمتغير تابع    علىمعنويًا  
وإجمالي   األسرية،  باإلحباطات  الشعور  ومستوى  المدرسة، 

لألم الوظيفي  والمستوى  لألسرة،  الشهري  وعلى  (الدخل   ،
خر تبين أن المتغيرات الذاتية )الشخصية( واألسرية  الجانب اآل

مع  المستقلة الشخصية    درجةعلى    نوياً المؤثرة  السمات 
 .ألسريةالشخصية وا كانت اإلحباطاتللمبحوثين كمتغير تابع 

 التوصيات 
أبنائهم  .1 لدى  الموهبة  اكتشاف  بطرق  األسرة  أفراد  توعية 

شجيعهم وسبل تنميتها، والعمل على إشباع حاجاتهم، وت
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تنمية  في  الحديثة  التكنولوجية  بالوسائل  االستعانة  على 
 موهبتهم. 

الموهبة  لتواصل بين األا .2 المتخصصة برعاية  سرة والمراكز 
 قدراته.طفل وتنمية إلثراء موهبة ال

إعداد دليل شامل لألسرة فيه كافة المعلومات الالزمة حول   .3
معه   التعامل  وطرق  الموهوب  الطفل  وإشباع اكتشاف 

 احتياجاته ومواجهة إحباطاته. 
الموجهة التوسع في إنشاء المزيد من الخدمات المجتمعية   .4

تنوع  لرعاي بأهمية  االعتبار  في  األخذ  مع  الموهوبين،  ة 
 ة أشكال الموهبة.لتغطية كاف أنشطتها

لهم   .5 لتقدم  الموهوبين،  تضم  قومية  بيانات  قاعدة  إنشاء 
يشار  برامج  خالل  من  المتكامل  من  الدعم  كل  فيها  ك 

من   لالستفادة  وكذلك  الثقافة،  وقصور  والمدرسة  األسرة 
 كثروة بشرية.هؤالء الموهوبين 

من   .6 المشرفة  للنماذج  أمثلة  وإعطاء  الضوء  تسليط 
ا  الموهوبين وسائل  التواصل  في  ووسائل  إلعالم، 

والمؤسسات  التعليمية،  والمؤسسات  االجتماعي، 
 االجتماعية. 

 نمية الذاتية للموهوبين.إعداد برامج تدريبية للت .7
العلمية   .8 والبحوث  الدراسات  من  بالمزيد  المجال  هذا  إثراء 

تال شأنها  من  هذه  تي  نحو  الحقائق  من  الكثير  وضيح 
 . الفئة من أبناء المجتمع

 المراجع
(:"العوامل  1996أحمد محمد عبد الخالق، بدر محمد واألنصاري )

مجال   في  الكبرى  النفس،    -الشخصية"  الخمسة  علم  مجلة 
 . 19 – 6، ص ص38العدد 

( الثقافة  لقصور  العامة  ا2018الهيئة  الهيئة  تاريخ   " ة لعام(: 
  " الثقافة  اإلليكتروني    –لقصور  الموقع  على  متاح 

www.gocp.gov.eg . 
 
 

( العمران  راشد  أبو  الذكاءات  2006جيهان  للطلبة  (:"  المتعددة 
والتخصص  للنوع  وفقًا  الجامعية  المرحلة  في  البحرينيين 

التخص في  المناسب  الطالب  هل  المن األكاديمي":  اسب"،  ص 
 حرين. "، الب 7( العدد"3مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد)

(:"التعرف على طبيعة العالقة بين السمات  2013عواملة )حابس ال
ا والمشكالت  الطلبة  اإلبداعية  فئة  لدى  واالجتماعية  ألسرية 

السلط"،   مدينة  في  العاشر  الصف  في  والعاديين  الموهوبين 
قسم   ماجستير،  جامعة  العلومرسالة  عالية،  األميرة  كلية   ،
 البلقاء التطبيقية، األردن. 

ب  الفحيلةحمد  زيد  نمو  2004)   ن  على  المؤثرة  البيئية  العوامل   ":)
ال المملكة  الموهوبين في  السعودية"،  ماجستير، ورعاية  عربية 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية،  جامعة عين شمس.
( عقيل  هللا  عبد  "فاعل2004حنان  برن (  لتحسين  ية  إرشادي  امج 

للفتيات الموهوبات   المهارات االجتماعية  المراهقات في بعض 
عين   جامعة  دكتوراه،   رسالة  السعودية"،  العربية  المملكة 

 شمس. 
عبيدات،   )ذوقان  الحق  عبد  وكايد  عدس،  الرحمن  (:" 2020عبد 

وأساليبه"،ط وأدواته  مفهومه  العلمي:  الفكر 19البحث  ،دار 
 توزيع. شر والللطباعة والن 

