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 الوادي جنوب  جامعة
   العربية:اللغة الملخص ب

بين بعض األمهات  الفروق لقاء الضوء على إلى إتهدف الدراسة الحالية  الدراسة:هدف  
بالذات  الوعي االنفعالي  الوجداني لدى األمهات وبعض   ؛في درجة  الذكاء  أبعاد  كأحد 

 . المتغيرات الديموغرافية
و  الوصفي    الدراسة:جراءات  إمنهج  المنهج  استخدام  عينة و   االرتباطي،تم    تكونت 

طبق عليهم مقياس   (38-21بين )  عمارهن ماأ تتراوح    األمهات،( من  30الدراسة من )
 عداد الباحثة. إ قياس الوعي االنفعالي بالذات من الدراسة م

وجود فروق جوهرية بين األمهات في درجة الوعي  كشفت الدراسة عن    الدراسة:نتائج  
بالذات لدى األمهات   االنفعاليا لمتغير العمر، حيث يرتفع الوعي  بالذات تبع    االنفعالي
ا للمستوى  عمر ا،األكبر    التعليمي. في حين أنه ال توجد فروق فردية بين األمهات تبع 
 النشاط  اضطراب ،  الوجداني  الذكاء   ،بالذات   االنفعالي  الوعي   :المفتاحية  الكلمات
 .االنتباه وقصور الزائد  الحركي
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    :التعريف بالدراسة

طفددا  أف عددن الفددروق بددين عدددد مددن األمهددات الكشددتهدددف الدراسددة الحاليددة إلددى 
ذوي اضطراب فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباه في درجة الوعي االنفعالي بالذات 

وذلد  مدن لدت  تطبيدق مقيداس  ،ا لمتغيدري العمدر والمسدتوى التعليمديلدى األمهدات تبعد  
 الباحثة.عداد إ النفعالي بالذات لدى األمهات من الوعي ا

هو فرع حدديث فدي  ات هو أحد أبعاد الذكاء الوجداني، بالذ  االنفعاليإن الوعي 
ألن غالبيدة  ؛فسدية ايياابيدة بددال  مدن السدلبيةعلم النفس يركدز علدى دراسدة المتغيدرات الن

وانخفددا   ،، واالكتئدداب الاوانددغ غيدر ايياابيددة مثدد  القلددقالبحدو  النفسددية  تركددز علددى 
فددي حددين أن البحددو   ،تقدددير الددذات لدددى أمهددات األطفددا  ذوي اضددطراب النشدداط الزائددد 

النفسية التي تناولت الاوانغ ايياابية في الشخصية اينسانية لألم والتي من شدأنها أن 
ض حددددال االضددطراب مثددد  الدددوعي الدددذاتي، وتقدددير الدددذات، وفعاليدددة الدددذات تسددهم فدددي لفددد

م يحددم موضدددوع العوامدد  ايياابيدددة فددي الشخصدددية اينسددانية لدددألم مثدد  الدددوعي ، فلدددقليلددة
من الباحثين في علم  الذاتي وفعالية الذات ودورها في لفض النشاط الزائد باهتمام كاف  

     (. Seligman,2003النفس )

أن الوعي االنفعالي    (  Bar-on et al.2007أون وآلرون )  –وقد أكد بار  
ا معرفية وتطبيقية لتهتمام بالصحة النفسية ألبنائهم .   بالذات يعطي الوالدين أسس 
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 األساسية: التعريفات الجرائية والنظرية للمفاهيم 

    :الوعي االنفعالي بالذات أوال:

 النظرية:( التعريفات 1

 emotionalي االنفعددددددددددداليشدددددددددددير االسدددددددددددتخدام النفسدددددددددددي لمصدددددددددددطل  الدددددددددددوعي 
awareness   ا في التأم  أن األشدخا  الدذين   إلى التتفات األفراد عن بعضهم بعض 

 االنفعدددالي.الدددوعي  وعلدددى أنهدددم مرتفعددد وذواتهدددم يصدددفون يفكدددرون عدددادال حدددو  انفعددداالتهم 
 emotional-reflection. (Kazdin,Alan E.,2000,p209.)الذاتي 

بالدذات علدى أنده القددرال علدى  االنفعداليالدوعي    2012ويعرف دانيي  جولمدان    
 االنفعاليكما يذكر أن استدعاء حالة الوعي  ،وانفعاالتنا( )أفكارنامراقبة عالمنا الداللي  

وتسدداعدنا علددى ر يددة  ،بالددذات هددي تدددرب انتباهنددا علددى متحيددة مددا هددو غيددر متحددم
 Golman, Danielهددا )ئ مددن االناددراف وراأفكارنددا كمددا تيهددر والتفكيددر فيهددا بدددال  

2012.) 

قددرال ومهدارال الفدرد  بأنه:بالذات  االنفعاليومما سبق نخلص إلى تعريف الوعي  
األمر الذي من شدأنه أن  ؛ريقة تفاعله مع اآللرينفي معرفة والتركيز على انفعاالته وط

 يؤثر وبغير من استااباته تااه المواقف نتياة لذل  االستبصار باالنفعاالت.

 التعريف الجرائي:   (2

هددددو اسددددتاابة األم علددددى المقيدددداس المصددددمم للددددوعي  االنفعدددداليالددددوعي بالددددذات 
بالدذات مرتفعدة  انفعداليبحيث تشير الدرجة المرتفعدة عليده علدى وعدي   ،بالذات   االنفعالي
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بالددذات  انفعدداليفتشددير الدرجددة المنخفضددة علددى المقيدداس علددى وعددي  صددحي ،والعكددس 
 منخفض.

