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مستخلص البحث:
استهدف هذا البحث الكشفف نف العالقف ارتتبطيةف بفة اداتال اراالعفطرى لفد
الوالدة واألم الاالسى لد أباطئهم الموهوبة فى متحل تةطض األيالطل ،وتفم تيبةف
تجتب البحث نلى ( )35يالل ويالل م أيالطل التوض الموهوبة بطلمسفتو الافطاى

( )KG2مم تتتاوح أنمطتهم بة ( )6-5سفاواى بمدتسف الهفالل األحمفت التجتةبةف ،
وأةضف ففط تف ففم التيبة فف نلف ففى والف ففدةهم ونف ففددهم ( )70أب وأم ،واتبعف ففى البطحا ف ف المف ففاه
الوصف ففالى لماطسف ففبتل لهف ففدف البحف ففث ،وتف ففم تيبة ف ف ا تبف ففطت تف ففوتاا

Torrance,E.P.

للتالكةففت اربففدانى -الصففوتال (ب)( -تتجم ف محمففد يففطب ،)2018 ،ومقةففط

الاالسف ففى المصف ففوت ليالف ففل التوض ف ف الموهف ففوب (انف ففداد البطحا ف ف ) ،وأةضف ففط مقةف ففط

األم ف

داتال

اراالعفطرى لففد والفد يالففل التوضف الموهفوب (انففداد البطحاف ) ،وأسفالت البحففث نف
العدةد م الاتفطئ مف أهمهفط وجفود نالقف اتتبفطي يفتد موجبف بفة

داتال اراالعفطرى

ل د الوالدة واألم الاالسى لد أباطئهم الموهوبة في متحل تةطض األيالطل.
الكلمات المفتاحية :اداتال اراالعطرى -األم الاالسى -يالل التوض الموهوب.
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Abstract:
The research aimed at investigating the correlation between
parents’ emotional management and their kindergarten-gifted
children’s psychological security. The researcher applied the
research experiment to (35) kindergarten-talented children in the
second level, aging 5-6 years, in Red Crescent Experimental
School. The research also applied the experiment to the
children’s parents, who were (70) fathers and mothers. To
achieve the goal of the research, the researcher used the
descriptive approach, Torrance, E.P. test for creative thinkingversion (b)- (translated by Muhammad Khattab, 2018), a
pictorial psychological security scale for the talented
kindergarten child, (prepared by the researcher), in addition to a
talented kindergarten children’s parents emotional management
scale, (prepared by the researcher). The research concluded a
number of results, the most important of which was the
existence of a positive-direct correlation between parents’
emotional management and the psychological security of their
talented kindergarten children.
Key Words:Emotional Management- Psychological SecurityTalented kindergarten child.
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مقدمة:
تعتبت األستال هي الجمطنف األولةف التفي تكسفب الفا ا ال صفطئال ارجتمطنةف
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والاالسففة وال لقة ف  ،فهففى المك ففط اليبةعففى للتاشففئ ارجتمطنة ف  ،وهففي البةئ ف اليبةعة ف

واللبا ف األولففى فففي المجتمففد ،وأفتادهففط هففم مكواففطى هففذك اللبا ف  ،واذا كففط أحففد أيالففطل

األسففتال بففل ا ففتالف ،أاففت ذلففق نلففى قفوال هففذك اللباف  ،ومف اففم أاففت ذلففق نلففى قفوال الباففطا
كلل ،الذ هو المجتمد ،وم ام تزداد المسئولة نلى األستال ففى وجفود يالفل موهفوب
حة ففث ر ب ففد مف ف العاطةف ف ب ففل والتع ففتف نل ففى قد اتت ففل والعم ففل نل ففى دن ففم ه ففذك الق ففدتاى

وصقلهط ومواجه جمةد المعوقطى التى تماد تقدم الموهب .

وأيال ففطل التوضف ف الموهوب ففو ا ففتوال أسطس ففة وكا ففو از هاةف ف ةج ففب ارهتم ففطم به ففط،

فففطلموهوبة هففم أفضففل اففتوال فففى المجتمففد ذا أحس ف تتبةتهففط وانففدادهط للحةففطال ،وةففيتي
ارهتمففطم بهففذك الالئ ف م ف مايل ف ااهففط فئ ف ذهبة ف واففتوال قومة ف تشففكل أت

مففطل هطلبففط

بطإلضطف لى اال أفضل ااواع ارستامطت التي تسطند األمم نلى الامفو والتقفدم (زكتةفط
الشف فتبةاى وةسف فتة ص ففطد  ،)17 ،2002 ،وةتص ففف األيال ففطل الموه ففوبة ب ص ففطئال
ومهطتاى وقدتاى نقلةف نطلةف ةتمةفزو بهفط نف األيالفطل العفطدةة  ،لفذا فف إاهم ةتفياتو

بدتجف نطلةف بطلضف وي التففى تاشفي مف البةئف المحةيف بهفم سفواا ففى التوضف أو فففى
األس ففتال ،فمعظ ففم اريال ففطل الموهف ففوبة ل ففدةهم حسطس ففة ااالعطلةف ف نطلةف ف فة ففدتكو تمطمف ففط
التفوتتاى دا ففل مافطزلهم بطرضففطف لفى احتمففطرى ال يففت طتجهفط ،لففذا فهفم فففى حطجف

لى مزةد م التنطةف وارهتمفطم واافتااهم بطلمعلومفطى التفى قفد تالةفدهم حفول أ موقفف

أو تهدةد محتمل لمسطندتهم نلى الشعوت بطألمط )Pirto,J.,2007,69) .
وةعد األم الاالسى حطج سةكولوجة جوهتهفط السفعي المسفتمت للمحطفظف نلفى
الظ ففتوف الت ففي تض ففم اش ففبطع الحطج ففطى البةولوجة ف والس ففةكولوجة واألم ف اراالع ففطلى،
وةابد م شعوت الالتد بيال ةستيةد البقطا نلى نالقطى مشبع ومتزا مد الاط

ذو

األهمة ف اراالعطلة ف فففي حةطتففل (نبففد الففودود الزبةففد و ففتو  ،)28 ،2020 ،وةعتبففت
األم الاالسى واليمياةا الاالسة م أهم حطجطى الش صة المهم التى تبدأ بتكوةاهط

ناد الالتد ماذ بداة الاشيال األولى ،م

الل بتاى اليالول التي ةمت بهفط ،فهفو ذلفق

المت ة ففت اله ففطم ال ففذ كاةف ات م ففط ةعتب ففت مه ففددا ف ففي أر متحل ف م ف م اتح ففل العم ففت ذا م ففط
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تعففتض الالففتد لض ف وي االسففة واجتمطنة ف وفكتة ف ر يطق ف لففل بهففط ،ممففط قففد ة ف د

اضيتاب الاال

(لوباى الجةوشى.)36 ،2010 ،

ارس ففتقتات

الاالسى في حةطك األباف طا ومصفدت شفعوتهم بفطألم واريمئافط ومصفدت اقفتهم باالسفهم،
فيشطتى دتاس (سهةت امة  ،)2012 ،و(نبفد الميلفب القتةيفى )1998 ،لفى أهمةف
دوت الوالدة فى حةطال اباطئهم الموهفوبة وأ البةئف ارجتمطنةف التفى ةعفة

بهفط هف را

الموهففوبة ةقففد نلةهففط المسففئولة فففى اشففيال المشففكالى والصف عوبطى التففى تفواجههم ،وأ

الماففطا األسففت ومففط ةتضففمال م ف أسففطلةب والدة ف هةففت سففوة م ف شففياهط التففياةت نلففى
الصح الاالسفة لالبف الموهفوب ،وأ ارتجطهفطى األسفتة احفو اربافطا الموهفوبة ومفط
ةمك ف أ ةتعلم ففل أبا ففط هم وةكس ففبوال م ف مع ففطتف وم ففط ةمطتس ففوال م ف اش ففطيطى نطم ففل
أسطسففى فففى اجففطح اليالففل واقتففل باالسففل وشففعوتك ارةجففطبى بطإلاجففطز أو فشففلل ،وهففذا مففط

ة كفدك  ) 2020,124( Naime,A.&Sumeyye,Y.حةفث اابتفى د اتسفتل أ تعطمفل
الوال ففدة بيس ففلوب دةم ففوقتايى وف ففى ج ففو مف ف التس ففطم وم ففا ارس ففتقاللة ةحسف ف مف ف
اإلاجففطز وتقففدةت الففذاى وتعزةففز الدافعةف لففد اباففطئهم الموهففوبة  ،وأ تتبة ف الموهففوبة
فففي جففو مف التسففلي والقسفوال ةزةففد مسففتو القلف لففدةهم وةف ات نلففى التيففوتاى الامطئةف

لد أباطئهم ،وقد أشطتى بعض الدتاسطى لى أ بعض األسطلةب التي ةمطتسهط اآلبطا
مد األباطا مال أسلوب تجطهل المشطنت وأسلوب احتقفطت مشفطنت األبافطا أو ارسفتهزاا
بهط ة د

لى اطت سلبة لد األباطا طص في الكالطاال الوجدااة والعطيالة  ،كمفط أ

نففدم المشففطتك الوجدااة ف ونففدم وجففود تاففطهم بففة اآلبففطا وارباففطا ةقلففل م ف اسففب هففذك
الكال ففطاال الوجدااةف ف لدةهم(.نبف ففد از الف فزالي ،)366 ،2017 ،وةضف ففةف سف ففمةت م ةمف ففت

( )630 ،2013أ المهم األسطسة للوالدة هى ما اليالل الشعوت بطألم الاالسفى
حة ففث أا ففل ةما ففل أسطس ففط لش ففعوتك بطلاقف ف والقةمف ف والكالطةف ف واراج ففطز والما ففطبتال ومواجهف ف
الض وي .وت كفد د اتسف (  ( Neihart,M.et al ,2015أ الموهبف واربفداع ةامفوا
فففي البةئففطى األس فتة التففي ةقودهففط بففطا ةتسففمو بقففدتتهم نلففى فهففم صففطئال أباففطئهم
الموهوبة  ،ومهطتاتهم في تقدةم التنطة وارهتمطم في م تلفف جواافب الامفو اركطدةمةف

وارجتمطنةف ف والاالس ففة والعطيالةف ف  ،وةقت ففتح جوام ففط ( )Gothman,2001أا ففل نا ففدمط
ةكف ففو الوالف ففدة مف ففطهتة فف ففي التعبةف ففت والتواف ف ف مف ففد اراالعف ففطرى السف ففةئ ماف ففل الحف ففز
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وللوال ففدة دوت ه ففطم ف ففي حة ففطال األبا ففطا ،حة ففث ةما ففل الوال ففدا أس ففط

لففى
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وال ض ف ففب ،ف ف ففإ األبا ف ففطا ةكتس ف ففبو المهف ف طتاى اراالعطلة ف ف الت ف ففي تق ف ففةهم اآلا ف ففطت الس ف ففلبة
للمشكالى والحوادث الضطهي .
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وةشةت (اطةف الالهد )2020 ،في دتاستل لى أ هافطق ضف وي كاةفتال ةتعفتض
لهف ففط والف ففد األيالف ففطل الموهف ففوبة  ،وأ أكاف ففت مصف ففطدت الض ف ف وي ااتشف ففط ات لف ففد والف ففد
الموه ف ففوبة ه ف ففي نل ف ففى التتتة ف ففب مص ف ففطدت الض ف ف وي المطلة ف ف  ،ا ف ففم مصف ف طدت الض ف ف وي
المستقبلة  ،ومصطدت الض وي الاالسفة المتتبيف بسفمطى الموهبف  ،ومصفطدت الضف وي

ارجتمطنة ف  ،وأ ةفف ات مص ففطدت الضفف وي األس فتة  ،ذل ففق األم ففت ال ففذ ق ففد ة ففاعك

نل ففى

الكةالة التى ةدةت بهط الوالدة ااالعطرتهم.
وتع ففد الق ففدتال نل ففى ال ففتحكم ف ففي اراالع ففطرى أس ففط

اإلتادال وأس ففط

الش ص ففة ،

وحةففث ا لالاالعففطرى دو ات مهمففط فففي حةففطال اراسففط  ،فهففى تف ات فففي وظطئالاففط الجسففمة
والاالسفة  ،وتتعفد ذلفق لفى العالقففطى ارجتمطنةف  ،فعجفز اراسفط نف

داتال ااالعطرتففل

بصوتال ةجطبة قد ة د بل لى العدةد م ارضفيتابطى الاالسفة واألمفتاض الجسفمة .

فقف ففدتال الالف ففتد نلف ففى فهف ففم وتحدةف ففد مش ف ففطنتك ةسف ففهم بشف ففكل كبةف ففت فف ففي سف ففهول التواص ف ففل
ارجتمطنى ،ونلى الاقةض م ذلق اجد أ افتقفطد الالفتد لهفذك السفلوكةطى ةجعلفل أكافت
حففدك فففي اليبففد وأقففل تعطيالففط مففد اآل تة (شففعبط محمففد ،)66 ،2011،فمعتفف الالففتد
لعوايال ففل واستبص ففطتك به ففط واد اتك ففل له ففط والحال ففطظ نلةه ففط أهمة ف كب ففت  ،حةف ث ةق ففوم الال ففتد

بطسففت دامهط حتففى ةصففل لففى أهدافففل وةصففل لففى تقففدةت اآل فتة  ،وقدتتففل نلففى قطم ف
العالقطى السوة التي تسودهط المحب والود والتال م( .يطت الدلةمى)496 ،2013 ،
ونل ففى ض ففوا م ففط تق ففدم اهتم ففى البطحاف ف ف ففى الد اتس ف الحطلةف ف بد اتس ف أا ففت اداتال
ااالعطرى الوالدة نلى األم الاالسى لد أباطئهم الموهوبة بمتحل تةطض األيالطل.

مشكلة البحث:
قد ةتعتض األيالطل الموهوبة لمعظم مشكالى األيالطل العفطدةة أاافطا امفوهم
لكاهم بطإلضطف لى ذلق ةواجهو أاوانط أ ت م المتطنفب والمشفكالى والتفي قفد ر
تتجد لى تمةز قدتاى اليالل العقلة بقدت مط تتجد لى موقف اآل ت مافل واسفتجطبتهم
لموهبت ففل ،ومف ف ا ففم ش ففعوت اليال ففل بطل ففذر والض ففجت اح ففو االس ففل واح ففو تالوق ففل واح ففو
مجتمعففل ،كمففط أ العدةففد م ف الد اتسففطى كشففالى أ اسففب هةففت ضففئةل مففاهم ةواجهففو
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بع ففض المعوقف ففطى فف ففي بةئف ففطتهم األسف فتة والمدتسف ففة والمجتمعةف ف  ،وأ هف ففذك المشف ففكالى

والمعوق ففطى ر تع ففتض اس ففتعداداتهم الالطئقف ف لل ففذبول والت ففدهوت فق ففي ،واام ففط ته ففدد أم ففاهم

وتعتبت الحطج لى األم م أهم الحطجطى الاالسفة التفى ةحتطجهفط الالفتد حتفى
ةتواف مفد االسفل ومفد البةئف المحةيف بفل ،فهفو الشفعوت بطل اتحف الاالسفة بعةفدا نف أر

تهدةد ةعكت تلفق ال اتحف  ،وتف تتبي بفل صفطئال الش صفة ارةجطبةف مافل تقفدةت الفذاى
ومصدت الض ي ال طتجى والشعوت بطلكالطةف والمافطبتال ففى تحقةف األهفداف ،أمفط اقفال
الشعوت بطألم ة د

لى ندم الاق بل وة د

لى العدةد مف ارضفيتابطى السفلوكة

والاالسة فةمط بعد.

وةعد الحطج لى األم الاالسى حطج أسطسة متتبيف بطلتهبف ففي الحةفطال واذا

مط تهددى هذك الحطج فإ اليالل سةواجل الم طوف والتهدةداى في كل جوااب حةطتفل
ل ففذلق تس ففةيت ه ففذك الحطجف ف كطلحطج ففطى الالس ففةولوجة س ففةيتال تطمف ف نل ففى س ففلوق الال ففتد
فتاظم ففل وتجا ففد قد اتت ففل جمةعط(.نب ففد ال ففودود الزبة ففد و ففتو  ،)30 ،2020 ،وة ك ففد
( )Alnawasreh,F.,I.,2016ف ففي د اتسف ففتل نلف ففى أ األمف ف الاالسف ففى لف ففد الموهف ففوب
ةسففهم فففي تحسففة المسففتو التحصففةلى واراجففطز اركففطدةمى لدةففل ،كمففط أاففل ةسففطند فففي
تدنةم تقدةت الذاى لدةل وحب المعتف وارسفتقاللة وارنتمفطد نلفى الفاال

ممفط ةحسف

م ف أدائففل بوجففل نففطم .أةضففط هاففطق العدةففد م ف الاظتةففطى التففي تاطولففى تالسففةت مالهففوم
األمف الاالسففى كاظتةف التحلةففل الاالسففى والتففي أكففدى نلففى أ قففدتال األاففط نلففى التوفةف

بة مكواطى الش صة هو األسط

ففي تحقةف الشفعوت بفطألم الاالسفى ،وأكفد ارتجفطك

اراسففطاى نلففى أ اليالففل األم ف هففو الففذ ةشففعت بحمطة ف مم ف ةحةيففو بففل ،وأشففطت
مطسلو لى أ لألمف الاالسفى حطجفطى وهفى اليمياةاف والاظفطم وارسفتقتات وارسفتقاللة
والحطج ف لففى الت الةففف م ف األلففم الجسففمى والاالسففى ،وهاففطق الاظتة ف السففلوكة والتففي
تعتق ف ففد ف ف ففي أ الش ف ففعوت ب ف ففطألم الاالس ف ففى ةتوق ف ففف نل ف ففى اظ ف ففطم اتتب ف ففطيى ب ف ففة الماة ف ففت

وارستجطب .
وم ف جطا ففب

ففت رحظ ففى البطحا ف م ف

ففالل نمله ففط كمشففتف نل ففى يطلب ففطى

التتبة العملة شعب تةطض اريالطل أ يالل التوض الموهوب أكات احتةطجط للشعوت
بطألم الاالسى أل لدةفل العدةفد مف ارهتمطمفطى واليطقف وحفب ارسفتيالع والعوايفف
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الاالسى أةضط (نبد الميلب القتةيى.)225 ،2005 ،
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واألفكطت ،فحة تتولفد لدةفل أ فكفتال ةفتحم

وةقبفل نلفى تاالةفذهط دو

فوف أو تفتدد،

لك ف ارتتبففطق الففذ ةاففت ن ف ال ففوف والحةففتال م ف ارقففدام نلففى نمففل ش ف جدةففد أو
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م تلف ةجعل اليالل أمطم العدةد م التحدةطى اراالعطلة  ،وقد اتالقى مالحظف البطحاف
مفد د اتسف (2000,164) Hirsch .,G.et alالتفي أكفدى نلفى أ اليالفل الموهفوب
ةحتطج لتنطة واهتمطم طال لمط لل م سمطى ممةزال ن بطقى أقتاال.

