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ملخص الدراسة

بأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینالعالقةعنالكشفإلىالحالیةالدراسةتھدف
).136(ن=السعودیةالعربیةالمملكةفيوالثانویةالمتوسطةالمرحلةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىالمختلفة

عینةلدىاالجتماعيالتفاعلمھاراتومستوىالطفولةفياإلساءةخبراتأبعادمستوىعنالكشفإلىتھدفكما
بأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتمنكالمستوىفيالفروقعلىوالتعرفالدراسة،
ألھدافلمالئمتھاالرتباطيالوصفيالمنھجالباحثةواستخدمتالدراسیة.للمرحلةوفقاالدراسةعینةلدىالمختلفة

ومقیاس)،2015أبوالخیر،(فداءإعدادمنوالمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةمقیاساستخدامتمكماالدراسة،
المراھقاتتمتعإلىالدراسةنتائجوتوصلت).2012الحمید،عبد(ندىإعدادمنللمراھقیناالجتماعیةالمھارات

وجودوإلىاالجتماعي،التفاعللمھاراتمتوسطومستوىالطفولة،فياإلساءةلخبراتمنخفضبمستوىالموھوبات
ذاتفروقوجودوعدمالدراسة،عینةلدىاالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینعكسیةعالقة
وفقاًاالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتمنكالفيالموھوباتالمراھقاتبینإحصائیةداللة

علىالوالدیةالمعاملةلحسناإلیجابیةاآلثاربإبرازاألسريالوعيتعزیزبضرورةالباحثةوأوصتالدراسیة.للمرحلة
شخصیة الموھوبین لما لھا من تأثیر كبیر على تنشئتھم ومدى اكتسابھم للمھارات النفسیة واالجتماعیة.

الموھوبونخبرات اإلساءة؛ المھارات االجتماعیة؛الكلمات المفتاحیة:

Abstract:

The current study aims to reveal the relationship between childhood abuse experiences and
social interaction skills in their different dimensions among a sample of talented adolescent
girls during their middle and high school in the Kingdom of Saudi Arabia (n = 136). It also
aims to reveal the dimensions level of childhood abuse experiences and the skills level of
social interaction among the study sample as well as identifying the differences between
these levels of both childhood abuse experiences and social interaction skills with their
different dimensions in the same study sample, according to the school stage. The researcher
applied the descriptive correlative approach to be more suitable with the objectives study by
using the list of abuse among children and adolescents scale that is prepared by (Feda Abu
Al-Khair, 2015) and the social skills scale for adolescents that is prepared by (Nada Abdel
Hamid, 2012). The result of this study revealed several main points. Firstly, the talented
adolescent girls had a low level of childhood abuse experiences. Secondly, the talented
adolescent girls had a medium level of social interaction skills. Thirdly, there was an inverse
relationship between childhood abuse experiences and social interaction skills in the study
sample. Finally, there was no significant differences in terms of statistical study between
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talented adolescent girls of both childhood abuse experiences and social interaction skills
according to the school stage. The researcher recommended that, there is a need to enhance
the family awareness by highlighting the positive effects of a good treating on the personality
of talented persons

Keywords: abuse experiences, social skills, talented

مقدمة الدراسة

األموربینمنولعلشخصیتھتحددالتياألساسیةالنواةباعتبارھااإلنسان،حیاةفيمھمةمرحلةالطفولةمرحلةتعد
مؤشراخاللھاالسلیمالنموأناعتبرواولھذاالشخصیة،بناءأساسكونھامدارسھماختالفعلىالباحثونعلیھایتفقالتي

المراحل،باقيعلىویؤثریعیقالمرحلةھذهخاللالطفلیصیباختاللأيأنكماتلیھا،التيالمراحلعلىإیجابیا
واالنفعالياالجتماعينموهمظاھرأغلبعلىكبیراأثراتتركالطفلحیاةفياألولىالخبراتأنإلى"ھرمز"ویشیر

أمھ،وبینبینھتكونالتيالفریدةالعالقةتلكأھمھاألسبابحرجةفترةالطفلحیاةمناألولىالسنواتتعدكماوالنفسي،
وتكونالمرحلة،تلكفيعلیھیكونمابمثلغیرهعلىواالعتمادالعجزمنحالةفيالطفلفیھایكونفترةھناكولیست
الطفلحیاةفيوقعتإنأحداثاوأنالناس،نحوالمستقبلیةاتجاھاتھضوئھاعلىتتحددأساسیاالفترةھذهخاللخبراتھ

)1998،(الشربینيسلوكھ.فيمھمةآثاراتترك

الحیاةعلىتبعاتھالھاستكونوقتھافيعالجھایتمولمالطفولةمرحلةفيإساءةلخبراتتعرضالذيالشخصفإنلذلك
للحیاة،صورةأولفاألسرةخصوصیة،منلھالماالمراھقةھيالمراحلھذهوأولالالحقة،المراحلفيلدیھالنفسیة

مننسبیاخالیةمستقرةأسریةلحیاةانعكاسالمتوافقةوالمراھقةوالتقبل،باألمنالمراھقإحساسینموخاللھاومن
منالمتوازنةغیرواألسالیبلھ،معاملتھمخاللمنالمراھقشخصیةبناءفيممیزبدورالوالدانفیھایقومالصراعات

االنفعالیةوالمعرفیةوالبیولوجیةالجوانبفيتغیرعملیةفالمراھقةالنفسیة،باألمراضلإلصابةعرضةتجعلھالمعاملة
بیولوجیة،تغیراتبحدوثبدایتھاوتتمیزالسواء،علىواجتماعیةبیولوجیةطبیعةذاتالبعضویعدھااالجتماعیة،و

وجودمنیعانيفالمراھقالخصائص،منبمجموعةالنفسیةالناحیةمنوتتمیزونفسیة،اجتماعیةتغیراتیرافقھا
كمالتحقیقھا،المحدودةوإمكاناتھالزائدةطموحاتھبینعلیھا،واالعتماداألسرةعناالستقاللبینكثیرةنفسیةصراعات

والخجلاالنطواءمنبشكلیتمیزأنھإالکلھھذامعبھ،یحیطمالكلاالنتقادروحلدیھوتظھروالعناد،بالتمردیتمیز
).1992(جوانة،واالبتھاجوالقلقالخوفبینوالھدوءالشدیدالغضببینالھرموناتتأثیرتحتالمشاعرفيوتناقض

تفاعلفيبالغةأھمیةمنلھالماالعمر،نھایةوحتىالطفولةمنذالفردحیاةفيبارزامكاناتحتلاالجتماعیةالمھاراتإن
إمكاناتعلىأساسیة،بصورةللفرداالجتماعيالتفاعلویعتمدالمجتمع،فياآلخریناألفرادمعوتواصلھوتوافقھالفرد
منكونھاإلىاالجتماعیةبالمھاراتاالھتمامیعزيكمااآلخرین،معالتواصلفياللفظیةوغیراللفظیةومھاراتھالفرد
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حالةفي-تعدالتيالمختلفة،السیاقاتفيبھالمحیطینمعللفردالیومیةالتفاعالتطبیعةتحددالتيالمھمةالعناصر
)2003:17(شوقي،والمجتمعي.الشخصيالمستوىعلىالنفسيالتوافقركائزمنبالكفاءة-اتصافھا

علىسواءالمراھقین،مستقبلعلىمباشربشكلینعكساالجتماعیةالمھاراتضعفأن)2010:4(الخطیبویرى
إلىویضافحولھم،منمعمتكاملةمتمیزةعالقاتوإقامةاآلخرین،معتكیفھمعلىأووفھمھا،أنفسھممعالذاتيتكیفھم

ذلك ما تحملھ ھذه المرحلة من أزمات تخص بالمراھقین.

أنالغریبمنولكنأقرانھم،منغیرھمعنتمیزھمومعرفیةوسلوكیةنفسیةبخصائصالموھوبونیتمیزخاصوبشكل
إذاوخاصةواجتماعیة،نفسیةومشكالتصعوباتمنمعاناتھمفيسبباالموھوبینلألطفالاإلیجابیةالخصائصتكون
وترعاھاتتعھدھامتطلباتفیھایتوفروالالخصائصبتلكمرحبةأوقابلةغیراجتماعیةسباقاتفياألطفالھؤالءتواجد

).2005:50،(عكاشة

بعضیرىحیثالمشكالت،منعددایواجھونأنھمإالمتعددةجوانبفيوتمیزھمالعالیةالموھوبینقدراتمنفبالرغم
طفلھاعندالمشكالتظھورفيدورمنلھالمااألسرةإلىترجعقدالموھوبلھایتعرضالتيالمشكالتأنالباحثین

)322-1998:321(السرور،الموھوب.الطفلوخصائصالموھبةلطبیعةتفھمھالعدمالموھوب

الموھوبللطفلواالجتماعیةاالنفعالیةالقدراتبینالتكافؤعدمعنناتجةالموھوبلھایتعرضالتيالمشكالتتكونوقد
مقارنةأبطأبمعدلیسیرالموھوبینلألطفالواالنفعالياالجتماعيالنموأنإلىذلكویرجعوالعقلیة،المعرفیةوقدراتھ
)Silvernan,42:1997(ذكائھم.مستوىوارتفاعالمعرفيوعیھمبسببوذلكالعقليبنموھم

لدیھماالجتماعیةالمھاراتوضعفالموھوبینالمراھقینطفولةفياإلساءةخبراتأنالباحثةترىالمنطلقھذاومن
معواالجتماعيالنفسيتكیفھمعلىتؤثروالتيواالجتماعیةالنفسیةواالضطراباتالمشكالتمنكثیرعلیھیترتب

اآلخرین.