 :ا: اضطراب فرط الحركة المصحوب بنقص االنتباهثاني  

 :التعريف النظري ( 1

 1952عددام  DSMتدم تعريددف االضدطراب فددي الدددلي  التشخيصدي ايحصددائي  
 Minimal Brain Damage(MBD)علددى أندده مصددطل  العطددغ الدددماغي البسددي  

وتطور المفهوم إلى استاابة الحركة المفرطة لددى  الحركة،على األطفا  ذوي زملة فرط 
 Hyperkinetic reaction of children or adolescenceاألطفدا  أو المدراهقين 

 (.19، 2006الدسوقي ،)مادي  

وفددي الطبعددة الخامسددة مددن الدددلي  التشخيصددي ايحصددائي لتضددطرابات النفسددية 
طفولدة إلدى مرحلدة المراهقدة والعقلية أكدت على إمكانية استمرار االضطراب من مرحلة ال

لددددددلي  ، حيدددددث تدددددم ايشدددددارال فدددددي هدددددذه الطبعدددددة إلدددددى أن الطبعدددددات السدددددابقة مدددددن اوالرشدددددد 
كلينيكيدددين هاديدددات ومعدددايير لتحديدددد االضدددطراب فدددي التشخيصدددي ايحصدددائي تعطدددي لإ

 اة علددى ضددرورال تشددخيص االضددطراب أيضدد  بينمددا تؤكددد الطبعددة الخامسدد ،مرحلددة الطفولددة
للتأكد من أن ذوي االضطراب فرط الحركة المصحوب بدنقص االنتبداه  ؛في مرحلة الرشد 

 American Psychiatric احتدداجوا إليدده يحيددون باالهتمددام الكددافي بهددم وقتمددا 
Association,2013).) 

  :وهذا االضطراب يشك  زملة أعرا  تعبر عن نفسها من لت 

 العاز عن تركيز االنتباه ومواصلته وتنييمه. •
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 االندفاعية.العاز عن كف االستاابات  •

مصدددحوب بندددوع مدددن النشددداط الزائدددد الدددذي يتصدددف بالعفويدددة والعشدددوائية واالفتقدددار  •
 والتنييم.للهدف  

 ينطوي على لصائص سلوكية حقيقية تشم  المااالت النوعية الثتثة التالية: •

 Attention Spanسعة االنتباه  -أ

 Impulsivityأي االندفاعية  ؛ضعف الضب  أو التحكم -ب 

 ،2006 الزيددات،)فتحددي مصددطفى  Hyper activityايفددراط فددي النشدداط  -جددد 
  4.) 

الدراسة الحالية أعرا  النشاط الحركي الواردال في ك   الباحثة فيف تتبنى  و وس
مددددن الدددددلي  التشخيصددددي وايحصددددائي الرابددددع لتضددددطرابات النفسددددية والعقليددددة والمراجعددددة 

كتعريدف نيدري الضدطراب النشداط  ،العاشرال للتصنيف الدولي لألمرا  النفسية والعقليدة
 الزائد.

   :الجرائيالتعريف ( 2

لبندددددود االسدددددتمارات الخاصدددددة بتقريدددددر الوالددددددين والمعلمدددددين هدددددو اسدددددتيفاء الطفددددد  
إلددى  –بعددد تحليدد  البنددود الكيىيددة إلددى كميددة  –والمتحيددة بحيددث تمثدد  الدرجددة المرتفعددة 
 ارتفاع نسبة النشاط الزائد والعكس صحي .
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 :األطر النظرية لمفاهيم الدراسة

  :مفهوم الوعي االنفعالي بالذات :أوال  

 :بالذات االنفعاليالنظريات والنماذج المفسرة للوعي 

 :بالذات في نماذج الذكاء الوجداني االنفعاليالوعي  

 :  Mental Abilityنموذج القدرة العقلية  -أ

 : Mayer & Salovey 1997ماير وسالوفي ( 1)
قدم "ماير وسالوفي" أو  مفهوم للذكاء الوجداني كبحث تطبيقي في هذا الماا   

الفرد   وبذل ،  البحثي تمن   قدرال  بوصفه  الوجداني  الذكاء  إلى  النموذج  هذا  ينير 
مهمة وتفسيرها،   ،معلومات  بها،  الوعي  في  بينهم  فيما  األفراد  وتوليدها،   ويتفاوت 

وقد اقترح   ،ال مع مواقف الحياال المختلفةاءوتوظيفها، وضبطها من أج  توافق أكثر كف
الخبري  الماا   هما:  ماالين  من  يتكون  الوجداني  الذكاء  بأن  النموذج  هذا  أصحاب 

experimental area ويتعلق بالقدرال على ايدراك، أو ر ية االنفعاالت بدون فهمها ،
االنفعاالت دون ر ية مشاعر  بالضرورال، أما الماا  االستراتياي، ويتعلق بفهم، وإدارال  

 (. Mayer &salovey ,1997الغير بشك  جيد )
وقد قام ك  من ماير وسالوفي بتحديد أربعة مكونات أساسية يتضمنها نموذج 

 القدرال العقلية للذكاء الوجداني وهي: 
 Perceiving Emotionalإدراك الوجدان  -أ

وايدراك   التعرف  بها  وإدراك   االنفعالي،ويقصد  التعرف  القدرال  هذه  وتشم  
المشاعر وانفعاالت الذات، وانفعاالت اآللرين، والتعبير الصادق لتنفعاالت من لت  
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عنها،   والتعبير  وتقديرها  وتحديدها  والمزيفة،  والصادقة  اللغوي،  وغير  اللغوي  التعبير 
 الفرعية التالية:وينبثق عن هذه القدرال القدرات 

 (Mayer, Salovey & Caruse, 2000 .) 
 : الذكاء الوجداني في Golman (1995( النموذج المختلط لجولمان )2)