وفى ضوا جمطع ندةد م الدتاسطى نلى أهمة األم الاالسى لليالل كد اتسف

(هبففل حسففة ( ،)2007 ،تحففطب صففدة  ،)2008،و(لففوباى الجةوشففى ،)2010،و(هبففل
از مصف ف ففيقى ،)2011،و(نقةف ف ففل ب ف فف سطسف ف ففى ،)2012،و(مف ف فتةم الالهف ف ففد ،)2014،
و(ف ف ادال هدة ف  )2016،فق ففد اهتم ففى البطحا ف بد اتس ف ماله ففوم األم ف الاالس ففى ل ففد يال ففل
التوض الموهوب وسعى لقةطسل.

والموهبف هففي سففمطى معقففدال ت هففل الالففتد لعاجففطز المتتالففد فففي بعففض المهففطتاى
والوظطئف ،ففطلموهوب هفو مف ةمتلفق اسفتعدادا فيتةفط وتصفقلل البةئف المالئمف  ،وحةفث
ا اقتصطت ارهتمطم بطلموهوبة دو األ ذ في ارنتبفطت المحفةي الفذ ةعةشفو فةفل-
و طص ف أس فتتهم وأبففوةهم -أم ف ات ر ةاس ففجم مففد ج فتاااى تنطة ف الموه ففوبة واتش ففطدهم،

حةث أ اليالفل الموهفوب ةتعفتض أحةطافط لفى بعفض الصفتانطى وارحبطيفطى الاطتجف

نمففط ةسففود نالقتففل بوالدةففل وا وتففل ومدتسففةل وزمالئففل ممففط ةف ات بشففكل أو بففر ت نلففى
أس فتتل نطم ف ونل ففى الوال ففدة

طص ف وال ففذ ةما ففل مس ففتقبل أبا ففطئهم الموه ففوبة هطجس ففط

بطلاسب لهم.

وتيسةسط نلى الدوت الذر ةقوم بل الوالفدة ففي حةفطال األبافطا ،وحةفث أ والفد

اليالل الموهوب قد ةتعتضط أحةطاط لفى ارتتبفطق والحةفتال بسفبب اتتالفطع قفدتاى ياللهفم
الموهففوب بصففوتال ملحوظ ف  ،وق ففد ةشففعتو بعففدم ارتتةففطح نا ففدمط ةشففةت اآل ففتو ل ففى
بعففض الجوااففب التففي ة تلففف فةهففط ياللهففم ن ف أق فتااهم فففى العمففت ،ونلففى صففعةد

ففت

ةمت ولى أمت اليالل الموهوب بطلعدةفد مف الضف ويطى ارجتمطنةف والمطدةف والتفي قفد

ت ف ات فففي يتةق ف داتال ااالعطرتففل ،لففذا كففط م ف الضففتوت البحففث ن ف

داتال ااالعففطرى

والفد يالفل التوضف الموهفوب ،وهفذا مفط ت كفدك د اتسف ()Neihart,M.et al, 2015
حةففث أشففطتى لففى أ اآلبففطا ةتحملففو أنبففطا معتفة ف اقطفة ف فففي مجففطل تتبة ف أيالففطلهم
الموهوبة  ،أل تتبة ه را األيالطل تعفد بفتال جدةفدال ،وتحتفطج مف اريفالع والمعتفف
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مط قد ةاقل كطهفل اآلبفطا ،وذلفق ففي ضفوا ااشف طله بمشفطكل ومتيلبفطى الحةفطال ،حةفث
ا اتتال ففطع ق ففدتاى وامكطاة ففطى األيال ففطل الموه ففوبة نف ف أقف فتااهم بش ففكل ملح ففوظ ةك ففو

وبة اباهم الموهوب .كمط أ مالهفوم اداتال اراالعفطرى ةحظفى بتيةةفد الاظتةفطى الدانمف
كاظتةف ف ب ففطت -أو

 Bar on'sرداتال اراالع ففطرى ،واظتةف ف م ففطةت وس ففطلوفي رداتال

اراالعف ففطرى  Mayer&saloveyالامف ففوذج التبف ففطني ،واظتة ف ف دااةف ففطل جولمف ففط رداتال

اراالعطرى .Danial Colman
وقد رحظى البطحا م

الل تعطملهط مد المعلمة والمشفتفة و بفطا األيالف طل

الموهف ففوبة أ هاف ففطق العدةف ففد مف ف اآلبف ففطا ةواجهف ففو ضف ف ويط كبةف ففتال فف ففي تتبةف ف أباف ففطئهم

الموهففوبة  ،وهففم بحطجف لففى مسففتو مف المعتفف والففونى بففإداتال ااالعففطرتهم ،التففي تعففد

متيلبط سطبقط لتقدةم البتام ارتشطدة لهم ،لتمكةاهم م التعطمل مد أبافطئهم الموهفوبة
وتنطةتهم في كطف المجطرى الامطئة في م تلف المتاحل العمتة .
وتهف ففم تيكة ف ففد األدبة ف ففطى نل ف ففى أهمة ف ف ارهتمف ففطم ب ف ففطألم الاالس ف ففى ل ف ففد األبا ف ففطا
الموهوبة ونلى أهمة المعطمل الوالدة نلى باطا ش صةطتهم ،ار اال بطإليالع نلى
الد اتسففطى والبحففوث السففطبق  -فففى حففدود نلففم البطحا ف  -وجففد اففدتال فففى الد اتسففطى التففى
تاطولى اداتال اراالعطرى لد الوالدة واألم الاالسى لد ارباطا الموهوبة فى متحل
تة ففطض اريال ففطل كم ففط ف ففى د اتسف ف (هب ففل مص ففيالى )2011 ،ود اتسف ف (مف فتةم الالهة ففد ،
 )2014الت ففى أك ففدتط نل ففى وج ففود نالقف ف دالف ف ب ففة األمف ف الاالس ففى وأس ففطلةب المعطملف ف
الوالدة لد اليلب الموهوبة فى المتحل المتوسي .

ونلى ضوا مط تقدم تبلوتى مشكل البحث الحفطلي ففي ضفتوتال د اتسف أافت اداتال
اراالعففطرى لففد الوالففدة نلففى األم ف الاالسففى لففد األباففطا الموهففوبة بمتحل ف تةففطض
األيال ففطل .وف ففي ض ففوا ذل ففق س ففعى الد اتس ف الحطلة ف ل ففى اإلجطب ف ن ف الس ف ال الففتئة

التطلي:

• مفط أافت اداتال ااالعففطرى الوالفدة نلفى األمف الاالسفى لفد أباففطئهم الموهفوبة بمتحلف
تةطض األيالطل؟
وتالتع م هذا الس ال التئة

األسئل الالتنة التطلة :
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مصففدت قل ف وحةففتال لففد

بففطئهم ،حةففث ةففدتكو وجففود ا ففتالف بففة أيالففطلهم اآل فتة

688
• م ففط أا ففت ا ففتالف مت ة ففت الا ففوع (ذك ففتا أاا ففى) نل ففى مقة ففط

األم ف الاالس ففى أليال ففطل

التوض الموهوبة ؟
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• مط أات ا تالف مت ةت الاوع (ذكتا أااى) نلى مقةط

داتال اراالعطرى لد والفد

يالل التوض الموهوب؟
• مففط أاففت ا ففتالف مت ةففت الم هففل التعلةمففى (مف ا الض ا متتالففد) نلففى مقةففط

داتال

اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهوب؟
• مط أات ا تالف مت ةت العمت (أقل م  35سال ا أكبت م  35سال) نلى مقةفط
داتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهوب؟
• مط العالق ارتتبطية بة اداتال اراالعطرى لد الوالدة واألم الاالسى لد أباطئهم
الموهوبة فى متحل تةطض األيالطل؟

أهداف البحث:
• ةجففطد الالففتو فففي مسففتو األم ف الاالسففى أليالففطل التوض ف الموهففوبة وف ف مت ةففت
الاوع (ذكتا أااى).

• ةجطد الالتو في مستو

داتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهفوب وفف

مت ةت الاوع (ذكتا أااى).
• ةجطد الالتو في مستو

داتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهفوب وفف

مت ةت الم هل التعلةمى (ما الضا متتالد).
• ةجطد الالتو في مستو

داتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهف وب وفف

مت ةت العمت(أقل م  35سال ا أكبت م  35سال).
العالقفسريع
زينب أبو
• الكشفد.
صبره اداتال اراالعففطرى لففد الوالففدة واألمف الاالسففى
حسنةف بففة
ارتتبطي
فف نف
لد أباطئهم الموهوبة فى متحل تةطض األيالطل.

أهمية البحث:

أوالً :األهمية النظرية:
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• تكمف أهمةف البحففث فففى أهمةف المتحل ف التففى تتاطولهففط الد اتس ف وهففى متحلف تةففطض
األيالطل.

• ةس ففطهم ف ففى لق ففطا الض ففوا نل ففى مت ةف فتة ه ففطمة هم ففط داتال ااالع ففطرى وال ففد يال ففل
التوض الموهوب ،واألم الاالسى لد أباطئهم في متحل تةطض األيالطل.

• نداد مقةط

داتال ااالعطرى والد يالل التوضف الموهفوب ومقةفط

األمف الاالسفى

المصف ففوت ليالف ففل التوضف ف الموهف ففوب والتف ففي قف ففد ةسف ففتالطد مف ففاهم فف ففي نف ففداد وتصف ففمةم
تبطتاى أ ت .
• ةتجد أهمةتل أةضط لى محدودة الدتاسطى التي تاطولى العالق بفة

داتال ااالعفطرى

والفد يالفل التوضف الموهفوب ،واألمف الاالسفى لفد أبافطئهم الموهفوبة مف أيالفطل

التوض .

ثانياً :األهمية التطبيقية:

• ةتشد البحث المتبة والمعلمة

لى أهمة ارهتمطم بطلحطجطى الاالسة وماهفط األمف

الاالسى للموهوبة لمط لل كبةت األات في تكوة ش صةطتهم.
• ةقدم توصةطى ن

داتال اراالعطرى لوالد يالل التوض الموهوب.

• قد ةالةد في وضد البتام ارتشطدة في مجطرى األستال واليالول والموهب .

محددات البحث:

اقتصت البحث الحطلى نلى مجمون م الحدود كمط ةلي:

الحد الموضوعي:

• داتال ااالعطرى والد يالل التوض الموهوب.
• األم الاالسى لد يالل التوض الموهوب.

الحد المكانى:

ت ففم التيبةف ف بمدتسف ف اله ففالل األحم ففت التجتةبةف ف – داتال البس ففطتة ودات الس ففالم

التعلةمة  -محطفظ القطهتال.

الحد البشرى:
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• ةستمد أهمةتل م أهمة الالئ التي ةستهدفهط ،وهى فئ الموهوبة .
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تم تيبة تجتب البحث نلى ( )35يالل ويالل مف أيالفطل التوضف بطلمسفتو
الاففطاى ( )KG2بمدتس ف الهففالل األحمففت التجتةبة ف  )70( ،م ف والففد يالففل التوض ف
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الموهوبة .

الحد الزمانى:
تف ففم تيبةف ف تجتبف ف البحف ففث أااف ففطا الالصف ففل الد اتسف ففى الاف ففطاى مف ف العف ففطم الد اتسف ففي
2019-2018

مصطلحات البحث:

• ادارة االنفعاااالت :تعتفهففط البطحاف اجتائةففط بياهففط قففدتال والففد يالففل التوضف الموهففوب

نلففى فهففم الففذاى اراالعطلة ف واراالتففطح نلففى مشففطنت اآل فتة ومشففطتك اراالعففطرى

معهم ،والتواز اراالعطلى.
• فهم الذات االنفعالية :هى القدتال نلى فهم المشطنت بيتةق واضح والتعبةت ناهفط
بدق .

• االنفتاح على مشاعر اآلخارين ومشااركة االنفعااالت معهام :هفى القفدتال نلفى فهفم
ااالعطرى اآل تة والتالطنل الوجدااى معهم.

• التوازن االنفعالى :هو القدتال نلى ضبي الاال

والسةيتال نلى اراالعطرى.

• األماان النفسااى :تعتفففل البطحا ف اجتائةففط بياففل شففعوت اليالففل بطريمئاففط والبعففد ن ف
القل ف والت ففوتت وة ففتم ذل ففق م ف

ففالل الش ففعوت بتقب ففل ال ففذاى والاق ف ب ففطلاال

والس ففالم

ال ففدا لى وتبف ففطدل الح ففب مف ففد اآل ف فتة والمبف ففطدأال وقدتت ففل نلف ففى التتحة ففب بطلعالقف ففطى
الجدةدال وال بتاى الجدةدال وشعوتك بطرستقتات ارجتمطنى واراتمطا.
• تقباال الااذات والثقااة بااالنفس :وهففو شففعوت اليالفل بطلتضففط نف االسففل كمففط هففى بففدو

شف ففتوي وونةف ففل باقف ففطي قوتف ففل وضف ففعالل مف ففد وجف ففود تهبف ففل فف ففى تحسف ففة اقف ففطي ضف ففعالل،

بطإلضففطف لففى احسطسففل بقةمتففل واةمطاففل بذاتففل فةتصففتف دو

ففوف مففد القففدتال نلففى

الدفطع ن االسل وارقدام نلى الماطفسطى بكل شجطن .
• السالم الداخلى والحب :هفو احسفط

اليالفل بطريمئافط ونفدم اسفت دام العافف مفد

اآل تة والمشطتك والتعطيف معهم وتماى ال ةفت لهفم ،وشفعوتك بطلحفب وتبطدلفل مفد

اآل تة حتى لو كطاوا م تلالة نال فةسود ارهتمطم والمشطتك والتتابي بةاهم.

د .زينب أبو سريع حسن صبره
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• المبادأة والترحيب بالعالقات والخبرات الجديدة :هى قفدتال اليالفل نلفى بفدا التالطنفل
مد اآل تة لالظةط أو سلوكةط ،واقبطلل بحمط
بتال جدةدال.

• االستقرار االجتماعى واالنتماء :هو شعوت اليالل بطال ةعفة

حةفطال اجتمطنةف ماف

وسعةدال ةسودهط الحب والمشطتك مد اآل تة  ،وحبل فى التواجد مد أصحطبل وأهلل
وكذلق حبل للمكط الذ ةوجد فةل.

• طفاال الروضااة الموهااوب :هففو اليالففل الففذ تففم تتشففةحل وفقففط لتتشففةحطى المعلمففة
ووفقف ففط ر تبف ففطت تف ففوتاا

للتالكةف ففت اربف ففدانى وملتحف ف بطلمتحلف ف الاطاةف ف فف ففي تةف ففطض

األيالطل ( )kg2وةتتاوح نمتك م  6 -5ساواى.

فروض البحث:

• رتوجف ففد فف ففتو ذاى درلف ففل حصف ففطئة ناف ففد مسف ففتو  0.05بف ففة متوسف ففيى دتجف ففطى
األمف الاالسففى وفقففط لمت ةففت الاففوع (ذكففت ا

أيالففطل التوضف الموهففوبة نلففى مقةففط
اااى).

• ر توجففد فففتو ذاى درلففل حصففطافئة ناففد مسففتو  0.05بففة متوسففيى دتجففطى
وال ففد يال ففل التوض ف الموهف وب نل ففى مقة ففط

داتال اإلاالع ففطرى وفق ففط لمت ة ففت الا ففوع

(ذكت ا أااى).
• ر توج ففد ف ففتو ذاى درل ففل حص ففطئة نا ففد مس ففتو  0.05ب ففة متوس ففيى دتج ففطى
والفد يالففل التوضف الموهففوب نلففى مقةفط

داتال اإلاالعففطرى وفقففط لمت ةففت الم هففل

التعلةمى (ما الض ا متتالد).
• ر توج ففد ف ففتو ذاى درل ففل حص ففطئة نا ففد مس ففتو  0.05ب ففة متوس ففيى دتج ففطى
والففد يالففل التوض ف الموهففوب نلففى مقةففط

داتال اإلاالعففطرى وفقففط لمت ةففت العمففت

(اقل م  35سال ا اكبت م  35سال).
• توجد نالق اتتبطي يتد موجب بة

داتال اإلاالعطرى لد الوالدة واألم الاالسى

لد أباطئهم الموهوبة في متحل تةطض األيالطل.

االساليب االحصائية المستخدمة:
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• المتوسيطى الحسطبة واراحتافطى المعةطتة .
• ا تبطت(ى).
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• معطمل اتتبطي بةتسو .Pearson
• الالط كتوابطا والتجزئ الاصالة .

االطار النظرى والدراسات السابقة:
المحور األول :ادارة االنفعاالت:

تعففد اداتال اراالعففطرى جففزا ر ةتج ف أز م ف الففذكطا اراالعففطلى حةففث ااهففط مهففطتال م ف
فطتى
مه ففطتاى ه ففذا ال ففذكطا فةع ففتف ال ففذكطا اراالع ففطلى بيا ففل مجمون ف م ف الق ففدتاى والمه ف ا
المتاونف التففى ةمتلكهففط األففتاد الالزمف للاجففطح فففى جوااففب الحةففطال الم تلالف التففى ةمكف
تعلمهف ففط وتحسف ففةاهط ،وتشف ففمل اداتال اراالعف ففطرى والماف ففطبتال والحمف ففط
واداتاق العالقف ف فف طى ارجتمطنةف ف فف وحال ف ف ففز ال ف ف ففاال

والمعتفف ف اراالعطلةف ف

( ،(Goleman,D.,1995,9واتال ف ف ف

سففطلوفى ومففطةت ( ,J.,1998 (Salovey,P.&Mayerفففى أ اداتال اراالعففطرى جففزا
مف الففذكطا الوجففدااى ونففطدال مففط تصففاف ضففم الففذكطا ارجتمففطنى ،فهمففط ةجمعففط بففة
اراالعطرى الش صة (الذاتة ) واراالعطرى فى سةطقهط ارجتمطنى (م

مد اآل تة )( .ةطست العةتى)132 ،2003 ،

الل التالطنفل

مفهوم ادارة االنفعاالت وأهميتها:
نتفه ففط بةت ففت وس ففطلوفي ( )54 ،1998بياه ففط ق ففدتال الال ففتد نل ففى متاقبف ف مش ففطنتك
ّ
الش صة والتمةةز بة هفذك اراالعفطرى واسفتعمطل هفذك المعلومفطى لتوجةفل فكفتك .بةامفط

أش ففطت )1998 ,23(Weisinger ,H.ل ففى أ اداتال اراالع ففطرى ه ففى اس ففتعمطل الال ففتد
راالعطرتففل باجففطح لتسففطندك فففي توجةففل سففلوكل وفك فتك بي اتئ ف تعففزز م ف اتطئجففل ،وهففى
كةالةف تالطنففل الالففتد مف

ففالل اسففتعمطل معتفتففل فففي المواقففف الحطلةف وفهففم الالففتد لذاتففل

واآل تة ونالقتل معهم والتواف مد ميطلب البةئ ) ،(BarOn,J,R.,2000,43ونتفهط
فففطتو نامففط  ،ومحمففد تز ( )144 ،2001بياهففط اإلدتاق الجةففد لالاالعففطرى الذاتة ف
وفهمهط وتاظةمهط ،والتحكم فةهط ،وذلق م
والتعطيف والتواصل معهم.