مشكلة الدراسة

یتعرضونالمملكةأطفالإجماليمن%45فإنَّاالجتماعیةالشؤونوزارةعنصادرةإحصائیةوحسبصادمةنسبةفي
والعمالةوالمعلمیناإلخوةعنفیُشكِّلفیما%،74بنسبةلألطفالالُمعنِّفینمناألكبرالنسبةمنھاالوالدانویشكلللعنف،
الجسديالعنفنسبةوبلغت%.12المجھولینالُمعنِّفیننسبةبلغتحینفي%،14نسبتھماالغرباءوالُمعنِّفینالمنزلیة

آثاراالمختلفةبأشكالھااإلساءةوتترك).2019(السالم،العنفأنواعباقي%27.5و%،25.2النفسيوالعنف31%
االتجاھاتوعلىبرمتھللطفلالوظیفياألداءعلىاإلساءةخبراتتؤثرإذالحیاة.مدىتستمرقداألطفالعلىسلبیة

ممارساتتناقلإلىإضافةوالرشد،المراھقةمراحلفيالمستقبلیةوالعالقاتالمدرسيواألداءاالجتماعیةوالكفاءة
مراحلفياإلساءةدورةبتكراریقومونقدبیوتھمداخلاإلساءةیشھدونالذیناألفرادإنحیثاألجیال،عبراإلساءة
التيللشخصیةاألولىالبذورفیھاتوضعالتيالفترةھيالطفولةكانتوإذاالمستقبل.فيأبنائھممعالمتقدمةعمرھم
فياضطراباتمنفیھایحدثوماوأھمھا،اإلنسانیةالحیاةفتراتأخطرمنتعتبرفھيالمستقبل،فيمالمحھاتتبلور
نفسھأمامصورتھفتھزلشخصیتھالعاماإلطارتشوهقدبلالفرد،حیاةمستقبلفيتعدیلھأوتقویمھیصعبالنمو

).2003المعطي،(عبدواألخرین
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عدمإلىالمشكالتھذهترجعوقدوتقدمھ،نموهتعوقالتيالمشكالتمنالعدیدخاصوبشكلالموھوبالطفلیواجھكما
یمتلكھاالتيوالخصائصالصفاتبعضتكونحیثذاتھ،الموھوبمننابعةتكونوقدلطبیعتھ،المدرسةأواألسرةتفھم

مستویاتتحقیقأيالكماللتحقیقومیلھالدائمةالموھوبفرغبةلھا.یتعرضالتيللمشكالتمصدراالموھوبالطفل
منأنكماواالجتماعي،النفسيتوافقھعلىسلبیةآثاراعلیھاویترتبالضغوط،منبمزیدشعورهإلىتؤديفائقةإنجاز

یفرحفقدلعادیین،أقرانھمنانفعالیةحساسیةأكثریكونحیثاالنفعالیةالحساسیةالموھوببھایتصفالتيالخصائص
مختلفاأوشاذاأقرانھفیعتبرهاآلخرینعنباالختالفشعورلدیھیولدمماألقرانھبالنسبةعادیةتبدوأشیاءمنیحزنأو

أقرانھعنكاالنسحابالمشكالتمنالعدیدلدیھیولدمماالخاص،عالمھفيواالنغماسعنھماالبتعادإلىذلكفیدفعھ
یشیروقداجتماعیةعالقاتأيفيمعھمالدخولتجنبھكذلكوالمختلفة،أنشطتھممشاركتھمأومساعدتھمعنوامتناعھ

الموھوبكانفإذامشكالت.منیعانیھمماالتخفیفعلىلتساعدهاالجتماعیةمھاراتھتحسینإلىالموھوبحاجةإلىذلك
تنمیةیجبفھنااألخرینقبلمنرفضھبسببأوصداقاتتكوینعلىقدرتھعدمبسببوالوحدةالعزلةمشاعرمنیعاني
الطاعةومھاراتاألكادیمیةالمھاراتتنمیةإلىیحتاجكماالذات،إدارةمھارةوكذلكاألخرینمعالتواصلعلىقدرتھ

المھاراتعلىالتدریبأھمیةإلى)2007وأنور،2000وأحمد،2003(شوقي،الدراساتوتشیرلدیھ.والتوكیدیة
جماعةمعواالندماجالناجحةاالجتماعیةوالتفاعالتالعالقاتوإقامةقدراتھتنمیةعلىالطفلتساعدالتياالجتماعیة

إذاوحلھابھوالمحیطینوبینبینھصراعاتنشوءالمرتفعةاالجتماعیةالمھاراتتجنبھكذلكوألفة،طمأنینةفياألقران
إلى)2004(عقیل،توصلكمابنفسھ.ثقتھوتنمیةالذاتیةبفعالیتھالشعورثمومنبكفاءةالمأزقمنوالتخلصحدثت
مشكالتمنلھیتعرضونمماالتخفیففيكبیرتأثیرمنلھالمااالجتماعیةالمھاراتعلىالموھوبینتدریبأھمیة

وصعوبات وظیفیة خالل التعامل في المواقف االجتماعیة.

لدىاالجتماعيالتفاعلبمھاراتوعالقتھاالطفولةفياإلساءةخبراتأثرلمعرفةالماسةحاجتناتنبثقھناومن
المھاراتوتطویرالكفاءاتمستوىورفعالموھوبین،مشكالتعلىالتعرففيمساھمةوذلكالموھوبات،المراھقات

الموھوبینمجالفيوالبحوثالدراساتتعددمنالرغمعلىأنھالباحثةعلمحدودوفياالجتماعیة.المھاراتوبحاصة
لدىاالجتماعيالتفاعلبمھاراتوعالقتھاالطفولةفياإلساءةخبراتعندراساتقلةھنالكأنإالعامة،بصفة

فيالحالیةالدراسةمشكلةوتتبلوراآلخر،علىأحدھماتأثیرمدىأوبینھماالعالقةطبیعةحیثمنالموھوباتالمراھقات
دراسة خبرات اإلساءة في الطفولة وعالقتھا بمھارات التفاعل االجتماعي لدى المراھقات الموھوبات.

فروض الدراسة:
یمكن صیاغة مشكلة الدراسة في الفروض التالیة:

المراھقاتمنعینةلدىمنخفض(الجسدیة-النفسیة-الجنسیة)الطفولةفياإلساءةخبراتأبعادمستوى)1
الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة.

الطاعة-األكادیمیة-المھاراتالذات-إدارةاألقران-بین(العالقةاالجتماعيالتفاعلمھاراتأبعادمستوى)2
التوكیدیة) منخفض لدى عینة من المراھقات الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة.
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المختلفةبأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد)3
لدى عینة من المراھقات الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة.

منعینةلدىالمختلفةبأبعادھاالطفولةفياإلساءةخبراتمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال)4
المراھقات الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة وفقا للمرحلة الدراسیة (المتوسطة-الثانویة).

منعینةلدىالمختلفةبأبعادھااالجتماعيالتفاعلمھاراتمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال)5
المراھقات الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة وفقا للمرحلة الدراسیة (المتوسطة-الثانویة).

أھداف الدراسة

تھدف الدراسة الحالیة إلى:

التعرف على مستوى أبعاد خبرات اإلساءة في الطفولة (الجسدیة-النفسیة-الجنسیة) لدى عینة الدراسة.)1
األكادیمیة-المھاراتالذات-إدارةاألقران-بین(العالقةاالجتماعيالتفاعلمھاراتأبعادمستوىعلىالتعرف)2

الطاعة- التوكیدیة) لدى عینة الدراسة.
عینةلدىالمختلفةبأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینالعالقةعلىالتعرف)3

الدراسة.
للمرحلةوفقاالدراسةعینةلدىالمختلفةبأبعادھاالطفولةفياإلساءةخبراتمستوىفيالفروقعلىالتعرف)4

الدراسیة (المتوسطة-الثانویة).
للمرحلةوفقاالدراسةعینةلدىالمختلفةبأبعادھااالجتماعيالتفاعلمھاراتمستوىفيالفروقعلىالتعرف)5

الدراسیة (المتوسطة-الثانویة).

أھمیة الدراسة

وعالقتھاالطفولةفياإلساءةخبراتدراسةإلىیسعىحیثیتناولھ،الذيالموضوعأھمیةفيالحاليالبحثأھمیةتكمن
كماالسعودیة،العربیةالمملكةفيوالثانویةالمتوسطةالمرحلةفيالموھوباتالمراھقاتلدىاالجتماعيالتفاعلبمھارات

ینطوي البحث على األھمیة من الناحیتین النظریة والتطبیقیة.

األھمیة النظریة
تتمثل األھمیة النظریة للدراسة الحالیة في عینتھا (المراھقات الموھوبات)، وبإثرائھا المكتبة العربیة بالبحوث المطبقة-

على ھذه الفئة والتي تعتبر ثروة للمجتمعات.
فھم طبیعة العالقة بین خبرات اإلساءة في الطفولة ومھارات التفاعل االجتماعي لدى الطالبات الموھوبات في المرحلة-

المتوسطة والثانویة.

األھمیة التطبیقیة
علىذلكوأثرالطفولة،فياإلساءةخبراتعنوالمعلوماتالبیاناتتوفیرفيالحالیةللدراسةالتطبیقیةاألھمیةتتمثل-

اكتساب مھارات التفاعل االجتماعي.
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التمھید للدراسات المستقبلیة للتعرف على فاعلیة البرامج اإلرشادیة النفسیة واالجتماعیة لفئة الموھوبین.-
الخروج بتوصیات یمكن االستفادة منھا في تنمیة مھارات التفاعل االجتماعي للموھوبین.-
للمھاراتاكتسابھمومدىاألبناءتنشئةعلىكبیرتأثیرمنلھالماالسویةالتربیةتحقیقفيوالمجتمعاتاألسرتوجیھ-

االجتماعیة.

حدود الدراسة

لدىاالجتماعيالتفاعلبمھاراتوعالقتھاالطفولةفياإلساءةخبراتعلىالدراسةاقتصرتالموضوعیة:الحدود-
للمرحلةوفقااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتمنكالمستوىومعرفةالموھوبات،المراھقات

الدراسیة (المتوسطة- الثانویة).
الحدود البشریة: طبقت الدراسة على المراھقات الموھوبات في المرحلة (المتوسطة – الثانویة).-
العربیةالمملكةفيوالثانویةالمتوسطةالمرحلةفيالموھبةوفصولمدارسعلىالدراسةاقتصرتالمكانیة:الحدود-

السعودیة.
ھـ.1444-ھـ1443لعاماألولالدراسيالفصلفيالدراسةأجریتالزمانیة:الحدود-

مصطلحات الدراسة

خبرات اإلساءة اصطالحاً:

الطفولةمرحلةفيلھاتعرضأنسبقإھمال،أوجنسیة،أوعاطفیة،أوجسدیة،إساءةخبراتمنالفردیدركھما
).11،ص.2009(البقمي،

خبرات اإلساءة إجرائیاً:

منالجنسيالنفسي،الجسمي،الضرر(إلحاقلمتغیراتالمرءاستجابةوھي)2003الكریم،(عبدتعریفالباحثةتتبنى
العینةأفرادعلیھایحصلالتيبالدرجةعنھاویعبرالحیاتیة.أدوارهفقدمنذلكعلىیترتبوماكلیھما)أوالوالدینأحد

على مقیاس إساءة معاملة األطفال والمراھقین في الدراسة الحالیة.