الذكاء     من  مرتفعة  بدرجات  يتميزون  الذين  األشخا   أن  جولمان  أوض  
انفعاالت   فهم  على  قدرال  أكثر  هم  هذه   اآللرين، الوجداني  يفتقدون  الذين  األفراد  أما 

( واالكتئاب  القلق  مث   النفسية  باألمرا   لإصابة  عرضة  أكثر    جولمان، القدرات 
والذي يكون   ،بالذات   االنفعالي(. وفيما يلي نعر  مكون الوعي  67،  2000  دانيي ،

 النموذج:أحد مكونات 
 : Self-Awarenessالوعي بالذات 
وهو أساس الثقة    للفرد،بالذات هو االنتباه الدائم للحاالت الداللية    ييعد الوع

ة التي يراقغ حيث يتمث  في الكيىي   الوجداني،بالنفس وحار الزاوية في مفهوم الذكاء  
  لذاته. )لالدكما يتضمن ثقة الفرد في نفسه ودقة تقديره    وانفعاالته، بها الفرد مشاعره  

 (. 434 ، 2007 الناار،عبد الرازق 
حيث أنه نموذج    الوجداني،وسوف تتبنى الدراسة الراهنة نموذج جولمان للذكاء  

الذكاء   مكونات  لكافة  بالذات  أكما    الوجداني،شام   الوعي  يوض   مح    –نه  وهو 
الدراسة   الوجداني  -اهتمام  للذكاء  أساسية  للذكاء   ،كمهارال  المعرفي  الاانغ  يمث   وأنه 
 الوجداني.بنى عليه ك  المهارات األلرى للذكاء الوجداني الذي ت  

 : Bar –Onأون  –نموذج بار  (3)
بار    الذي   –قام  الشخصية  بخصائص  المتعلق  النفسي  األدب  بمراجعة  أون 

البعض اآللر ا من  نااح  أكثر  األفراد  ياع  بعض  الذي  السبغ  ا   ،يفسر  نموذج  وقدم 
المختل    بالنموذج  عرف  الوجداني  عقلية    Mixed Modelللذكاء  قدرات  يضم  إذ 
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الذاتي   عن  الوجداني، كالوعي  منفصلة  تعد  شخصية  العقلية    ولصائص  القدرات 
( مهارال وكفاءال 15الذكاء الوجداني يتكون من )   حيث عد    الشخصية، كاالستقتلية في  

في   مكونات  لمسة  على  واالموزعة  واالجتماعية  الشخصية  تتعلق الاوانغ  نفعالية 
 (.127   ،2011، العلوان،)أحمد  األفراد.بنااح 

 ADHDاضطراب فرط الحركة وقصور االنتباه 
( DSMIII)أشددار الدددلي  التشخيصددي وايحصددائي الثالددث لتضددطرابات العقليددة 

أن سلوك النشداط الزائدد اضدطراب  م1980الصادر عن جمعية الطغ النفسي األمريكية 
السديد، وبددر، فائقدة، له زملة أعرا  سلوكية تميزه عن بداق السدلوكيات األلدرى )أحمدد، 

والهدي وبيلهدام  (،Porrino, 1988, 681وقدد أوضدحت دراسدة لبوريندو ) ،(2004،36
(Lahey & Pelham K, 1988,330 إلددى أن ضددعف االنتبدداه وزيددادال النشدداط )

حيددث اسددتقر  منفصددلين،وليسددا نمطددين الضددطرابين  واحددد،الحركددي عرضددان الضددطراب 
ة تيهر لوكية على وجود ثتثة أعرا  رئيسرأي المختصين في ماا  االضطرابات الس

 .(APA,1994, 4ا / أو منفردال )ا جزئي  ا أو تتزم  ا كلي  إما بشك  متتزم تتزم  

سددددوف نتندددداو  ايطددددار النيددددري لمفهددددوم اضددددطراب فددددرط الحركددددة  هددددذا،وعلددددى  
 كاآلتي:المصحوب بنقص االنتباه بتقسيمه 

تشخيص األنماط الفرعية وأبعاد اضطراب النشاط الحركي الزائد المرتب  بقصور   -1
 االنتباه.

 أسباب اضطراب النشاط الحركي الزائد. -2
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اضطراب  (  1) الفرعية  األنماط  بقصور تشخيص  المرتبط  الزائد  الحركي  النشاط 
   :االنتباه

األداال التشخيصدددية األكثدددر حداثدددة لتشدددخيص اضدددطراب النشددداط الحركدددي الزائدددد 
المددددرتب  بقصددددور االنتبدددداه هددددي بنددددود هددددذا االضددددطراب الددددواردال فددددي الدددددلي  التشخيصددددي 

 وتقتدرح هدذه األداال وجدود  DSM-IV –الصدورال الرابعدة    –وايحصائي لألمرا  النفسدية  
 الضطراب قصور االنتباه والمصحوب بالنشاط الحركي الزائد وهي  ؛أنماط فرعية ةثتث

ــا -أ ــي الـ ــنمط الفرعـ ــا الـ ــوده الـ ــاهي يسـ ــة  انتبـ  Predominatelyانتباهيـ
Inattentive 

هددددو نمدددد  فرعددددي يسدددديطر علددددى األفددددراد المصددددابين بهددددذا االضددددطراب أعددددرا  و 
 االندفاعية. –وال يسيطر عليهم أعرا  النشاط الحركي الزائد  ،التانتباهية

وفددددي ضددددوء المحدددد  التشخيصددددي الضددددطراب النشدددداط الحركددددي الزائددددد المددددرتب  
الددنم  الفرعددي التنتبدداهي  ون ييهددر األفددراد ذو أياددغ  DSM-IVبقصددور االنتبدداه فددي 

