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 الذات لدى أمهات األطفال ضعاف السمع وعالقتة بالسلوك مفهوم 
 المشكل لدى أطفالهن

 سالي حسن احمد ابراهيم:  اعداد
 مستخلص البحث:

هدف البحث الي التعرف علي "العالقة بين مفهوم الذات لدى امهات االطفال ضععععععععععععععاف  
 مقياس تنسعععععي لمفهوم الذات :الباحثة "السععععمي  اين السععععلو  الماععععهن لدا اطفالهن"  اسععععت دم  
(/ مقياس السععععلو  الماععععهن )ا. د/ 4102اعادة تقنين )ا.د/ صععععفوت  ر.د ا.د/ سععععهير دامن احمد

طفال  طفلة من  41( "  تكون  العينة من  4140/بطرس حا ظ بطرسسععععععععهير دامن احمد دا. د
( ديسعععيون  احتا.  لع معينات سعععم ية  ي المرحلة 01 -10االطفال ذ ى الضععععل السعععمعي من)

 .سنوات سلو  الماهن المرتفي  امهاتهم 7: 0العمراة من
اف طفال ضععع اسععفرت نتا ا البحث عن ايداد عالقة دالة بين مفهوم الذات لدى امهات اال 

السععععمي من حيث " الد اعات المو بة"  اين السععععلو  الماععععهن لدا ابنا هن د بينما ال تو د عالقة 
دالة بين مفهوم الذات لدا امهات االطفال ضععاف السعمي  من حيث سعول التوا ل العام د الذها  

 .د  اضطرابات الا صية, العصابد تكامن الا صية  اين السلو  الماهن لدى ابنا هن
 .السلو  الماهن –ضعاف السمي  –الكلمات المفتاحية : مفهوم الذات 

Research abstract: 
The self-concept of mothers of hearing-impaired children and its 

relationship to the behavior problem of their children. The aim of the 

research is to identify the "relationship between the self-concept of mothers 

of hearing-impaired children and the problem behavior of their children." 

The researcher used "Tense scales for self-concept: re-rationing by (Prof. 

Safwat Farag, Prof. Sohair Kamel Ahmed 2014) / Problem Behavior Scale 

(Prof. Dr. Suhair Kamel Ahmed, Prof. Boutros Hafez Boutros 2021). "The 

sample consisted of 20 children with hearing impairment (31-50) decibels 

who need hearing aids in the age group of 5: 7 years, high problem behavior 

and their mothers. The results of the research resulted in finding a 

significant relationship between the self-concept of mothers of hearing-

impaired children in terms of “positive defenses” and the problem behavior 

of their children, while there is no significant relationship between the self-

concept of mothers of hearing-impaired children in terms of poor general 

adjustment, psychosis, and disorders Personality, neurosis, and personality 

integration and the problem behavior of their children. 

Keywords: self-concept - hearing impairment - behavior problem. 
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 مقدمة:
در  بها التي ن الطراقةيعتور مفهوم الذات هو المحور الر يسعععععي لاععععع صعععععية الفردد حيث ا  

ذ اتنا  مفهومنا عنها هي التي تحدد السعععععععععععععلو د  هي مدموعل التصعععععععععععععورات  المعتقدات  المفاهيم 
اق يل ايدابية    لذاتل بصععععععععععور ا   هم الفرد  ادراكل  نفسععععععععععل. حيث ال ورات التي يحملها الفرد عن 

يمثن مقوًما هاًما من مقومات الصععحة النفسععيةد  اعتور مللععر للسععلو  االيدابيد     فتمتي الفرد 
 صعععيةد سعععوال لععع الحياة ميي اصععععدة  علعبالفاعلية  النداح  للبمفهوم ذات ايدابي  هذا يسعععم  

ا  ي  سلوده  يدابيهات لدى االمهات هو الذا يحدد مدى  اعد مفهوم الذا اا تماعية. هذمهنيلد 
تكوان  انال  علعما لد ر االم من اهميل قصعععععععععوى   طفلها.  ا خاصعععععععععة مي  الحياة ميي مناحي 

 مصعععععععععدر االما   الدعم  حياتلاال تماعية اال لي  ي  الويئةلععععععععع صعععععععععية الطفن حيث انها مرد  
صعععة االم  خا األسعععرةرثر االكور عليهم حيث تعد النفسعععي.  اما ا  لسعععلوديات االم نحو اطفالها اال

دى  مناقاعععععععععل عالقة مفهوم الذات ل الحالي لعرضاال تماعية اال لي للطفن فتطرق البحث  الويئة
امهات االطفال ضععاف السعمي بالسعلو  الماهن لدى اطفالهن حيث ا  ادراكها لمفهوم الذات هو 

  تفاعلها. المحر  لسلودها
 مشكلة البحث:

درا   لي  سرة  هو ياير بال لنمط حيا  األدال األأوم الذات هو العامن المسئول عن ه  مف  
 &Izabela, Dorota) .دال مهمل معينة باعععععععععهن ال ل  مسعععععععععتوا معينأالاععععععععع ي الثقة  ي 

Maciej,2020:3) علع   ل ال صوص لها الد ر األعظم  ي مدرى تكوان  نمو الطفن  واألم
)سهههههههه،ر  امل    ي سعععععععععععنوات عمرة اال لي  األم هي المسعععععععععععئول األ لع عن صعععععععععععحتل النفسعععععععععععية.

 Gittins, Abbott & Hunt (2020) Whatدراسهههههههههةأوضهههههههههحه  حيعث  (01:2070
Influences Parenting Behaviour? The Role of Parent Self-

Concept. Behaviour الذات  الذا فلرثر علع سععلو  األبوة  األمومةد د ر مفهوم بعنوا  ما
كا  الهدف من هذ  الدراسة هو  حي العالقة بين مفهوم الذات للوالدفن  سلوديات  لدى الوالدفن

 أراي أمهععات اسععععععععععععععتويععانععات لقيععاس احترام الععذات  النقععد الععذاتي  مئععةاألبوة  األمومععة. حيععث أكملعع  
 مفهوم الذات  سعععععععععلوديات األبوة  األمومة )الدعم  التحهم السعععععععععلودي  التحهم النفسعععععععععي(. أ هرت 

الضرر  لي التحهم النفسعي  ي السلو   هذا ما قد فلدى  لسعو تقدفر الذات يسعو   لسعو النتا ا ا  
بوى   مفهوم الذات األأرثير قوى علي سعععععلو  الطفن    من ت األمومة   األبوةالاعععععدفد نظًرا لما لد ر 

ة مفهوم ضععععععععر ر  تفسععععععععير عالق  هنا   دت الباحثةطفالهم ألل تارثير دوير علي سعععععععلودياتهم  نحو 
الذات لدى امهات االطفال ضعاف السمي بالسلو  الماهن لدى اطفالهن حيث ا  ادراكها لمفهوم 

دها  تفاعلها  من رثم داللة هذا السلو  الصادر من االمهات علي الذات هو ال لفية المبالر  لسلو 
 .سلو  ابنا هن
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 يمكن صياغه مشكله البحث في السؤال التالي: 

عالقة بين مفهوم الذات لدى أمهات األطفال ضععععععاف السعععععمي  اين السعععععلو  الماعععععهن  تو دهن  -0
 ألطفالهند

 أهداف البحث

 فهدف البحث الحالي الي التعرف علي: -4

طفال ضعععععععاف السععععععمي  اين السععععععلو  الماععععععهن لدى األمهات أ بين مفهوم الذات لدى العالقة -
  بنا هنأ

 همية البحثأ

 همية النظرية: األ
ل  هي مفهوم الذات بتعرافل  خصععععععععععا صعععععععععع البحث متغيرات التي فتنا لهالل النظرا  الت صععععععععععين -

لل.  السعععععلو  الماعععععهن لدى االطفال ضععععععاف السعععععمي  المفسعععععرة العوامن الملرثرة بل  النظراات 
 .للتعرافل  مظاهرة  العوامن المسوبة 

 :ةالتطبيقيهمية األ
ل من خال السمي  ذلكامهانية  ضعي براما لتنمية مفهوم الذات لدا امهات االطفال ضعاف  -

 االستفادة من نتا ا هذا البحث  توصياتل.