( السلعوس  إسماعيل  المرأة 2001رنا  لدى  الشخصية  سمات   ":)
ال في  نابلس،  العاملة  مدينة  في  والخاص  الحكومي  قطاعيين 

 ية، نابلس، فلسطين. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطن 
(:"سمات وخصائص  2012سامر عياصرة، نور إسماعيل عزيزي )

لت  كأساس  المتفوقين  الموهوبين  لالطلبة  عنهم"،   طوير  لكشف 
 ". 4المجلة العربية لتطوير التفوق،  العدد"

الشخصية  2003)  حمد ماجد حامدسامر م السمات   -العقلية–(:" 
ها ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح  الوطنية وعالقت 

العليا ، جامعة   الدراسات  الديمغرافية، رسالة ماجستير ، كلية 
 ن.النجاح الوطنية ، نابلس، فلسطي 

)سمي  العبدلي  أحمد  في  2010رة  ودورها  األسرة  وعى  (:"مستوى 
الط الموهوب"،  رعاية  النفسية، جامعة  فل  التربية  مجلة بحوث 

 . 215-180( ص ص 18أم القرى، العدد )
 

http://www.gocp.gov.eg/
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)سهام   عثمان  محمد  أمينة   ، طه  "األطفال  2019على   :  )
المملكة   –الرياض    –دار النشر الدولي    –  1ط  –الموهوبون"  

 دية.ة السعو العربي 
( عوف  أبو  محمد  الموهوبين"، 2008طلعت  واألبناء  األسرة   ":)  

التربية، جامعة سوهاج،   ، قسم علم  1ط التربوي، كلية  النفس 
 العلم واإليمان للنشر والتوزيع. 

( الحيتانى  محمود   وكيفية 2012عاصم  الموهوبون  (:"الشباب 
ال الرافدين،  آداب  مجلة  المبدع"،   العمل  نحو  عدد"  توجيههم 

11." 
( العجيالت  الباقى  في رعا2017عبد  الجزائرية  األسرة  :"دور  ية  ( 

ال قسم األبناء  دكتوراة،   "رسالة  دراسيًا،  المتفوقين   موهوبون 
العلو  كلية  االجتماع،  جامعة علم  واالجتماعية،   اإلنسانية  م 

 محمد دعابثين،  سطيف، الجزائر. 
( العيسوي  الرحمن  علم  2004عبد  في  الوجيز   " ا(  لعام  النفس 

 والقدرات العقلية"،  دار المعرفة الجامعية،  مصر .
ا سليمان،عبد  حسن   لرحمن  هاشم  أبو  محمد  السيد 
دراسي 2005) للمتفوقين  المميزة  السلوكية  كما (:"الخصائص  ًا 

مجلة  العام،  التعليم  بمراحل  والمعلمات  المعلمون  يدركها 
 . 46-1(6األكاديمية العربية للتربية الخاصة ) 

الرقع )بد  البحيري  الموهوبين في مرحلة رياض 2018يب  (:"تربية 
 القاهرة.  كتبة األنجلو،األطفال" م

( الشخص  السيد  العزيز  على 2015عبد  التعرف  (:"أساليب 
ًا والموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم االبتكارية المتفوقين عقلي 

  -تحت شعار  -"، المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين
إ التربية  نحو  قسم  المبتكرين،  لرعاية  وطنية  ستراتيجية 

كلية   جامالخاصة،  المتحدة، التربية،   العربية  اإلمارات  عة 
 مايو. 19-21

( العمرى  هللا  الطالب  2001عبد  الكشف (:"  بين  الموهوبون 
العربية   المملكة  المخواة،   بمحافظة  التعلم  إدارة  والرعاية"،  

 السعودية.
الغامد ) عبد هللا  "متاح  2012ي  البدني  الرياضي  النشاط  أنواع   ":)

 www.ragocad/lip/nubrasعلى الموقع
 

القريطى)ع المطلب  المفهوم 2014بد  إشكالية  والتفوق  الموهبة   ":)
جديد"، ورقه عمل مقدمة للمؤتمر السنوي الثاني عشر ونموذج  

 للمركز العربي للتعليم والتنمية، يوليو،  القاهرة، مصر.
الرو  يو فاروق  )سان،  البطش  وليد  قطامي،  "أساليب 2009سف   :)

ة ما قبل المدرسة"،   وهوبين في مرحلالتعرف والكشف على الم
ن، متاحة ورقة عمل،  مركز دراسات وبحوث المعوقين،  األرد

 .www.gulfkids/comعلى الموقع
( عثمان  السيد  دار  2005فاروق  والتعلم"،  التعليم  سيكولوجية   ":)
 مصر. – 1طتوزيع، األمين للنشر وال

( جروان  الرحمن  عبد  والتفوق"  2021فتحي  :”الموهبة  عمان   -( 
 دار الفكر،  ناشرون وموزعون.   األردن،

( مقحوت  المعامل2014فتحية  :"أساليب  للمراهقين (  الوالدية  ة 
المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط"،  رسالة ماجستير،  قسم  

ا العلوم  كلية  االجتماعية،   واالجتماعية،  إلنساني العلوم  ة 
 جامعة محمد خضير،  الجزائر. 