تركيدز االنتبداه فدي المهدام  )صدعوبةست أو أكثدر مدن ماموعدة أعدرا  لتانتباهيدة منهدا 
الد  وصعوبة متابعدة التعليمدات ...  مباشرال،واينصات عن التحد  معه    اللعغ،وأنشطة  

 (.153،   2011 زيادال،لالد السيد محمد  )

 النمط الفرعي الحركي / االندفاعي    -ب
 DSM-IVوضدددددع الددددددلي  التشخيصدددددي وايحصدددددائي لألمدددددرا  العقليدددددة الرابدددددع 

 –والتي ياغ أن يستمر على األق  ستة أشهر عندد الفدرد علدى األقد    ،األعرا  التالية
 هما:إلى قسمين  وهي تنقسم –وهي التي نتناولها بالدراسة الراهنة 
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  :أوال : أعراض حركية

مددددن  اويمكددددن أن نددددذكر عدددددد   لتضددددطراب، اوهددددذا العددددر  هددددو األكثددددر وضددددوح  
األعددددرا  السددددلوكية التددددي تسدددداعد علددددى تشددددخيص الطفدددد  الددددذي لديدددده هددددذا النددددوع مددددن 

 منها:  ؛االضطرابات 

 الدراسي.ما يحرك يديه ورجليه في مقعده  اغالب   -

مدا يتدرك مقعدده فدي الفصد  أو المواقدف األلدرى التدي يتوقدع فيهدا الالدوس   اغالب   -
  .في مكانه 

  :أعراض االندفاعية :ثاني ا

حيدث يسدتايغ  واألقدوا ،االندفاعية هدي التهدور والعشدوائية فدي إصددار األفعدا  
ا مدا وغالبد   السدؤا ،ا مدا يقددم ايجابدة قبد  كمدا أنده غالبد   ذهنده،الفرد ألو  فكرال تطرأ على  
لالدد السديد  زيدادال،ا مدا يميد  إلدى مقاطعدة اآللدرين )وغالب    ،ياد صعوبة في انتيار دوره

 (.2011 محمد،

  :تساؤالت الدراسة

هدددد  توجددددد فددددروق جوهريددددة بددددين أمهددددات أطفددددا  ذوي اضددددطراب فددددرط الحركددددة 
كأحددددد أبعددداد الددددذكاء –االنفعدددالي بالدددذات المصدددحوب بدددنقص االنتبدددداه فدددي درجدددة الددددوعي 

 العمر؟ا لمتغير تبع   –الوجداني 

هدددد  توجددددد فددددروق جوهريددددة بددددين أمهددددات أطفددددا  ذوي اضددددطراب فددددرط الحركددددة 
كأحدددد أبعددداد الدددذكاء  –المصدددحوب بدددنقص االنتبددداه فدددي درجدددة الدددوعي االنفعدددالي بالدددذات 

 التعليمي؟ا لمتغير المستوى تبع   –الوجداني 
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 :الدراسات السابقة

نشدددير فيمدددا يلدددي إلدددى بعدددض الدراسدددات التدددي دارت حدددو  العتقدددة بدددين الدددوعي  
   .بالذات والمستوى التعليمي لألم االنفعالي

التي أجريت على    (O Connor Edward , 2000للصت دراسة ك  من )
النشاط    48) ذوي  األطفا   أمهات  لألمهات   إلى  الزائد(،من  التعليمي  المستوى  أن 

 االنفعالي الوعي  ؛المشاركات له تأثير كبير على ممارستهن لمهارات الحغ الوالدي منها
التي   العلمية  المستويات  حيث  من  األعلى  األمهات  اتااه  في  أطفالهن  مع  بالذات 

 عليها. حصلن  
( اكافيتسيوس  دراسة  فقد  Kafetsios,2004أما  عن    الكشف  إلى  هدفت ( 

قد  االعتقة  الذكاء  ممثلة  رات  والتسهي  في  نفعالي  العواطف  وفهم  المشاعر  )إدراك 
( بالغ 239اشتملت العينة على )  والانس،بالعمر    الحياال(وتنييم العواطف عبر مسار  

ست   إلى  )تسع عشرال  بين  وسالوفي   سنة،  وستين(أعمارهم  ماير  مقياس  عليهم  ط بق 
القدرات باستثناء وأظهر   االنفعالي،وكروسو للذكاء   النتائج ارتباط آمن وإياابي لك   ت 

تائج فروق ا بين قدرات كما أظهرت الن  ،وارتباط سلبي مع فهم العواطف  المشاعر،إدراك  
وتبّين تفوق كبار السن في قدرات )التسهي  والانس،  نفعالي وجماعات العمر  الذكاء اال

 العاطفة.وتفوق اينا  على الذكور في ماا  إدراك  العواطف(والفهم العاطفي وتنييم 
وسكير   هارود  دراسة  والتي  Harrod & Scheer, 2005)وعن  هدفت ( 

الذكاء    الكشف بين  العتقة  الخصائص    االنفعاليعن  وبعض    الديموغرافية،للمراهقين 
) وكانت   من200العينة  أعمارهم  شاب  سنة  (  عشرال(  تسع  إلى  عشرال  حيث   ،)ست 

بالمتغيرات الديموغرافية لألفراد مث  )العمر والانس ودل    االنفعالي قورنت نسبة الذكاء  
ومكان   لآلباء  التعليم  ومستوى  أن   ،ايقامة(األسرال  إلى  البحث  نتائج  أشارت  حيث 
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كما لم تاد   األسرال،باينا  وتعليم اآلباء ودل     مرتب  إياابي   االنفعاليمستوى الذكاء  
 ومكان السكن والعمر. االنفعاليهذه الدراسة عتقة بين الذكاء 