 مصطلحات البحث

 مفهوم الذات:
لذات المهو  أ  التنظيم االدراكي غير الواضععععع  المعالم الذا يقل خلل  حدة يعتور مفهوم ا

 مااعرنا  الذا يعمن بمثابة ال لفية المبالرة لسلودنا أ  بمثابة الميهاني م المنظم  المو ل  أ كارنا
صههفوت ) لسععلودالمعنع فلع  مفهوم الذات د ر القوة الدا عة للفرد  ي دن  للسععلو   اهذا الموحد 

 (.01: 4102وسه،ر  امل فرج 
 االطفال ضعاف السمع:

( ديسعععععععيون  احتا.  لع معينات 01 -10)من هو الطفن الذا يصعععععععن مسعععععععتوى السعععععععمي لديل  -
 سنوات. 7: 0سم ية  ي المرحلة العمراة من

 السلوك المشكل:
هو النمط الثععابعع   المتكرر من السععععععععععععععلو  العععد اني  غير العععد اني الععذا تنتهععك  يععل حقوق 

قيم المدتمي األسعاسعيةد أ  قوانينل المناسعبة لسن الطفن  ي الوي  أ  المدرسة   سط  أ اآلخراند 
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الر ععاق   ع المدتميد علع أ  يهو  هععذا السععععععععععععععلو  أكثر من مدرد ازاعععا. المعتععاد أ  م احععات 
 (.2: 2021سه،ر  امل  بطرس حافظ )  المراهقين األطفال
 سابقة  بحاثأالنظري و  اإلطار

 Self conceptمفهوم الذات: 

 عن  فرتبط ارتباًطا  رثيًقا ب وراتة السععابقة  اثقتل بنفسععل  توقعاتل عن ذاتة الفردمفهوم الذات لدى  -3
انداااتل المسععععععععععععععتقوليةد    يفتها تنظيم  تحدفد سععععععععععععععلودة. مفهوم الذات هو ادرا  الفرد لمدموعة 

 (.Wall,2003:149(  )41124001)جودة جابر الصفات الممي ة لل

الذهنية التي لدى الفرد لذاتل  لها سعععععععتل ابعاد هي الذات الواق يل  الاععععععع صعععععععية   هي الصعععععععور  -
 (2: 4102)ناصر فالح    السلودية  اال تماعية  االخالقية   قد الذات

 مفهوم الذات االيدابي فلدى الي االت ا  الداخلي للفرد الذا فتاععهن  ي   ود لعع صععية قو ة  -
تها  مي المحيطين بهاد انعهس هذا علي سعععععععلو  قادرة علي ت طع الصععععععععاب  التوا ل مي ذا

: 4102.)جمال الخط،ب االم  قعدرتهعا علي  اقعامعة عالقعات ايدعابية مي  ميي ا راد اسععععععععععععععرتها
32) 

 قد   د ا  احد العوامن الملرثر   ي ان فاض مفهوم الذات هي  قدا  الثقل بسععععععععععو   صععععععععععمة  -
 ذ ا ازعاقة فتم التقلين من قيمتهمالعار اال تماعية لالعاقة  تصععععورات األمهات ب   األ راد 

  التميي  ضدهم ) صمهم( من قون اآلخران.

2- (780  ( Doyeon, Seoyoon,Christine,Jeongwoo,Alex,Alyssa, Alexis,2021:  

ا  المعتقععد المتععدني حول مفهوم الععذات فلدى الي ان فععاض الكفععال  الععذاتيععة  هو مععا يضععععععععععععععر   -
 (Park,2003:48.)لذاتبالصحة النفسية  اتنب  بتدنع تقدفر ا

 الذات تمثن هيهن معر ي  اسعععي ياعععمن ال صعععا ي الدفناميهيل  الثابتة  يما فتعلل بهيفية تفكير  -5
الفرددكعذلععك هو هيهععن تنظيمي قععا م علي المحتوى الملر بععالمعر ععة  ال ورات الععذاتيععةد القععادرة علي 

ي ي   التنظيم المعر التو يعععة  التععععارثير علي  ميي  وانعععع  الععععذات مثععععن تحععععدفععععد االهععععداف  التحف
 السععععععلوديد اتكو  مفهوم الذات من الصععععععفات  القيم  السعععععععمات الاعععععع صعععععععية  عالقاتل باالخران 

 (:2Vohs&Baumeister,2013)   االعالم ال ار ي.

 ا  احد الدوان  الحاسععععمة للذات هو  هم الذات  الذا ياععععير الي محتوى الذات  ما يعتقدة  
ضععععمن محتوى الذات قدرات الفرد حيث الكفال  الذاتية من . دما فتلالاعععع ي انل حقيقي عن نفسعععع
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: الويولو ي"الدسععععععععم  المادة" اقسهههههام هي 3وتتكون الذات من هدا ة. أ اعتقادة  قدرتة علي تحقيل 
  المعر ي حيث "الهواة  الوعي"  الثقا ع "المعتقدات  االنتمال اال تماعي".

  (Brent, Mattingly, McIntyre, Gary& Lewandowski,2020:164) 
  دن  رد يمتاا باععععععععععععع صعععععععععععععية م تلفة عن إالذاتي عن نفسعععععععععععععة  اذلك   لا  لكن  رد مفهوم -

 (Jian,2021:10) . الا صيات االخرا 

الثابتة يهية   هيهن معر ي  اسعععي ياعععمن ال صعععا ي الدفنام ل هو يفسعععر علي نطاق  اسعععي بان -
ل بعععالمعر عععة المحتوى الملي هو هيهعععن تنظيمي قعععا م علي د  رادتفكير األل  يمعععا فتعلل بهيفيععع

العذاتيعة القعادرة علي التو يعة  التعارثيرعلي  وانع  العذات مثعن تحعدفعد االهداف  التحفي   التنظيم 
العاطفي  السعععععععععععلودي. ا  التقدفر االيدابي للذات فلدى الي دفال  ذاتية اكور  اذل  هد اكور 

  م الذات قد يهتسعععععععععععع ي المهام الصعععععععععععع بة   للعالقات د ر دوير حيث تلرثر علي اتدا  مفهو 
اال راد محتوى  يععد ا  ف اععد المحتوى الحععالي  علي العهس قععد ي سععععععععععععععر بععالكععامععن ا  يقلععن من 

 ,Brent, Mattingly, McIntyre)   ,84141-7:)  .محتوا مفهوم الذات الحالي لدية

Gary& Lewandowski  

ها اال راد التي يمر ب مفهوم الذات هو مفهوم متغير  باسعععتمرار حيث انل فتغذا علي ال ورات  -
 هو مفهوم فتم اناعععابة باعععهن  ردى  هنا  عالقة متبادلة بين مفهوم الذات  العقن حيث فلرثر 
كععععن منهمععععا علي االخر  ااععععععععععععععمععععن مفهوم الععععذات التو ععععل نحو المسععععععععععععععتقوععععن حيععععث توقعععععات 

  (jorg Bahm,2021:15).الا ي

امن  االسععععاسعععية السعععععي لتكمفهوم الذات هو حدر ال ا اة  ي الاععع صعععيةد  أ    يفتل ويعتبر  -
 اتسععععاق الاعععع صععععية مي الويئة التي ي ي   يها ليهو  الفرد متكيفا  ممي ًا بهواتل عن غير د د 

 , Khazal ) 1754102: من   ا ل الذات  عطال البصمة الم تلفة للفرد )

  قد اقترح دارل ر  را أ  مفهوم الذات يامن رثالرثة عناصر: -

 الصورة الذاتية -0

الصعورة الذاتية هي الطراقة التي نرى بها أنفسعنا. تتضمن الصورة الذاتية ما نعر ل عن أنفسنا  -
 سعدًيا  أد ارنا اال تماعية  سعماتنا الا صية  ا  الصورة الذاتية ال تتطابل دا ًما مي الواقي. 
بعض األ راد لدفهم تصعععور مبالي  يل لواحد أ  أكثر من صعععا صعععهم. قد تكو  هذ  التصعععورات 



( 3202 يناير) عدد  االربعونو ثالثالالعدد   مجلة الطفولة  

 

6 

المتضععع مة  يدابية أ  سعععلوية د  قد يهو  لدى الفرد نظرة أكثر  يدابية  لع  وان  معينة من 
 الذات  نظرة أكثر سلوية لآلخران.