مھارات التفاعل االجتماعي اصطالحاً:

الشخصیةأھدافھوتتحققالیومیةالحیاةمشكالتعلىللتغلبالفردبھایقومالتيالضروریةالسلوكیاتمنمجموعةھي
).190،ص.2003(مبروك،اآلخرینمعتفاعلھمنعلیھایحصلالتيالتدعیماتخاللمن

مھارات التفاعل االجتماعي إجرائیاً:

السلبیةالمشاعرعنوالتعبیراآلخرین،معبالتفاعلالمبادأةعلىالقدرةبأنھا)1988(السید،تعریفالباحثةتتبنى
التيبالدرجةعنھاویعبرالموقف.طبیعةمعیتناسببمااالجتماعيالتفاعلمواقففياالنفعاالتوضبطواإلیجابیة،

یحصل علیھا أفراد العینة على مقیاس المھارات االجتماعي للمراھقین في الدراسة الحالیة.
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الموھوبات اصطالحاً:

العلیا،اإلبداعیةالقدرةالعامة،العقلیةالقدرةالتالیة:المجاالتمنأكثرأوواحدفيممیزاًأداءاًیظھرونالذیناألفرادھم
توفرمعالریاضیةأواللغویةأوالفنیةكالمھاراتمتمیزةلمھاراتوامتالكھالمرتفع،الدراسيالتحصیلعلىالقدرة
).37،ص.2005(عكاشة،وغیرھاوالدافعیةوالتحمل،كالمثابرة،معینةشخصیةسمات

الموھوبات إجرائیاً:

ابتكاریةوقدرةبذكاءویتمیزمرتفعتحصیلعلىیحصلالذيالفردوھو)2012المجید،(عبدتعریفالباحثةتتبنى
فوقفما)1530-1510(منالدرجةعلىالحاصالتالطالباتوھنموسیقیاً.اوریاضیاًاوفنیاًتمیزاًویظھرمرتفعة

للكشفالوطنيالبرنامجفيالموھبةفصولببرامجلاللتحاقیؤھلھموالذيالمتعددةالعقلیةللقدراتالموھبةمقیاسعلى
عن الموھوبین.

اإلطار النظري

المفسرة لھ:والنظریاتأوالً: مفھوم متغیر خبرات اإلساءة في الطفولة

أحدقبلمنالمعاملةسوءھيالطفولةفياإلساءةبأن)DSM-5,2013(الخامسواإلحصائيالتشخیصيالدلیلعرف
المرضىوعالجتشخیصفيھاماعمالیكونأنممكنمعاملةسوءوأياألقارب،غیرمنأواألسرة،أفراد

أربعإلىوقسمھااألطفالمعاملةسوءمشكالتفئةعنالتصنیفیةفروعھأحدفيوتحدثوالطبیة،النفسیةباالضطرابات
).719–717(صالنفسیةواإلساءةاألطفال،إھمالالجنسیة،اإلساءةالجسمیة،اإلساءةھي:فرعیةفئات

ومن أھم النظریات التي تناولت متغیر خبرات اإلساءة مایلي:

Self-Traumaالذاتصدمةنظریة Theory

&McCann،1990(وضع Pearlman(بنائي،نظريإطارعلىفیھاواعتمداالصدمة،تجربةحولللذاتنظریة
الذاتتقدیروتنظیمالقدراتاكتمالبعد،عنواالستشعارمعروف،کیانبأنھالذاتھالفردشعوربأنھاالذاتوعرف
القدرةمثلالفردقدراتأنالذاتلنموالبنائیةالنظریةھذهوتفترضاألخرین.معالعالقاتتكوینأجلمناألنا،وموارد

&McCannافترضفقدوعلیھالھویة.ولتماسكالذاتلتنظیمضروریةالشدة،أوقاتأثناءالفردوتھدئةالتحملعلى
Pearlmanالفرد،لدىالذاتیةالقدراتھذهعلىسلبیاتؤثرأنیمكنالطفولةمرحلةخاللوخاصةالصادمةاألحداثأن

إذ تؤدي إلى صعوبات في تقدیر الذات واضطراب في الشعور بالھویة والعالقات الشخصیة.
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التأثیرتفسیرفیھاوحاولالذات،صدمةنظریةاسمعلیھاوأطلقالنظریةھذهوطور)Briere),1996,2002جاءثم
المرتبطةللمثیراتاالنفعالیةالفعلردودأنافترضالنموذجوھذاالطفولة.فيالجنسیةاإلساءةلخبراتالمدىطویل

ھذهنشاطمنیزیدمماالصادمة؛باألحداثالمرتبطةباألفكارالكالسیكياالشتراططریقعنارتبطتقدباإلساءة
التنظیم)العالقات،(الھویة،ھيالفردلدىإمكاناتأوقدراتثالثھناكأنوافترضالمشروطة.االنفعالیةاالستجابات

الضمنیةأوالصریحةالذكریاتعنالناتجاالنفعاليلالضطرابالفعالةالمواجھةیحاولعندماالفردعلیھایعتمد
االنفعاليلالضطرابفعالةمواجھةللفردلتتیحتكونتالذاتیةالقدراتأوالوظائفوھذهالصادمة،باألحداثالمرتبطة

دون محاولة اللجوء إلى استخدام أسالیب مواجھة غیر تكیفیة.

psychoanalyticالنفسيالتحلیلنظریة theory
,Freud,.1856(فرویددعائمھاأرسىوالتيالنفسعلمفيالنظریاتأولىمنالنفسيالتحلیلنظریةتعتبر S(وقد
العالجفيومنھجالشخصیةفينظریةفھيلذلكالنفسي،والعالجالنفسعلممجالفيجلیلةإسھاماتالنظریةھذهقدمت

).١٩٩٩عقل،(السلوكلدراسةالبحثفيومنھجالنفسي،

انفعاالتثیرأنیمكنماشعوریةفكرةأنفرویدیرىحیثوالالشعور،الشعورھوالنظریةھذهتصوراتأھموأحد
اإلنسانفيفھناكأسبابھ،نجھلمعینسلوكإلىیدفعأنیمكنماالشعوريمحتوىفإنوكذلكوالغضبوالحزنكالفرح

كالحببالعواطفأیضایعترفبلالتصورات،علىالالشعورمفھومفرویدیقصرالكمافعالة،شعوریةالتصورات
التيالخبراتوھيالشعورتحتماوھناكشعوریة.الأنھایرىوكلھاالغریزیةوالدوافعوالمیولوالغضبوالكراھیة

).١٩٩٩الھادي،وعبد(العزةالمكبوتةالخبراتاستدعاءمنأسھلبشكلاستدعاؤھاالممكنمن

فھيواألمھات،اآلباءلدىالالشعورفيالكامنالعدوانخاللمناألطفالمعاملةإساءةالنفسيالتحلیلنظریةوتفسر
).٢٠٠٠الحمید،(عبدأطفالھإیذاءإلىیدفعھمماطفولتھفيلألذىتعرضقدأحدھماأوالوالدینأنترى

المسببةالمتتابعةالحلقاتفكرةخاللمنالنفسيالتحلیلنظریةضوءفياألطفالمعاملةإساءةسلوكتفسیریمكنأنھكما
الفردبینالمعقدالتفاعلنتیجةھواألطفالمعاملةإساءةفيیتمثلوالذيالعنفأنیرىفھوفرویدوضعھاالتيللعنف
المسیئینتقییمعلىبدورھاتؤثروالتيالفقرمثلالضاغطةالبیئةموقفمنذلكویتضحوالجسمیة،االجتماعیةوبیئتھ

بینالمتعارضةاألفرادنظرةوكذلكالمسیئین،غیراألسرةأفرادعندمختلفةتكونالنظرةوھذهالشخصیة،لمواقفھم
یستخدمونولذلكباإلحباط.شعورھمإلىویؤديمعھمبالفعلیحصلالذيوبیناالجتماعیة،واالنفعاالتللحیاةتوقعاتھم
ویصعباإلیجابي،التغییرإلىالھادفةالمشكلةحلاستراتیجیةمنبدالالمواقففيالنفسيوالضغطوالعنفالغضب

العنف،نشوءاحتمالیةمنتزیدبدورھاوالتيلدیھم،الضعیفةالتحملدرجةمعالمسیئینلھؤالءالعدوانيالسلوكإیقاف
).٢٠٠4وعودة،(القبجالحیاةفيكأسلوبالعدوانيالسلوكالفرداتخاذفيتسھمالمتتابعةالحلقاتوھذه

ثانیاً: مفھوم متغیر مھارات التفاعل االجتماعي والنظریات المفسرة لھ:

فيتترجمووجدانیاتومشاعرأفكارعلىتنطويسلوكأنماطأووتصرفاتقدراتبأنھا)2014هللا،(الدخیلعرفھا
).16(صلھااألداءیستدعيالذيالموقفومطالبتتناسبالكفاءةمنعالیةبدرجةتؤدىتصرفات

ومن أھم النظریات التي تناولت متغیر مھارات التفاعل االجتماعي مایلي:
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Theالسلوكیةالنظریة  Behaviourist Theory
یتزعمھاالتيالتعزیزوواالستجابةالمؤثرنظریةإلىالجماعاتواألفرادبیناالجتماعيالتفاعلعملیةالسلوكیونرد

لدیھمإنبلتفاعلھافيسلبیةلیستاالجتماعیةالمخلوقاتأنالسلوكیونویرى)،skinner,1953(األمریكيالعالم
والشخصیةالتفاعلعلىالقائمةاالجتماعیةالتنشئةعملیةخاللیتلقوھاالتيالمنبھاتأوللمؤثراتاالستجابةعلىالقدرة

األفرادبینالمتبادلةاالستجاباتفيیتمثلفالتفاعلالتفاعل،لھذامباشرةنتیجةوھيالجماعةأوالفردوتشكلتتكونالتي
استجابةإلىیؤديفعلفكلوھكذااآلخرلسلوكمنبھاأومؤشراالواحدسلوكیشكلبحیثاجتماعيموقفأووسطفي
كانإذاإالیستمروالیبدأالاالجتماعيالتفاعلأنیؤكدونوھمواالستجابات.المنبھاتتبادلإطارفياستجاباتأو

إشباعھوھنافالتفاعلالمتبادل.الحاجةإشباعمبدأعلىتقومالتياإلثابةأوالتدعیممنشیئایتلقونفیھالمشتركون
یریدانماعلىیحصالنوالوالدانوالدیھ،منیریدماعلىیحصلفالطفلالتفاعل،بینھمایقوماللذینالطرفینلحاجات

)1977(زھران،اللغوي.والتواصلللكالمالطفلتعلممن

)Newcomb,1961(للتجاذب"ABXنظریة "

أّنیعتمد علىالذياألسلوبأنواقترحوالتوازنالتشابھمبدأعلىاالجتماعيللتفاعلتفسیرهفيNewcombاعتمد
Newcombینظركمامتوازنة.اجتماعیةعالقاتإلىیؤديXموضوعإزاءBوالفردAبین الفردینشأالذيالتفاعل

أداءعلىمنھجزءعملویتوقفببعضھا،أجزاؤهترتبطالذيالنظامأوالجھازمننوعوكأنھاالجتماعيالتفاعلإلى
حیثالتفاعللھذانتیجةسلوكھمبتغییرالتفاعلبینھمیحدثالذینالناسیقوماألساسھذاوعلىلوظائفھا،األجزاءبقیة