يمكدن إجمدا  التعليدق علدى الدراسدات السدابقة   :للدراسـات السـابقة  تعقيب ورؤية نقديـة
 :في ضوء المحاور التالية

بتحلي  الدراسدات السدابقة نخلدص إلدى ماموعدة قضدايا مدن  :المستخلصةأوال : القضايا 
 أهمها:

فهي دراسة   ،مع تقدم العمر  االنفعاليالدراسات التي بينت وجود فروق في الذكاء  (  1
 ,VanRoy)ودراسة فانروي والونسو وفيسوسفارين  (Kafetsios, 2004) كافيتسوس

Alonso &Viswesvarean, 2005)  بينت عدم وجود فروق في ما الدراسات التي  أ
وسكير  ،العمر هارود  دراسة   الاندي  ودراسة  (Harrod&Scheer,2005 )فهي 

(2006 .) 
 Harrod & Scheerوسكيرهارود    أما متغير مستوى تعليم الوالدين فإن دراسة(  2

المتغير(2005, هذا  تناولت  التي  الدراسات  الذكاء    ،( من  أن نسبة   االنفعاليوبينت 
(EIQ)   ا بتعليم الوالدين )األب وأالم(.ترتب  إياابي 

كما نستخلص من نتائج الدراسات السابقة أن هناك رابط ا قوي ا بين ذكاء األم في (  3
لديها بشك  لا  بالتيار أنسغ السب    االنفعاليمعاملة الطف  بشك  عام والوعي  
ة بالنفس وتنخفض حتى يشعر الطف  باألمان والثق   ،في التنشئة االجتماعية الصحيحة

 . لديه النشاط الزائد 
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 فرض الدراسة:

الحركة  فرط  اضطراب  ذوي  األطفا   أمهات  بين  جوهرية  فروق  توجد 
   .ا لمتغير العمرالمصحوب بنقص االنتباه تبع  

الحركة  فرط  اضطراب  ذوي  األطفا   أمهات  بين  جوهرية  فروق  توجد 
 .المستوى التعليمي ا لمتغير المصحوب بنقص االنتباه تبع  

 :اتهاوإجراءمنهج الدراسة 

  :منهج الدراسة أوال :

حيددث أن متغيددرات  المقددارن،اعتمدددت الدراسددة علددى المددنهج الوصددفي االرتبدداطي 
وهدفددده الوقدددوف علدددى العوامددد   العمددددي،الدراسدددة اعتمددددت علدددى الوصدددف ولددديس التددددل  

، عبدد )القرشدي األو والتحقدق مدن صدحة الفدر   األطفدا ، الزائد لدىالمرتبطة بالنشاط  
واقتصددددر دور الباحثددددة علددددى تصددددنيف المتغيددددرات وتفسددددير  (253   ،2001الفتدددداح، 
كمدددا قامدددت  فيهدددا،ولكدددن دون التددددل  فدددي تقدددديم المتغيدددرات أو التعددددي   بينهدددا،العتقدددات 

ا ونعر  مكوندات هدذا المدنهج تباعد   ،حام الفروق بين ماموعتي الدراسة الباحثة بتقدير
 القادمة.في السطور 

 : إجراءات الدراسة:اثاني  

 يلي:جراءات فيما ياتتمث  هذه  

االنفعددددددالي بالددددددذات  المعنيددددددة بددددددالوعياالطددددددتع علددددددى الدراسددددددات والنيريددددددات  -1
وذلدددد  للوقددددوف علددددى سددددب  التيددددار العينددددات  الزائددددد؛واضددددطراب النشدددداط الحركددددي 
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ساسددية واسددتخت  المكونددات األ جرائيددة،ايالمفدداهيم  الفددرو ، وصددياغةوتحديددد 
 للمقياس.

  .المرتبطة بالوعي االنفعالي بالذات  على المقاييساالطتع  -2
مقيدددداس الددددوعي االنفعددددالي بالددددذات لدددددى  فدددديبندددداء أدوات الدراسددددة والمتمثلددددة  -3

 صتحيته.األمهات والتحقق من 
 .االستطتعيةتسفر عنه الدراسة  ضوء ما في العينةتحديد  -4
سدددحغ العيندددة مدددن عددددد مدددن مراكدددز التددددل  وتعددددي  السدددلوك والمددددارس بقندددا  -5

 والقاهرال.
عرا  النشاط الحركي الزائد لدى األطفا  علدى أ تقدير   وتطبيق مقياسعداد  إ   -6

والددددذي يخددددتص  ،ايضدددد  أصددددمم مددددن قبدددد  الباحثددددة األمهددددات واآلبدددداء والمعلمددددين الم  
/ االندفاعيدة( علددى  )فدرط النشداط ADHDبدأعرا  الدنم  الفرعدي مدن اضددطراب 

  .ومن ثم تحلي  النتائج الدراسة،عينه 
 الدراسة.تشخيص اضطراب النشاط الزائد لدى األطفا  لتصب  عينة  -7
 الدراسة.المعالاة ايحصائية الكمية والمعالاة الكيىية لفرو   -8
 وتفسيرها.مناقشة النتائج  -9
 مستقبلية.صياغة التوصيات وطرح أفكار لبحو   -10

 :اختيارها: خصائص العينة ومنطق اثالث  

 يلي:تتضمن عينة الدراسة عينة وصىية نشير لها فيما  

 سنة،(  40-20تتراوح أعمارهم ما بين )  أم(،  30وتتضمن )عينة األمهات ن=
بين   التعليمي  مستواهن  المتوس     -)عا  ويتراوح  بهدف   ؛متوس (  –فوق  وذل  
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عن   بينالكشف  الوعي    الفروق  تبع    االنفعاليدرجات  العمر لألمهات  لمتغيري  ا 
 والمستوى التعليمي.