عب  نور  عبد  في كاظم  صباح  زيد،  )د  حمزة  " 2015صل   :)
وأق المتفوقين  الجامعة  طلبة  لدى  السلوكية  رانهم الخصائص 

التربية  كلية  مجلة  األوسط"  الفرات  منطقة  في  العاديين 
التربوية واإلنسانية   للعلوم  العدد    –األساسية  بابل   24جامعة 

 . 446-428ص ص 
د األبعاد  (:" بناء مقياس للشخصية متعد2013كوثر سالمة جبارة )

حقق من فاعليته في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي في كليات  والت 
ة والحقوق"، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  الطب والهندس 

الثالث،  العدد  والعشرون،  الحادي  المجلد  والنفسية،  التربوية 
 . 164– 141ص ص

كرار)ليلى   العظيم  عبد  الرحمن  سمات 2004عبد  بعض   ":)
ها في المدارس النموذجية بوالية ًا ومعايير كشفالمتفوقين عقلي 

ال كلية  دكتوراة،  رسالة   ،"، جامعة  الخرطوم  العليا،  دراسات 
 الخرطوم، السودان.

( بريجز  ونشر  2017مايرز  ترجمة  الشخصية"،  أنماط  :"اختبار   )
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ABSTRACT 

Self and Family Factors of Talented Teens Who Attend to Some Cultural 

Palaces in Alexandria and its Effect on Their Talent Degree and Their 

Personal Characteristics 
Neven Mostafa Hafez, Mawaheb Ibrahim Ayad, Ahmed Samir Abou- Donia and 

 Nahed Mohamed Al-Rahmany 

The real wealth of nations emerges from their 

ability to develop the natural abilities of their sons, and 

benefit from them. Talented members of society are the 

leaders of the development procession, especially in the 

era of current knowledge and technical revolution. From 

this point, this research aims mainly to study the 

personal and familial factors of a sample of talented 

adolescents who attend some cultural palaces in 

Alexandria, and its effect on the degree of their talent 

and their personal characteristics. To achieve this goal, a 

questionnaire was constructed to identify personal and 

family factors of the respondents, and two scales were 

built. One of which was to measure degree of talent 

based on the evaluation of the trainers and the other was 

to measure personal characteristics of the respondents. 

The study sample included the Anfoushi and Shatby 

palaces of culture. A sample of talented adolescents 

enrolled in activities within those palaces was selected, 

totaling 105 respondents. Descriptive-analytical 

approach was used in the study, and SPSS version 26 

was used to perform the statistical transactions. 

Results showed that most talented teens who 

attended palaces of culture were males, by 64.76% of 

the sample. The mean of their ages was 15.74 + 2.50 

years. The vast majority were enrolled in government 

schools by 80.95%. 60.95% of respondents’ fathers and 

59.05% of respondents’ mothers have a university 

education qualification. 52.38% of the mothers were 

housewives. Vast majority of respondents' families 

80.0% followed a high or medium degree level of 

family encouragement of the talents of their sons. The 

results revealed that more than half of the talented 

respondents have a feeling of personal frustrations in a 

high and medium degree, by 21.90% and 34.29%, 

respectively, and they have a feeling of high and 

medium family frustrations at similar rates, by 27.62% 

for each. 55.24%, 22.86% of the respondents have a 

moderate or high degree of talent respectively according 

to the evaluation of their trainers. The evaluation 

depended on their behavioral characteristics. Also, 

results showed that most of the respondents 76.19% 

have a high level of self-esteem and a high level of 

social tendencies, responsibility, and rationality of 

behavior by 86.67%, 74.29%, and 67.19% respectively. 

More than half of the sample had a high level of 

independence and leadership characteristics by 65.71% 

and 57.14%, respectively. The results of multiple 

regression analysis showed that the school type, family 

frustrations, total monthly income, and the mother's 

employment level as independent variables had a 

significant effect on the degree of talent as a dependent 

variable. On the other hand, it was found that personal 

and family frustrations had a significant effect on the 

degree of the respondents’ personality characteristics as 

a dependent variable. The study recommends exerting 

more efforts to discover and care for talent through 

family and society for adolescents, in appreciation of 

the importance of talent and keenness to invest this age. 

Keywords: talented teens - adolescents - cultural 

palaces - talent development and care 

 