 احترام الذات -4

احترام الذات هو القيمة التي نضعععها علع أنفسععنا. تعتمد المسععتواات الفردية من احترام الذات  -
ان ذ  التقييمات مقارناتنا الاعععع صععععية مي اآلخر علع الطراقة التي نقيم بها أنفسععععنا. تتضععععمن ه

 أيًضا درد  عن اآلخران علينا.

 الذات المثالية -1

الذات المثالية هي الذات التي نود أ  نكو  عليها . غالًبا ما يهو  هنا   رق بين الصععععععععععععععورة  -
 Rogers) الذاتية للفرد  الذات المثالية. يمهن أ  فلرثر هذا التناقض سلًبا علع احترام الذات

,1959:98-99) 

   ًقا لكارل ر  را د يمهن أ  تكو  الصورة الذاتية  الذات المثالية متطابقتين أ  متعارضتين.  -

ن خ ي حالة التطابقوين الصععععععععععععععورة الذاتية  الذات المثالية يعني أ  هنا  قدًرا ال ب س بل من التدا -2
د  إ   التطابل التامبين االرثنينفي حين أنل من الصععععععععععع  د    لم يهن من المسععععععععععتحين د تحقيل 

ية التناقض بين الصعععورة الذاتية  الذات المثال  ي حالة  التطابل األكور سعععيمهن من تحقيل الذات
يعني   ود تنععاقض بينععالععذات  تدععارب المرل د ممععا فلدا  لع ارتبععا  داخلي )أ  تنععا ر معر ي( 

 .يمني ذلك

داًل منهم علي االخر  خاصعععة الد ر ا  االسعععر  نظام مترابط يعمن بدفنامية فلرثر  ميي ا رادة  -
االبوى نحو تاهين سلو  االبنالد انل عند التعامن مي ماهالت االطفال يد  ا اًل النظر الي 
الويئععل اال تمععاعيععة اال لي لهم  خععاصعععععععععععععععة الوالععدفن حيععث ال يمهن اغفععال د ر الوالععدفن تدععا  

بنظام االسععر   قوام السععلوياتاطفالهم. انل ال يمهن تغيير السععلو  السععلوي للطفن د   تغيير  ت
 Cynthiaللتواصععععععععععععععععععن كهعععععن حيعععععث انعععععل اسععععععععععععععلوب د را يعتمعععععد علي التغعععععذيعععععة الرا ععععععل

Vinney,2018,6 ) ) 

عناصر  هي الث  لع ا  الا صية تامن رث: دالتحل،ل النفسي سيجموند فرويوتش،ر نظرية  -
لذات  نمو االذات العليا علع (النا االالذات )  ا االنا ا  الهو حيث . نا العليا النا  األاالهو   

  التي فتعرض لهاد ا الحباطالنمو الدسععععععمي للفرد  مدى خورات ا انوين هما مدى ضععععععمن فت
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ي لنفسععععععععحيث فهتم التحلين ا اعد  علع نمو الذات د التفكير تسعععععععع االدرا   االنتبا علع  درتةق
دابي عن وم اي حن الصراعات التي فوا هها  تنمية مفه  صية ة التواا  بين اردا  الااعادب

 (4140223)سه،ر  امل  ذاتل 

 Hearing Impaired Childrenالطفن ض يف السمي -0

الذا يعانع من عد     ي  ي حاسعععععععة السعععععععميد بدر ة ال تسعععععععم  لل باالسعععععععتدابة الطوي ية  هو -6
طارق عبد  )ألغراض الحياة اليوميةد  ال  ي  ر ف خاصععععععععععععة  ااسععععععععععععت دام معينات سععععععععععععم يل.

 .( 32: 4112 الرؤوف الرؤوف  ربيع عبد 

  من أهم خصا ي األطفال ضعاف السمي ما فلي: -7

من أخطر النتععا ا المترتبععة علع ازعععاقععة السععععععععععععععم يععة علع ازطالقد : وهو و اللغوي مالنتهها ر  -2
  بدر ة  قدا  السمي   ارتبط  هم اللغة  إخرا ها   ضوح الكالم

 Stevenson ; Jim McCann et al (2010) دراسة ستيفنسون وآ رون ففي 
The Relationship between Language Development and Behavior 

Problems in Children with Hearing Loss 

فال الذفن يعانو  من  قدا  العالقة بين النمو اللغوا  ماعععععععععهالت السعععععععععلو  لدى األطبعنوا  
يم ما ة تم تقي   السععععمي  ماععععهالت السععععلو  لدى األطفالبين : بحث العالقة اللغواة.الهدف السععععمي

سنوات من رثماني مناطل  ي  نوب  8 عاعران طفاًل يعانو  من  قدا  السمي مي متوسط العمر 
 قد تم  دراسععععععععععععة العالقة بين مهارات االتصععععععععععععال  داندلترا لمهارات اللغة االسععععععععععععتقبالية  التعويراة

هم لسععععععععمي لدفاألطفال الذفن يعانو  من  قدا  اا   النتا ا مدموع الماععععععععهالت السععععععععلودية  دان  
 مستواات عالية من الماهالت السلودية مقارنة مي األطفال عادى السمي. 

أا أ  مظاهر النمو اللغوا تت رثر بدر ة ازعاقة السعععععععععععم ية  كلما اادت در ة ازعاقة السععععععععععععم ية 
 الماهالت اللغواة  .اادت 

 Kasper, Sabrina (2016)ودراسة  اسبار  سابرينا 

Improving attitudes about parental roles in childhood education 

اهععات بحععث مواقل  اتدععالهععدف:لتعليم  ي مرحلععة الطفولععة المبهرةد د ر الوالععدفن  ي ابعنوا  
من اآلبععال  األمهعععات ألطفععال  ي  04تكونععع  من العينععة:اآلبععال نحو د رهمعععا  ي تعليم األطفعععالد 

قون  اعد التدخن  دذلك المقابالت  ارناما :  مي اسعععععععععععتطالعات األد اتمرحلة الطفولة المبهرةد 
أ  الماععععععععععععععاردعة األبواعة الفععالعة ت اعد من ندعاح األبنال  الت رثير االيدابي  النتعا ا:العد رة التعدراويعةد 

 عليهم.
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 الخصائص النفسية
 Dammeyer&Jesper, (2010)دراسة دام،،ر وجسبر في 

Psychosocial Development in a Danish Population of Children with 

Cochlear Implants and Deaf and Hard-of-Hearing Children 

 ي  -تنمية النفسععععية  اال تماعية للطفال اارعي القوقعة  الصععععم  ضعععععاف السععععمي بعنوا  ال
تقييم مدى  نتاععععععععار الصعععععععععواات النفسععععععععية  اال تماعية للطفال  ي الهدف: دنمارديةد السععععععععها  ال

خمس  األد ات:طفاًل يعععانو  من  قععدا  السععععععععععععععميد  112تتكو  من  نععة:العيالمدتمي الععدنمععارديد 
 دا ل  إسععععععععتويانات قياس لغة ازلععععععععارة  اللغة المنطوقةد سععععععععماع قدراتهمد  الصعععععععععواات النفسععععععععية 

أضعاف مقارنة مي مدموعة  1.7:أ  نسعبة  نتاعار الصعواات النفسية دا   النتا ا اال تماعية. 
هذ  الدراسععععععععععععة علع أهمية التواصععععععععععععن علع الدان  النفسععععععععععععي من ذ ى السععععععععععععمي العادا.كما تلدد 