 العينة:مبررات انتقاء 

 .الخصائص السابقة لألسباب التاليةتم انتقاء العينة الوصىية السيكومترية ب -أ 

تضمنت العينة مستويات تعليميدة واجتماعيدة مختلفدة، وأعمدار مرتفعدة ومنخفضدة   –ب  
لدددم تتفدددق علدددى نتيادددة  والتدددي السدددابقة،فدددي محاولدددة لحسدددم الادددد  بدددين نتدددائج الدراسدددات 

 واحدال.

 الدراسة: رابع ا: أدوات 

 اعتمدت هذه الدراسة على األدوات التالية:

 يلي: مقاييس حساب التجانس وتتمثل فيما ( 1

 (والتعليم.. ال والسن  )النوعاستمارال البيانات الشخصية  -أ
بيني  الذكاء،مقياس    -ب  المختصرال(   ةاستانفورد  )البطارية  الخامسة  الصورال 

 .85حيث ال تقب  نسبة ذكاء أق  من المتوس   ،لألمهات 

التاري     -جد من  إ  الطبي مراجعة  العينة  للو  لضمان  وجد  وذل    األمرا ،ن 
 تشخيصية. لها التبارات  ولم يار ،للحاالت التي سحبت من المدارس
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 في:وتتمثل  التشخيصية،المقاييس  (2

 األمهات:بالذات لدى  االنفعاليمقياس الوعي ( 1) 

  التي وكذل  بعض المقاييس    ،على بعض الدراسات السابقة  االطتعفي ضوء  
الوع )بار    يوف  ،ليااالنفع  يتناولت  من  ك    مقياس  مكونات  تحلي    ،أون(  -ضوء 

السيد عبده، وفاروق 2004)عبد المنعم الدردير   ومقياس ( ، ومقياس ) عبد الهادي 
عثمان   نيريات   (2002السيد  وتحلي   الوجداني  للذكاء  المل  سعود  ومقياس جامعة 

من   ،)Buss 1980،  (Lewis, 2003ك     )Duval & Wicklund 1972  تم  )
( 61)   بالذات، وقد تمت صياغة  االنفعالياستخت  الصورال األولية لمكونات الوعي  

ا في ضوء التعريف ايجرائي لمتغير الوعي   موزعة على  بالذات لألمهات    االنفعاليبند 
 : هيستة مكونات  

  ، ويشير إلى قدرال األم على قراءال مشاعرها الخاصة  المعرفة:  األول:المكون    -1
-14 -11 -10-9 -4عبارال تحم  أرقام ) العشر  ويشتم  هذا المكون على ثت  

17-19-20-21-23-42-45-54  .) 
التعريفالمكون    -2 قدرال األم على تمييز مشاعرها   ويشير إلى  والتمييز:  الثاني: 

المختلفة   ابنها  انفعاالت  بين  والتمييز  وإدراك  الخاصة  المختلفة   ،كذل وانفعاالتها 
 (. 29-26  -16 -8-3 -1عبارات تحم  أرقام ) ويشتم  هذا المكون على ست 

  قدرال األم التواص  مع انفعاالتها المختلفة   ويشير إلى  التواصل:  الثالث:المكون    -3
-13  -12  -7-6  -5عبارال تحم  أرقام )  الويشتم  هذا المكون على إحدى عشر 

15-  18- 27-30-31-33 .) 
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قدرال األم على تحلي  انفعاالتها والقدرال   ويشير إلى اتخاذ القرار:  الرابع:المكون    -4
  االت، ويشتم  هذا المكون على لمسعلى اتخاذ القرار المناسغ بشأن تل  االنفع

 (. 53  -52-24  -22  -2م ) عبارات تحم  أرقا
ويشير    والعامة:التقييم الدقيق لانفعاالت الذاتية الخاصة    الخامس:المكون    -5
تااه    إلى فيما يصدر عنها من سلوك وانفعاالت  لنقاط الضعف والقوال  إدراك األم 

واآللرين تسع  ،االبن  على  المكون  هذا  )  ال عشر   ويشتم   أرقام  تحم     -28عبارال 
32-37-38-40-41-46-47-48-49-50-51-55-56-57-58-59-
60-61 .) 

قدرال األم على التعبير عن    ويشير إلى  االنفعالية:الدارة    السادس:المكون    -6
قدرتها على القيام بعملية التنييم الذاتي     وكذل  ،إياابيةانفعاالتها السلبية بطريقة  

ا تااه  ويلعواطفها  سبعبنها،  على  المكون  هذا  )  شتم   أرقام  تحم    -25عبارات 
34-35- 36- 39-43-44  .) 

  (Likert)التقدير وفق ا لطريقة ليكرت    لماسيويستااب لك  فقرال حسغ تدرج  
الدرجات ال تنطبق   تقدير  تنطبق    "  على االطتق"    ىعل بحيث يكون  )درجة واحدال(، 

  )أربعا  كثير    ىدرجات(، تنطبق عل   )ثت  ا  أحيان    ى)درجتين(، تنطبق عل  "  قليت"    ىعل
عل تنطبق  الموجبة  )لمسا  تمام    ىدرجات(،  للعبارات  بالنسبة  وهذا  أما   ، درجات(، 

بالنسبة للعبارات السالبة فتألذ عكس هذا االتااه، وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس  
 صحي .لدى األم والعكس بالذات مرتفعة  انفعاليإلى درجة وعي 