بینتسودالمتوازنةالعالقةمننمطاأنNewcombویری،اآلخرالطرففيتغییرحدثإذاالطرفینأحدسلوكیتعدل
غیرالمتوترةالعالقةمننمطوأنموقفأوشخصأولشيءبالنسبةوآرائھمااتجاھاتھماتشابھعندمتفاعلینشخصین
ینشأكمامشترك.ثالثطرفنحومتباینااتجاھاًأوأفكاراًیحملمنھماكلكانإذاالمتآلفینالطرفینبینینشأالمتوازنة

للطرفبالنسبةواتجاھاتھمامواقفھمافيمتشابھینكاناولوحتىمتآلفینغیرطرفینبینالمتوازیةغیرالعالقةمننمط
اتجاھاتھماتتشابھعندمامتفاعلینشخصینبینتسودالمتوازنةالعالقةمننمطاإنالقولیمكنأنھذلكوخالصةالثالث،

تقويوالتجاذبوالودالصداقةمدىأنNewcombیستنتجوھكذامعین.موقفأوشخصأولشيءبالنسبةوآراؤھما
ذاتواآلراءمواقفأواألشیاءأواألشخاصنحومتشابھةوآراءوأفكارواتجاھاتموقفیربطھمااللذینالطرفینبین

).1983(الدریني،المشتركاالھتمام

الدراسات السابقة

أھماستعراضتماالجتماعيالتفاعلومھاراتاإلساءةخبراتمتغیريتناولتالتيالسابقةالدراساتعلىاالطالعبعد
الدراسات التالیة:

دراسات تناولت متغیر خبرات اإلساءة في الطفولة:-1
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االجتماعيوالرھابالطفولةمرحلةفياإلساءةخبراتبینالعالقةعلىالتعرفإلىھدفتالتي)2020(رفیدي،دراسة
العالقاتلفحصومقارن)(ارتباطيبنمطیھالوصفيالمنھجاستخداموتمخالد،الملكجامعةطالباتلدىواالكتئاب

منعشوائیةبطریقةاختیارھنتمطالبة،)400(منالبحثعینةوتكونتوالفروض،البحثمتغیراتبینالمتبادلة
البحثأدواتتطبیقتموقدسنة،)23-١٧(بینماالعینةلھذهالزمنیةاألعمارتراوحتوقدخالد،الملكجامعةطالبات
یوجدأنھإلىالبحثنتائجوتوصلتاالكتئاب،ومقیاساالجتماعي،الرھابومقیاساإلساءة،خبراتمقیاساآلتیة:

االجتماعيالرھابمنمرتفعمستوىویوجدالطالبات،لدىالطفولةمرحلةفياإلساءةخبراتمنمتوسطمستوى
فياإلساءةخبراتبینإحصائیادالةموجبةارتباطیةعالقةوجودإلىالنتائجأشارتكماالطالبات،لدىواالكتئاب

اإلساءةخبراتفيإحصائیادالةفروقوتوجدالعینة،أفرادلدىواالكتئاباالجتماعيالرھابمنوكلالطفولةمرحلة
-األبتعلیممستوى-األسرةدخل(مستوىمتغیراتإلىتعزىواالكتئاباالجتماعيوالرھابالطفولةمرحلةفي

مستوى تعلیم األم).

واإلھمال)،الجنسیة،النفسیة،(الجسدیة،اإلساءةخبراتبینالعالقةعنالكشفإلىوھدفت)2018العلیم،(عبددراسة
السعودیة،العربیةبالمملكةوالقصیمالریاضبمنطقتيالثانویةبالمرحلةالذكورالمراھقینمنعینةلدىاألناھویةوتشكل

فياإلساءةخبراتمقیاسمنالدارسةأدواتوتكونتعام.)١٩-15(بینأعمارھمتتراوحمراھقا)١٢٨(وعددھم
اإلساءةأشكاللكافةمصدراألبأنعنالنتائجوأسفرتاألنا.ھویةلتشكلالموضوعيوالمقیاسالطفولة،مرحلة

مصدراإلخوةوأنفقط،النفسیةلإلساءةمصدراألموأنالمراھقین،عینةلدىواإلھمال)الجنسیة،النفسیة،(الجسدیة،
األبیعتبرحیثلمصدرھا،تبعاواإلھمالاإلساءةأشكالفيفروقوجودالنتائجأظھرتكماوالجنسیة،الجسدیةلإلساءة

ارتباطیةعالقةوجودالنتائجأوضحتفقدذلكإلىباإلضافةاألم.ثماإلخوة،یلیھاألسرة،فيلإلساءةاألولالمصدرھو
المراھقین،لدى-والتشتتواالنغالقالتعلیقوخاصةالھویةرتبوتشكلالطفولة،مرحلةفياإلساءةخبراتبینموجبة

وھو ما یؤكد إمكانیة مساھمة خبرات اإلساءة واإلھمال بالتنبؤ بتشكل رتب ھویة األنا لدى المراھقین.

الطفولةمرحلةفيالنفسیةاإلساءةخبراتمنكلمستوىعلىالتعرفإلىوھدفت)2017واخرون،(الولیديدراسة
مرحلةفياإلساءةخبراتبینالعالقةطبیعةعنالكشفوكذلكالجامعة،طلبةلدىللجسدالوھميالتشوهواضطراب

فيالنفسیةاإلساءةخبراتمنكلفيإحصائیادالةفروقتوجدكانتإذاوماللجسد،الوھميالتشوهواضطرابالطفولة
التشوهباضطرابالتنبؤإمكانیةعنالكشفوكذلكالجنس،إلىتعزىللجسدالوھميالتشوهواضطرابالطفولةمرحلة

طالبا)٢٣٧(منالبحثعینةوتكونتالطفولة.مرحلةفيالنفسیةاإلساءةخبراتدرجاتخاللمنللجسدالوھمي
مقیاستطبیقوتمعاما.)٢5–١٩(بینأعمارھمتراوحتممنالسعودیة،العربیةبالمملكةخالدالملكبجامعةوطالبة
النتائجوأسفرتالبحث.عینةعلىللجسدالوھميالتشوهاضطرابومقیاسالطفولة،مرحلةفيالنفسیةاإلساءةخبرات

اضطرابمنمتوسطمستوىوجدحینفيالطفولةمرحلةفيالنفسیةاإلساءةخبراتمنمنخفضمستوىوجودعن
بینإحصائیادالةموجبةارتباطیةعالقةوجودإلىالبحثنتائجتوصلتكذلكالجامعة.طلبةلدىللجسدالوھميالتشوه

للجسد،الوھميالتشوهمقیاسعلىودرجاتھمالطفولةفيالنفسیةاإلساءةخبراتمقیاسعلىالبحثعینةأفراددرجات
الطفولةفيالنفسیةاإلساءةخبراتمنكلفيالجنسإلىتعزىإحصائیادالةفروقوجودعدمإلىالنتائجتوصلتكما

دالالطفولةفيالنفسیةاإلساءةخبراتأنإلىالبسیطاالنحدارتحلیلنتائجوأشارتللجسد.الوھميالتشوهواضطراب
إحصائیا الضطراب التشوه الوھمي للجسد لدى طلبة الجامعة.
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مرحلةفيالنفسیةباالضطراباتوعالقتھاالطفولةمرحلةفياإلساءةخبراتمعرفةإلىوھدفت)2006(معمریةدراسة
الدراسةأدواتوتمثلتعاما،)27-18(بینأعمارھمتراوحتراشد،)465(منالدراسةعینةوتكونتالمبكر،الرشد

الصادرةوالبدنیةاللفظیةاإلساءةأنإلىالدراسةنتائجوتوصلتللشباب.النفسیةالحالةومقیاساإلساءة،خبراتقائمةمن
الرتبةنالتالجنسیةواإلساءةالمتوسطةالمرتبةنالوالحرماناإلھمالوأناألولى،الرتبةنالتواألمواألباإلخوةمن

فيواإلناثالذكوربینفروقتوجدوالطفولة.مرحلةفياإلساءةخبراتفيالمجموعاتبینفروقتوجدكمااألخیرة.
تعرضھم لخبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة الصالح الذكور.

وبعضوالمعلمینالوالدینقبلمنالطفلمعاملةإساءةأسالیببینالعالقةمعرفةالىھدفتالتي)2003،(العمريدراسة
المعاملة،إساءةمقیاسالباحثةواستخدمتطفل.)150(منالعینةوتكونتالطفل.یدركھاكماالنفسیةاالضطرابات

فياألطفالدرجاتبینإحصائیادالةموجبةارتباطیةعالقةتوجدأنھالنتائجأھمومناالكتئاب.ومقیاسالقلقومقاییس
بینإحصائیاودالةموجبةارتباطیةعالقةوتوجدالطفل،یدركھاكماوالنفسیةالبدنیةللطفلالوالدینمعاملةإساءةأسالیب

درجات األطفال في أسالیب إساءة معاملة المعلمین الطفل البدنیة والنفسیة كما یدركھا الطفل.

Horwitz(دراسة et al.,2001(والجنسیةالجسمیةلإلساءةأنماطثالثةتأثیرعنللكشفالمقارنةإلىھدفتوالتي
مجموعتینعلىتقسیمھمتمراشدا.)١١٠١(منالدراسةعینةوتكونتالراشدین،لدىالنفسیةالصحةعلىواإلھمال

أوإساءةخبراتأليیتعرضوالم)510(منمكونةواألخرىواإلھمال،لإلساءةتعرضوافرد)641(منمكونةإحداھا
أولإلساءةتعرضواالذینأنإلىالدراسةنتائجوتوصلتتشخیصیة.ومقابلةالحیاة،األحداثمقیاسعلیھموطبقإھمال.

الكحول،تعاطيومشكالتللمجتمعالمضادةالشخصیةواضطراباالكتئابمنرشدھمفيیعانونالطفولةفياإلھمال
الصحةعلىبسیطمباشرتأثیرالطفولةفياإلساءةلخبراتكانالحیاة،ضغوطمتغیرضبطوبعدالنتائجتوصلتكما

النفسیة في الرشد.

دراسات تناولت متغیر مھارات التفاعل االجتماعي:-2

لدىاالجتماعیةالكفاءةتنمیةعلىقائمتدریبيبرنامجفاعلیةعنالكشفإلىھدفتالتي)2020(الغامدي،دراسة
تقسیموتمموھوبة،طالبة)١٨(منالدراسةعینةوتكونتالباحة،فيالمتوسطةالمرحلةفيالموھوباتالطالبات
تمطالبات)٨(منوالضابطةطالبات،)١٠(منالتجریبیةالمجموعةتكونتوتجریبیة،ضابطةمجموعتینإلىالطالبات

الشخصیة،(المھاراتھيأبعادبثالثةاالجتماعیةالكفاءةمقیاسالباحثةواستخدمتالقصدیة.بالطریقةاختیارھن
كورونا.جائحةبسبببعد)عن(التعلمالمرئیةالتقنیاتباستخدامالتدریبيالبرنامجتطبیقوتمالذات)،ضبطاألكادیمیة،
التجریبیةالمجموعةطالباتلدىاالجتماعیةالكفاءةتنمیةفيكبیرةفاعلیةالتدریبيللبرنامجأنالدراسةنتائجوأظھرت

ودرجاتالتجریبیةالمجموعةطالباتدرجاتمتوسطيبینإحصائیادالةفروقوجودوإلىالمقیاس.أبعادجمیععلى
طالبات المجموعة الضابطة في تنمیة الكفاءة االجتماعیة ولصالح المجموعة التجریبیة.