 اال تماعيللطفال ضععععععاف السعععععمي.  قد أ هرت  نتاعععععار الصععععععواات النفسعععععية  اال تماعية التي 
 بين األطفال الذفن يعانو  من  قدا  السمي. ٪01 لع  ٪41تترا ح بين 

 الخصائص الجسمية والحر ية 

طفن علع النمو الحرديد  ار ي ذلك  لع أ  الفقد ندد أ  ازعاقة السععععععععم ية تحد من قدرة ال
عل علع  ضععععععع اا عة السعععععععم يةد  إ  ذلك فلرثر سعععععععلبً السعععععععمعي فلدى لحرما  الطفن من التغذية الر 

لدفهم أ ضعععععاع  سعععععمية   حردات  سعععععملد  لذلك  بعض األطفال الصعععععم  ضععععععاف السعععععمي تناععععع 
عبد  )محفوظالحردي للسععععععععععععععواال.لعذلعك فتع خر لعدفهم النمو الحردي مقعارنعة بالنمو  اخعاطئعةد  تبععً 

 ( 2: 4100الستار  
 الخصائص السلو ية واالجتماعية

 ايً السلودية للطفال المعوقين سم  قد تنا ل  العدفد من الدراسات السلو  از تماعع  المااكن  -9
 Nowakowski ; Matilda E; Tasker et al (2009)نواكوسكى وآ رون دراسة ا منه

Establishment of Joint Attention in Dyads Involving Hearing Mothers of 

Deaf and Hearing Children, and Its Relation to Adaptive Social Behavior 

االهتمام الماععععتر  ألمهات األطفال الصععععم  السععععمي العاداد  عالقتل بتكيف السععععلو  بعنوا  
 األمهعات  أبنعا هم الصععععععععععععععمد  حي االهتمعام الماععععععععععععععتر   ي التفعاعالت بين الهعدف:د از تمعاعع

ين أطفالهم ب مدموعتين ألمهات أطفال عادى السععععمي  ذ ى ازعاقة السععععم ية تترا ح أعمارالعينة:
كان  :النتا اأكمل  األمهات تصععععععععنيفات سععععععععلو  أبنا هم علع التكيفد األد ات:لععععععععهراد  08-16

لع أ  التفاعن نتا ا  أقن بهثير للطفال الصععمد  تاععير ال فيتصععنيفات األمهات من السععلو  التكي
 المن فض بين األم  الطفن قد توسط تطوار المااكن اال تماعية  ي األطفال الصم. 
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 الخصائص العقلية 
ال ي تلل عنل لدى األطفال ذ ى السعععععمي العاداد  ذلك  امسعععععتوى الذدال لدى المعاق سعععععم يً 

عندما فتم  سععععععععت دام ازختبارات النفسععععععععية غير اللغواة  غير الماععععععععبعة باأللفا  اللغواة ألنل تو د 
 ( 021: 4115) ف،ول،  فؤاد   ختبارات غير لغواة  لكنها مابعة باأللفا  اللغواة.

  Behavior Problemالسلوك المشكل
 سلوك المشكل المقصود بال

هو النمط الثعععابععع   المتكرر من السععععععععععععععلو  الععععد اني  غيرالععععد اني العععذا تنتهعععك  يعععل حقوق 
سععاسععيةد أ  قوانينل المناسععبة لسععن الطفن  ي الوي  أ  المدرسععة   سععط قيم المدتمي األاآلخراند أ  

حععات الر ععاق   ع المدتميد علع أ  يهو  هععذا السععععععععععععععلو  أكثر من مدرد ازاعععا. المعتععاد أ  م ا
 ( 2: 2021  بطرس حافظ  ) سه،ر  املاألطفال  المراهقين. 

 أسباب السلوك المشكل لألطفال ضعاف السمع 
 هنا ندد أ  السععععععععلو  غير المقوول فلدى  لع رد د  عن سععععععععلوية من اآلخران التي يمهن أ  

ظ حن فاض الذات  تضيف  لع الماهالت المو ودة  ي األساس.كما ندد أ  الطفن فال ت اد من 
اشهههرف  ) سعععععلو  من حولل  انقن تصعععععر اتهم  هو بذلك فتعلم أسعععععالي   دفدة لالسعععععتثارة االنفعالية

 (Melani Cross,2004 :39)( 12: 4111سعد  
 اتضعععع  أ  الماععععهالت السععععلودية التي يعانع منها الطفن  نما هي نتا. العالقة المتوترة بين 

) طارق . ي ماععععععععععععععهالت أبنا هم السععععععععععععععلوديةلسععععععععععععععو  هم ابال د  ععادة معا يهو  اآل األبنعالاآلبعال 
 (01: 4101عبدالرحمن  

 Nelson, et al (2007)دراسة نيلسو   آخر     ا ضح  نتا ا
Risk factors predictive of the problem behavioral disorders exceptional 

children 

ات ضعععععععطرابعوامن ال طر التنولاة للسععععععلو  الماععععععهن للطفال المعرضععععععين ل طر ازبعنوا  
العاطفية  السعععععععععلوديةد هد    لع تحدفد العوامن المنوئة للسعععععععععلو  الماعععععععععهن لدى األطفالد  دان  

 ت دام تحالين االنحدار اللو يسععععتية ي رااض األطفال  الصعععل األ لد  تم  سععع طفاًل  61  العينة:
ت  دان  النتا ا: أ  هنا  عدة عوامن ملديل للسعععععععععلو  الماعععععععععهن منها عمن األسعععععععععرةد الماعععععععععهال

كتئاب األمهاتد  تناق  النتا ا القيود المسعععععوبة  البحث  ي المسعععععتقون  اآلرثار المترتبة د  األسعععععراة
 عليها.
ما تساعد )مي   ود األسباب األخرى أ   ا المعاملة األسراة ال اطئة غالبً   أسالي  التراية  
ال ذلك  . مث(  ي حد ث السعععععلو  الماعععععهن لدى األطفال  ازسعععععهام باعععععهن دوير  ي  هور بمفردها
تدلين لال ا دةد  سعععععععول المعاملةد  الضعععععععرب  التواي،  ازذالل للطفند أ  العهس من ذلك: االقسعععععععوة 
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التفرقة  ي المعاملة بين أبنال األسععععععععععععععرة الواحدة من  ان  األبوان أ  األهند ال ا د للطفند  دذلك 
األبنال مما فودى  لع  دذلك   ود ال ال ات األسععععععععراة  الماععععععععا رات المسععععععععتمرة بين األبوان أمام 

ما فلدى  لع حد ث هذا السعععععععععععععلو   اى ) األبد األمد األبنال ( غالبً   المثلث األسعععععععععععععر ات   اختالل 
 ( 431:  4104) سه،ر  امل   للطفال.
من األطفعال تع رثر ا بعوامعن الترايعة,  من هنعا يد  أ  نعترف بالد ر المهم  %21  حوالي  

) سهههههه،ر  امل  بطرس أ  عدم  حداث السععععععععلو  الماععععععععهن. الذا تل بل عوامن التراية  ي  حداث
 ( 1: 2021  حافظ

 ا رثيرً تتلرثر  ادمة  ي تراية الطفن المعوق سعععععم يً ندد أ  الطرق المسعععععت  ما سعععععول عرضعععععة م
 .لديل علع النمو السليم  اكويرً 

 مظاهر السلوك المشكل.
 تعددت مظاهر السلو  الماهن لدى االطفال  منها 

 Lyingالكذب 
الكذب عادة د   امور رثً  اسلودً ذب صفل أ  سلو  مهتس  نتعلمل  ليس صفل  طراة أ  أ  الك

 .  اأ  بالغً  نفسية تحدث للفرد سوال دا  طفاًل  عرض  اهرا لد ا ي  قوى 

 (  742 -741: 2002  ) بطرس حافظ
 :Theftالسرقة 

 ( 55: 4115)  الد  ل،ل   يها الطفن آخذ لر ال يملكل رثم يحتفظ بل. فتعمد هي حالل
 4101أحمد سمير أحمد بدر ي دراسة  ف