 بالذات لدى األمهات: االنفعاليالخصائص السيكومترية لمقياس الوعي 

 اآلتية:تم حساب ثبات المقياس بالطرائق ثبات المقياس:  -أ
 التالي:ويوضحها الادو   النصفية:معامل ألفا لكرونباخ والتجزئة   -1
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بالذات لدى األمهات ومكوناته   االنفعاليمعامات ثبات مقياس الوعي  (8جدول )
 بطريقتي ألفا لكرونباخ والتجزئة النصفية 

التازئة النصىية   معام  الثبات  المكونات والمقياس الكلي  
 بعد التصحي  

 816,0 . ,798 المعرفة 
 824,0 . ,883 التعريف والتمييز 

 860,0 . ,842 التواص 
 852,0 . ,817 القرار اتخاذ 

التقييم الدقيق لتنفعاالت الذاتية  
 831,0 . ,766 الخاصة والعامة

 818,0 . ,878 االنفعالية ايدارال 
 872,0 . ,925 المقياس الكلي 

( أن جميع معامتت الثبات للمكونات أو مقياس الوعي  8ويتض  من جدو  )
 بالذات لدى األمهات الكلي جيدال. االنفعالي

 تم حساب صدق المقياس الحالي بالطرائق اآلتية:  صدق المقياس: -ب
وهما الصدق الذاتي وهو من لت  حساب الازر  ؛ تم حساب الصدق بطريقتين

ألفا  ثبات  لمعام   كالتالي    ،كرونباخ  التربيعي  والتعريف0.819  المعرفةوكانت   ، 
و 0.856والتمييز  القرار،  0.830  التواص ،  التقييم0.875  اتخاذ   لتنفعاالت   الدقيق  ، 
ا  0.904والعامة   الخاصة  الذاتية للصدق، بينما الطريقة األلرى هي    مما يعد مؤشر ا جيد 

إلى   المحكمين  صدق  بالتبار  الخاصة  نتائج  للصت  المحكمين:  الصدق  أن طريقة 
البنود حصلت عل اتفاق    ىجميع  البنود   %100نسبة  ، 35،  27،22،  16،  9)  ماعدا 

المحكمين؛ لذا لم يتم حذف من    %80نسبة اتفاق    ى( حصلوا عل58،  53،  45،  37
في الدراسة الراهنة    هذه الخطوال عن تعدي  بعض األلفاظ والعبارات وقد أسفرت    ،أي بند 

 . بدرجة جيدال من الصدق
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  الحصائية:األساليب 
بين   الفروق  لداللة  )ت(  التبار  استخدام    شيىيه، والتبار    الماموعات،تم 

 .  والتبار تحلي  التباين أحادي االتااه
 : نتائج الدراسة ومناقشتها

الدراسة   (1) فرض  في  ونصه    األول: نتائج  األمهات  بين  جوهرية  فروق  "وجود 
ا لمتغيري  تبع    –عاد الذكاء الوجداني  أبكأحد    –درجة الوعي االنفعالي بالذات  

وللتحقق من صحة هذا الفر  تم استخدام تحلي     ؛العمر والمستوى التعليمي
 للعمر.األحادي ( لتحلي  التباين 15التباين األحادي ويعر  الادو  رقم )

 قيمة )ت( لنتائج تحليل التباين األحادي للعمر :(15جدول )

مصدر  المتغير
 التباين 

درجة  
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 الداللة  قيمة ف  المربعات 

ي 
وع

ال
الي

نفع
اال

 
ات 

مه
لأل

 
بين 

 0.001 10.573 3158.079 6316.158 2 المجموعات

داخل 
   298.686 8064.509 27 المجموعات

    415744.000 30 المجموع

  االنفعاليتوجد فروق في درجة الوعي    أنه( ناد  15وبالنير في الادو  رقم )
األمهات ذوي   -(  3) األكبر  األمهات ذوي العمر    -  حسغ متوسطات المستوى العمري 

ولمعرفة اتااه هذه الفروق   -  (1)األصغر  األمهات ذوي العمر    -  (2العمر المتوس  )
 . (16الماموعات تم استخدام التبار شيىيه كما هو مبين بالادو  ) أيإلى 



 2022 يناير( األول)الجزء  54 العدد                         بقنا                مجلة كلية اآلداب          

 

- 382 - 

 يعرض لداللة الفروق بين متوسط المجموعات الثاث باستخدام اختبار شيفيه  (: 16جدول )

المستوى   المتغيرات 
 العمري 

 فروق المتوسطات والداللة 

األمهات ذوات  
  العمر األصغر

 (1) 

مستوى  
 الداللة 

األمهات ذوات  
العمر  

 (2)   المتوسط

مستوى  
 الداللة 

األمهات  
ذوات العمر  

 (3األكبر) 

مستوى  
 الداللة 

ي 
وع

ال
فعال

االن
  ي

ات 
مه

لأل
 

األمهات ذوات  
العمر  
 (1األصغر) 

      

األمهات ذوات  
العمر  
 (2المتوسط) 

12.9091      

األمهات ذوات  
العمر  

 (3األكبر) 
35.8000 0.001 22.8909 0.01   

 النتائج: تفسير 

  ( الادو   في  الواردال  النتائج  الخا   16تشير  األو   الازء  تحقق  إلى   )
الوعي   العمر  االنفعالي بالتتف  الوعي    ،بالتتف  درجة  في  فروق  وجدت  حيث 

)  االنفعالي داللة  مستوى  عند  لألمهات  العمري  المستوى  ولمعرفة   ،(0.001بالتتف 
مبين   هو  كما  شيىيه  التبار  استخدام  تم  ماموعة  أي  اتااه  في  الفروق  هذه  اتااه 