لدىاالجتماعيبالتفاعلوعالقتھاالفكاھةروحعلىالتعرفإلىھدفتالتي)2019وآخرون،(الماطريدراسة
وتكونتاالرتباطي.الوصفيالمنھجاتباعوتمالدراسي،الصفلمتغیرتبعاعسیرمحائلبمحافظةالموھوبینالطالب

أعدوقدطالب.)70(وعددھمعسیرمحائلمحافظةفيالثانویةالمرحلةفيالموھوبینالطالبجمیعمنالدراسةعینة
الطالبلدىالفكاھةروحنمطأنإلىالنتائجوأشارتاالجتماعي.التفاعلومقیاسالفكاھةروحمقیاسالباحث

11



عامبشكلكانتالموھوبینالطالبلدىاالجتماعيالتفاعلمھاراتدرجةأنكذلكالمتوازنالنمطكانالموھوبین
"االتصالبعدثماآلخرین"،على"اإلقبالبعدیلیھاألول،الترتیبفياآلخرین"مع"التعاونبعدوجاءمرتفعة،

وجودعدمالنتائجأظھرتكذلكاألخیر.الترتیب"فيباآلخرین"االھتمامبعدجاءبینماالثالث،الترتیبفيباآلخرین"
الصفلمتغیرتعزىالموھوبینالطالبلدىاالجتماعيوالتفاعلالفكاھةروحدرجةفيإحصائیةداللةذاتفروق

الفكاھةروحدرجةبینموجبارتباطھناكأنإلىالنتائجأشارتوقدثانوي).ثالثثانوي،ثانيثانوي،(أولالدراسي
وأبعاد التفاعل االجتماعي لدى الطالب الموھوبین بقیمة مرتفعة ودالة إحصائیا.

السلوكیةالمشكالتذويالموھوبینلألطفالاالجتماعیةالمھاراتتنمیةإلىھدفت)2012وآخرون،(عكاشةدراسة
المشكالتحدةمنالتخفیففيفعالیتھمنوالتحققللدراسةالمعدالتدریبيالبرنامجعلىتدریبھمطریقعنالمدرسیة
الذینالموھوبینمنوتلمیذةتلمیذا)26(منالدراسةعینةوتكونتالموھوب،الطفلمنھایعانيالتيالمدرسیةالسلوكیة

اختبارالدراسة:أدواتوشملتسنة،)12-10(بینماأعمارھمتتراوحمدرسیةسلوكیةمشكالتمنیعانون
المشكالتوقائمةاالجتماعیةالمھاراتومقیاسب)،(صورةالمصوراالبتكاريالتفكیرواختبارالمتتابعة،المصفوفات

المدرسیة،السلوكیةالمشكالتذويالموھوبینلألطفالاالجتماعیةالمھاراتلتنمیةالتدریبيوالبرنامجالسلوكیة
المشكالتذويالموھوبینالتالمیذفرزتمحیثالواحدةالتجریبیةالمجموعةذوالتجریبيالمنھجالدراسةواعتمدت
مناالنتھاءبعدالدراسةأدواتتطبیقثمومنعلیھم،االجتماعیةالمھاراتلتنمیةالتدریبيالبرنامجلتطبیقالسلوكیة

جمیعفياالجتماعیةالمھاراتتحسنتحیثالدراسة،فروضصحةمنالتحققإلىالدراسةوانتھتالبرنامج،تطبیق
أبعادھا، كما لوحظ تحسن تقییم التالمیذ عل مقاییس المشكالت السلوكیة طبقا لصورة التالمیذ وكذلك صورة المعلم.

الطالباتلدىاالجتماعیةالمھاراتتنمیةفيإرشاديبرنامجأثرعنالكشفإلىھدفت)2010(الرویلي،دراسة
الصفطالباتمنشعبتینمنالدراسةعینةوتألفتالسعودیة،العربیةالمملكةفيالقریاتمحافظةفيالموھوبات

المجموعةفيطالبة)20و(الضابطةالمجموعةفيطالبة)20(بواقعالقریات،مدینةمدارسمنثانوياألول
الموھوبات،الطالباتلدىاالجتماعیةالمھاراتعلىركزجلسة،)16(منتكونإرشاديبرنامجتطبیقوتمالتجریبیة،

والمھارةالمسؤولیة،تحملمھارةھي:رئیسةمجاالتأربعةعلىموزعةاالجتماعیة،المھاراتلقیاسأداةطُبقتكما
بینجوھريفرقوجودالدراسةنتائجأظھرتوقدالنفس،ضبطومھارةالوجداني،اإلدراكومھارةالتوكیدیة،

یعزىاالجتماعیةللمھاراتالكلیةالدرجةعلىوالضابطةالتجریبیةللمجموعتینالمعدلینالحسابیینالمتوسطین
للبرنامج اإلرشادي، حیث كان أداء المجموعة التجریبیة أعلى من أداء المجموعة الضابطة.

إرشاديبرنامجوإعداداكتسابھاإلىالموھوبیحتاجالتياالجتماعیةالمھاراتتحدیدإلىھدفت)2004(عقیل،دراسة
الموھوباتالطالباتمنطالبة)60(الدراسةعینةوشملتالموھوبات.الطالباتلدىاالجتماعیةالمھاراتلتحسین
تجریبیةوأخرىضابطةمجموعتینإلىتقسیمھنتمعاما)18-14(بینأعمارھنتراوحتجدةبمدینةالمعارفبوزارة

المھاراتلتنمیةإرشاديوبرنامجللموھوبات،االجتماعیةالمھاراتومقیاسللذكاء،وکسلرمقیاسعلیھمطبق
المراھقاتبعضلدىاالجتماعیةالمھاراتتحسینفياإلرشاديالبرنامجفاعلیةعنالنتائجوأسفرتاالجتماعیة.
الموھوبات.
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بالصفالملتحقینمعرفیاالموھوبیناألطفالمنلستةاالجتماعیةالمھاراتتنمیةإلىھدفت)Kimmel,2002(دراسة
فيخبرةونقصاالجتماعیةالمواقففيالتعاملفيوظیفیةصعوباتمنیعانونوالذیناالبتدائيوالخامسالرابع

تحقیقھاتمالمتوقعةالمخرجاتجمیعأنعنالنتائجوأسفرتوالوحدة،العزلةمنیعانونكمااالجتماعیةالمساندة
(المسؤولیة، التعاطف، ضبط النفس، التوكید، التواصل مع األقران، التحكم في السلوك الدافعي)، ماعدا مھارة (التعاطف).

التعلیق على الدراسات السابقة

من حیث الھدف

اإلساءةخبراتعلىالتعرفإلىھدفمافمنھاالدراسةطبیعةبحسبالسابقةوالبحوثالدراساتأھدافتنوعت
مرحلةفياإلساءةخبراتبینالعالقةعلىالتعرفإلىھدفتالتي)2020(رفیدي،كدراسةالمتغیراتببعضوعالقتھا
خبراتبینالعالقةعنالكشفإلىھدفتالتي)2018العلیم،(عبدودراسةواالكتئاب،االجتماعيوالرھابالطفولة
ودراسة)2006(معمریة،دراسةوتشابھتاألنا،ھویةوتشكلواإلھمال)،الجنسیة،النفسیة،(الجسدیة،اإلساءة

Horwitz(و)2003(العمري، et al.,2001(وعالقتھاالطفولةمرحلةفياإلساءةخبراتمعرفةإلىھدفتالتي
الطفولةمرحلةفياإلساءةخبراتبینالعالقةطبیعةعنالكشفإلىالدراساتبعضھدفتكماالنفسیة،باالضطرابات

دراسةأما)،2017وآخرون،(الولیديكدراسةالنفسیةاإلساءةخبراتفيفروقتوجدكانتإذاوماأخرى،ومتغیرات
دراسةھدفتبینمااالجتماعي،بالتفاعلوعالقتھاالفكاھةروحعلىالتعرفإلىھدفتفقد)2019وآخرون،(الماطري

إلى)Kimmel,2002و()،2004و(عقیل،)،2010و(الرویلي،)،2020و(الغامدي،)،2012وآخرون،(عكاشةمنكال
االجتماعیة.المھاراتلتحسینإرشاديبرنامجوإعداداالجتماعیةالمھاراتتنمیةفيإرشاديبرنامجأثرعنالكشف

مھاراتومتغیرالطفولةفياإلساءةخبراتمتغیربینجمعتأنھافيالسابقةالدراساتعنالحالیةالدراسةوتختلف
التفاعل االجتماعي، والكشف عن مستوى خبرات اإلساءة في الطفولة ومستوى التفاعل االجتماعي لدى أفراد العینة.

من حیث العینة

(رفیدي،دراسةمثلالجامعاتطالبمنعینةتناولتدراساتھناكأنالسابقةالدراساتاستعراضخاللمننالحظ
Horwitz(دراسةأما)،2006(معمریة،ودراسة)،2017وآخرون،(الولیديودراسة)،2020 et al.,2001(فشملت

المرحلةمنالمراھقینعلى)2010(الرویلي،ودراسة)2018العلیم،(عبددراسةاقتصرتبینماالراشدین،منعینة
استخدمتأنھافي)Kimmel,2002و()2012وآخرون،و(عكاشة)2003،(العمريدراسةاختلفتبینماالثانویة،

)2019وآخرون،و(الماطري)2004(عقیل،منكالدراسةمععینتھافيالحالیةالدراسةوتشابھتاألطفال،منعینة
والثانویة.المتوسطةالمرحلتینفيالموھوباتالطالباتوھن)2020و(الغامدي،

من حیث األداة والمنھج

لجمعكأداةواالستبانةاالرتباطيالوصفيللمنھجاستخدامھافيالحالیةالدراسةفتشابھتالمستخدمبالمنھجیتعلقفیما
)2006و(معمریة،)2003(العمري،ودراسة)2019وآخرون،(الماطريمنكالدراسةمعالمعلومات
اختلفتبینما،)Kimmel,2002و()2018العلیم،(عبدودراسة)2017وآخرون،و(الولیدي)2020و(رفیدي،
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دراسةو)2004و(عقیل،)2010و(الرویلي،)2012وآخرون،و(عكاشة)2020(الغامدي،دراسةمعالحالیةالدراسة
)Horwitz et al.,2001(التجریبي.للمنھجاستخدامھمفي