ذ يبعنوا  ماعععععععععععهلة السعععععععععععرقة  اعض أسعععععععععععالي  المعاملة الوالدية دما فدردها األبنال لدى تالم
لة  ن التعرف علع السو  الر يسي لماهأدراسعة ماهلة السرقة من  المرحلة االبتدا يةد هد    لع

خالل معر عة الفر ق  ي المعاملة الوالدية دما  السععععععععععععععرقعة لعدى تالميعذ المرحلعة االبتعدا يعة  ذلعك من
 تلميذة من تالميذ المرحلة االبتدا ية  ا( تلميذً  61د العينة: تكون  من )فدردها األبنال من الدنسين
أسععععععععععالي  المعاملة الوالدية دما   ختبار( عامد األد ات: سععععععععععت دام 04-01فترا ح أعمارهم ما بين )

صعععا ي خية عن الطفن  األسعععرةد سعععدالت األ تماعإات لععع صعععية   سعععتمارتين بيان فدردها األبنالد 
النفسعععي  از تماعي لتحدفد التالميذ الذفن يسعععرقو  من خالل عدة محهات تحدد ماعععهلة السعععرقةد  
دراسععععععععععععععة حالل لحالتين من التالميذ الذفن يسععععععععععععععرقو د  تم التدرا  من خالل ) التعليماتد  عطال 

ب تو د  ر ق دالل  ي أسعععععععععععععلو    ة المرتدة (د دان  النتا االتغذيالنماذ.د التمرانات السعععععععععععععلوديةد 
 تدا  التالميذ الذفن يسرقو . ازهمال  أسلوب التسلط الوالدى  ي 
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 Fearالخوف 

دراسهههة ر ان منصهههور عبدالحم،د  تضععععح  بعض م ا ف األطفال ضعععععاف السععععمي  ي  قد 
بعنوا  الم ا ف الاععععا عة لدى الطفن ضعععع يف السععععمي بين التاعععع يي  التعدفند  (4112كردى )

( سعععععنواتد 6-2ن )الهدف: الكاعععععل عن الم ا ف الاعععععا عة لدى الطفن ضععععع يف السعععععمي من سععععع
مدموعتين تدراوية  ( سعععععععععنوات قسعععععععععم   لع6: 2 طفلة تترا ح أعمارهم بين )  طفاًل  22العينة:  

 د ف الاا عة لدى الطفن ض يف السميض مستوى الم ادا ل ف ضابطةد األد ات: برناما  رلا
لدى الطفن ضععع يف السعععمي ال وف من األماكن المظلمةد  اتا ا:  نل من أكثر الم ا ف لعععيوعً الن

 د ال وف من األماكن الم دحمة.االحاراتد ال وف من البقال  حيدً  ال وف من
 Shynessالخجل 

 خععا فين غير  ارثقين  متواضعععععععععععععععين اهم دا مععً فتدنوو  اآلخران    افععال ال دولين دا مععً   األط 
 مه  مين  مترددفن  ال يعرضعو  أنفسهم للمواقلد أنهم فنكماو  من األلفة أ  من االتصال مي 

 سععععععععععععععاكتو  فتكلمو  بلطل اال فبععادر   أ  فتطوعو  هم غععالبععً  اآلخران   ع المواقل اال تمععاعيععة
 ( 022: 4115د  ل،ل  )  ال اتدنوو   سا ن االتصال دالنظر  ي   ل اآلخران.

 Jealousyالغ،رة 

 ياعععععععل نفعال ي ن العمرد  الغيرة تنتاعععععععر الغيرة بين األطفال  ي السعععععععنوات ال مس األ لع م 
 ن أ  تدل علع هذا الاعوردالطفن  احا ل  ي بعض األحيا   خفال المظاهر ال ار ية التي يمه

هع  .اعاليً نف ضعععععطراب الطفن  لدى  لع  قد ف انفعال الطفن  ي هذ  الحالة لعععععدفدً  ما يمهن  ا دثيرً 
نفعععاالت الغضععععععععععععععع   الكراهيععة  الح    ال وف  القلل  العععد ا   تحععدث الغيرة عنععدمععا  مردعع  من 

 (021: 4100) سناء حامد  هران  ياعر الطفن بالتهدفدد  عندما يفقد الح   العطل  الحنا 
 Vandalismالتخريب 

العوث    األسععععععععرةقتنيات  متتمثن  ي  لععععععععاعة الفوضععععععععع  السععععععععلو  التدميرى دتم ال األ راق 
العي سععععععععععععتط نل ال يعتور دن سععععععععععععلو  أ . ما بداخلها.  الحقيقةبمحتواات األدرا.  الد الي   إخرا

للطفال تدميرا أ  ت راوي  الطفن طواق بطبعل  لع معر ة األلععععيال الغامضععععة أ  غير المعر  ة 
 ( 021 – 022: 4112محمد بدير   )  ريمان.
 Sleep disorder ضطراب النوم إ

المصحوب بالتقل   دثرة الحردة  هع حالة فتعذر  يها علع الطفن   تت ذ ألهال عدة:األرق 
بازضا ة  اسيلة  لع النوم ساعات عدفدة نهارً    ا يها خمول الطفن  اضعحً   اود    راط النومد النوم

ال  الماي بالبه اال وف الادفد أرثنال النوم مصحواً    الصراخ ي الليند  لع ساعات نومل المعتادة 
 ( 012: 4102) عبدالمنعم الم،الدى  أرثنال النوم  الكالم  االستيقا  المبهر  غيرها.
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 Stubbornnessالعناد 
ضععععطراب سععععلودي قد يحدث لمدة قصععععيرة  ي عمر الطفن  قد يمتد معل مدة   هو عبارة عن 

 ( 22: 4112يناس  ليفة  إ) محسن على لبل رثاب   ي سلودل.طوالة  ي لهن 
 

 Nail bitingافر قضم األظ
غل  األطفال الذفن يقرضععععو  أ فارهم قلقو د  اقضعععععم الطفن عادة أ فار  ليت فل من حدة أ 

لعععور  بالتوترد  تظهر الماععهلة  اضععحة عند األطفال قرب الرابعة  ال امسععة من العمرد  اسععتمر 
 ( 023: 4102)سه،ر  امل, دينا إبراهيم  تصن  لع سن العاران.لفترات متقدمة 

 Aggressionالعدوان  

يامن العد ا  دن الفعاليات ازنسانية المتدهة نحو ال ار. الملددة للذاتد الساعية  رال سد 
لذات األسععععاسععععية  العد ا  ياععععتمن علع  سععععت دام ازكرا  زرغام لعععع ي ما علع الطاعة احا ات 

 ( 413 – 414: 4112 ل،ل عبدالرحمن    ) مصطفى نورى .الت را ال أ   اتضمن ازفذ
 Angerالغضب 

سععلوديات ل امضععادً  ا سععتدابات طار ة  سععلودً هو  سععيلة للتعامن مي الويئة المهددةد  اتضععمن 
ناء  هران  ) سههالتهدفد  اصعععاحبل تغيرات  سعععيولو ية زعداد الفرد لسعععلو  فناسععع  الموقل المهدد.

4100 :011 ) 
 Sucking fingers األصابع مص

 تعنع  دخال الطفن  بهامل  ي  مل  إغالق لعععععععععفتيل عليل  أرثنال المي تود  حردل بسعععععععععيطة 
للفكين  الاعععفتيند  امهن أ  يهو  المي ليس للصعععابي  قط  إنما قد يمي أطراف  صعععبي القدم 

لطفولة ا ة ي مرحلبي سعععلو  عادى أ  المنطقة بين السعععبابة  إبهام اليد أ  دلوة اليدد  مي ازصععع
 سععععتمر  لع ما بعد السععععادسععععة من عتبار  من أكثر العادات لععععيوًعا  انتاععععاًرا أما  ذا   المبهرة  امهن 

يم  دينا إبراه) سههههه،ر  امل  العمر  ينبغي البحث عن األسعععععباب   ضععععععي الطرق الالامة للعال..
4102 :023 ) 

 Depressionاالكتئاب
مناسععععععععبة لحدث محبط أ  هو الاعععععععععور العميل  سععععععععتدابة هو لعععععععععور ملق  بالح    اعتور 

بالح    العد  الذا يمر بل األ راد  هو لععععا ي الظهور بين األطفال الصععععغارد  يمهن أ  نلمسععععل 
من خالل لعععهواهم أنهم يمر   بوعهة صعععحية بد   أسعععباب أ  أعراض معينة  اضعععحةد  األطفال 

ض مي الوالععدفن لرابععاتهم التي تتعععار  المهتئوين غععالبععا مععا فنععامو   الععدموع  ي عيونهم لعععدم تلويععة
 رابات الكبار.