 ( رقم  السابق  الوعي    16بالادو   درجات  في  التتف  وجود  تبين  حيث   االنفعالي(, 
العمري   ى األمهات ذوات المستو ل  في اتااه  وذ   ،لألمهات يرجع إلى المستوى العمري 

( يليه ماموعة األمهات ذوات  0.001داللة )  ى ( وبمستو اعام    38:    اعام  34المرتفع )
 (. اعام    33:  27العمر المتوس  )



 وآخرون نيفين أحمد حمزة                                         ألطفال األمهات بعض بين الفروق  

- 383 - 

عبدهللا   )جابر محمد  دراسة  نتائج  مع  تتفق  النتياة  هذه  أن  (  2006ويتحم 
العمر   لمتغير  تأثير  وجود  عن  نتائاها  أسفرت  ومكوناته  التي  التوافق  على  والنوع 

ا على الذكاء الوجداني و مكوناته الفرعية بما فيها بعد الوعي    ،الفرعية  االنفعالي وأيض 
ا مع نتائج دراسة فيص  النواصرال )،  بالذات  ( التي كشفت نتائج  2008كما اتفقت أيض 

داللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  المتعدد  التباين    <α) تحلي  
الذكاء  0.05 مقياس  على  األداء  في  الخلقي    االنفعالي(  والذكاء  االجتماعي  والذكاء 

 ( العمرية  المرحلة  ولصال   العمرية  والمرحلة  اينا   ولصال   الانس  متغير:    12على 
 سنة(.

  نع  (KanupriyaAdlakha, 2014)داللا  أكما كشفت نتائج دراسة كانوبريا  
حيث  المعلمين،  لدى  الوجداني  الذكاء  مكونات  ك   على  للعمر  جوهري  تأثير  وجود 
الزيادال في العمر تزيد بشك  جوهري إلى زيادال جوهرية في مستويات الذكاء الوجداني 

 بمكوناته الفرعية لدى األفراد.

دراسة نتياة  مع  تتفق  لم  النتياة  هذه  أن  حين   ,Harrod & Scheerفي 
ومكان السكن    االنفعالينتائاها بأنه ال توجد عتقة بين الذكاء    والتي كشفت   (2005
شان    والعمر، دراسة  في   أنه  (Chan, 2005)ونتائج  التتفات  عام  بشك   يوجد  ال 

الذكاء   بعد  )في  الذاتي  ايدراك  على  العمر  جماعة  أو  عينة  االنفعاليالانس  بين   )
 الدراسة.

ف الوعي  إوهكذا  درجة  في  االلتتف  بالتتف    االنفعالي ن  تختلف  بالذات 
 ،على مدار حياتهم أكبرحيث أن ذوات العمر األكبر حصلن على معرفة ولبرال    العمر،
عكس ذوات المستوى العمري األصغر الذين لم يحصلن على الخبرات والمعارف   على

ولاصة أن عينة الدراسة كانت الفئة    بالذات،  االنفعاليالتي تؤهلهن إلى مستوى الوعي  
ن تل  الفترال  أو   ا،عام    27  :22ذات المستوى العمري األصغر في المدى العمري من  
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ألنها تعقغ فترال المراهقة بتأثراتها النفسية    ؛ ان مزاجي  ي متقلبهي فترال يكون فيها األشخا   
 ا بالوعي بالذات.فالتقدم في العمر يكون مصحوب   المختلفة،

الدراسة   فرض  "  الثاني:نتائج  ذوي ونصه  أطفال  أمهات  بين  جوهرية  فروق  توجد 
تبع   االنتباه  بنقص  المصحوب  الحركة  فرط  التعليمي،  اضطراب  المستوى  لمتغير  ا 

 .سلوب تحلي  التباين األحادي أ تم استخدام وللتحقق من صحة هذا الفر  

 مقترحات الدراسة 

تختتم الباحثة دراستها بعر  بعض الموضوعات المقترحة لتكون نواال دراسات  
 تستعرضها الباحثة فيما يأتي: النفس،جديدال تخدم ماا  علم 

 الوجداني كمنبئات بالصحة النفسية.أبعاد الذكاء  -1

 لتخىيض حدال أعرا  اضطراب النشاط الزائد. ي أسر برنامج إرشاد  -2

 األساليغ الوالدية كمنبئات باالضطرابات السلوكية لدى األطفا . -3

 توصيات الدراسة 
الباحثدة بعدر  ماموعدة مدن  يتوصلت إليه الدراسة من نتائج تنهفي ضوء ما  

ماددا   يوفدد والتددي يسددتفيد منهددا المتخصصددون فددي ماددا  علددم الددنفس عامددة ،التوصدديات 
 كما يأتي: وهي ،علم النفس ايكلينيكي والطغ النفسي لاصة

 ا لذوي النشاط الزائد.إعداد برامج عتجية أكثر نشاط   -1

 طفا  ذوي النشاط الحركي الزائد.أد برامج لتنمية تقدير الذات لدى إعدا -2

 . تغيير المناخ المناسغ لتنمية الذكاء الوجداني لألطفا   -3
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Abstract 

The present study aims at: Differences between Mothers in 

emotional self-consciousness degree in case of differences in age 

& educational level . 

 The methodology and procedures of the study: scientific 

method were employed namely description method, the study 

sample consists of (30) mothers their ages between (21-38) and 

their preschool and primary level children (20 females), (10 

males).  The study scales –which designed by the researcher- were 

applied on the sample (emotional self-consciousness among 

mothers scale and hyperactive esteem among children scale) 

The study findings: Results reveal significant differences 

between emotional self-consciousness degree among mothers and 

age variable which elder mother have higher degrees than younger 

mothers (p = ,001). That result is matching with the result which 

shows that there are differences between mothers in emotional 

self-consciousness degree considering educational level (p = 

0,146)    
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