الل متاقبف مشفطنت اآل فتة  ،وااالعفطرتهم
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ونتفهف ففط  )2001,433-444( Salovey,P.&Mayer ,J.بياهف ففط القف ففدتال نلف ففى

فهففم المشففطنت واراالعففطرى الذاتةف واراالتففطح بطلمشففطنت احففو اآل فتة ومشففطتكتهم بهففذك
اآل فتة فففى حطل ف م ف التضففط والسففةيتال نلففى العوايففف (نبففد العففطل نج فوال،2003 ،
 ،)255وه ففى ق ففدتال الال ففتد نل ففى حك ففطم س ففةيتتل نل ففى ااالعطرت ففل وتدود أفعطل ففل الس ففلبة

والففتحكم فففى الففذاى وقدتتففل نلففى تقبففل اآلتاا والمقتتحففطى واربففداع وار ت اتنففطى (نلففى

الزاملى و تو .)556 ،2014 ،
وت ك ففد ما ففطل ج ففطب از ( )5 ،2006أ اراالع ففطرى مص ففدت رس ففتمتات الحة ففطال
وصففاد الق فتات وحففد فطصففل بففة الس فواا والمففتض الاالسففى أو العقلففى ،كمففط أاهففط وسففةل
ارتصففطل والتواصففل ومف

اللهففط ةتحقف الالهففم والتعففطيف والتقففدةت ،ورداتال اراالعففطرى

أهمة فى العالقطى ارجتمطنة مد الفزمالا واألصفدقطا واربافطا وجمةفد مف تفتبي بهفم
نالق ففطى س ففلوكة ت ففياة ات وت ففيا ات ،وتس ففطند اداتال اراالع ففطرى ف ففى الاج ففطح ال ففوظةالى للال ففتد
وةض ف ف ف ف ففم ل ف ف ف ف ففل الاج ف ف ف ف ففطح ف ف ف ف ف ففى العملة ف ف ف ف ففطى والعالق ف ف ف ف ففطى المهاةف ف ف ف ف ف دا ف ف ف ف ففل العم ف ف ف ف ففل
).)Goleman,D.,1995,312
فففطألفتاد الففذة لففة

لففدةهم ق ففدتال نلففى اداتال ااالعففطرتهم ةوصففالو بففياهم ن ففدةمو

المشطنت أو بطلجمود اراالعطلى فطراالعفطرى تعيفى الش صفة يطبعهفط ال فطال الممةفز
كم ففط ت ف ات ت ففياةت مبطش ففت نل ففى اح ففو م ففط ،ف ففى الوق ففى ال ففذ ت ففاعك

فة ففل اطتهم ففط نل ففى

الجوااففب الالسففةولوجة وارجتمطنة ف والتففى ت ف ات بطلتففطلى نلففى حةففطال اراسففط ( .حمففد

الالتمطو  ،وولةد حس )19 ،2009 ،

وةت  (2003) Salovey,P.&Mayer ,J.أ فعطلةف داتال اراالعفطرى تبفة
مكطاةف تحمففل الالففتد للمشففطنت واراالعففطرى الم تلال ف و طصف فففي اراالعففطرى السففلبة ،
وتقبلهط في الحطرى اإلةجطبة  ،وتبة أةضط محطول الالتد اصالح المزاج الس بإحالل

مفزاج حسف بففدر ماففل ،فهففذك الالعطلةف تمكف الالففتد م ف التعطمففل مففد ارحففداث اراالعطلةف
الصطدم  ،بحةث ةستيةد اداتتهط في الذاى واآل تة .
وقد وجد نلمطا الاال

أهمة اداتال اراالعطرى لالاسفط اظف ات لزةفطدال تياةتهفط ففى

حةطت ف ففل ،فق ف ففد أجم ف ففد (ج ف ففطتدات ،)Gardner ,R.,1998و(س ف ففطلوفى وم ف ففطةت,J.,1990
 ،(Salovey,P&Mayerو(جولم ف ف ففط  )Golman,D. ,1995نل ف ف ففى أا ف ف ففل ر ةمك ف ف ف
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ففالل الفتبي بففة كففال مف

التابف باجففطح الالففتد فففى المسففتقبل وكففذلق فففى حةطتففل ر مف
الجطاب اراالعطلى والمعتفى.
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وبذلق ةتض أ الش صة التي لدةهط القدتال نلى داتال اراالعطرى تسفتيةد أ
تففتالهم هةتهففط وتتواصففل معهففم ،فهففى ش صففة متوافق ف وقففطدتال نلففى التكةففف وتسففتيةد
احداث المواام مد اآل تة .

النظريات التي اهتمت بدراسة طبيعة ادارة االنفعاالت:

• نظرياة باار -اون  Bar on'sالدارة االنفعااالت :قفطم بفطت أو بتوسفةد معافى اداتال
اراالعففطرى م ف

ففالل دمجففل بطلسففمطى التففي ر تتعل ف بطلقففدتال وةايل ف امففوذج بففطت
فففي الحةففطال أكاففت م ف هةففتهم؟،

أو بطإلجطب ف ن ف س ف ال لمففطذا ةففاج بعففض الاففط

واستعتض بطت أو التتاث السةكولوجي لبعض ال صطئال ،التي تمك م الاجطح
فف ففى الحةف ففطال وحف ففددهط فف ففى مف ف

مجف ففطرى ،هف ففى الوظف ففطئف الش صف ففة  ،والمهف ففطتاى

الش صف ففة  ،والتكةالةف ف  ،واداتال الضف ف وي ،والمف فزاج العف ففطم ( .ةف ففتر نجف ففطج،2002 ،

)50

• نظرياة ماااير وسااالوفي الدارة االنفعااالت  Mayer&saloveyالنمااوذا الرباااعي:
بففدأ ارهتمففطم بدتجف كبةف تال بطلجوااففب هةففت المعتفةف للففذكطا مف قبففل هف را البففطحاة

داتال اراالعففطرى والتففي هففي أحففد

ماففذ نففطم ( ،)1990والففدافد لوضففد اظتةتهمففط نف

مكواطى الفذكطا الوجفدااى والتفي ت تلفف نف اظتةف (بفطت -او ) وتحلةفل مكواطتهفط،
وانداد أدواى قةطسهط ،والتي ت تلف ن المقفطةة

األ فت  ،التفي تعطملفى مفد داتال

اراالعففطرى نلففى ااهففط سففم الش صففة  ،والتعطمففل معهففط نلففى ااهففط قففدتال نقلةف مالهففط

ما ففل أا فواع ال ففذكطا ،وتف اال الاظتة ف نل ففى أ معتف ف مع ففطاى اراالع ففطرى ونالقته ففط
ببعضف ففهط وضف ففبيهط تسف ففطند الالف ففتد نلف ففى حف ففل المشف ففكالى كماهجة ف ف نقلة ف ف سف ففلةم
وماظمف  ،وأ ضففبي الالففتد راالعطرتففل وتقةةمهففط بدق ف والسففةيتال نلففى مشففطنتك تسففهل
نملةف ف التالكةف ففت الالعف ففطل)&Mayer,J.,2003,262

 ،)Salovey,P.وقف ففد اقتف ففتح

أصحطب تلق الاظتةف أتبفد قفدتاى فتنةف للفذكطا اراالعفطلى ماالصفل لكاهفط متجطاسف
بعضهط مد بعض ،فقد ةكفو الالفتد نفطلى القفدتال ففي حفداهط وما الضفط ففي األ فت
وهففى قففدتاى متتبف تيوتةففط مف األداففى لففى األنلففى تعكف

م اتحففل الامففو اراالعففطلى
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اراالعفطرى) ، The Ability to use Emotions to facilateThoughtالقفدتال
نلفى فهفم وتحلةفل اراالعفطرى The Ability to Understand Emotions
 ،and their Meaningsالقفدتال نلفى اداتال اراالعفطرى The Ability To

Manage Emotionsوتعا ففى ق ففدتال الش ف ال نل ففى اداتال ااالعطرت ففل وااالعف طرى

اآل تة وتعد هذك القدتال أنلى مستوةطى الذكطا اراالعطلى( .نلى الزاملى،2014 ،
 )554وتاقسم اداتال اراالعطرى لى سمطى هى اراالتفطح ففى المشفطنت السفطتال وهةفت
السف ففطتال ،والمشف ففطتك فف ففى اراالعف ففطرى مف ففد اآل ف فتة  ،وفهف ففم اراالعف ففطرى فةمف ففط ةتعلف ف

بطلذاى ،والتواز اراالعطلى (.)Salovey,P.&Mayer ,J.,2003,324

• نظرية دانيال جولمان الدارة االنفعاالت  :Danial Colmanأوضف جولمفط أ

اراالعطرى هى فى جوهتهط دوافد ألفعطلاط وهى ال يي الالوتة للتعطمفل مفد الحةفطال،

وهى أسط

الونى ارجتمطنى والاجطح فى حةطال الالفتد فهفى كالطةفطى ومهفطتاى قطبلف

للتيف ففوةت ،فف ففطلالتد القف ففطدت نلف ففى ضف ففبي ااالعطرتف ففل والسف ففةيتال نلف ففى مجتةف ففطى حةطتف ففل
ومواجه مفط ةقطبلفل مف مشفطكل وتحفدةطى ةكفو متالفطئال محقف ألهداففل وقفطد ات نلفى
التحلةل والتمةز بة األفكطت السلةم وال ةت سلةم وةكو تالكةتك تالكةف ات نلمةفط ةقفودك
ل ف ففى ح ف ففل المش ف ففطكل بماهجةف ف ف نلمةف ف ف مم ف ففط ةق ف ففودك ل ف ففى ات ف ففطذ القف ف ف اتتاى الس ف ففلةم .

( (Goleman ,D.,1995,312وقد قسم ) Goleman,D. (1995,67اراالعطرى
لى:
 الااوعى بالااذات :أر معتف ف الالففتد لحطلتففل المزاجة ف بحةففث ةكففو أكاففت كالففطاال فففيجعففل ق ات اتتففل أقففتب للص فواب وةايففو نلففى نففدال مسففتوةطى وهففى :ادتاق حففدوث

المشطنت ،وارنتتاف بهط ،وتحدةد هوةتهط ،وارستجطب لهط.
 إدارة االنفعاالت :وتعاى قدتال الالتد نلى تحمفل اراالعفطرى العطصفال فةشفعت بيافلسةد االسل.
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وهى كطلتطلى :القدتال نلى الونى بطراالعطرى والتعبةت نال بدق (ادتاق اراالعطرى)
The Ability of Emotional Awarness to express Emotionsl
 ،Accuratelyالقففدتال نلففى اسففت دام اراالعففطرى لتسففهةل نملة ف التالكةففت (توظةففف
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 دافعيااة الااذات :بمعاففى أ ةففتحكم الالففتد فففي اادفطنطتففل وة جففل ارشففبطع للوصففوللى الهدف ،وةشمل هذا المستو ارلتزام والمبطدأال والتالط ل.

مجلة الطفولة والتربية – العدد الرابع واألربعون -الجزء الثالث -السنة الثانية عشرة – أكتوبر 2020

 التعااطف أو الا تفهم :وةقصففد بفل معتفف وقفتااال مشففطنت اآل فتة مف صففوتهم أوتعبةتاى وجههم والتجطوب معهم.

 المهارات االجتماعية :وتعافى القفدتال نلفى التعطمفل الجةفد مفد اآل فتة بافطا نلفىفهم ومعتف مشطنتهم.

وقد قدم األدب التتبو العدةد م الدتاسطى ن اداتال اراالعطرى كطلتطلى:

أسالتى دتاس (محمد ارحمدر )2010 ،لى أال ر توجد نالق دال حصطئةط

بة الذكطا الوجدااي ،والفذكطا المعتففي ،ففي حفة توجفد نالقف موجبف ودالف حصفطئةط
ب ففة التحص ففةل الد اتس ففي وال ففذكطا الوج ففدااي بمكواطت ففل ودتجت ففل الكلة ف  ،م ففط ن ففدا مك ففواي
(ارداتال الش صة لالاالعفطرى ،والتعفطيف) ،كمفط كشفالى الاتفطئ بوجفل نفطم نف وجفود

فففتو دال ف حصففطئةط تعففز لمت ة فتاى (الجففا  ،والعمففت ،والوضففد ارجتمففطني الاقففطفي

لألستال) لصطل الذكوت ،والعمت بة فئتي ( )60-40والمتزوجفو  ،ولحملف الشفهطداى
المتوسف ففي نل ف ففى ال ف ففذكطا الوج ف ففدااي ،بةامف ففط ر ةوج ف ففد ت ف ففياةت دال لمت ة ف ففت (الت ص ف ففال
الدتاسي) نلى الذكطا الوجدااي لد يالب الجطمع ويطلبطتهط م أفتاد نةا البحفث،
بةام ففط توص ففلى د اتس ف (أح ففالم الش ففمتر )2010،ل ففى أ نةا ف البح ففث م ف المعلم ففطى
ةتمففتع بمسففتو نففطل مف اداتال اراالعففطرى وفطنلةف الففذاى والتالكةففت العلمففي ،ور توجففد

فتو احصطئة تبعط لمت ةت العمت والت صال ،فقي كطاى هاطق فتو احصطئة تبعفط
لمت ةت الحطل ارجتمطنة ولصطل األتامل ففي مت ةفتر البحفث ،وأسفالتى د اتسف (هةفام
الزبةد  )2013 ،لى أ نةاف البحفث مف اليفالب المتمةفزة ففى المتحلف ارندادةف
ةتمتع فوا بمسففتو نففطلى م ف اداتال اراالعففطرى وفطنلة ف الففذاى ،ووجففود نالق ف اتتبطيةف

دالف بففة المت ةفتة  ،وأسففالتى د اتسف (بكففت الجتبففط  )2013 ،لففى ااففل ر ةوجففد فففتو
ذاى درل ف حص ففطئة ف ففي مس ففتو

داتال اراالع ففطرى تع ففز ل ففى أا ففت الا ففوع ارجتم ففطنى

والصف ،وأشطتى لى وجود نالق اةجطبة دال احصطئةط بفة مسفتو أامفطي المسفطادال
ارجتمطنةف ومسففتو

داتال اراالعففطرى لففد اليلبف  ،بةامففط هففدفى د اتسف (نلففى الزاملففى

و ف ففتو  )2014 ،ل ف ففى با ف ففطا مقة ف ففط

رداتال اراالع ف ففطرى ل ف ففد المش ف ففتفة التتب ف ففوةة ،

وتوصلى دتاس (نبطدال نقوب )2014 ،لفى نفدم وجفود نالقف اتتبطيةف موجبف دالف
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احصففطئةط بففة اداتال اراالعففطرى وكففل م ف بعففد الش صففة (العصففطبة وارابسففطية )،

وتوصف ففلى د اتسف ف (نبف ففد العزةف ففز الموسف ففو  ،سف ففطتال كف ففطظم )2014 ،لف ففى تمتف ففد يف ففالب

اراالعطرى تبعط لمت ةت الاوع والت صال والصف.
وهففدفى د اتس ف (هاففد سففلةمط  )2016 ،لففى قةففط

المتحل ف ارندادة ف ف ففى مدةا ف
ة تلف بط تالف الجا

اداتال اراالعففطرى لففد يلب ف

ففطاقة وتوص ففلى ل ففى أ مس ففتو

داتال اراالع ففطرى ر

والت صفال والسفا الد اتسفة  ،وتوصفلى د اتسف (Ann,P.et

) al,2017ل ففى تي ففوةت مقة ففط

داتال ااالع ففطرى الوال ففدة  ،بةامف ط توص ففلى د اتس ف (ب ففدت

السعةد  )2018 ،لى وجود نالق بة

داتال اراالعطرى ومهطتى مط وتاا اراالعطرى

ل ففد يلبف ف الجطمعف ف بدولف ف الكوة ففى وق ففد ت ففم با ففطا المقة ففط

وفق ففط ل ففاالث نوام ففل ه ففى

(مهطتاى التواصل مد اآل تة  ،والاض اراالعطلى ،واداتال الذاى) ،أمط د اتسف ( دةجف
البالوا  ،وتاد نتبةطى )2020 ،توصلى لى وجود نالق ةجطبة دال حصفطئةط بف ة
مستو اداتال اراالعطرى ومستو التواف ارست لد اليلب  ،كمط أشطتى الاتطئ

لفى

ففي كفل مف مسفتو

داتال

ندم وجود فتو ذاى درلف احصفطئةط تعفز لمت ةفت الجفا

اراالعطرى ومستو التواف األست  ،وأسالتى اتطئ دتاس (صبحى الكالوت و تو ،

 )2020لففى وجففود نالق ف اتتبطية ف سففطلب دال ف بففة دتجففطى الم فتاهقة نلففى مقةففط
ارلكسةامط بيبعطدك الالتنة ومقةط
وم

داتال اراالعطرى.

الل استعتاض الدتاسطى السطبق ةتض مط ةلى:

• ه ف ففدفى بع ف ففض الد اتس ف ففطى ل ف ففى قة ف ففط

اداتال اراالع ف ففطرى ود اتس ف ف نالقته ف ففط ب ف ففبعض

المت ةتاى وةتال ذلق مد هدف الدتاس الحطلة م حةث الهدف ماهط والمتمال ففى

قةط

اداتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهوب ،ودتاس نالقتهط بفطألم

الاالسى لد أباطئهم م أيالطل التوض الموهوبة .
• قل الدتاسطى -فى حفدود نلفم البطحاف  -التفى اهتمفى بد اتسف اداتال اراالعفطرى لفد
والد يالل التوض الموهوب.