 ( 730 :2003الشوربجى ) نب،لة                                                     
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 Kids brawlشجار األطفال 

قد يحدث لعععععععدار األطفال عندما ياععععععععر الطفن بإهمال أهلل لل بسعععععععو  ضععععععععفل أ   ود أخ 
لسند ا يهو  متدني ازمهانيات  ذا ما قور  ب خ لل قرا  منل  يمستحوذ علع االهتمامد أ  حين 

ا قاسععععععععععععععًيا  ي الترايةد  أتبي األبوا   يعة أ  الغيرةد أ   ذا قعد يظهر نوع من الععد ان   ذلك إسععععععععععععععلواعً
 ( 32 -35: 4100) عبدالكريم بكار  يضعل لعور األبنال بالرحمة  التعاطل.

 

  Separation anxietyقلق االنفصال
الطفن بعدم االرتياح  االضععععععععطراب  الهمد  اظهر ذلك نتيدة لل وف المسععععععععتمر من لعععععععععور 

من بالحاضعععععععععععند  اعور عنل الطفن ببهال لععععععععععععدفد لمدة طوالة حد األبواند  التعلل غير اآلأ قدا  
 ( 401: 4104) سه،ر  امل  .م ببها ل مرة أخرى عندما يدتمعا عندما فنفصن عن أملد رث

ر السعععلو  الماعععهن  اعض نتا ا البحوث السعععابقة ندد أ  سعععتعراض بعض مظاه من خالل 
أمهاتهمد بماععععاكن آبا هم    اط  رثيل ليس  قط ب صععععا صععععهم بن أيضععععً ماععععاكن األطفال ترتبط  رتبا

 عند محا لتناعال. ماععععععععهالت األطفال السععععععععلودية البد أ  نر ي لتاعععععععع يي  معالدة األسععععععععباب 
 مااكن األبوان.استكااف سلو    األساسية  رال هذا السلو   محا لة 

 ي ضععول ما سععول من عرض لالطار النظرا  ي ضععول بعض الدراسععات السععابقة  لمتغيرات 
 البحث تعرض الباحثة الفرض البحثي:

تو د  ر ق ذات داللة  حصعا ية بين متوسط رت  در ات أطفال األمهات  :لبحثالفرض العلمي ل
ياس علع مق من فضات مفهوم الذاتمرتفعات مفهوم الذات  متوسط رت  در ات أطفال األمهات 

 السلو  الماهن لصال  أطفال األمهات من فضات مفهوم الذات."
 

استعان  الباحثة بالمنها الوصفي لمناسوتل ألهداف البحثد  لكونل أكثر المناها   :منهج البحث
 .متغيرات البحث التي تعتمد علع الوصل  التحلين  مال مة لطويعة

 

   ( ديسعععيون 01 -10من)طفال ذ ى الضععععل السعععمعي من األ طفال  طفلة 41عدد : ع،نة البحث
سععععععععععلو  الماععععععععععهن المرتفي   سععععععععععنوات 7: 0 احتا.  لع معينات سععععععععععم ية  ي المرحلة العمراة من

 مهاتهم أ

 بمدرسة إحسان  الد لضعاف السمع  بإدارة المنتزة التعليميه باألسكندرية   

 :أدوات البحث
 د ات التاليةيعتمد البحث الحالي علع األ

 (4102سعععععععععهير دامن احمد د/صعععععععععفوت  ر.د)د/ أعد  للعراية: مقياس تنسعععععععععي لمفهوم الذات  -

 .2021د د/بطرس حا ظ بطرس سهير دامن احمد  د/ مقياس السلو  الماهن  -
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بعاد  ي  صعععععععفل لمفهوم الا  هو مقياس متعدد اسهههههتخدم مقياس تنسهههههي لمفهوم الذات وصههههه 
اال تبار  ي صعععععورتل العراية علي عينات من الذدور  االناث من  قد لععععمل  عينة التقنين  الذات

طعالع  مرحلعة الليسععععععععععععععانس  البهعالوراوس  من السععععععععععععععنوات الدراسععععععععععععععية الم تلفة بعدد من الكليات 
(عبارة تتضععععععععععععمن ا صععععععععععععا ا ذاتة  011) احتوا المقياس علي  . الدامعات المصععععععععععععراة الم تلفة

ة طعن لععع صعععيتل,  اطول المقياس بواسععع يسعععت دمها المفحوص ليرسعععم عن طراقها صعععورة ذاتية
 .المفحوص سوال اكا   ردا ام  ماعة

بند,  هو مقياس دقيل للد اعية,  49 اتكو  هذا المقياس من   )دج)مقياس الدفاعات الموجبة 
 راد ممن يعانو  من صعععواات الا أسععاسععي  ي نظراة الذات  هو ا  تناعع  الدر ة د. من  رض 
سلوي عن الذات, مي   ود قدر ما من الوعي بل د   اعتبار لمقدار ذهانية مسعتقرة لدفهم مفهوم 

 الللمن طر ي د. د ناة من هذا النوع,  للدر ة علي د يدابتهم  ي  صععععععععععععععل انفسععععععععععععععهم علي اد
 .د المرتفعة تاعععععععععير  لي  صعععععععععل  يدابي ناتا عن التاعععععععععوال الد اعي, بينما الدر ة د. الدر ة 

دني الاعات المعتادة اللحتفا  بالحد االمن فضععععة بقدر  وهرا تعني ا  الاعععع ي يفتقر الي الد 
 من اعتبار الذات

بنعععدا تمي  المرضععععععععععععععي  42 اتكو  هعععذا المقيعععاس من  (س ت)مقيههاس سهههههههههوء التوافق العههام 
ن من غير المرضععي,  لكنها التمي  بين مدموعة مرضععية  اخرا,  علي هذا  هي تفيد ترافالسععيها

 تقدم اى مللرات لطويعة المرض ال ابوصفها مللرا عاما للتوا ل/ سول التوا ل  لكنه

بندا هي التي تو ر ا ضعععععععععععععن تميي  للذهانين من بين بقيل  41فتكو  من  (ذ ه)مقياس الذهان 
 .المدموعات

التي يضعععععمها هذا القياس تلك الفئة  47تمي  الونود ( ض ش) مقياس اضههههطرابات الشههههخصههههية
 ات الاخرا,  تتضععععمن هذ  الفئة اصععععحاب الالمدموعات العراضععععة من بين بقية التاعععع يصععععية ا
سععاسععية ممن يعانو  ضعععفا,  هم علي نقيض من الذهانين  اصععحاب رد د االفعال الالاعع صععية ا

 العصابية الم تلفة

بندا  تعني الدر ة المرتفعة ا  صععععاحوها فتاععععابل الي حد  47 اتكو  من   )ع)مقياس العصهههاب
  دموعة من التي التل منها المقياس  هم  ي هذ  مدموعة العصابيينكوير مي الم
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ية بندا تمي  مدموعة اصععععحاب الاعععع صعععع 40 اتكو  من  ( ت ش)الشهههخصهههية  تكامل  مقياس
 .يطول المقياس تطويقا ذاتيا بواسطة المفحوص نفسة. المتكاملة عن بقية المدموعات 

 وص  مقياس السلوك المشكل 
م تلفعععة للسععععععععععععععلو  الماععععععععععععععهعععن عنعععد طفعععن  أبععععادعبعععارة تقيس  001يحتوى االختبعععار علع 