المنھجیة البحثیة

منھج الدراسة

الدراسة.ھذهطبیعةمعلمناسبتھوالمقارناالرتباطيبشقیھ)2018(فاروق،الوصفيالمنھجالباحثةاستخدمت

المجتمع والعینة

فيوالثانویةالمتوسطةالمرحلةفيموھبةفصولببرامجالملتحقاتالموھوباتالطالباتمنالدراسةمجتمعیتكون
(ن=الثانویة)،-(المتوسطةالمرحلةفيالموھوباتالطالباتمنعشوائیةعینةجمعتموقدالسعودیة.العربیةالمملكة

عنوذلك)،2,01(معیاريوانحرافسنة)14,70(عمريبمتوسطعام)19(إلى)12(منأعمارھمتتراوح)136
عیناتإلىالكلیةالعینةتقسیموتماالجتماعي.التواصلمواقععبرللمشاركینوإرسالھاالكترونیةاستبانةإنشاءطریق
اإلقامةمدینةثانوي)،(متوسط-الدراسیةالمرحلة)،19-12(العمرالدیموغرافیة:المتغیراتبعضحسبفرعیة

الدراسة.لعینةالدیموغرافیةالخصائصیوضح)1(جدولجدة).(جدة-خارج

الدراسةلعینةالدیموغرافیةالخصائص)1(جدول
%نالنوعالمتغیر

العمر
%4432.4سنة13–12من
%4835.3سنة15-14من
%3022.1سنة17-16من
%1410.3سنة19-18من

%136100المجموع

المرحلة الدراسیة
%9066المتوسطة
%4634الثانویة

%136100المجموع

مدینة اإلقامة

%8965.4جدة
%4230.9المدینة المنورة
%53.7مدن متفرقة

%136100المجموع

أدوات الدراسة
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االجتماعیةالمھاراتومقیاسوالمراھقین،األطفاللدىاإلساءةقائمةمقیاسالدیموغرافیة،األسئلةاستبانةوتشمل
للمراھقین.

أوال: استبانة األسئلة الدیموغرافیة

وتضم أسئلة عن العمر، المرحلة الدراسیة (متوسط – ثانوي)، مدینة اإلقامة.

)2015أبوالخیر،(فداءإعدادمنوالمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةمقیاسثانیا:

یلي:كماللمقیاسفرعیةأبعاد)3(علىموزعةعبارة،)37(منللمقیاسالنھائیةالصورةتكونت

منویتكونوالكسر،الحرقكعالماتالمشاركعلىالواقعالجسدياإلیذاءویعكسالجسدیة:اإلساءةبعد-
).27-24-22-21-19-17-15-14-12-10-9-7-5-3-1بند:()15(

)13(منویتكونالحب،ونقصوالتحقیراإلھمالنتیجةالنفسیةاألضرارویعكسالنفسیة:اإلساءةبعد-
).28-26-25-23-20-18-16-13-11-8-6-4-2بند:(

التحرشفيمتمثالالكاملةأوالجزئیةالمشاركعلىالواقعةالجنسیةاإلساءةویعكسالجنسیة:اإلساءةبعد-
).37-36-35-34-33-32-31-30-29(بنود:)9(منویتكونالجنسي،واإلیحاء

فتعني)4(أماإساءة،وجودعدم)1(القیمةتعنيحیث)4-1(منبندلكلقیمةإعطاءفكانتالتصحیحطریقةعنأما
وجود إساءة شدیدة. وبالتالي تتراوح من بسیطة إلى شدیدة حسب مجموع االستجابات على البنود كما یلي:

)60-30(مابینالجسدیةاإلساءة-
)52-26(مابینالنفسیةاإلساءة-
)36-18(مابینالجنسیةاإلساءة-

التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس

الثبات باستخدام ألفاكرونباخ

والمقیاسالفرعیةاألبعادلكلكرونباخألفابطریقةوالمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةلمقیاسالثباتمعاملحسابتم
α(الجسدیةاإلساءةبُعدكامال: α(النفسیةاإلساءةبعد)،0,88= α(الجنسیةاإلساءةبعد)،0,82= المقیاس)،0,86=
.مرتفعةثباتبمعامالتیتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،α=0,92(كامال

االتساق الداخلي

ارتباطمعامالتحسابطریقعنوالمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةلمقیاسالداخلياالتساقثباتمنالتحققتم
حسابوكذلك)،3(جدوللھتنتميالذيوالبعدعبارةكلوبین)،2(جدولالكلیةوالدرجةعبارةكلبینبیرسون
).4(جدولوالمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةلمقیاسالكلیةوالدرجةبعدكلدرجةبیناالرتباطمعامالت

الكلیةوالدرجةعبارةكلبینبیرسونارتباطمعامالتیوضح)2(جدول
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16111621263136البند
**0.54**0.57**0.33**0.40**0.60**0.22**0.78**0.38ر

27121722273237البند

**0.64**0.55**0.63**0.65**0.71**0.52**0.83**0.70ر
381318232833البند
**0.61**0.71**0.78**0.50**0.40**0.83**0.77ر

491419242934البند
**0.29**0.67**0.78**0.71**0.130.72**0.80ر

5101520253035البند
**0.61**0.44**0.28**0.80**0.28**0.72**0.51ر

0.01مستوىعندإحصائیادالةاالرتباطمعامالتجمیع

عندإحصائیاًدالةللمقیاسالكلیةوالدرجةالبنوددرجاتبیناالرتباطمعامالتقیمجمیعأن)2(الجدولمنیتضح
بدرجةیتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،0.83و()0.22(بیناالرتباطمعامالتقیمتراوحتوقد،0.01داللةمستوى

جیدة من االتساق الداخلي.

لھتنتميالذيوالبعدعبارةكلبینبیرسونارتباطمعامالتیوضح)3(جدول
بعد اإلساءة الجنسیةبعد اإلساءة النفسیةبعد اإلساءة الجسدیة

رالبندرالبندرالبند
10.48**20.76**290.92**
30.82**40.86**300.45**
50.57**60.85**310.64**
70.70**80.87**320.87**
90.18*110.92**330.90**
100.80**130.31**340.34**
120.58**160.62**350.67**
140.82**180.57**360.77**
150.51**200.81**370.69**
170.80**230.79**
190.75**250.32**
210.42**260.15
220.72**280.72**
240.13

270.67**
0.05مستوىعنددالةارتباطمعامالت*0.01مستوىعندإحصائیادالةارتباط**معامالت

مستوىعندإحصائیاًدالةإلیھالمنتمیةالبعدودرجةالبنوددرجاتبیناالرتباطمعامالتقیممعظمأن)3(الجدولیبین
استبعادھاسیتملذاإحصائیاًدالةغیراالرتباطمعامالتكانتفقد)26و()24(رقمالفقرتینعدافیما،0.05و0.01داللة
یتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،0.92و()0.18(بیناالرتباطمعامالتقیمتراوحتوقداإلحصائیة،المعالجةعند

بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي.

والمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةلمقیاسالكلیةوالدرجةبعدكلبینبیرسونارتباطمعامالتیوضح)4(جدول
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بعد اإلساءة الجنسیةبعد اإلساءة النفسیةبعد اإلساءة الجسدیة
**0.75**0.94**0.92قائمة اإلساءة لدى األطفال والمراھقین

0.01مستوىعنداحصائیادالةاالرتباطمعامالتجمیع

إحصائیاًدالةللمقیاسالكلیةوالدرجةاألربعةاألبعاددرجاتبیناالرتباطمعامالتقیمجمیعأن)4(الجدولمنیتضح
یتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،0.94و()0.75(بیناالرتباطمعامالتقیمتراوحتفیما،0.01داللةمستوىعند

بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي.

)2012الحمید،عبد(ندىإعدادمنللمراھقین.االجتماعیةالمھاراتمقیاسثالثا:

یلي:كماللمقیاسفرعیةأبعاد)5(علىموزعةعبارة،)45(منللمقیاسالنھائیةالصورةتكونت

بند:)13(منویتكونبالقیادة،واالتصافومشاركتھماآلخرینمساعدةویعنياألقران:بینالعالقةبعد-
)4-7-17-22-27-30-33-34-36-38-39-41-45.(

)10(منویتكونالصداقات،وتكوینالمشاعرعنالتعبیرویعنيالتوكیدیة:بعد-
).42-31-28-24-19-16-12-9-5-2بنود:(

)8(منویتكوناألوقات،واستغاللوالمھامالتعلیماتتنفیذعلىالقدرةویعنياألكادیمیة:المھاراتبعد-
).35-32-29-25-20-13-10-6بنود:(

).44-43-40-26-21-14-3بنود:()7(منویتكوناالنفعال،فيوالتحكمالذاتتقبلویعنيالذات:إدارةبعد-
).27-23-18-15-11-8-1بنود:()7(منویتكوناإلرشادات،القوانینإتباعویعنيالطاعة:بعد-

علىتنطبقالعبارةكانتإذا(دائما)ھياستجاباتثالثمنواحدةاستجابةاختیارفكانتالتصحیحطریقةعنأما
درجة،)2(وتعطىالمفحوصعلىالشيءبعضتنطبقالعبارةكانتإذاو(أحیانا)درجات،)3(وتعطىالمفحوص

الدرجةوتعكساإلیجابیة،للعباراتوذلكدرجة،)1(وتعطىالمفحوصعلىتنطبقمانادراًالعبارةكانتإذاو(نادراً)
االجتماعیة.المھاراتمنمرتفعمستوىتعكسالمرتفعةالدرجات).33(العبارةسلبیةالعبارةكانتإذا

التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس

الثبات باستخدام ألفاكرونباخ

كامال:والمقیاسالفرعیةاألبعادلكلكرونباخألفابطریقةللمراھقیناالجتماعیةالمھاراتلمقیاسالثباتمعاملحسابتم
α(األقرانبینالعالقةبُعد = α(الذاتإدارةبعد)،0.77 = α(األكادیمیةالمھاراتبعد)،0.75 = الطاعةبعد)،0.80

)α = α(التوكیدیةبعد)،0.88 = ثباتبمعامالتیتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،α=0.93(كامالالمقیاس)،0.87
مرتفعة

االتساق الداخلي
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بیرسونارتباطمعامالتحسابطریقعنللمراھقیناالجتماعیةالمھاراتلمقیاسالداخلياالتساقثباتمنالتحققتم
معامالتحسابوكذلك)،6(جدوللھتنتميالذيوالبعدعبارةكلوبین)،5(جدولالكلیةوالدرجةعبارةكلبین

).7(جدولوالمراھقیناألطفاللدىاإلساءةقائمةلمقیاسالكلیةوالدرجةبعدكلدرجةبیناالرتباط

الكلیةوالدرجةعبارةكلبینبیرسونارتباطمعامالتیوضح)5(جدول
1611162126313641البند
**0.56**0.60**0.39**0.67**0.63**0.72**0.48**0.160.44ر

2712172227323742البند

**0.64**0.66**0.68**0.73**0.60**0.45**0.57*0.18**0.38ر
3813182328333843البند
**0.67**0.45**0.41**0.44**0.58**0.41**0.49**0.42**0.30ر

4914192429343944البند
**0.57**0.56**0.47**0.57**0.50**0.64**0.54**0.29**0.35ر

51015202530354045البند
**0.69**0.110.57**0.57**0.60**0.64**0.62**0.53**0.56ر

0.05مستوىعنددالةارتباطمعامالت*0.01مستوىعندإحصائیادالةارتباط**معامالت

عندإحصائیاًدالةللمقیاسالكلیةوالدرجةالبنوددرجاتبیناالرتباطمعامالتقیممعظمأن)5(الجدولمنیتضح
المعالجةفيالشروعقبلاستبعادھاسیتملذاإحصائیاًدالةتكنفلم)35و()1(العبارتینعدا،0.05و0.01داللةمستوى

یتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،0.73و()0.18(بینالدالةاالرتباطمعامالتقیمتراوحتوقدللنتائج،اإلحصائیة
بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي.