• تتال الدتاس الحطلة مد معظم الدتاسطى السطبق فى اتبطع الماه الوصالى.
• اسففتالطدى البطحا ف م ف الد اتسففطى الس ففطبق (التع ففتف نلففى اداتال اراالع ففطرى وأهمةته ففط
والتعتف نلى اردواى المست دم لقةطسهط).
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المحور الثانى :األمن النفسى:
مفهوم األمن النفسى وأهميته:
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األمف الاالسففى هففو الشففعوت بففي البةئ ف ارجتمطنة ف بةئ ف صففدةق  ،وشففعوت الالففتد
بففي اآل فتة ةحتتمواففل وةقبلواففل دا ففل الجمطن ف  ،وهففى م ف أهففم الحطجففطى األسطسففة

الالزم للامو الاالسى والصح الاالسفة للالفتد ،وتظهفت هفذك الحطجف واضفح ففى تجافب

الم ففطيت وات ففطذ الحففذت والمحطفظ ف  ،وأ الش ف ال الففذ ةشففعت بففطألم وارشففبطع فففى
بةئتل ارجتمطنةف ففى األسفتال ةمةفل لفى أ ةعمفم هفذا الشفعوت ،فةفت ففى الافط
والحب وةتعطو معهم ،أمط الش ال هةت اآلم فهو فى وف دائفم وةعفة

ال ةفت
ففى حطلف

م ف نففدم التضففط وةففت أ البةئ ف تماففل تهدةففدا ية ف ات لذاتففل( .حطمففد زه ف ات ،2005،
.)445
وةعتف (وفة م تفطت )215 ،2005 ،األمف بمعافطك السفةكولوجى بيافل شفعوت
الالففتد بقةمتففل الش صففة وايمئاطا ففل لففى وضففعل واقتففل باالس ففل ،واألم ف الاالسففى ه ففو أ
تكففو الاالففو

ماففل ميمئا ف ناففد وقففوع الففبالا أو توقعففل ،بحةففث ر ةظهففت نلةهففط قل ف

معةب أو جزع كاةت ور اضيتاب ففى األحفوال أو تفتق لألنمفطل أو التهوةفل مف شفي
المصف ففطئب أو التعظ ف ففةم لم يي ف ففطى األن ف ففداا تعظةم ف ففط ةقض ف ففى ل ف ففى الة ف ففي

وارحب ف ففطي

وارازواا (محمد الشتةف ،)9 ،2008 ،وهو حطل االسفة ةشفعت بهفط الالفتد مف

اللهفط

بطليمياةا ف ف واألمف ففط وال اتح ف ف الاالسف ففة وارسف ففتقتات ،واشف ففبطع حطجطتف ففل وميطلبف ففل ،ونف ففدم
الشعوت بفطل وف أو ال يفت ،والقفدتال نلفى المواجهف دو حفدوث أ اضفيتاب أو لفل
(سو از بسةواى ،ونبةت الصبط .)133 ،2011 ،
وتت ف ادال هدةف ( )56 ،2016أافل شفعوت الالفتد بطريمئافط والبعفد نف القلف
والتوتت وارضيتابطى الاالسفة وةحفدث ذلفق مف شفعوت الالفتد بطلتقبفل والحفب وارهتمفطم
ممف حولفل ووجفودك وسفي جمطنف تحسسفل بطألمفط وشفعوتك بطلسفالم ،وهفو تحفتت الالفتد
مف ال ففوف مهمففط كففط مصففدتك وشففعوتك بياففل قففطدت نلففى اإلبقففطا نلففى نالقففطى مشففبع

ومتزا ف م ففد الا ففط  ،وه ففو حطج ف م ف حطج ففطى الال ففتد ش ففبطنهط ةجعل ففل ةش ففعت بطرتتة ففطح

واريمئا ففط وذل ففق م ف

ففالل ش ففعوتك بطراتم ففطا وتقب ففل اآل فتة والتح ففتت م ف ال ففوف

واأللم (نبد الودود الزبةد و تو .)29 ،2020 ،

د .زينب أبو سريع حسن صبره

699
وتعتف البطحا األم الاالسى اجتائةط بيال شفعوت اليالفل بطريمئافط والبعفد نف

القل والتوتت وةتم ذلق م

الل الشعوت بتقبل الذاى والاقف بفطلاال

والسفالم الفدا لى

الجدةدال وشعوتك بطرستقتات ارجتمطنى واراتمطا.
وت ك ففد أح ففالم محم ففود وأش ففتف نب ففد ال ا ففى ( )92 ،2006نل ففى أهمة ف اش ففبطع

الحطج لى األم الاالسى ،فطلالتد ر ةستيةد أ ةامو اموا االسةط سلةمط دو اشبطنهط،

فتوافف ف الال ففتد ف ففى م اتحف ففل ام ففوك الم تلال ففل ةتوق ففف نلف ففى م ففد ش ففعوتك ب ففطألم الاالسف ففى
واليمياةاف فففى يالولتففل ،وةفت )(Maslow,1975أ نففدم تحقةف الحطجف لففى األمف
الاالسفى ةفتتبي بفبعض األنفتاض المتضفة لففد اليالفل كشففعوتك بطلابفذ والعزلف والتهدةففد

والتشط م.

وةعففد األم ف الاالسففى م ف أهففم مففط تتضففمال جففودال الحةففطال لففد اليالففل الموهففوب
حةف ففث توصف ففل Stopper,M,J.

) )2013,64لف ففى أ جف ففودال الحةف ففطال تشف ففمل األمف ف

الجسمطاى والاالسى والهوة واراتمطا والماطفس والقفدتال نلفى المواجهف  ،وةتوقفف فعطلةف
است دام اريالطل الموهوبة لذكطاهم نلى مستو شعوتهم بتقدةت الذاى والذ ةتشكل

بدوتك ن يتة األم الاالسى والبعد ن الض ويطى.

األمن النفسى فى ضوء النظريات النفسية:

• نظرياااة التحليااال النفساااى :ةالس ففت س ففةجمواد فتوة ففد م س ف

التحلة ففل الاالس ففى األم ف

الاالسى ن يتة افتتاضطى اظتةفل و تاا ةفدوت حولهفط جفدل لفم ةاقيفد فطلش صفة

وفق ففط لالتوة ففد تتك ففو م ف االا ف مكوا ففطى ه ففى :األا ففط واله ففو واألا ففط األنل ففى ،وةتحقفف
الشعوت بفطألم الاالسفى مف

فالل قفدتال األافط نلفى التوفةف بفة مكوافطى الش صفة

الم تلالف أو فففى الوصففول لففى حففل للص فتاع الففذ ةاشف ي بةاهففط وبففة الواقف د (نففطدل

العقةلى.)26 ،2004 ،
• النظرية اإلنسانية :وة كد كطتل توجتز فى ارتجطك اراسطاى فى اظتةتل أ األمف

الاالسى هفو حطجف الالفتد لفى الشفعوت بيافل محبفوب ومقبفول اجتمطنةفط وتكمف جفذوت
ه ففذك الحطج ف ف ففى أنم ففط حةطتا ففط اليوةل ف  ،فطليال ففل اآلم ف ه ففو ال ففذ ةحص ففل نل ففى
الحب والتنطةف والفدفا العفطيالى وهفو الفذ ةشفعت بحمطةف ممف ةحةيفو بفل فةفت

مجلة الطفولة والتربية – العدد الرابع واألربعون -الجزء الثالث -السنة الثانية عشرة – أكتوبر 2020

وتبطدل الحب مد اآل تة والمبطدأال وقدتتل نلى التتحةب بطلعالقفطى الجدةفدال وال بفتاى

700
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مشففبع لحطجطتففل ،ةففت فففى الاففط
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فةتقبلل اآل تو وةاعك

ال ةففت والحففب وةتعففطو معهففم وةحظففى بتقففدةتهم

ذلق نلى تقبلل لذاتفل أل هافطق نالقف اةجطبةف بفة تقبفل

الذاى وتقبل اآل تة  ،أمفط اليالفل هةفت اآلمف فهفو الفذ ةشفعت بطإلهمفطل اراالعفطلى
وةشففعت دائمففط بففطلاقال العففطيالى أ أاففل ر ةشففعت بحمطةف م ف حولففل ،وهففذا اليالففل
أااففطا امففوك ةمةففل أل ةففت بةئتففل ملةئ ف بطلم ففطيت والم ففطوف فتتولففد لدةففل بطلتففدتة
األاطاة ف وال ففوف م ف المس ففتقبل فةالق ففد ب ففذلق الش ففعوت ب ففطألم الاالس ففى وة ففت الا ففط
أش ات ات وأال ر ةوجد فى هذا العفطلم مف ةسفتح الاق (.أسفمطا الستسفى ،وامفطاى نبفد
المقصود ،)3 ،2001 ،وأشطت مطسلو لى أ لألم الاالسفى حطجفطى وهفى الحطجف

لف ففى اليمياةا ف ف  ،والحطج ف ف لف ففى الاظف ففطم ،وارسف ففتقتات ،واألسف ففتقاللة  ،والحطج ف ف لف ففى

الت الة ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففف م ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف األل ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففم الجس ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففمى والاالس ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففى
) ،)Zastrow,C.&Ashman,K.K.,2010,448واألم ف ف الاالسف ففى لف ففد مطسف ففلو
ةحدد وف االا أبعطد هي:
 شففعوت الالف تد بففي اآل فتة ةتقبلواففل وةحبواففل وةاظففتو لةففل وةعطملواففل فففي دفاومودال.

 شعوت الالتد بطراتمطا واحسطسل بي لل مكطاط في الجمطن . ش ف ففعوت الال ف ففتد بطلس ف ففالم وا ف ففدتال ال ي ف ففت والتهدة ف ففد والقل (.نب ف ففد ال ف ففودود الزبة ف ففدو تو )29 ،2020 ،
• النظرياااة السااالوكية :وةعتق ففد الس ففلوكة أ الش ففعوت ب ففطألم الاالس ففى ة ففتم م ف

ففالل

اكتسطب الالتد نطداى ماطسب تسطندك نلى التعطمل مد اآل تة ومواجه المواقفف،
والتوافف مففد البةئف وةففتو فففى اراسففط تاظةمففط لعففدد مف وحففداى صف ةتال تماففل كففل

حسن
صبرهحس ف وداةاففى ،وهسففط س ففطلم-151 ،2006 ،
فتجطب (
سريفتع واس ف
أبو ماةف
زينبفط ة ف
ماهففطد.اتتبطيف
.)153

العوامل المؤثرة في األمن النفسى:
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األمف هففو اتةجف للعوامففل الوتااةف والبةئةف التففي مففط أ تف د ألمف اليالففل أو
ااع ففدام األمف ف  ،وه ففو مف فتتبي بطلاقف ف ب ففطلاال

سف ففم فيتةف ف لف ففد الالف ففتد ولكاف ففل اتةجف ف للمف ف اتاى البةئةف ف وهف ففو نتضف ف

للت ةف ففت(,2008,14

 ،)Alegrem,A.وهف ففو اف ففطت لعوامف ففل ندةف ففدال ،دا لةف ف متتبيف ف

بيبةعف ف الش صف ففة وتكوةاهف ففط واموه ففط ومف ففط تملكف ففل مف ف اسف ففتعداداى وقف ففدتاى وامكطاف ففطى
ومقومطى الوجود القو والالعطل ،ونوامل طتجة ذاى نالق بطلتاشئ ارجتمطنةف مف

م اتحف ففل الامف ففو الم تلال ف ف ونوامف ففل اقطفة ف ف متتبي ف ف بف ففطلمجتمد ونوامف ففل تكوةاف ففل وبا ف ففطاك
الحض ففطت وك ففذلق نالق ففطى الال ففتد ب ففطآل تة (حسف ف وداةا ففى ،وهس ففط س ففطلم،2006 ،
.)169

أبعاد األمن النفسى:
أبعاد األمن النفسى األساسية:

• الشعوت بطلتقبل والحب ونالقطى الدفا والمودال مد اآل تة .
• الشعوت بطراتمطا للجمطن والمكطا فةهط.
• الشعوت بطألمط والسالم وهةطب التهدةداى مال ال يت والعدوا وال وف.

وأبعاده الثانوية:
• ادتاق الع ف ففطلم والحة ف ففطال كبةئ ف ف س ف ففطتال دافئ ف ف (ةش ف ففعت بطلك اتم ف ف وبطلع ف ففدل وبطريمئا ف ففط
وارتتةطح).
• ادتاق اآل تة بوصالهم ودودة وتبطدل ارحتتام معهم.
• الاقف ف ف ففى اآل ف فتة وح ففبهم وارتتة ففطح لالتص ففطل به ففم وحسف ف التعطم ففل معه ففم وكا ففتال
األصدقطا.
• التسطم مد اآل تة .
• التالط ل وتوقد ال ةت واألمل واريمئاط
• الشعوت بطلسعطدال والتضط ن الاال

لى المستقبل.

والحةطال.

• الشعوت بطلهدوا وارتتةطح وارستقتات اراالعطلى وال لو م الصتانطى.
• الشعوت بطلمسئولة ارجتمطنة وممطتستهط.
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والكال ففطاال الذاتةف ف للال ففتد ،وم ففد ذل ففق ف ففطألم
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• تقبل الذاى والتسطم معهط والاق فى الاال

والشعوت بطلاالد والالطئدال فى الحةطال.

• الشعوت بطلكالطاال والقدتال نلى حل المشكالى.
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• المواجه الواقعة لألموت.
• ال لو م ارضيتابطى الاالسة (حطمد زه ات .)84 ،2002 ،
ولقف ففد قف ففدم األدب التتبف ففو نف ففددا مف ف الد اتسف ففطى التف ففى تاطولف ففى األمف ف الاالسف ففى
ونالقتففل بففبعض المت ةفتاى كد اتسف (هبف حسف ة  )2007،وتوصففلى لففى وجففود نالقف

دال بة األم الاالسى م الوالدة والتتتةب المةالد بمصدت الضبي لد اريالفطل،

وتوصلى دتاس (تحطب صدة  )2008 ،لى أ اكات مت ةتاى التهدةفد اللالظفى تفياة ات
نلى الشعوت بفطألم الاالسفى لفد يالفل التوضف بشفكل نفطم هفى التهدةفد بتفتق اليالفل
بمالتدك ةلةهط التهدةد بطلحشتاى والقواتض ،وتوصلى دتاس (لوباى الجةوشى)2010 ،
لففى فعطلةف بتاففطم اتشففطد لتامة ف األمف الاالسففى وتففياةتك نلففى الابففطى اراالعففطلى لففد

يال ففل م ففط قب ففل المدتسف ف المح ففتوم مف ف التنطةف ف الوالدةف ف  ،ود اتسف ف (هب ففل از مص ففيالى،
 )2011حةففث توصففلى لففى وجففود اتتبففطي دال بففة األم ف الاالسففى والمعطمل ف الوالدة ف
كمفط ةفدتكهط األباففطا ففى المتحلف العمتةف ( )15-13سفا  ،ود اتسف (نقةففل بف سطسففى،
 ) 2012وجف ففدى اتتبف ففطي دال بف ففة األم ف ف الاالسف ففى واراشف ففي اربتكطتة ف ف لف ففد تالمةف ففذ
ال طمس ف  ،ود اتس ف (سففمت الحاففط )2013 ،التففي دتسففى مسففتوةطى األم ف الاالسففى لففد
األيال ففطل المتمةف فزة مف ف الص ففالة الاطل ففث والس ففطد

مف ف التعل ففةم ارسطس ففى ،وتوص ففلى

د اتس ف (ته ففداا اعةم ف  )2014 ،ل ففى وج ففود اتتب ففطي دال ب ففة مس ففتو الش ففعوت ب ففطألم
الاالسففى والتواف ف ارجتمففطنى لففد نةا ف م ف األحففداث ،،بةامففط د اتس ف (م فتةم الالهةففد ،
 )2014وجدى نالق دال بة األمف الاالسفى وأسفطلةب المعطملف الوالدةف لفد اليلبف

الموهوبة بطلمتحل المتوسي بجدال ،وأظهتى اتطئ دتاس (وفطا نبد المطلفق)2016،
ل ففى وج ففود نالق ف ب ففة األم ف الاالس ففى والس ففلوق الع ففدوااى ل ففد األيال ففطل ف ففى المتحل ف

العمتةف ( )12-9سفا  ،وتوصفلى د اتسف (  ( Abd-Al hamed ,A.H.,2015لفى
وجود نالق سلبة بة ارسفطاال الوالدةف واألمف الاالسفى لفد اريالفطل نمفت ()5-10

ساواى فى مدةا نمط ودتاس (ف ادال هدة  )2016 ،توصلى لى وجفود نالقف دالف
بف ففة الف ففذكطا ار القف ففى واألم ف ف الاالسف ففى لف ففد نةا ف ف م ف ف األيالف ففطل ،بةامف ففط د اتس ف ف
) (Alnawasreh,F.,L.,2016وجف ف ففدى نالقف ف ف ذاى درلف ف ف احصف ف ففطئة بف ف ففة األمف ف ف
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الاالسفى لففد الموهففوبة ونطمففل السف  ،وجففدى ففتو بففة الففذكوت واراففطث فففى مسففتو

األمف ف الاالس ففى لص ففطل ارا ففطث ،وتوص ففلى لوجودنالقف ف اةجطبةف ف ب ففة األمف ف الاالس ففى

بتاف ففطم ا تشف ففطد جمعف ففى لألم فف الاالسف ففى فف ففي تامة ف ف التالكةف ففت اربف ففدانى لف ففد اليلب ف ف
الموهوبة  ،ودتاس (سعدال أبفو شفق و فتو  )2020،والتفي أكفدى نلفى وجفود نالقف
اتتبطية بة اربتكطت واألم الاالسى لد أيالطل مط قبل المدتس .
وم

الل استعتاض الدتاسطى السطبق ةتض مط ةلى:

• هدفى العدةد م الدتاسطى لى البحث ن نالق األم الاالسى بمت ةتاى أ ت .
• هدفى بعض الدتاسطى لى تامة األم الاالسى م

الل بتاطم اتشطد .

• تتال الدتاس الحطلة مد معظم الدتاسطى السطبق فى اتبطع الماه الوصالى
• قلف ف الد اتس ففطى (فف ف ى ح ففدود نل ففم البطحاف ف ) الت ففى تاطول ففى األمف ف الاالس ففى ل ففد يالف ف ل
التوض الموهوب.
• اففدتال الد اتسففطى (فف ى حففدود نلففم البطحا ف ) التففى تاطولففى العالق ف بففة

داتال ااالعففطرى

الوالدة بطألم الاالسى لد أباطئهم.
• واستالطدى البطحا مف الد اتسفطى السفطبق ففى (التعفتف نلفى األمف الاالسفى وأبعفطدك،
والتعتف نلى أدواى قةط

األمف الاالسفى ،وارستتشفطد بهفم فف ى بافطا مقةفط

األمف

الاالسى لد يالل التوض الموهوب.