د  العنادد األ ا ر قضععععععععععم د األصععععععععععابي مي د  السععععععععععرقةد  الكذبد  العد ا د كالغيرةد)الر ضععععععععععة
 .(الناععاطرط  د الوذفئة األلفا سععت دام إ  د  الت را د  ال وفد االنتبا  تاععت  د  القللد  الغضعع 

حياًنا / ال يحدث(  تترا ح در ة دن أ)يحدث دا ما / يحدث  ختيارات  هع دن عبارة رثالث   أمام
الطفن   لعدر ة(  111تاععععععععععععير الدر ة العظمع علع المقياس ) حيث:( در ات 1-0عبارة من )

الطفن ذ  السععععلو    لعدر ة(  001 تاععععير الدر ة الدنيا )د سععععلوديةال يعانع من ماععععهالت  الذا
 .العمر ال منع   الذدال من حيث الماهن

مر من حيث الع قام  الباحثة بايداد التدانس بين متوسعط در ات  األطفال ضععاف السمي
 (0دما فتض   ع  د ل ) 4ال منع   الذدال باست دام اختبار دا

 (0 د ل )
 داللة الفر ق بين متوسط رت  در ات  األطفال ضعاف السمي

 من حيث العمر ال منع   الذدال
 =  41 

مسععععععععععععععتوى  4كا المتغيرات
 الداللة

در ععععععععععععععة 
 حراة

االنحراف  المتوسط حد د الداللة
 1.10 1.10 الم يارى 

 6.8 76.2 06.9 40.7 9 غير دالة 7 العمر ال منع
 4.00 94.70 1.8 6.6 0 غير دالة 1.4 الذدال

( عدم   ود  ر ق دالة احصعععععا يا بين متوسعععععط رت  األطفال ضععععععاف 0فتضععععع  من  د ل )
 هلالل األطفال.  الع تدانسمما ياير   الذدالمن حيث العمر ال منع  السمي

 تنسي لمفهوم الذات   لمقياس الخصائص السيكومترية
لع عينة ع الذات  ذلكلمقياس تنسي لمفهوم   الثباتمعامالت الصدق  بإيدادقام  الباحثة 

  ردا.  61قوامها 
 اوال معامالت الصدق

 لذاتدامعامالت االرتباط بين مقياس تنسعععي لمفهوم  بإيدادقام  الباحثة : التالاميالصععدق 
 (4 د ل )  يدما فتض   خار يمفهوم الذات اعداد طلع  منصور دمحك مقياس   
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 (2) جدول
 معامالت الصدق لمقياس مفهوم الذات

 الصدقمعامل  المتغ،رات
 0.24 الدافعات الموجبة
 0.23 سوء التوافق العام

 0.22 الذهان
 0.21 اضطرابات الشخصية

 0.24 العصاب
 0.23 تكامل الشخصية

 مقياس( ا  قيم معامالت الصدق مرتفعة مما فدل علع صدق ال 4فتض  من  د ل ) 
 معامالت الثبات

 كر نباخ-الفا  باست دام طراقة -0

 -لفا اقام  الباحثة بإيداد معامالت الثبات لمقياس تنسععععي لمفهوم الذات  باسععععت دام طراقة 
 (1كر نباخ دما فتض   ع  د ل )

 (3 د ل )
 معامالت الثبات لمقياس تنسي لمفهوم الذات

 در نباخ -باست دام طراقة الفا 
 الثباتمعامل  المتغ،رات

 0.10 الدافعات الموجبة
 0.10 سوء التوافق العام

 0.14 الذهان
 0.11 اضطرابات الشخصية

 0.10 العصاب
 0.13 تكامل الشخصية

 مقياس( ا  قيم معامالت الثبات مرتفعة مما فدل علع رثبات ال 1فتض  من  د ل ) 
قام  الباحثة بإيداد معامالت الثبات لمقياس تنسعععععععععععععي لمفهوم :  بطريقة اعادة التطب،ق -4

الذات  باسععت دام طراقة اعادة التطويل بفاصععن امنع قدر  أسععووعين بين التطويل اال ل   
 (2 د ل ) التطويل الثانع دما فتض   ع
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 (4 د ل )
 معامالت الثبات لمقياس تنسي لمفهوم الذات

 باست دام طراقة اعادة التطويل
 الثباتمعامل  المتغ،رات

 3..0 الدافعات الموجبة
 2..0 سوء التوافق العام

 0..0 الذهان
 0..0 اضطرابات الشخصية

 7..0 العصاب
 3..0 تكامل الشخصية

 مقياسمعامالت الثبات مرتفعة مما فدل علع رثبات ال( ا  قيم  4فتض  من  د ل ) 
 الخصائص السيكومترية  لمقياس السلوك المشكل

 الصدق العاملي:
قام  الباحثة با رال التحلين العاملي التحققع لونود المقياس بتحلين المهونات األسعععععععععععاسعععععععععععية 

ود عن تابعات الون طفالد   أسفرت نتا ا التحلين العاملي 011بطراقة هوتلنا علع عينة قوامها 
بعامن  الدذر الكامن لل أكور من الواحد الصعععحي  علع محك داف ر  هو دال  حصعععا يًا رثم قام  

(التاعععبعات ال اصعععة بهذا  0 اوضععع   د ل ) Varimaxالباحثة بتد ار المحا ر بطراقة  ارامهس
 العامن بعد التد ار.
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 (5 د ل )
 الماهن لدى طفن الر ضة بعد تد ار المحا رنتا ا التحلين العاملي الختبار السلو  

 varimax بطراقة  ارامهس

رقههههههههههههههههههههم  التشبعات رقم العبارة التشبعات رقم العبارة
 التشبعات رقم العبارة التشبعات رقم العبارة التشبعات العبارة

7 0.07 23 0.04 40 0.00 01 0.44 2. 0.40 
2 0.02 24 0.04 40 0.42 02 0.44 .0 0.3. 
3 0.00 20 0.04 41 0.42 0. 0.44 .7 0.3. 
4 0.00 20 0.04 42 0.42 10 0.44 .2 0.32 
0 0.00 21 0.04 4. 0.42 17 0.44 .3 0.32 
0 0.00 22 0.04 00 0.41 12 0.44 .4 0.32 
1 0.00 2. 0.04 07 0.41 13 0.44 .0 0.30 
2 0.00 30 0.03 02 0.41 14 0.43 .0 0.30 
. 0.00 37 0.03 03 0.41 10 0.43 .1 0.30 

70 0.00 32 0.03 04 0.41 10 0.43 .2 0.34 
77 0.00 33 0.03 00 0.40 11 0.43 .. 0.34 
72 0.00 34 0.03 00 0.40 12 0.43 700 0.34 
73 0.00 30 0.03 01 0.40 1. 0.43 707 0.33 
74 0.00 30 0.03 02 0.40 20 0.42 702 0.33 
70 0.00 31 0.03 0. 0.40 27 0.42 703 0.33 
70 0.00 32 0.02 00 0.40 22 0.42 704 0.33 
71 0.04 31 0.02 07 0.40 23 0.42 700 0.32 
72 0.04 3. 0.02 02 0.40 24 0.42 700 0.32 
7. 0.04 47 0.02 03 0.40 20 0.47 701 0.32 
20 0.04 42 0.07 04 0.40 20 0.47 702 0.37 
27 0.04 43 0.07 00 0.40 21 0.47 70. 0.37 
22 0.04 44 0.07 00 0.44 22 0.40 770 0.37 

 .72.7 الجذر الكامن
 %07.03 نسبة التباين

 1.11( أ   ميي التابعات دالة  حصا يًا حيث قيمة دن منها أكور من 6فتض  من  د ل )
 علع محك  يلفورد.