لھ.تنتميالذيوالبعدعبارةكلبینبیرسونارتباطمعامالتیوضح)6(جدول
بعد الطاعةبعد إدارة الذاتبعد المھارات األكادیمیةبعد التوكیدیةبُعد العالقة بین األقران

رالبندرالبندرالبندرالبندرالبند
40.40**20.45**60.47**30.33**10.41**
70.18*50.61**100.54**140.46**80.39**
170.53**90.33**130.51**210.64**110.67**
220.64**120.49**200.71**260.71**150.79**
270.66**160.73**250.67**400.65**180.50**
300.49**190.33**290.53**430.73**230.56**
330.28**240.55**320.52**440.70**370.32**
340.21*280.39**350.65**
360.61**310.72**
380.63**420.64**
390.60**
410.55**
450.66**

0.05مستوىعنددالةارتباطمعامالت*0.01مستوىعندإحصائیادالةارتباط**معامالت
المھاراتلمقیاسالكلیةوالدرجةبعدكلبینبیرسونارتباطمعامالتیوضح)7(جدول

االجتماعیة للمراھقین
بُعد العالقة
بین األقران

بعد المھاراتبعد التوكیدیة
األكادیمیة

بعد إدارة
الذات

بعد الطاعة
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مقیاس
المھارات

االجتماعیة
للمراھقین

0.90**0.94**0.91**0.90**0.85**

0.01مستوىعندإحصائیادالةاالرتباطمعامالتجمیع

مستوىعندإحصائیاًدالةإلیھالمنتمیةالبعدودرجةالبنوددرجاتبیناالرتباطمعامالتقیمجمیعأن)6(الجدولیبین
الداخلياالتساقصدقعلىیدلمما)،0.79و()0.18(بیناالرتباطمعامالتقیمتراوحتوقد،0.05و0.01داللة

لبنود المقیاس.

إحصائیاًدالةللمقیاسالكلیةوالدرجةاألربعةاألبعاددرجاتبیناالرتباطمعامالتقیمجمیعأن)7(الجدولمنیتضح
یتمتعالمقیاسأنعلىیدلمما)،0.94و()0.85(بیناالرتباطمعامالتقیمتراوحتفیما،0.01داللةمستوىعند

بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي.

األسالیب اإلحصائیة

,SPSS(اإلحصائیةالبرامجالباحثةاستخدمتجمعھا،تمالتيالبیاناتولتحلیلالدراسةأھدافلتحقیق SAS 9.2(
لتطبیق األسالیب اإلحصائیة التالیة:

اإلحصاء الوصفي: التكرارات، النسب المئویة، المتوسطات، االنحرافات المعیاریة، لمعرفة درجة تحقق متغیري الدراسة.

ألفا كرونباخ: للتحقق من ثبات أدوات الدراسة.-
العالقات،ھذهوقوةاتجاهوتحدیدالمتغیراتبینارتباطیةعالقةوجودمنللتحققبیرسون:ارتباطمعامل-

والتحقق من صدق االتساق الداخلي ألدوات الدراسة.
متغیراتھمباختالفالدراسةعینةمفرداتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودمنللتحقق(ت):اختبار-

الدیموغرافیة التي تنقسم إلى فئتین.
حجم األثر: للتحقق من الداللة العلمیة للفروق اإلحصائیة بین المتوسطات.-

عرض النتائج ومناقشتھا:

منعینةلدىمنخفض(الجسدیة-النفسیة-الجنسیة)الطفولةفياإلساءةخبراتأبعاد"مستوىاألول:الفرض
المتوسطاتبحسابالباحثةقامتالفرضنتیجةمنوللتحققالسعودیة".العربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقات

وجودإلى)8(جدولفيكماالنتائجوتشیر،العینةألفرادالطفولةفياإلساءةخبراتألبعادالمعیاریةواالنحرافات
كأعلىالنفسیةاإلساءةبعدجاءكماالموھوبات.المراھقاتمنعینةلدىالطفولةفياإلساءةلخبراتمنخفضمستوى
الفرضقبولیتمذلكعلىوبناءالجنسیة.اإلساءةبعدجاءاألخیرةالمرتبةوفيالجسدیة،اإلساءةبعدیلیھشیوعاً،األبعاد

المراھقاتمنعینةلدىمنخفض(الجسدیة-النفسیة-الجنسیة)الطفولةفياإلساءةخبراتأبعادمستوىأنعلىینصالذي
الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة.
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المملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىالطفولةفياإلساءةخبراتألبعادالمعیاریةواالنحرافاتالمتوسطات)8(جدول
)136(ن=السعودیة.العربیة

االنحراف المعیاريالمتوسطالبعد
15.954.23بعد اإلساءة الجسدیة
16.086.30بعد اإلساءة النفسیة
9.542.19بعد اإلساءة الجنسیة

41.5811.60الدرجة الكلیة لخبرات اإلساءة في الطفولة

خبراتمنمنخفضمستوىوجودعننتائجھاأسفرتوالتي)2017وآخرون،(الولیديدراسةمعالنتیجةھذهوتتفق
Horwitz(دراسةمعجوانبھابعضفيالنتیجةھذهتتسقكماالجامعة.طلبةلدىالطفولةمرحلةفيالنفسیةاإلساءة et

al.,2001(علىبسیطمباشرتأثیرالطفولةفياإلساءةلخبراتأنالحیاةضغوطمتغیرضبطوبعدالنتائجتوصلتحیث
منمتوسطمستوىوجودإلىتوصلتالتي)2020(رفیدي،دراسةمعالنتیجةھذهوتختلفالرشد.فيالنفسیةالصحة
النتیجةھذهوتتفقسنة.)23-17(منأعمارھنتتراوحالجامعیةالمرحلةطالباتلدىالطفولةمرحلةفياإلساءةخبرات

والبدنیةاللفظیةاإلساءةأنإلىتوصلتالتي)2006(معمریة،دراسةمعاإلساءةأبعادترتیبحیثمنجوانبھابعضفي
نالت الرتبة األولى، أما اإلساءة الجنسیة فنالت الرتبة األخیرة.

األكادیمیة-المھاراتالذات-إدارةاألقران-بین(العالقةاالجتماعيالتفاعلمھاراتأبعاد"مستوىالثاني:الفرض
نتیجةمنوللتحققالسعودیة".العربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىمنخفضالتوكیدیة)الطاعة-
وتشیر،العینةألفراداالجتماعيالتفاعلمھاراتألبعادالمعیاریةواالنحرافاتالمتوسطاتبحسابالباحثةقامتالفرض
الموھوبات.المراھقاتمنعینةلدىاالجتماعيالتفاعللمھاراتمتوسطمستوىوجودإلى)9(جدولفيالنتائج
التوكیدیة،بعدجاءالثالثةالمرتبةوفياألكادیمیة،المھاراتبعدیلیھشیوعاً،األبعادكأعلىاألقرانبینالعالقةبعدوجاء
الذيالفرضرفضیتمذلكعلىوبناءالذات.إدارةبعدجاءاألخیرةالمرتبةوفيالطاعة،بعدجاءالرابعةالمرتبةوفي

الطاعة-األكادیمیة-المھاراتالذات-إدارةاألقران-بین(العالقةاالجتماعيالتفاعلمھاراتأبعادمستوىأنعلىینص
التوكیدیة) منخفض لدى عینة من المراھقات الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة.

المملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىاالجتماعيالتفاعلمھاراتألبعادالمعیاریةواالنحرافاتالمتوسطات)9(جدول
)136(ن=السعودیة.العربیة

االنحراف المعیاريالمتوسطالبعد
26.545.25بعد العالقة بین األقران

14.222.39بعد إدارة الذات
20.582.64بعد المھارات األكادیمیة

17.132.40بعد الطاعة
20.534.27بعد التوكیدیة

الدرجة الكلیة لمھارات التفاعل
االجتماعي

103.2815.19

مھاراتدرجةكانتحیث)2019وآخرون،(الماطريدراسةمتوسطاتمعالحالیةالدراسةعینةمتوسطاتواختلفت
أبعادترتیبحیثمنأمامرتفعة.عامبشكلكانتالثانویةالمرحلةفيالموھوبینالطالبلدىاالجتماعيالتفاعل
كأعلىجاءاآلخرین)مع(التعاونبعدكونفيالحالیةالنتیجةمعالدراسةھذهاتفقتفقداالجتماعيالتفاعلمھارات
أھمإحدىأنالنتیجةھذهتفسیریعزىأنویمكنالحالیة.الدراسةفياألقران)بین(العالقةبعدمایمثلھوھوشیوعااألبعاد

العقليبنموھممقارنةأبطأبمعدلیسیرلدیھمواالنفعالياالجتماعيالنموأنالموھوبینلھایتعرضالتيالمشكالت
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)Silvernan,1997.(فیھالمشتركونكانإذاإالیستمروالیبدأالاالجتماعيالتفاعلأنالسلوكیةالنظریةتؤكدكما
نظریةوفي).1977(زھران،المتبادلالحاجةإشباعمبدأعلىتقومالتياإلثابةأوالتدعیممنشیئایتلقون

)Newcomb,1961(وأفكارواتجاھاتموقفیربطھمااللذینالطرفینبینتقويوالتجاذبوالودالصداقةمدىفإن
).1983(الدریني،المشتركاالھتمامذاتواآلراءالمواقفأواألشخاصنحومتشابھةوآراء

االجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینإحصائیةداللةذاتعالقة"توجدالثالث:الفرض
الفرضنتیجةمنوللتحققالسعودیة".العربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىالمختلفةبأبعادھما

ومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینعالقةھناككانإذامالتحدیدبیرسون؛ارتباطمعاملباستخدامالباحثةقامت
إحصائیةداللةذات(سالبة)عكسیةعالقةوجودإلى)10(جدولفيالنتائجوتشیرالمختلفة،بأبعادھمااالجتماعيالتفاعل
بأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبین)0.01(مستوىعند-)0.21(ارتباطبمعامل

وبعداألكادیمیةالمھاراتوبعداألقرانبینالعالقةبعدمنوكالالجسدیةاإلساءةبعدبینالعالقةماعداالمختلفة.
الكلیةالدرجةبینوالعالقةأبعاده.بجمیعاالجتماعيالتفاعلومھاراتالجنسیةاإلساءةبعدبینوالعالقةالتوكیدیة.