المحور الثالث :أطفال الروضة الموهوبين:
تتكففز التعتةالففطى الس ففةكومتتة والكالسففةكة نلففى الق ففدتال العقلة ف حةففث انتب ففتى
القففدتاى العقلةف المعةففطت الوحةففد فففى تعتةففف اليالففل الموهففوب والتففى ةعبففت ناهففط باسففب

الذكطا المتتالع  ،كمط اتسد مالهوم الموهب لةشمل تلق ارستعداداى الاليتة التى ت هل
الالففتد للتالففو ف ففى جمةففد المجففطرى المقبول ف اجتمطنةففط س فواا أكطا ففى أكطدةمة ف أو هة ففت
أكطدةمة ( .نبد الميلب القتةيى.)155 ،2005 ،

مفهوم الموهبة:
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واراجطز اركطدةمى لدةهم ،بةامط توصلى د اتسف (محمفد العمفت  )2018 ،لفى فطنلةف
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ه ففم أولئ ففق األيال ففطل ال ففذة ة ففتم تحدة ففدهم والتع ففتف نل ففةهم مف ف قب ففل أشف ف طال
مهاةففة م ف هلة والففذة لففدةهم قففدتاى نقلة ف نطلة ف والقففطدتة نلففى القةففطم بففيداا نففطلى
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وةحتطجو

لى بتام تتبوة و فدمطى مت صصف  ،)Hall,H.L.,2007,13( .وأشفطت

جم ففطل ال ية ففب و ففتو ( )51 ،2018أ األيال ففطل الموه ففوبة ه ففم تل ففق الالئ ف الت ففى
تتمتد بفيداا وااجفطز متمةفز مقطتاف بطلالئف العمتةف التفى تاتمفى لةهفط ففى واحفدال أو أكافت

م ف الق ففدتاى التطلة ف (ق ففدتاى نقلة ف نطم ف  -ق ففدتاى فاة ف  -أداا أك ففطدةمى مت ص ففال-

ق ففدتاى قةطدة ف  -ق ففدتاى ابدانة ف  -ق ففدتاى بداة ف اال ف

حتكة ف ) ،واليال ففل الموه ففوب ه ففو

اليالففل الففذ ةظهففت أدااا متمة ف از مقطتا ف مففد المجمون ف العمتة ف التففي ةاتمففى لةهففط فففي
واحدال أو أكات م األبعطد التطلة :

• القدتال العقلة العطلة التي تزةد فةهط اسب الذكطا نلفى ااحفتافةة معةفطتةة موجفوبة
ن المتوسي.
• القدتال اإلبدانة العطلة في أ مجطل م مجطرى الحةطال.
• القفدتال نلفى التحصفةل اركففطدةمى المتتالفد التفي تزةفد نف المتوسفي بفاالث ااح اتفففطى
معةطتة .

• القف ففدتال نلف ففى القةف ففطم بمهف ففطتاى متمةف ففزال أو مواهف ففب متمةف ففزال ماف ففل المهف ففطتاى الالاة ف ف أو
التةطضة أو الل وة ...
• الق ففدتال نل ففى الما ففطبتال وارلت فزام والدافعة ف العطلة ف  ،والمتوا ف  ،وارص ففطل ف ففي التالكة ففت،
كسففمطى ش صففة نقلة ف تمةففز الموهففوب ن ف هة فتك م ف الموهوبة (.موسففى اجةففب

موسى)36 ،2016 ،

وتعففتف البطحاف يالففل التوضف الموهففوب اجتائةففط بياففل اليالففل الملتحف بتةففطض
األيالففطل مف المتحلف العمتةف ( )6 -5سففاواى والففذ تففم ا تةففطتك بطسففت دام تتشففةحطى
المعلمة وا تبطت توتاا

للتالكةت اربدانى.

خصائص وحاجات األطفال الموهوبين:
ةذكت نبد التحم سفلةمط ( )32 ،2004أ الموهفوبة ةتمةفزو بطلعدةفد مف
السففمطى ارةجطبة ف ماففل الج فتأال والم ففطمتال والتهب ف فففى التالففو ودتج ف نطلة ف م ف الاق ف
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بففطلاال  ،واللةطقف الش صففة وارجتمطنةف وحس ف التصففتف ،وةففت

Abdul Aziz

 (2020,245( ,A.R.et alأ هاطق االث صطئال تئةسة لأليالطل الموهوبة :
•  Marching to Their Drummerأر ااهفم ةتعلمفو بيتةقف م تلالف اونفط مفط
ن ف األيالففطل العففطدةة  ،وةقففطومو التعلةمففطى المبطشففتال وةقومففو بطكتشففطف ذواتهففم،

وةحلو المشطكل بيت م تلال .

•  Apassion to Masterوةقص ففد به ففط الشف ف ف اح ففو ارتق ففط فق ففدتاتهم نطلةف ف
واهتمطمهم شدةد بطألشةطا ولدةهم قدتال نطلة نلى التتكةفز ،وة كفد أةضفط ففي د اتسفتل
أ األيال ففطل الموه ففوبة ةواجه ففو صف فتانطى دا لةف ف وش ص ففة دا ففل بةئف ف ال ففتعلم

و طتجهط وةمةلو

لى نزل ااالسهم وةواجهو صفعوب ففي تقبفل الاقفد ولفدةهم دتجف

نطلة م القل .
ومن أهم االحتياجات النفسية ألطفال الروضة الموهوبين:

• الحطج لى ارنتتاف بمواهبهم وقدتاتهم.

• الحطج لى ارستبصطت الذاتى بطستعدادتهم والونى بهط وادتاكهط.
• الحطج لى ارستقاللة والحتة فى التعبةت.
• الحطج لى توكةد الذاى.
• الحطج لى الالهم المباى نلى التعطيف والتقلب هةت المشتوي م اآل تة .
• الحطج لى احتتام اسئلتهم وأفكطتهم.

• الحطج لى الشعوت بطألم وندم التهدةد.
• الحطج لى بلوتال مالهوم موجب ن الذاى.
• الحطج لى مزةد م التنطة المت صص .
• الحطج لى مزةد م تقدةت الذاى.
• الحطج لى المزةد م اراجطز.
• الحطج لى فهم الذاى.
• الحطج لالحتتام م قبل اآل تة .
• الحطج للحب (سمةت م ةمت.)116 -115 ،2013 ،
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•  Precocityفلدةهم قدتال نلى التعلم بستن وسهول في المجطرى الم تلال .
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دور الوالدين في رعاية الموهوب:
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الونى والالهم لدةهم بدوافد واحتةطجطى أباطئهم -وتكم في:
• اسففت دام أسففطلةب والدة ف هةففت سففوة فففي التاشففئ م ف قبةففل التسففلي وارك فتاك والقس فوال
واإلهمففطل ،ومففط ةتتتففب نلة ففل م ف شففعوت الموهففوب ب ففطأللم الاالسففى واإلحبففطي والقل ف
والعجز وال وف.
• التشفدةد المت ازةففد نلفى التالففو وحافل بطسففتمتات نلفى اإلاجففطز واألداا المافطلى ،ودفعففل
مف أجففل الالفوز ممفط ةجعلففل نتضف للضف وي وال ففوف مف الالشفل ،وةدفعففل

للتافطف

لالحجطم وتجاب الم طيت.

• وجففود معتقففداى طيئ ف م ف الوالففدة تج ففطك الموهب ف م ف أبتزه ففط أ الموهففوب ل ففة
بحطج لتنطة .
• نففدم السففمطح لففل بففطلتعبةت نف أتةففل فففي أر مشففكل ت صففل أو ت ففال اآل فتة فففي
األس ففتال مم ففط ة ل ف ما ففل ااس ففطاط مذب ففذبط ف ففي ات ففطذ الق فتات( .مطج ففدال ب ة ففى،2007 ،

)683
وهاف ففط ةف ففت  )2020,6( Papadopoulos,D .أ نلف ففى األسف ففتال تف ففوفةت الجف ففو

ارجتم ففطنى والاالس ففى الماطس ففب للموه ففوب دا ففل األس ففتال ،بحة ففث ةش ففعت الموه ففوب ب ففي

أستتل توفت لل الحمطة واألم واألمط والحب والتقبل ،وهاطق االث استتتةجةطى نلفى

اآلبف ففطا اتبطنهف ففط للتعطمف ففل مف ففد أباف ففطئهم الموهف ففوبة وهف ففى التواصف ففل الجةف ففد حةف ففث ةجف ففب
ارسففتمطع بحففتال لففى األباففطا وتشففجةعهم نلففى مففط هففو جدةففد ،والففدنم والتشففجةد ن ف

يتةف ف جمف ففد معلومف ففطى ن ف ف اليتةق ف ف الماطسف ففب للتعطمف ففل مف ففد الموهف ففوبة  ،وانيف ففطئهم

مسئولةطى وفتال لال تةطت وةتم ذلق باطا نلى قدتال اليالل.

وقففد قففدم األدب التتبففو العدةففد م ف الد اتسففطى التففى تاطولففى الموهب ف ونالقتهففط

بففبعض المت ةفتاى الاالسففة كد اتسف ( )Neihart,M.,1999بعافوا تففياةت الموهبف نلففى
الص ففح الاالس ففة ل ففد اريال ففطل ،ووج ففد أ مالهم ففوم ال ففذاى ل ففد الموه ففوبة ةت ة ففت م ففد
الام ففو ،وأ مالئمف ف الما ففطه التعلةمةف ف تف ف ات نل ففى الجطا ففب الاالس ففى ل ففد الموه ففوبة ،

واأليالطل الموهوبة الملتحقة بم سسطى ذاى دوام كطمفل لفدةهم مالهفوم ذاى ما الضف

ن ذو الدوام الجزئى ،وأ اليالب الموهفوبة الفذة ةشفعتو بف ياهم م تلالفو لفدةهم
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تصوتاى أكات سلبة ن التكةف ارجتمطنى ،وتوصلى د اتسف )(Johnn ,E.,2005

لف ى أاففل ر ة ف ات المعلففم نلففى الجطاففب األكففطدةمى لففد اريالففطل الموهففوبة فقففي واامففط

) Grant,A.,2005بعض صطئال يالل مط قبل المدتس الموهوب كتالضفةل اللعفب
بمالففتدهم ،والاض ف ارجتمففطنى والح ف
وةمةلو

الالكففطهى وةتسففمو بتوقعففطى ش صففة نطلة ف ،

لى اللعب القطئم نلى الاقد والماي وةالضفلو اللعفب مفد األكبفت سفاط أو مفد

أيالف ففطل م ف ف اال ف ف

مسف ففتو تالكةف ففتهم ،وقطمف ففى د اتس ف ف ( (Morgan,A.,2007بتامة ف ف

اريالفطل الموهفوبة مف نمففت  7-5سفاواى بطسفت دام اسففتتاتةجة ااتائةف وهفى أسففطلةب

تف ففدتة

متاون ف ف وكطاف ففى الاتةج ف ف تيف ففوتهم ارجتمف ففطنى واركف ففطدةمى بصف ففوتال متتالع ف ف ،

وتوصفلى د اتسف ) (Preckel, F. et al, 2008لفى أافل توجفد ففتو نلفى مقةفط

ماله ف ف ف ففوم ال ف ف ف ففذاى لص ف ف ف ففطل ال ف ف ف ففذكوت الموه ف ف ف ففوبة ل ف ف ف ففد اريال ف ف ف ففطل ،ووج ف ف ف ففدى د اتس ف ف ف ف

( )Blass,S.,2014أ الصعوبطى فى التحصةل الد اتسفى هفى السفبب وتاا العدةفد مف

المشطكل الاالسة وارجتمطنة لد اريالطل الموهوبة فى حفة ةفت الفبعض أ هافطق
العدةففد م ف العوامففل ال طتجة ف بمففط فففي ذلففق األسففتال والمدتس ف والمجتمففد هففى السففبب،

فففطليالب الموهففوبة هف م مجمون ف يففالب تتمتففد بففذكطا نففطلى وهطلبففط مففط ةحففدث نففدم

اشففبطع رحتةطجففطتهم ،وةففت ( )Peyree,H.et al ,2016أ األيالف طل الموهففوبة فف ى

نمففت  6 -5سففاواى ر ةبففدو أ مشففطكل سففلوكة أو نطيالةففل أو اجتمطنة ف كطلاشففطي
ال ازئف ففد أو المشف ففطكل التف ففى تف ففاجم نف ف العالقف ففطى مف ففد األقف ف ات أكاف ففت مف ف األيالف ففطل ذو
الذكطااليبةعى.
وم

الل استعتاض الدتاسطى السطبق ةتض مط ةلى:

• هففدفى العدةففد مف الد اتسففطى لففى البحففث ن ف الموهففوبة فففى ضففوا بعففض العوامففل
الدةموهتافة .
• هدفى بعض الدتاسطى لى تامة الموهوبة .

• تتال الدتاس الحطلة مد بعض الدتاسطى فى اتبطع الماه الوصالى.
واس ففتالطدى البطحاف ف مف ف الد اتس ففطى الس ففطبق ف ففى (التع ففتف نل ففى يال ففل التوضف ف
الموهوب واحتةطجطتل ،والتعتف نلى أدواى الكشف ن الموهوبة وارستتشطد بهم).
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منهج الدراسة :اتبعى البطحا الماه الوصالى لماطسبتل لهدف البحث.
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عينة الدراسة:
( )35يالل ويالل مف أيالفطل التوضف الموهفوبة بطلمسفتو الافطاى ()KG2
ممف ف تتف فتاوح أنمف ففطتهم  6-5سف ففاواى بمدتسف ف الهف ففالل األحمف ففت التجتةبةف ف  ،وأةضف ففط تف ففم
التيبة نلى والدةهم ونددهم ( )70أب وأم.

ادوات الدراسة:
Torrance,E.P.للتالكةففت اربففدانى -الصففوتال (ب) )تتجم ف

ا تبففطت تففوتاا
محمد يطب)2018 ،

تمال القدتال اإلبدانة ( )Creativityأحفد األبعفطد األسطسفة المكواف للموهبف ،
وةعتبففت الالففتد موهوبففط ذا تمةففز ن ف أق اتاففل الماففطظتة لففل فففي العمف ت الزماففى فففي قدتتففل
اإلبدانة حةث تعتبت القدتال نلى التالكةت اربتكفطت م شف ات أسطسفةط ةفدل نلفى الموهبف ،

وةع ففد ا تب ففطت ت ففوتاا

للتالكة ففت ارب ففدانى مف ف أكا ففت ار تب ففطتاى اس ففت دامط ف ففي قة ففط

اربداع وتتتةبل األول في ا تبطتاى اربداع ،ولذا فقد تم تتجمتل لى العدةد م الل طى
كمففط أجففت نلةففل الكاةففت م ف الد اتسففطى العبففت اقطفة ف  ،وم ف اففم فقففد تففم ا تةففطت ا تبففطت
األشكطل الصوتال (ب) إلمكطاةل لوك م التحةز الاقطفي الذ قد تتشبد بفل ار تبفطتاى

التففي تعتمففد نلففى الل ف  ،كم ففط أاففل لففة

لال تبففطت نم ففت محففدد واامففط ةمك ف اس ففت دامل

ابت ففداا م ف متحل ف التوض ف (أيال ففطل س ف م ففط قب ففل المدتس ف ) وحت ففى متحل ف الد اتس ففطى
العلةط.
يتةق جتاا ار تبطت :قد ةجل
االا فف  ،وم ف ف اف ففم ةحف ففذتاط تف ففوتاا

المالحوال في البداة صطمتط لمدال دقةقتفة أو

م فف أ احف ففطول اسف ففتاطتال المالحف ففوال أو حاف ففل نلف ففى

ارسفتجطب  ،وةففزود المالحفوال بقلففم تصفطال وممحففطك ،وةتفيلف هففذا ار تبفطت مف االاف
ا تبطتاى فتنة هي:
• النشااط األول :تكفوة الصفوت  Picture Construction Activityةتكفو مف
شكل ذاى ماحاى حب الالطصولةط.
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• النشاااط الثااانى :تكملف ال يففوي (األشففكطل الاطقص ف ) Incomplete Figures
 Activityوةتكو م ( )10أشكطل اطقص .

ةتكو م ( )40دائتال.

• وقففد صففمم الاشففطي األول لكففى ةسففتاةت األصففطل والتالطصففةل ،أمففط الاشففطيط التطلةففط

وهمف ففط األشف ففكطل الاطقص فف وارشف ففكطل المتكف ففتتال ،فهمف ففط ةسف ففتاة ات أاوانف ففط كاةف ففتال ماهف ففط
اليالق والمتوا واألصطل والتالطصةل.

طريقة التصحيح :أاظت ملح ()1

ب -مقياس األمن النفسى المصور لطفل الروضة الموهوب:
متى نملة انداد مقةط

األم الاالسى المصوت بطل يواى التطلة :

• تحدةد الهدف م المقةط  :استهدف التعفتف نلفى دتجف األمف الاالسفى لفد يالفل
التوض الموهوب فى نمت ( )5-6ساواى.
• اريالع نلى بعض الدتاسطى السطبق واألدبةطى التى تاطولى األم الاالسى.
• تحدة ففد أبع ففطد المقة ففط  :ف ففى ض ففوا اري ففطت الاظ ففت للبح ففث واري ففالع نل ففى بع ففض
المقففطةة

المعففدال فففى ه ففذا المجففطل تففم تحدةففد أبع ففطد المقةففط

الففذاى والاق ف بففطلاال

وهففم  10أبعففطد (تقب ففل

والسففالم الففدا لى واحت فتام الاظففطم وارسففتقالل الففذاتى والمبففطدأال

والتتحة ففب بطلعالق ففطى الجدة ففدال وال بف فتاى الجدة ففدال وارس ففتقتات ارجتم ففطنى واراتم ففطا
للجمطن ف والح ففب) ،وق ففد ت ففم تماة ففل األبع ففطد الس ففطبق ف ففى ( )40موق ففف م ف المواق ففف

السلوكة .

• ص ففةطه مال ففتداى المقة ففط

لالظة ففط :تون ففى نا ففد با ففطا مقة ففط

األمف ف الاالس ففى ليال ففل

التوضف ف الموه ففوب أ تك ففو المال ففتداى واض ففح لةس ففهل نل ففى اليال ففل فهمه ففط ،وأ
تشمل مواقف قد ةتعتض لهط يالل التوض فى حةطتل الةومة وأ تشمل كل مالفتدال
نلففى ب ففدةلة حتففى ر ةش ففتى ذه ف اليالففل فةاس ففى مففط ةس ففيل نا ففل كمففط ه ففو موض ف

بطلملح (.)2
• تتجم ف مالففتداى المقةففط

ل ففى صففوت وتسففوم وقففد تون ففى أ تكففو الصففوت ميلوف ف

لليالففل ،وأ تكففو ذاى حجففم ماطسففب وجذاب ف  ،وهةففت ملوا ف كففى ر ةاجففذب اليالففل
لأللوا تطتكط الهدف م الموقف.
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• تقدير درجات المقياس :تم تقدةت دتجطى المقةفط

نف يتةف انيفطا دتجف واحفدال

لالستجطب الصحةح  ،وصالت لالستجطب ال طيئ  ،وتعتبت الدتجف الاهطئةف للمقةفط
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( 40دتج )
• عرض الصورة األولية على مجموعة من المحكمين :انتمدى البطحا ففى التحقف
م ف صففد المقةففط

نلففى صففد المحكمففة فففي مجففطلى الصففح الاالسففة وتةففطض
وفقط آلتاا السطدال المحكمة كطلتطلى:

األيالطل وقد تم تعدةل المقةط

• تعدةل صةطه بعض المالتداى.
• دمف ف بع ففض األبع ففطد مع ففط وح ففذف بع ففد ارس ففتقالل ال ففذاتى واحتف فتام الاظ ففطم لتك ففو
األبعففطد الاهطئة ف  4أبعففطد فقففي وهففى (تقبففل الففذاى والاق ف بففطلاال  ،والسففالم الففدا لى
والحف ففب ،والمب ف ففطدأال والتتحةف ففب بطلعالق ف ففطى الجدة ف ففدال وال ب ف فتاى الجدة ف ففدال ،وارس ف ففتقتات

ارجتمطنى واراتمطا للجمطن ) لتكو الدتج الاهطئة للمقةط
وتم ارتالط نلفى أ نفدد المالف تداى ماطسفب لقةفط

 34دتج .

األمف الاالسفى المفتاد قةطسفل

ليالل التوض الموهوب.
وبذلق أصفب المقةفط

مكوافط مف  34مالفتدال موزنف نلفى أبعفطد المقةفط  ،وتفم

حس ففطب ال ففوز الاس ففبى لك ففل بع ففد م ف أبع ففطدك كم ففط ه ففو المقة ففط

كم ففط ه ففو موض ف ف ففى

الجدول (.)1
جدول ()1
توزيع مفردات مقياس األمن النفسى لدى طفل الروضة الموهوب على أبعاده
وبيان الوزن النسبى لها
البعد

المفردات

عدد
المفردات

الوزن
النسبى

تقبل الذات والثقة بالنفس

،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
9 ،8

9

%26،4

السالم الداخلى والحب

،14 ،13 ،12 ،11 ،10
17 ،16 ،15

8

%23.6

المبادأة والترحيب بالعالقات الجديدة
والخبرات الجديدة

،22 ،21 ،20 ،19 ،18
26 ،25 ،24 ،23

9

%26،4

االستقرار االجتماعى واالنتماء للجماعة

،30 ،29 ،28 ،28 ،27
34 ،33 ،32 ،31

8

%23.6
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التجربة االستطالعية للمقياس :تم اجتاا التجتب ارستيالنة لمقةط

األم الاالسى

نل ففى ( )30يال ففل وياللف ف مف ف ايال ففطل التوضف ف الموه ففوبة بتوضف ف ح ففدائ المع ففطد
• حساب ثبات المقياس :وقفد قطمفى البطحاف بحسفطب معطمفل ارتتبفطي بفة دتجف كفل
بعد والدتج الكلة للمقةط

كمط هو موض فى جدول (.)2

جدول ()2
معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس
درجة معامل االرتباط
البعد
*0.4
االول
**0.534
الثانى
الثالث
**0.802
**0.513
الرابع
**دال عند 0.01
*دال عند 0.5

وةتضف مف الجففدول السففطب أ البعففد األول دال ناففد مسففتو  0.05وأ البعففد
الاطاى والاطلث والتابد دال ناد مستو .0.01

صدق المقياس:
ولقةط

صد المقةط

تم بيتةقتة :

• الصااادق الظااااهرى لصااادق المحكما ا ين) تب ففة ص ففد المحت ففو مف ف
المقة ففط

ففالل ن ففتض

ف ففى ص ففوتتل األولة ف نل ففى مجمون ف م ف ارس ففطتذال المحكم ففة ف ففي مج ففطلى

الص ففح الاالس ففة وتة ففطض األيال ففطل ،ويل ففب م ففاهم اب ففداا الفف أت ح ففول م ففد ماطس ففب
مالتداى المقةط

لألبعطد التى تقةسهط ،واتال أهلبهم نلى ماطسب تلق المواقف.

• صدق االتساق الداخلى ،وقفد تفم التحقف مف ارتسفط الفدا لى للمقةفط

مف

حسف ففطب ألالف ففط كتوابف ففطا وبلف ف اسف ففبتل  0.345وهف ففذا ةف ففدل نلف ففى أ المقةف ففط

فالل
متسف ف

دا لةط.
• تحديد زمن تطبيق المقياس :لم تحدد البطحا زم لتيبةف المقةفط
فقد أتطحى الالتص لهم لالجطب ن جمةد مالتداى المقةط

نلفى األيالفطل

دو تقةد بزم محدد.

• الصاورة النهائياة لمقيااس األمان النفسااى المصاور لطفال الروضاة الموهاوب :فففى
ض ف ففوا م ف ففط أس ف ففالتى نا ف ففل ات ف ففطئ التجتب ف ف ارس ف ففتيالنة وف ف ففى ض ف ففوا تاا الس ف ففطدال
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المحكمففة أصففب المقةففط

مكففو م ف ( )34مالففتدال والدتج ف الاهطئة ف للمقةففط

دتج كمط هو موض بملح (.)3

34
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وضااع مفتااااح للتصاااحيح لتكاااون اإلجابااة الصاااحيحة درجاااة واحااادة واالجاباااة

الخاطئة صفر ملحق ل.)4

ا -مقياس ادارة االنفعاالت لدى والدى طفل الروضة الموهوب:
م ف ففتى نملةف ف ف ان ف ففداد مقة ف ففط

اداتال اراالع ف ففطرى ل ف ففد وال ف ففد يال ف ففل الموه ف ففوب

بطل يواى التطلة :
• تحديااد الهاادف ماان المقياااس :اسففتهدف التعففتف نلففى دتجف اداتال اراالعففطرى لففد
والد يالل التوض الموهوب فى نمت ( )5-6ساواى.

• اريالع نلى بعض الدتاسطى السطبق واردبةطى التى تاطولى اداتال اراالعطرى.
• تحديااد أبعاااد المقياااس :فففى ضففوا اريففطت الاظففت للد اتس ف واريففالع نلففى بعففض
المق ففطةة

المع ففدال ف ففى ه ففذا المج ففطل ،وت ففم تحدة ففد أبع ففطد المقة ففط

وه ففم  3أبع ففطد (فه ففم

ال ففذاى اراالعطلةف ف  ،واراالت ففطح نل ففى مش ففطنت اآل ف فتة ومش ففطتك اراالع ففطرى معه ففم،

والتواز اراالعطلى) ،وقد تم تماةل األبعطد السطبق فى ( )38مالتدال.

اداتال اراالعففطرى لففد والففد

• صاايا ة مفااردات المقياااس :تونففى ناففد باففطا مقةففط

يالل التوض أ تكو المالتداى واضفح لةسفهل نلفى الوالفدة فهمهفط ،وأ تشفمل
مواقففف قففد ةتعففتض لهففط أباففطئهم فففى حةففطتهم الةومة ف  ،وتجاففب العبففطتاى الماالةف قففدت
ارمكط  ،والعبطتاى التى ةمك أ ةواف نلةهط أو ةتفضهط معظم أفتاد المجمون .

• تقدير درجات المقياس :تم تقدةت دتجطى المقةط

ن يتة انيطا دتجتة وهفى

أنلى دتج فى حطل ارسفتجطب للعبفطتال التفى تعبفت نمفط تالضفلل دائمفط ،وةفتم انيفطا
دتج واحدال فى حطل ارستجطب للعبطتال التى تعبت نمط تالضف لل أحةطافط ،وةفتم انيفطا
صالت فى حطل ارستجطب للعبطتال التى تعبفت نف أدافى دتجف للتالضفةل لةفل ،وبفذلق
زينباس فأبو سري
ة ففتم د.
صبرهى ك ففل نب ففطتال مف ف نب ففطتاى المقة ففط
حسن نلف ف
فتجطبطىعالوال ففدة
تحوة ففل

تقدةتة م ( )0-2وةتض هذا فى الجدول التطلى:
جدول ()3

ل ففى أو از
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األ وزان التقديرية لبدائل االستجابة لكل من المفردات المكونة لمقياس ادارة االنفعاالت
لدى والدى طفل الروضة

الوزن التقديرى للعبارة

2

1

0

 76دتج .

وتعتبت الدتج الكلة للمقةط

نتض الصوتال األولة نلى مجمون م المحكمة في مجطلى الصح الاالسة
وتة ففطض األيال ففطل ،ملح ف ( :)5وق ففد ت ففم تع ففدةل المقة ففط

وفق ففط آلتاا الس ففطدال المحكم ففة

كطلتطلى:

تعديل صيا ة بعض المفردات
تم ارتالفط نلفى أ نفدد المالفتداى ماطسفب لقةفط

اداتال اراالعفطرى لفد والفد

يالل التوض الموهوب.
وبففذلق أصففب المقةففط

مكواففط م ف  38مالففتدال موزن ف نلففى أبعففطد المقةففط

حس ففطب ال ففوز الاس ففبى لك ففل بع ففد م ف األبع ففطد كم ففط ه ففو المقة ففط

وتففم

كم ففط ه ففو موض ف ف ففى

الجدول (.)4
جدول ()4
توزيع مفردات مقياس ادارة االنفعاالت لدى والدى طفل الروضة على أبعاده
وبيان الوزن النسبى لها
البعد

المفردات

عدد
المفردات

الوزن
النسبى

فهم الذات االنفعالية

،6،7،8،9 ،5 ،4 ،2،3 ،1
12 ،10،11

12

%31،6

14

%36،8

12

%31،6

االنفتاح على مشاعر اآلخرين ،19،20 ،17،18 ،15،16 ،13،14
26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21
ومشاركة االنفعاالت معهم
التوازن االنفعالى

،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27
38 ،37 ،36 ،35 ،34

التجربة االستطالعية للمقياس:
تف ففم اجف فتاا التجتبف ف ارسف ففتيالنة لمقةف ففط

اداتال اراالعف ف طرى لف ففد والف ففد يالف ففل

التوض ف الموه ففوب نل ففى ( )60أب وأم أليال ففطل التوض ف الموه ففوبة بتوض ف ح ففدائ
المعطد التجتبةب وكط الهدف م ذلق تحدةد مط ةلى:
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714
أ -حساب ثبات المقياس:
وقففد قطمففى البطحاف بحسففطب معطمففل ارتتبففطي بففة دتجف كففل بعففد والدتجف الكلةف
مجلة الطفولة والتربية – العدد الرابع واألربعون -الجزء الثالث -السنة الثانية عشرة – أكتوبر 2020

كمط هو موض فى جدول ()5

للمقةط

جدول ()5
معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس
درجة معامل االرتباط
البعد
االول
**0.0668
الثانى
**0.870
الثالث
*0.454
**دال عند 0.01
*دال عند 0.5

وةتضف ف مف ف الج ففدول الس ففطب أ البع ففد األول والا ففطاى دال نا ففد مس ففتو درلف ف
 0.01وأ البعد الاطلث دال ناد مستو 0.05

صدق المقياس :ولقياس صدق المقياس تم بطريقتين:

• الصااادق الظااااهرى لصااادق المحكمااابن) تب ففة ص ففد المحت ففو مف ف
المقةففط

ففالل ن ففتض

فففى صففوتتل األولةف نلففى مجمونف مف األسففطتذال المحكمففة  ،ويلففب مففاهم

ابداا ال أت حول مد ماطسب مالتداى المقةطة

لألبعطد التى تقةسهط ،واتال أهلبهم

نلى ماطسب تلق المواقف.
• صدق االتساق الداخلى ،وقفد تفم التحقف مف ارتسفط الفدا لى للمقةفط

مف

فالل

حسطب ألالط كتوابطا وبل ى قةمتل 0.818

• تحديد زمن تطبيق المقياس :لم تحدد البطحا زمف لتيبةف المقةفط
فقد أتطحى الالتص لهم لالجطب ن جمةد مالتداى المقةط

نلفى الوالفدة

دو تقةد بزم محدد.

• الصااورة النهائيااة لمقياااس ادارة االنفعاااالت لوالاادى طفاال الروضااة الموهااوب :فففى
ضوا مط أسالتى نال اتطئ التجتب ارستيالنة وفى ضوا تاا السفطدال المحكمفة
أصففب المقةففط

مكففو م ف ( )38مالففتدال والدتج ف الاهطئة ف للمقةففط

هو موض بملح ()6
• وضد مالتطح تصحة للمقةط

كمط هو موض في ملح (.)7

 76دتج ف كمففط

د .زينب أبو سريع حسن صبره
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األساليب االحصائية:
لعجطبف ف نف ف تس ففط رى البح ففث والتحقف ف مف ف فتض ففةطتل ،ت ففم اس ففت دام البتا ففطم
المست دم في هذا البحث هي:

• المتوسيطى الحسطبة واراحتافطى المعةطتة .
• ا تب ففطت(ى) لعةات ففة مس ففتقلتة لمعتف ف م ففد وج ففود ف ففتو ب ففة متوس ففيطى دتج ففطى
األم الاالسى.

أيالطل التوض الموهوبة نلى مقةط

ا تبطت(ى) لعةاتة مستقلتة لمعتف مد وجفود ففتو بفة متوسفيطى دتجفطى
والد يالل التوض الموهوب نلى مقةط

داتال اراالعطرى.

• معطم ففل اتتب ففطي بةتس ففو  Pearsonب ففة دتج ففطى أيال ففطل التوض ف الموه ففوبة نل ففى
مقة ففط

األم ف الاالس ففى ،ودتج ففطى ك ففل م ف أمه ففطتهم و ب ففطئهم ك ففل نل ففى ح ففدك ودتج ف

الوالدة ككل نلى مقةط

داتال اراالعطرى.

• وللتحق م ابطى وصد المقطةة

تم است دام األسطلةب التطلة :

• معطمل اتتبطي بةتسو لحسطب صد ارتسط الدا لى ردواى البحث
• الالط كتوابطا والتجزئ الاصالة لحسطب ابطى أدواى البحث

نتائج البحث:
النتااائج المتعلقااة بالس اؤال األول للبحااث وهااو :مااا أثاار اخااتالف مت ياار النااو لذكاار

أنثى) على مقياس األمن النفسى ألطفال الروضة الموهوبين؟

ولعجطب ن هذا الس ال تم ا تبطت صح الالتض األول ،والذ ةاال نلى" :
ر توجد فتو ذاى درلل حصفطئة نافد مسفتو  0.05بفة متوسفيى دتجفطى أيالفطل
التوض الموهوبة نلى مقةط

األم الاالسى وفقط لمت ةت الاوع (ذكت ا أااى).

وللتحق م صحتل قطمى البطحا بمط ةلى:
تف ففم اسف ففت دام ا تبف ففطت(ى) لعةاتف ففة مسف ففتقلتة لمعتف ف ف مف ففد وجف ففود فف ففتو بف ف ة
متوسف ففيطى دتجف ففطى أيالف ففطل التوض ف ف الموهف ففوبة نلف ففى مقةف ففط
ر تالف مت ةت الاوع (ذكتا أااى).

جدول ()6

األم ف ف الاالسف ففى تبعف ففط
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اإلحصف ففطئى )18

ver.

 (SPSSفف ففي جف فتاا التحلف ففةالى اإلحصف ففطئة  ،واألسف ففطلةب
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لمقياس األمن النفسى
وفقا الختالف النوع (ذكر /أنثى)
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أبعاد مقياس األمن
النفسى

االنحراف
المعيارى

متغير
العدد المتوسط
النوع
ذكر

17

6.82

1.131

أنثى

18

7.11

0.832

ذكر

17

7.18

1.015

أنثى

18

6.94

0.938

ذكر

17

7.06

0.748

أنثى

18

6.83

1.043

ذكر

االستقرار
اإلجتماعى واالنتماء
أنثى
للجماعة

17

7.00

1.000

18

7.17

1.150

ذكر

17

28.06

2.045

أنثى

18

28.06

1.955

تقبل الذات والثقة
بالنفس
السالم الداخلى
والحب
المبادأة والترحيب
بالعالقات الجديدة

مقياس األمن
النفسى ككل

مستوى الداللة
قيمة االحصائية عند
مستوى
قيمة (ت) الداللة
()0.05
0.396 0.860

غير دالة

0.487 0.703

غير دالة

0.470 0.731

غير دالة

0.651 0.456

غير دالة

0.996 0.005
غير دالة

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )33وعند مستوى داللة (2،031 = )0.05

ةتض م الجدول السطب أ قةم "ى" المحسوب أقل م قةم "ى" الجدولة
لكففل بعففد م ف أبعففطد مقةففط

األم ف الاالسففى وكففذلق للدتج ف الكلة ف للمقةففط  ،وهففذا ةففدل

نلف ى نففدم وج ففود فففتو دال ف حصففطئةط نا ففد مسففتو ( )0.05ب ففة متوسففيى دتج ففطى
أيال ففطل التوض ف الموه ففوبة نل ففى مقة ففط

األم ف الاالس ففى تع ففز لمت ة ففت الا ففوع (ذك ففت-

أااى) ،وبذلق اقبل صح الالتض الصالت .
وهففذك الاتةج ف مايقةف ويبةعة ف ومتسففق مففد أسففلوب التتبة ف الحدةا ف الففذ ةقففوم
نلى تاشئ األيالطل م حةث نفدم التالتقف بفة الجاسفة  ،ونفدم تالضفةل الفذكوت نلفى
اإلاطث ،وندم التمةةز بة األباطا و طص فةمط ةتعلف بفطلجا  ،والتفى تتمافل ففى لف
بةئف ااالعطلةف ةجطبةف ةسففودهط القففةم والعالقف طى المتبطدل ف والحفوات المتبففطدل مففد األباففطا،

د .زينب أبو سريع حسن صبره

717

ومتانطال ااالعطرى األبافطا واإلصف طا لفةهم ،واتطحف الالفتال أمفطمهم للتعبةفت نف ذواتهفم

بحتةف  ،وهففذا أد

لففى مسففطندتهم نلففى اإلاففدمطج والتعطمففل مففد العففطلم ال ففطتجى بشففكل

أبا ففطئهم ،ه ففذك األام ففطي بعة ففدال نف ف التالتقف ف المباةف ف نل ففى الا ففوع أو الش ففكل أو الق ففدتاى،
فةتعطم ففل الوال ففدا ف ففي ظ ففل مب ففدأ المس ففطواال والتعطم ففل معه ففم ف ففي ي ففطت القب ففول وال ففونى

اراالعطلى والتحكم بطلمشطنت ،لذا وجد ندم وجود فتو بة الذكوت واإلاطث الموهوبة
في شعوتهم بطألم الاالسى.