الذيالبدیلالفرضقبولیتمذلكعلىوبناءاألكادیمیة.المھاراتوبعداألقرانبینالعالقةبعدمنوكالاإلساءةلخبرات
بأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبینإحصائیةداللةذاتعالقةوجودعلىینص

المختلفة لدى عینة من المراھقات الموھوبات في المملكة العربیة السعودیة.

)136(ن=المختلفةبأبعادھمااالجتماعيالتفاعلومھاراتالطفولةفياإلساءةخبراتبیناالرتباطمعامالت)10(جدول

األبعاد
بُعد العالقة
بین األقران

بعد إدارة
الذات

بعد
المھارات
األكادیمیة

بعد
الطاعة

بعد
التوكیدیة

مھارات التفاعل
االجتماعي (الدرجة

الكلیة)
*0.130.04*0.340.02*0.110.02بعد اإلساءة الجسدیة

*0.00*0.01*0.00*0.05*0.01*0.03بعد اإلساءة النفسیة

0.960.480.270.110.870.49بعد اإلساءة الجنسیة

خبرات اإلساءة
(الدرجة الكلیة)

0.080.00*0.100.00*0.05*0.01*

*0.01داللةمستوىعندإحصائیادالة

.McCann،1990(افترضحیثالذات،صدمةنظریةضوءفيالنتیجةھذهتفسیریمكن &Pearlman(األحداثأن
فيصعوباتإلىتؤديإذالفرد،لدىالذاتیةالقدراتعلىسلبیاتؤثرأنیمكنالطفولةمرحلةخاللوخاصةالصادمة

(عبدبھماجاءمعمتسقةالنتیجةھذهتعتبروبذلكالشخصیة،والعالقاتبالھویةالشعورفيواضطرابالذاتتقدیر
اإلساءةخبراتتؤثرإذالحیاة.مدىتستمرقداألطفالعلىسلبیةآثاراالمختلفةبأشكالھااإلساءة"تترك)2003المعطي،

إلیھماتوصلتمعجزئیاالنتیجةھذهتتسقكمااالجتماعیة".والكفاءةاالتجاھاتوعلىبرمتھللطفلالوظیفياألداءعلى
فيالنفسیةباالضطراباتالطفولةمرحلةفياإلساءةخبراتارتباطإلىخلصتالتي)2006،(معمریةمنكالدراسة
خبراتبینإحصائیادالةموجبةارتباطیةعالقةوجودعنأسفرتالتي)2020(رفیدي،ودراسةالمبكر.الرشدمرحلة
إلىتوصلتوالتي)2017وآخرون،(الولیديدراسةوالجامعة.طلبةلدىاالجتماعيوالرھابالطفولةمرحلةفياإلساءة
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التشوهمقیاسعلىودرجاتھمالطفولةفيالنفسیةاإلساءةخبراتمقیاسعلىإحصائیادالةموجبةارتباطیةعالقةوجود
لدى طالب الجامعة.الوھمي للجسد

عینةلدىالمختلفةبأبعادھاالطفولةفياإلساءةخبراتمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد"الالرابع:الفرض
)،90=(نالمتوسطة{المرحلةالدراسیةللمرحلةوفقاالسعودیةالعربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقاتمن

فروقھناككانإذامالتحدید(ت)اختبارالباحثةاستخدمتالفرضنتیجةمنوللتحقق)}"46=(نالثانویةالمرحلة
المراھقاتمنعینةلدىالطفولةفياإلساءةخبراتأبعادمستوىفي0.05مستوىعندمستوىعندإحصائیةداللةذات

دالةفروقوجودعدمإلى)11(جدولفيالنتائجوتشیرالدراسیة.للمرحلةوفقاالسعودیةالعربیةالمملكةفيالموھوبات
جاءتحیثأبعادھابجمیعالطفولةفياإلساءةخبراتفيالدراسیةالمرحلةحسبالموھوباتالمراھقاتبینإحصائیا

داللةذاتفروقوجودعدمعلىینصالذيالصفريالفرضقبولیتمذلكعلىوبناء).0.05(منأكبرتداللةقیمة
العربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىالمختلفةبأبعادھاالطفولةفياإلساءةخبراتمستوىفيإحصائیة

السعودیة وفقا للمرحلة الدراسیة.

مرحلتيفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىاإلساءةخبراتأبعادمتوسطاتبینالفروقلداللة(ت)اختبارنتائج)11(جدول
)46(ن=والثانویة)90(ن=المتوسطة

المرحلةالبعد
الدراسیة

المتوسطالعدد
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوىقیمة (ت)
الداللة

حجم األثر

-0.14-9016.543.141.59المتوسطةبعد اإلساءة الجسدیة
4616.765.77الثانویة

-0.09-9015.436.101.68المتوسطةبعد اإلساءة النفسیة
4617.346.57الثانویة

-0.21-909.371.701.24المتوسطةبعد اإلساءة الجنسیة
469.862.91الثانویة

خبرات اإلساءة في
الطفولة

(الدرجة الكلیة)

-0.08-9040.359.951.73المتوسطة
4643.9714.10الثانویة

غیر دالة

عمریةمرحلةإلىوانتماءھماوالثانویةالمتوسطةمرحلتيفيالزمنيالعمرتقاربإلىالنتیجةھذهتفسیریعزىأنیمكن
واالنفعالیةوالمعرفیةالبیولوجیةالجوانبفيتغیرعملیةالمراھقةأن)1992(جوانة،تشیروكماالمراھقة،وھيواحدة

بیولوجیة،تغیراتبحدوثبدایتھافتتمیزالسواء،علىواجتماعیةبیولوجیةطبیعةذاتالبعضویعدھاواالجتماعیة،
یرافقھا تغیرات اجتماعیة ونفسیة، وتتمیز من الناحیة النفسیة بمجموعة من الخصائص.

لدىالمختلفةبأبعادھااالجتماعيالتفاعلمھاراتمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد"الالخامس:الفرض
)،90(ن=المتوسطةالمرحلةالدراسیة:للمرحلةوفقاالسعودیةالعربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینة

ذاتفروقھناككانإذامالتحدید(ت)اختبارالباحثةاستخدمتالفرضنتیجةمنوللتحقق)"46=(نالثانویةالمرحلة
المراھقاتمنعینةلدىاالجتماعيالتفاعلمھاراتأبعادمستوىفي0.05مستوىعندمستوىعندإحصائیةداللة

دالةفروقوجودعدمإلى)12(جدولفيالنتائجوتشیرالدراسیة.للمرحلةوفقاالسعودیةالعربیةالمملكةفيالموھوبات
جاءتحیثأبعادھابجمیعاالجتماعيالتفاعلمھاراتفيالدراسیةالمرحلةحسبالموھوباتالمراھقاتبینإحصائیا

22



داللةذاتفروقوجودعدمعلىینصالذيالصفريالفرضقبولیتمذلكعلىوبناء).0.05(منأكبرتداللةقیمة
العربیةالمملكةفيالموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىالمختلفةبأبعادھااالجتماعيالتفاعلمھاراتمستوىفيإحصائیة

السعودیة وفقا للمرحلة الدراسیة.

الموھوباتالمراھقاتمنعینةلدىاالجتماعيالتفاعلمھاراتأبعادمتوسطاتبینالفروقلداللة(ت)اختبارنتائج)12(جدول
)46(ن=والثانویة)90(ن=.المتوسطةمرحلتيفي

المرحلةالبعد
الدراسیة

المتوسطالعدد
الحسابي

االنحراف
المعیاري

مستوىقیمة (ت)
الداللة

حجم األثر

بعد العالقة بین
األقران

--9026.585.090.130.89المتوسطة
4626.455.60الثانویة

-0.34-9014.082.480.94المتوسطةبعد إدارة الذات
4614.502.18الثانویة

بعد المھارات
األكادیمیة

-9020.652.890.410.68المتوسطة
4620.452.08الثانویة

-9017.242.500.710.47المتوسطةبعد الطاعة
4616.932.18الثانویة

-9020.554.250.070.94المتوسطةبعد التوكیدیة
4620.504.37الثانویة

مھارات التفاعل
االجتماعي

(الدرجة الكلیة)

-90103.4015.520.120.89المتوسطة
46103.0414.70الثانویة

غیر دالة

داللةذاتفروقوجودعدمنتائجھاأظھرتالتي)2019وآخرون،(الماطريدراسةمعجزئیاالنتیجةھذهواتفقت
إحصائیة في درجة التفاعل االجتماعي لدى الطالب الموھوبین في المرحلة الثانویة تعزى لمتغیر الصف الدراسي.

توصیات الدراسة:

مستوىتحقیقسبیلفيللموھوبیناالجتماعیةالمھاراتلتنمیةالمتنوعةاإلرشادیةالبرامجبتوفیراالھتمامتكثیف-
أفضل من التكیف النفسي واالجتماعي.

تأثیرمنلھالماالموھوبینشخصیةعلىالوالدیةمعاملةلحسناإلیجابیةاآلثاربإبرازاألسريالوعيتعزیز-
كبیر على تنشئتھم ومدى اكتسابھم للمھارات النفسیة واالجتماعیة.

یتمكنواحتىتربویةمؤسسةكلرأسعلىنفسیینأخصائیینووضعالموھوبینالمراھقینبفئةاالھتمامیتمأن-
من مساعدتھم على مواجھة التحدیات التي یتعرضون لھا.

إعداد برامج عالجیة نفسیة ووقائیة لالھتمام بحاالت الموھوبین المتعرضین إلساءة المعاملة في الطفولة.-

:البحوث المقترحة

دیموغرافیةلمتغیراتتبعااالجتماعيالتفاعلومھاراتاإلساءةخبراتبینالعالقةتبحثمفصلةدراساتإجراء-
أخرى (العمر- المستوى التعلیمي واالقتصادي لألسرة).

-(المتوسطةمرحلةفيالذكورمنالموھوبینالمراھقینمنعینةعلىمماثلةدراسةبإجراءالبحثدائرةتوسیع-
الثانویة).
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إجراء دراسات مقارنة بین الطلبة الموھوبین والعادیین في مستوى خبرات اإلساءة ومھارات التفاعل االجتماعي.-
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