وةمكف ف تالسف ففةت اتةجف ف هف ففذا الالف ففتض ف ففي ضف ففوا اظتةف ف التحلة ففل الاالسف ففى التف ففي
ةالتتض فةهفط فتوةفد أ اراسفط ةتحفتق لتهبف ففي اللفذال وتجافب األلفم (الشفعوت بفطألم
واليمياةاف ) ،والشففعوت بففطألم الاالسففى واريمئاففط ةظهففت فففي ش صففة تحظففى باجففطح
ففي الم اتحففل الم تلالف للامففو (الجاسففى -االسفى) حةففث التعطمففل بطنتبفطتك ش صففط متكةالففط
ولدةففل ذاى اشففيى بصففوت يةبف وذلففق ب ففض الاظففت نف اونففل ،أةضففط أكففد مطسففلو فففي

الاظتة اإلاسطاة نلى التاظةم الهتمى للحطجطى اإلاسطاة وأ الحطج لألم مف أهفم

الحطجفطى اراسفطاة لعاسففط نطمف  ،وةتالف اتةكسفو مففد مطسفلو فففي أ األمف الاالسففى
والحب والاق في اآل تة ةقطبلهط حطجطى أسطسة ةف د اشفبطنهط طصف ففى السفاواى
المبكتال لى سةطدال اإلحسط

بطليمياةا الاالسة في المتاحل العمتة الالحق .

وقد تالقى اتةج الدتاس الحطلة مد اتةج دتاس (نقةفل بف سطسفى،)2012،
ودتاس (سمت الحاط ،)2013 ،وتعطتضى مد دتاس (ف ادال هدةف  )2011،حةفث تبفة
م الاتطئ أ هافطق ففتو بفة الفذكوت وارافطث لصفطل الفذكوت ففي نمفت ()12-15
سففا نلففى مقةففط

األمف الاالسففى ،أةضففط د اتسف (جمففطل أحمففد و ففتو  )2016 ،التففي

أكدى نلى وجود فتو في دتجطى األم الاالسى بة الذكوت واراطث لصفطل ارافطث

فففي نمففت ( ،)9-12ود اتسف (ف ف ادال هدة ف و ففتو  )2016 ،التففي أكففدى نلففى وجففود
فففتو فففي دتجففطى األمف الاالسففى بففة الففذكوت واراففطث لصففطل اراففطث فففي نمففت (-9
 ،) 12وقف ففد ةكف ففو سف ففبب ا ف ففتالف الاتف ففطئ هف ففو ا ف ففتالف المتحل ف ف العمتة ف ف وا ف ففتالف
المجتمد الذ قطمى نلةل الدتاس .
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أوسفد ،حةففث ةسففعى هطلبةف اآلبففطا واألمهففطى لفى تففوفةت أامففطي نطدلف فففي التعطمففل مففد
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النتااائج المتعلقااة بالساؤال الثااانى للبحااث وهااو :مااا أثاار اخااتالف مت ياار النااو لذكاار

أنثى) على مقياس إدارة االنفعاالت لدى والدى طفل الروضة الموهوب؟
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ولعجطب ن هذا الس ال تم ا تبطت صح الالتض الاطاى ،والذ ةاال نلى" :
ر توجد فتو ذاى درلفل حصفطئة نافد مسفتو  0.05بفة متوسفيى دتجفطى والفد
يال ففل التوضف ف الموه ففوب نل ففى مقة ففط

داتال اإلاالع ففطرى وفق ففط لمت ة ففت الا ففوع (ذك ففت ا

اااى).
وللتحق م صحتل قطمى البطحا بمط ةلى:
تف ففم اسف ففت دام ا تبف ففطت(ى) لعةاتف ففة مسف ففتقلتة لمعتف ف ف مف ففد وجف ففود فف ففتو بف ففة
متوسففيطى دتجففطى والففد يالففل التوضف الموهففوب نلففى مقةففط

ر تالف مت ةت الاوع (ذكتا اااى).

داتال اراالعففطرى تبعففط

جدول ()7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لمقياس إدارة االنفعاالت
وفقا الختالف النوع (ذكر /أنثى)
أبعاد مقياس إدارة
االنفعاالت

متغير
العدد
النوع

االنحراف
قيمة (ت)
المتوسط
المعيارى

ذكر

35

15.54

3.681

أنثى

35

14.63

4.187

ذكر

35

16.14

4.251

أنثى

35

14.40

4.577

ذكر

35

15.74

3.616

أنثى

35

15.89

4.234

ذكر

35

47.43

9.478

أنثى

35

1.052 10.486 44.91

فهم الذات اإلنفعالية

االنفتاح على
مشاعر األخرين
ومشاركة
االنفعاالت معهم

0.970

1.651

التوازن االنفعالى

مقياس إدارة
االنفعاالت ككل

0.152

مستوى الداللة
االحصائية عند
قيمة الداللة مستوى
()0.05

0.335

0.103

0.880

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
0.296

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (1،995 = )0.05
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ةتض م الجدول السطب أ قةم "ى" المحسوب أقفل مف قةمف "ى" الجدولةف

لكففل بعففد م ف أبعففطد مقةففط

داتال اإلاالعففطرى ،وكففذلق لدتج ف المقةففط

ككففل وهففذا ةففدل

وال ففد يالف ففل التوضف ف الموهف ففوب نلف ففى مقة ففط

داتال اإلاالعف ففطرى تع ففز لمت ةف ففت الاف ففوع

(ذكت -أااى) ،وبذلق اقبل صح الالتض الصالت .
وتت البطحاف أ اداتال اراالعفطرى هةفت م تصف بجفا

معفة  ،واامفط بقفدتال كفال

م ف ف الجاسف ففة نلف ففى فهف ففم الف ففذاى ونلف ففى اراالتف ففطح نلف ففى مشف ففطنت اآل ف فتة ومشف ففطتك
اراالعطرى معهفم وتفوازاهم اراالعفطلى ،وةمكف تالسفةت ذلفق أةضفط ففي ضفوا أ الوالفدة

سواسففة أمففط الففدوت الهففطم فففي تعففطملهم مففد ابففاهم الموهففوب والففذ ةتيلففب مففاهم التحلففى

بطلكاةت مف السفمطى والمهفطتاى الش صفة وارجتمطنةف  ،فةحفطولو التكةفف باجفطح مفد
ظتوف الحةطال ب ض الاظت نف كفواهم ذكفو ات أو ااطافط ،أةضفط تكفو ااالعفطرى الوالفدة
متشطبه لى حد كبةت حةفث أاهفم ةتعتضفو لفاال

بةئ واحدال.

المواقفف اراالعطلةف كفواهم ةعةشفو

وذك ف ف ف ف ف ففت) (Sharma ,R.,K.,2015,190-191اا ف ف ف ف ف ففل اتالف ف ف ف ف ف ف ك ف ف ف ف ف ففل مف ف ف ف ف ف ف
( ،)Singh,2002و( ،)King ,1999( ،)Wing &Love ,2001و( Sutarso,

 ،)1999و( )Mayer et al ,1999فففي أ اراففطث أكاففت مهففطتال فففي ادتاق وتاظففةم
اراالع ف ففطرى .وأ ارا ف ففطث ةحص ف ففل نل ف ففى دتج ف ففطى نطلةف ف ف ف ف ففي التع ف ففطيف والمه ف ففطتاى
ارجتمطنةف ف  ،بةامف ففط أكف ففد (,2002( ،)Goleman,1996

)Slaski&Carwright

أا ف ففل ر ةوج ف ففد ت ف ففياةت لمت ة ف ففت الا ف ففوع (ذك ف ففت ا أاا ف ففى) نل ف ففى ال ف ففذكطا الع ف ففطيالى ،وة ف ففت
( )Barrett,L.,F. et al ,2010,400ا اراطث اكات قدتال ففي الفتحكم ففي ااالعفطرى
ال ضب م الذكوت بةامط ةتحكم الذكوت بدتج انلى فى ااالعطرى ال وف والمالطجيال.

واجد أ اتةج هفذك الد اتسف الحطلةف تتالف مفد اتةجف د اتسف ( دةجف البالواف ،
وتاففد نتبةففطى ،)2020 ،ود اتسف (صففبحى الكالففوت و ففتو  ،)2020 ،ود اتسف (نبففد
العزةففز الموسففو  ،وسففطتال العبففدز ،)2014،ود اتس ف (بففدت السففعةد  ،)2018 ،ود اتسف
(سطلم الحوساى و تو  ،)2014،ودتاس (حةدت مةهوب.)2011 ،
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نلففى نففدم وج ففود فففتو دال ف حصففطئةط نا ففد مسففتو ( )0.05ب ففة متوسففيى دتج ففطى
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الموهوب؟

ولعجطب ن هذا الس ال تم ا تبطت صح الالفتض الاطلفث ،والفذ ةفاال نلفى:

" ر توجد فتو ذاى درلل حصطئة ناد مستو  0.05بة متوسيى دتجطى والد
يالففل التوض ف الموهففوب نلففى مقةففط

داتال اإلاالعففطرى وفقففط لمت ةففت الم هففل التعلةمففى

(ما الض ا متتالد).
وللتحق م صحتل قطمى البطحا بمط ةلى:
تف ففم اسف ففت دام ا تبف ففطت(ى) لعةاتف ففة مسف ففتقلتة لمعتف ف ف مف ففد وجف ففود فف ففتو بف ففة
متوسفيطى دتجففطى والففد يالففل التوضف الموهففوب نلففى مقةففط

لمت ةت الم هل التعلةمى (ما الض ا متتالد).

داتال اراالعففطرى وفقففط

جدول ()8
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لمقياس إدارة االنفعاالت وفقا لمتغير المؤهل التعليمى
(متوسط  /مرتفع)
مستوى الداللة
االحصائية عند
أبعاد مقياس
قيمة الداللة
االنحراف
متغير
مستوى
إدارة االنفعاالت
قيمة (ت)
العدد المتوسط
المعيارى
المؤهل
()0.05
متوسط

24

13.04

3.951

مرتفع

46

16.15

3.527

االنفتاح على متوسط
مشاعر األخرين
ومشاركة
مرتفع
االنفعاالت معهم

24

11.96

3.445

46

17.00

3.961

متوسط

24

13.83

4.508

مرتفع

46

16.85

3.141

متوسط

24

38.83

9.407

46

50.00

8.030

فهم الذات
اإلنفعالية

التوازن
االنفعالى

مقياس إدارة
ككل
االنفعاالت
مرتفع

3.360

0.001

5.277

0.000

دالة

3.270

0.002

دالة

5.204

0.000

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (1،995 = )0.05

ةتض م الجدول السطب أ :

دالة

دالة
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قةمف "ى" المحسففوب لبعففد " فهففم الففذاى اراالعطلةف " ( )3.360وهففى قةمف أكبففت
م ف قةم ف "ى" الجدولة ف ( ،)1.995وهففذا ةففدل نلففى وجففود فففتو دال ف حصففطئةط ناففد
ذو الم هل التعلةمى (المتتالد).
قةم "ى" المحسوب لبعد " اراالتطح نلى مشطنت األ تة ومشفطتك اراالعفطرى
معهم " ( )5.277وهى قةم أكبت م قةم "ى" الجدولة ( ،)1.995وهذا ةدل نلفى
وجف ففود فف ففتو دالف ف حصف ففطئةط ناف ففد مسف ففتو ( )0.05تعف ففز لمت ةف ففت الم هف ففل التعلةمف ففى

(ما الض -متتالد) ،وذلق لصطل ذو الم هل التعلةمى (1لمتتالد).

قةم ف "ى" المحس ففوب لبع ففد الت فواز اإلاالع ففطلى" ( )3.270وه ففى قةم ف أكب ففت م ف
قةم "ى" الجدولة ( ،)1.995وهذا ةدل نلى وجود فتو دال حصطئةط ناد مسفتو
( )0.05تعز لمت ةت الم هل التعلةمى (متوسي -متتالد) ،وذلق لصطل ذو الم هفل
التعلةمى (المتتالد).
قةمف "ى" المحسفوب لمقةفط

داتال اإلاالعفطرى ككفل ( )5.204وهفى قةمف أكبففت

م ف قةم ف "ى" الجدولة ف ( ،)1.995وهففذا ةففدل نلففى وجففود فففتو دال ف حصففطئةط ناففد
مستو ( )0.05تعز لمت ةت الم هل التعلةمى (متوسي -متتالد) ،وذلق لصفطل ذو
الم هل التعلةمى (المتتالد) .وبذلق اتفض الالتض الصالت واقبل الالتض البدةل.
وةمك تالسةت تلفق الاتةجف وفقفط للاظتةف المعتفةف التفي أكفدى نلفى أ الاجفطح
فففي التواصففل ةتففيات بمففط لففد الالففتد م ف محصففول نلمففى واقففطفى ،وحةففث أ التواصففل
الجةد ةتضم

داتال اراالعطرى ،فطتتالطع مستو تعلةم الوالدة ةزةد م مسفتو الفونى

لدةهم وةزةد أةضطَ م قدتتهم نلى تقبل الض وي والتعطمل معطهط ،كمط تجعلهم قفطدتة

نلى التالطنل ارةجطبى مد العصت وتيوتاتل وبذلق ةمكاهم التيقلم بستن مد مط ةحةي

بهففم م ف ظففتوف ،ممففط ةسففهم فففي زةففطدال فهففم ذاتهففم اراالعطلة ف وت فوازاهم اراالعففطلى ،وقففد

أك ففدى (ةطس ففمة ة ففوا  )2018 ،أ الوال ففدة ذو المس ففتو التعلةم ففى المتتال ففد ل ففدةهم
القففدتال نلففى ةجففطد حلففول للمشففكالى واداتال اراالعففطرى وبففث توح اليمياةاف فففي االففو
أباطئهم وانطدال الاق بطلاال

لدةهم ،وتفدنم د اتسف (سفمةتال العبفدلى )2010 ،اتةجف هفذا

الالففتض والتففى ت كففد نلففى أاففل توجففد فففتو ذاى درل ف حصففطئة بففة متوسففي دتجففطى

مجلة الطفولة والتربية – العدد الرابع واألربعون -الجزء الثالث -السنة الثانية عشرة – أكتوبر 2020

مسففتو ( )0.05تعففز لمت ةففت الم هففل التعلةمففى (مف ا الض -متتالففد) ،وذلففق لصففطل
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أسففت أف فتاد العةا ف فففي مسففتو ونةهففط بففدوتهط فففي تنطة ف الموهففوب تبعففط لمت ةتللمسففتو

التعلةمففى وذلففق لصففطل المسففتو التعلةمففى األنلففى ،حةففث ةسففهم تعلففةم اآلبففطا واقففطفتهم
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في دتاق دوتهم ففي تنطةف ياللهفم ففي جمةفد الجواافب ومعتفف مفط ةامفى موهبفل ياللهفم
حةففث ةمكف اريففالع نلففى كففل مففط هففو مالةففد ومتطبعف كففل مففط ةسففتجد مف د اتسففطى هففذا
الجطاب.
وت كد اظتة مطسفلو نلفى التاظفةم الهتمفى للحطجفطى اإلاسفطاة وأ الحطجف لفى
بةئ ااالعطلة سوة م أهفم الحطجفطى وأ الموهفوب ة تلفف ففي احتةطجطتفل نف اليالفل

العطد .

وه ففذا ةتال ف م ففد د اتس ف (مطج ففدال نبة ففد )2011 ،الت ففي أك ففدى نل ففى أ المس ففتو
التعلةمفى والمهافى لألبفوة ةف ات بصفوتال ةجطبةف نلفى تامةف الموهبف لفد اليالففل ،أل
األبوة المتعلمة اللذة ةتمتعط بمتاكز مهاة ةكواط أقدت نلى توفةت البةئ المةسفتال
لتامة الموهب  ،والماطا التتبو والاالسى المالئم إليال يطقتل اإلبدانة .
وهذا مط ة كدك ) (Papadopoulos,D.,2020حةث أ تتبة اليالل الموهوب
ت تلففف ن ف تتةب ف هة فتك م ف العففطدةة  ،فهففى تتبة ف فتةففدال م ف اونهففط تاةففت العدةففد م ف
الم طوف لد الوالدة .
م ف ها ففط اج ففد أ اتتال ففطع مس ففتو التعل ففةم ةزة ففد م ف

ب فتاى وتج ففطتب ومه ففطتاى

الوالففدة  ،فطآلبففطا الففذة ةتمتعففو بمسففتو تعلةمففى واقففطفى نففطلى ة ف ات ذلففق فففي يففت
داتال ااالعففطرتهم وفففى مففد

دتاكهففم لمففط ةحتطجففل األباففطا م ف جففو ااالعففطلى ماطسففب ممففط

ةسفهم فففي تامةف ش صفةطى أباففطئهم بشففكل سفو وممففط ةف اتفى تتبةف أباففطئهم الموهففوبة
بطإلةجطب.
أمففط ذا كففط مسففتو التعلففةم لففد الوالففدة ما الضففط ااعك ف

ذلففق نلف ى مففطلهم

وتوقعفطتهم بطلاسفب لمسفتقبل أبافطئهم ممفط ةجعلهففم أكافت حسطسفة ممفط ةف ات نلفى قففدتتهم
في داتال ااالعطرتهم ،وةزةد م احسطسهمط بطلقل اظ ات لاقال ال بتال والمعتف لدةهم في
التعطمل مد هذا ارب الموهوب.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع للبحث وهو :ما أثار اخاتالف مت يار العمار لاقال مان

 35ساانه اكباار ماان  35ساانه) علااى مقياااس إدارة االنفعاااالت لاادى والاادى طفاال
ولعجطب ن هذا الس ال تم ا تبطت صح الالتض التابد ،والذ ةاال نلفى" :

ر توجد فتو ذاى درلفل حصفطئة نافد مسفتو  0.05بفة متوسفيى دتجفطى والفد
يالل التوض الموهوب نلى مقةط

داتال اإلاالعطرى وفقط لمت ةت العمت (اقل م 35

سال ا اكبت م  35سال).
وللتحق م صحتل قطمى البطحا بمط ةلى:
تف ففم اسف ففت دام ا تبف ففطت(ى) لعةاتف ففة مسف ففتقلتة لمعتف ف ف مف ففد وجف ففود فف ففتو بف ففة
متوسففيطى دتجففطى والففد يالففل التوضف الموهففوب نلففى مقةففط

ر تالف مت ةت العمت (اقل م  35سال ا اكبت م  35سال).

داتال اراالعففطرى تبعففط

جدول ()9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم (ت) لمقياس إدارة االنفعاالت وفقا الختالف متغير العمر
(اقل من  35سنه /اكبر من  35سنه).
مستوى الداللة
قيمة االحصائية عند
أبعاد مقياس
االنحراف
مستوى
قيمة (ت) الداللة
العدد المتوسط
إدارة االنفعاالت متغير العمر
المعيارى
()0.05
فهم الذات
اإلنفعالية

41

12.95

3.138

أقل من  35سنة

أكبر من  35سنة 29

18.10

2.845

41

12.73

3.435

1.86

3.102

41

14.41

4.165

أكبر من  35سنة 29

17.79

2.440

41

40.10

8.736 8.467

54.76

3.710

االنفتاح على أقل من  35سنة
مشاعر
األخرين
ومشاركة أكبر من  35سنة 29
االنفعاالت
معهم
التوازن
االنفعالى

أقل من  35سنة

أقل من  35سنة

مقياس إدارة
ككل
االنفعاالت
أكبر من  35سنة 29

0.000 7.029

دالة

0.000 7.651

دالة

0.000 3.914

دالة

0.000

قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية ( )68وعند مستوى داللة (1،995 = )0.05

دالة
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ةتض م الجدول السطب أ :

قةمف "ى" المحسففوب لبعففد " فهففم الففذاى اراالعطلةف " ( )7.029وهففى قةمف أكبففت
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م ف قةم ف "ى" الجدولة ف ( ،)1.995وهففذا ةففدل نلففى وجففود فففتو دال ف حصففطئةط ناففد
مستو ( )0.05تعز لمت ةت العمت (أقل مف  35سفا  -أكبفت مف  35سفا ) ،وذلفق
لصطل ذو أنمطت (أكبت م  35سا ).

قةم "ى" المحسوب لبعد " اراالتطح نلى مشطنت األ تة ومشفطتك اراالعفطرى

معهم " ( )7.651وهى قةم أكبت م قةم "ى" الجدولة ( ،)1.995وهذا ةدل نلفى
وجففود فففتو دال ف حصففطئةط ناففد مسففتو ( )0.05تعففز لمت ةففت العمففت (أقففل م ف 35
سا  -أكبت م  35سا ) ،وذلق لصطل ذو أنمطت (أكبت م  35سا ).

قةم ف "ى" المحس ففوب لبع ففد الت فواز اإلاالع ففطلى" ( )3.914وه ففى قةم ف أكب ففت م ف

قةم "ى" الجدولة ( ،)1.995وهذا ةدل نلى وجود فتو دال حصطئةط ناد مسفتو
( )0.05تعز لمت ةت العمت (أقل م  35سفا  -أكبفت مف  35سفا ) ،وذلفق لصفطل
ذو أنمطت (أكبت م  35سا ).
قةمف "ى" المحسفوب لمقةفط

داتال اإلاالعفطرى ككفل ( )8.736وهفى قةمف أكبففت

م ف قةم ف "ى" الجدولة ف ( ،)1.995وهففذا ةففدل نلففى وجففود فففتو دال ف حصففطئةط ناففد
مستو ( )0.05تعز لمت ةت العمت (أقل مف  35سفا  -أكبفت مف  35سفا ) ،وذلفق
لص ففطل ذو أنم ففطت (أكب ففت مف ف  35س ففا ) .وب ففذلق ا ففتفض الال ففتض الص ففالت واقبف ففل
الالتض البدةل.

وةمك ف ف تالس ف ففةت ذل ف ففق ف ف ففي ض ف ففوا م ف ففط أابتت ف ففل الد اتس ف ففطى العلمة ف ف ف ف ففي أ اداتال

اراالعففطرى تامففو وتتيففوت مففد التقففدم بففطلعمت ،حةففث اتال ف 194 ( Kemper,T.,D.
 (1999,290) Saami,C.،(1990,فففي أ العمففت مف العوامففل المف اتال فففي يتةقف
اداتال اراالعف ففطرى حةف ففث كلمف ففط تقف ففدم الالف ففتد فف ففي العمف ففت كلمف ففط زاد ونةف ففل واد اتكف ففل لتقبف ففل

المشكالى والضف وي واةجفطد حلفول لهفط .فطآلبفطا األكبفت نمف ات لفدةهم مهفطتاى تسفطندهم
في اداتال ااالعفطرتهم وةسفتيةعوا مف

اللهفط التكةفف مفد الضف وي ،حةفث ااهفم تعتضفوا

الل حةطتهم العدةد م الصعوبطى والمواقف الضطهي ومف افم ةكوافوا أكافت صفالب
ومقطومف فف للضف ف ف وي ،وذك ف ففتWhitmoyer,P.,R.,2020

فف ف ف ي كتطب ف ففل

Age

Differences in Emotion Regulation Strategy Use in Daily Lifeأ
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ارستتاتةجةطى المست دم في داتال وتاظةم اراالعفطرى تتيفوت وتكفو أكافت متواف مفد

تقففدم العمففت ،وهففذا ةتالف مففد اظتةف مففطةت وسففطلوفى التففي أوضففحى أتبففد قففدتاى فتنةف

وهففى كطلتطلى:القففدتال نلففى الففونى بطراالعففطرى والتعبةففت ناففل بدق ف (ادتاق اراالعففطرى)،
والقدتال نلى است دام اراالعطرى لتسهةل نملةف التالكةفت (توظةفف اراالعفطرى) ،والقفدتال
نل ففى فه ففم وتحلة ففل اراالع ففطرى ،والق ففدتال نل ففى اداتال اراالع ففطرى ،وت ففدنم دتاس (س ففمةتال

العبففدلى )2010،اتةجف هففذا الالففتض حةففث أكففدى نلففى أ كلمففط زاد نمففت اآلبففطا كلمففط
زاد ون ففةهم ف ففي تنطة ف أبا ففطئهم الموه ففوبة  ،حة ففث ا

ب فتتهم ف ففي تتبة ف األبا ففطا ت ففزداد،

وتيول فتتال احتكطكهم وتعطملهم مد اباهم ،وبزةطدال نمتك ةزةد اضفجل وتالهمفل لفدوتك ففي

هففذا الجطاففب وهففذا ةتالف مففد د اتسف كففل مف تةتمففط ( )Terman ,1925وفففط تطسففل
بطسكط ( ،)Van Tassel Baska ,1989وتوجتز (.)Rogers,1986
وتتال اتةج هذا الالتض مد اتةج دتاس (مسفعد أبفو العفال ،)2004 ،و(نبفد
الع ففطل نجف فوال ،)2002 ،ود اتسف ف (ن ففطدل هتة ففد ( )2003 ،نب ففد الجب ففطت الس ففطمتائى،
 ،)2005و(محمففد ارحمففد  )2010 ،والتففي أكففدى نلففى وجففود تففياةت دال احص ففطئةط
لمت ةففت العم ففت ف ففي ال ففذكطا الوج ففدااى بم ففط ةش ففملل م ف

داتال لالاالع ففطرى لص ففطل األكب ففت

نم ات.
النتااائج المتعلقااة بالس اؤال الخااامس للبحااث وهااو :مااا العالقااة االرتباطيااة بااين ادارة

االنفعاالت لدى الوالدين واألمان النفساى لادى أبناائهم الموهاوبين فاى مرحلاة ريااض
األطفال؟

ولعجطب ف ن ف ه ففذا الس ف ال ت ففم ا تب ففطت ص ففح الال ففتض ال ففطم  ،وال ففذ ة ففاال

نلى " :توجفد نالقف اتتبفطي يفتد موجبف بفة

داتال اإلاالعفطرى لفد الوالفدة واألمف

الاالسى لد أباطئهم الموهوبة في متحل تةطض األيالطل.
وللتحق م صحتل قطمى البطحا بمط ةلى:
تم حسطب قةم معطمل اتتبطي بةتسو  Pearsonبة دتجطى أيالطل التوضف
الموهوبة نلى مقةط

األم الاالسى ،ودتجطى كل م أمهطتهم و بطئهم كل نلى حفدك

ودتج الوالدة ككل نلى مقةط

داتال اراالعطرى ،وجدول ( )10ةوض ذلق:
جدول ()10
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للذكطا اراالعطلى متتب تيوتةفط مف األدافى لفى األنلفى تعكف

م اتحفل الامفو اراالعفطلى
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دراسة العالقة االرتباطية بين درجات الوالدين على مقياس إداة االنفعاالت ودرجات األمن النفسى لدى
أطفالهم الموهوبين بمرحلة الروضة
قيمة معامل
االرتباط (ر)

مستوى
الداللة

مدى قوة
العالقة

اتجاه
العالقة

إدارة االنفعاالت لدى
األمهات

0.896

0.01

العالقة قوية

طردية
موجبة

إدارة االنفعاالت لدى اآلباء

0.845

0.01

العالقة قوية

طردية
موجبة

إدارة اإلنفعاالت لدى
الوالدين معا

0.799

0.01

العالقة قوية

طردية
موجبة

أطراف العالقة
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األمن النفسى لدى أطفال الروضة
الموهوبين

ةتض م الجدول السطب مط ةلي:
وجود نالقف اتتبطيةف (يتدةف موجبف ) بفة دتجفطى أيالفطل التوضف الموهفوبة

نلففى مقةففط

األمف الاالسففى ،ودتجففطى كففل مف أمهففطتهم و بففطئهم كففل نلففى حففدك ودتجف

الوالدة ككل نلفى مقةفط

داتال اراالعفطرى حةفث بل فى قةمف معطمفل اتتبفطي بةتسفو

( )0.896بة دتجطى أيالطل التوض وأمهطتهم وهي دال ناد مستو ( .)0.01كمفط
بل ى قةم معطمل اتتبطي بةتسو ( )0.845بة دتجطى أيالطل التوض و بطئهم وهي
دالف ناففد مسففتو ( .)0.01كففذلق بل ففى قةمف معطمففل اتتبففطي بةتسففو ( )0.799بففة

دتجفطى أيالففطل التوضف والوالففدة معففط وهفي أةضففط دالف نافد مسففتو ( .)0.01وبففذلق
اقبل بصح الالتض ال طم .
وهذك الاتةج تشةت لى أ

داتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهوب

ةتتبي ةجطبةط بطألم الاالسى لد أباطئهم فكلمط زادى قدتتهم نلى فهم ذاتهم اراالعطلةف
وااالتفطحهم نلففى مشفطنت اآل فتة ومشففطتك اراالعفطرى معهففم وأةضفط تفوازاهم اراالعففطلى
كلمط زاد األم الاالسى لد أباطئهم.
وةمك تالسةت ذلق في ضوا مط أابتتل الدتاسطى والاظتةطى ففي أ األسفتال تف ات

ت ففياة ات كبةف ف ات نل ففى التي ففوت الام ففطئى المبكف ففت لليال ففل وله ففط دوت كبة ففت ف ففي تك ففوة الالف ففتد

الاالسففى .فطألسففطلةب المتبعف مف قبففل األب واألم أو كلةهمففط والاطتجف نف قففدتتهم نلففى
داتال ااالع ففطرتهم الت ففي تت ففتق ا ففط ات س ففلبة أو ةجطبةف ف ففي ش ص ففة األبا ففطا والت ففي لةه ففط
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ةع ففز مس ففتو ص ففح اليال ففل الالس ففة واألمف ف الاالس ففى لدة ففل ،وه ففذا ةتالف ف م ففد الاظتةف ف

السلوكة والتي تعتقد أ الشعوت بطألم الاالسى ةتم م

الل اكتسطب نطداى ماطسب

وارستجطب (حس وداةاى ،وهسط سطلم.)151 ،2006 ،
وةش ففةت حطم ففد زه ف ات ( )2002،355ل ففى أ الما ففطا اراالع ففطلى المل ف بطلح ففب

والالهم والتنطة م ألزم مط ةكو بطلاسب للامو اراالعطلى السو للالفتد ،وةعكف
الما ففطا اراالع ففطلى ال ففذ ةع ففة
اليق

اليالفل

فة ففل نل ففى مالهوم ففل نف ف الع ففطلم مف ف حول ففل ،وأ ب ففتودال

قد ر ت ات فى حةطال اليالل بقدت مط ت ات فةل بتودال اراالعطرى التى ةستشعتهط

فةم ةعطملوال.

فففطداتال اراالعففطرى تسففطند الوالففدة فففي التالكةففت الموضففونى الالعففطل الففذ ةسففطند

بففدوتك فففي حففل المشففكالى التففي تواجففل أباففطئهم م ف الموهففوبة ممففط ةسففهم بشففكل هةففت
مبطش ف ف ففت ف ف ف ففي الوص ف ف ففول لألم ف ف ف الاالس ف ف ففى ل ف ف ففدةهم وه ف ف ففذا ةتال ف ف ف م ف ف ففد اظتة ف ف ف س ف ف ففطلوفى
وم ففطةتز(الاموذج التب ففطنى) الت ففي أوض ففحى ا ض ففبي الال ففتد راالعطرت ففل وتقةةمه ففط بدقف ف
والسففةيتال نلففى مشففطنتك تسففطهم فففى التالكةففت الالعففطل ،كمففط ا

تالكةففت الالففتد م ف

داتال اراالعففطرى تف ات فففي

ففالل توجةففل اراتبففطك لففى المعلومففطى الهطم ف واصففداتارحكطم الدقةق ف

والت ف ف ففذكت ك ف ف ففذلق تس ف ف ففطند نل ف ف ففى ح ف ف ففل المش ف ف ففكالى وتس ف ف ففهةل ق ف ف ففدتال التالكة ف ف ففت العلم ف ف ففى
(.)Kim,E.,1999,45
وف ففى ه ففذا اإلي ففطت اج ففد الاظتة ف اإلاس ففطاة تح ففدد  3أبع ففطد لألم ف الاالس ففى وه ففى

شعوت الالتد بي اآل تة ةتقبلوال ،وشعوت الالتد بطراتمطا لهم ،وشعوتك بطلسالم وافدتال
ال يففى والقلف  ،وقففد أشففطت مطسففلو لففى أهمةف اشففبطع الحطج ف لففى األم ف (نبففد الففودود
الزبةد و تو .)29 ،2020 ،
وةواجففل الوالففدا الةففوم العدةففد مف المسففئولةطى والمتيلبففطى األس فتة التففي ةسففعوا

لتحقةقهففط ممففط تتتففب نلةففل ظهففوت العدةففد م ف الض ف وي التففي تف ات نلةهمففط ونلففى حةففطال
األسففتال الةومة ف فقففد أصففبحى الض ف وي سففم الحةففطال المعطصففتال وتجتب ف ةعةشففهط والففد
اليالل الموهوب ةومةط .ووفقط لاموذج بطت او  Bar-On,2000وجفد أ هافطق اتتبفطي
بة الذكطا اراالعطلى والمكواطى اراالعطلة والش

صة وارجتمطنة للالتد فالةل تتكطمل
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تسف ففطندك نلف ففى التعطمف ففل مف ففد اآل ف فتة ومواجهف ف المواقف ففف وفقف ففط لالتتبف ففطي بف ففة الماةف ففت
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محف ففطوت فهف ففم الف ففذاى وباف ففطا العالقف ففطى مف ففد ار ف فتة والتكةف ففف مف ففد المت ة ف فتاى البةئة ف ف

وارجتمطنة المحةي .
مجلة الطفولة والتربية – العدد الرابع واألربعون -الجزء الثالث -السنة الثانية عشرة – أكتوبر 2020

وف ففى د اتسف ف ق ففطم به ففط فتةف ف بحا ففى بجطمعف ف واش ففاي بتئطسف ف ه ففوفة وجوتم ففط
( Hooven and Gottmanدااةةففل جولمففط 2000 ،أ )269 -267 ،تهففدف لففى
تحلةففل دقة ف لتالففطنالى العالق ف بففة األزواج وكةففف ةتعففطملو مففد أيالففطلهم ،واسففتمتى

الد اتس ف لم ففدال  3س ففاواى نل ففى األس ففت ،وتوص ففل فتة ف البح ففث ل ففى وج ففود ف ففتو ب ففة

الوال ففدة ذو ال ب ففتال اراالعطلة ف مقطتا ف بطلوال ففدة ال ففذة ةالتق ففتو ل ففى ه ففذك ال ب ففتال ف ففى
ال ففذكطا اراالع ففطلى ،وأ أيال ففطل المجمون ف األول ففى ةش ففبو ش ص ففةطى أفض ففل مش ففبعة
بطلعطيالف والحففب ،أيالففطر أقفل اففطتال للتففوتت ،وأفضفل مف هةف تهم ففى معطلجف ااالعففطرتهم
والتحكم فةهفط ،ممفط ة كفد نلفى أ الوالفدة ةالعلفو الكاةفت لمسفطندال أيالفطلهم بيسطسفةطى

الذكطا اراالعطلى مال التعطيف ،التعطمل مد مشطنت اآل تة بطحتتام.
وهففذا ةتال ف مففد اظتة ف بففطت -او رداتال اراالعففطرى التففي تجةففب نلففى تسففط ل
لمففطذا ةففاج بعففض الاففط

فف ي الحةففطال اكاففت مف هةففتهم؟ وحففدد  5مجففطرى تمكف الالففتد

م الاجطح ففي الحةفطال وهفى الوظفطئف الش صفة والمهفطتاى الش صفة والتكةالةف واداتال
الض وي والمزاج العطم ( ةت نجطج.)2002،50،

وهففذا ةتال ف مففد د اتس ف (تةهففطم الاقةففب )2020 ،التففي توصففلى لففى أاففل ناففدمط
رةستيةد الوالدا

داتال ااالعطرتهم ومواجه الض وي بشكل سلةم فط الضف وي تتفتاكم

نلفةهم ممففط ةف د

لففى تعتضففهم لالتهففط ونففدم قففدتتهم نلففى التواصففل مففد األباففطا ممففط

ةف د

لففى شفعوتهم بففطلتوتت ونففدم األمف لففد أباففطئهم ،أةضفط د اتسف ( &Maria ,P

 )Evdoxia,T,2016الت ففي ت ك ففد نل ففى أ اآلب ففطا ال ففذة ةعلم ففو أبا ففطئهم فه ففم وادتاق
نوايالهم ةسطهمو ففي بافطا أيالفطل لفدةهم صفح االسفة افضفل وأداا اكفطدةمى أنلفى
وكال ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففطاال اجتمطنةف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ونالق ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففطى ش ص ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففة س ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففوة  ،ود اتسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف

( (Shahida,B.,S&Rod,B,2015الت ففي توص ففلى ل ففى أ تامة ف ال ففذكطا الوج ففدااى
بمففط ةتضففمال مف

داتال لالاالعففطرى لففد الوالففدة ةقلففل بشففكل كبةففت المشففكالى الاالسففة

وارجتمطنة كطلعدوا .

د .زينب أبو سريع حسن صبره
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التوصيات:
باطا نلى اتطئ الدتاس توصى البطحا بمط ةلى:
• انداد بتام تدتةبة لتحسة

داتال اراالعطرى لد والد يالل التوض الموهوب.

• العمل نلى تقوة ماظوم الحوات ارست م

الل الادواى والوت التدتةةة .

• تونةف اآلبففطا واألمهففطى بمشففكالى أباففطئهم الموهففوبة وضففتوتال تقلةففل حففدال التففوتتاى
التي ت ات نلى الصح الاالسة لد أباطئهم.
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• انداد بتام اتشطدة لتامة األم الاالسى لد اليالل الموهوب.
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بدر محسن السعيدى ل .)2018إدارة االنفعاالت وعالقتها بمهارت ما وراء االنفعاالت
لدى طلبة الجامعة بدولة الكويت رسالة ماجستير
جامعة مؤتة.
بكر ناجى الجربان ل .)2013المساندة االجتماعية وعالقتها بإدارة االنفعاالت لدى طلبة
المرحلة الثانوية في قصاء حيفا رسالة ماجستير ير
منشورة جامعة عمان العربية األردن.
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