 -رمعععادلععة دودقععامعع  البععاحثععة بععإيدععاد معععامععن الثبععات لالختبععار بطراقتين  همععا : ثبههات اال تبههار
 راتااردسند  التد  ة النصفية دما فتض   يما فلي:

 راتااردسن:-الختبار السلو  الماهن باست دام معادلة دودر معامن الثبات -0
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  راتااردسن  ذلك دما فتض -امن الثبات باست دام معادلة دودرقام  الباحثة بإيداد مع 
 (.7) ي  د ل

 (7 د ل )
 الماهن معادلة الثبات الختبار السلو 

 راتااردسن-باست دام معادلة دودر
 معامل الثبات األبعاد

 0.20 السلوك المشكل

 ( أ   ميي معامالت الثبات مرتفعة مما فدل علع رثبات االختبار.7فتض  من  د ل )
 طراقة التد  ة النصفية: -4

قام  الباحثة بإيداد معامن االرتباط بين نصععفي اختبار السععلو  الماععهن للحصععول علع  
الثبعات النصععععععععععععععفي لالختبعارد رثم قعامع  بعإيدعاد مععامعن الثبعات دهعن لالختبعار بعاسععععععععععععععت عدام معادلة 

 (.8برا    ذلك دما فتض   ي  د ل ) -سويرما 
 (8 د ل )

 معامن الثبات بطراقة التد  ة النصفية
 معامل الثبات  كل معامل ثبات نص  اال تبار عدد المفردات األبعاد

 0..0 3..0 00 االسئلة الفردية  -7
 00 االسئلة الزوجية  -2

 ( ارتفاع قيم معامن الثبات مما فدل علع رثبات االختبار.8فتض  من  د ل )
 نتائج البحث

 البحثي:الفرض  

 ألمهاتاالطفال ضعععععاف السععععمي لة  حصععععا ية بين متوسععععط رت  در ات تو د  ر ق ذات دال
ألمهات من فضععععات مفهوم ضعععععاف السععععمي طفال األمرتفعات مفهوم الذات  متوسععععط رت  در ات 

لمهات من فضععععات مفهوم االطفال ضعععععاف السععععمي ل علع مقياس السععععلو  الماععععهن لصععععال  الذات
 الذات."

لفر ق ايداد  اي ثة باست دام اختبار ما   اتن  للتحقل من صحة ذلك الفرض د قام  الباح
األمهات من فضععععععععات مفهوم    الذاتبين متوسععععععععطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم 
 (9الذات علع مقياس السلو  الماهن دما فتض   ع   د ل )
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 (    9 د ل )    
   األمهات من فضات الفر ق بين متوسطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات

 ( علع مقياس السلو  الماهنالدا عات المو بةمفهوم الذات من حيث )
= 01 

 
 المتغ،رات

  المجموعات
 العدد

متوسههههههههه  
 الرتب

مهههجهههمهههوع 
 الرتب

 
Z 

 
 الداللة

 
 اتجاه الداللة

 مرتفعات مفهوم الذات السلوك المشكل
 منخفضات مفهوم الذات

 اجمالى

0 
0 

70 

1.0 
3.0 

31.0 
71.0 

 
2.702 

دالهههههة عههنهههههد 
مسهههههههههههههتههههوى 

0.00 

لصهههههههههههال  االمههههات 
منخفضههههههههات مفهوم 

 الذات

Z    =2.58 1.10عند مستوى 
Z   =0.91    1.15عند مستوى 

 (   01 د ل )   
   األمهات من فضات الفر ق بين متوسطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات

 ( علع مقياس السلو  الماهنسول التوا ل العاممفهوم الذات من حيث )
= 01 

 
 المتغ،رات

  المجموعات
 العدد

متوسههههههههه  
 الرتب

مهههجهههمهههوع 
 الرتب

 
Z 

 
 الداللة

 
 الداللةاتجاه 

 مرتفعات مفهوم الذات السلوك المشكل
 منخفضات مفهوم الذات

 اجمالى

0 
0 

70 

0.7 
4.. 

30.0 
24.0 

 
0.02. 

 
 غ،ردالة

 
- 
 

Z    =2.58 1.10عند مستوى 
Z   =0.91    1.15عند مستوى 
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 (    77  ) جدول 
ات من فض  األمهات رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات متوسطيالفر ق بين 

 ( علع مقياس السلو  الماهنالذها مفهوم الذات من حيث )
= 01 

 
 المتغ،رات

  المجموعات
 العدد

متوسههههههههه  
 الرتب

مهههجهههمهههوع 
 الرتب

 
Z 

 
 الداللة

 
 اتجاه الداللة

 مرتفعات مفهوم الذات السلوك المشكل
 منخفضات مفهوم الذات

 اجمالى

0 
0 

70 

4.2 
0.2 

24 
37 

 
0.137 

 
 غ،ردالة

 
- 
 

Z    =2.58 1.10عند مستوى 
Z   =0.91    1.15عند مستوى 

 (    02 د ل )    
الفر ق بين متوسطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذاتو األمهات من فضات 

 ( علع مقياس السلو  الماهناضطرابات الا صيةمفهوم الذات من حيث )
= 01 

 
 المتغ،رات

  المجموعات
 العدد

متوسههههههههه  
 الرتب

مهههجهههمهههوع 
 الرتب

 
Z 

 
 الداللة

 
 اتجاه الداللة

 مرتفعات مفهوم الذات السلوك المشكل
 منخفضات مفهوم الذات

 اجمالى

0 
0 

70 

0.0 
0.4 

22 
21 

 
0.700 

 
 غ،ردالة

 
- 
 

Z    =2.58 1.10عند مستوى 
Z   =0.91    1.15عند مستوى 
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 (    03 د ل )    
   األمهات من فضات األمهات مرتفعات مفهوم الذاتالفر ق بين متوسطع رت  در ات أطفال 
 ( علع مقياس السلو  الماهنالعصابمفهوم الذات من حيث )

= 01 
 

 المتغ،رات
  المجموعات

 العدد
متوسههههههههه  

 الرتب
مهههجهههمهههوع 

 الرتب
 
Z 

 
 الداللة

 
 اتجاه الداللة

 مرتفعات مفهوم الذات السلوك المشكل
 منخفضات مفهوم الذات

 اجمالى

0 
0 

70 

0.0 
0.4 

22 
21 

 
0.700 

 
 غ،ردالة

 
- 
 

Z    =2.58 1.10عند مستوى 
Z   =0.91    1.15عند مستوى 
 

 (    74جدول )    
  األمهات من فضات مفهوم الذات من  الفر ق بين متوسطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات

 ( علع مقياس السلو  الماهنتكامن الا صيةحيث )
 70ن=

 
 المتغ،رات

  المجموعات
 العدد

متوسههههههههه  
 الرتب

مههههجههههمههههوع 
 الرتب

 
Z 

 
 الداللة

 
 اتجاه الداللة

 مرتفعات مفهوم الذات السلوك المشكل
 منخفضات مفهوم الذات

 اجمالى

0 

0 

70 

4.2 

0.2 

24 

37 

 

0.140 

 

 غ،ردالة

 

- 

 

Z    =2.58 1.10عند مستوى 
Z   =0.91    1.15عند مستوى 

 تفس،ر النتائج 

بين متوسط رت   1.10  ود  ر ق ذات داللة  حصا ية عند مستوى  (9فتض  من  د ل )
در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات  متوسععععط رت  در ات أطفال األمهات من فضععععات 

علع مقياس السعععععلو  الماعععععهن لصعععععال  أطفال األمهات  الدافعات الموجبةمفهوم الذات من حيث 
 من فضات مفهوم الذات."

( عدم   ود  ر ق ذات داللة  حصا ية بين 01،00،04،01،02د 9)كما فتضع  من  د ل 
متوسط رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات  متوسط رت  در ات أطفال األمهات 

 من فضات مفهوم الذات علع مقياس السلو  الماهن .
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الفر ق بين متوسعععععععطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم  (0  فوضععععععع  لعععععععهن )
 ذات   األمهات من فضات مفهوم الذات علع مقياس السلو   ال

 
 (0لهن )

الفر ق بين متوسطع رت  در ات أطفال األمهات مرتفعات مفهوم الذات   األمهات من فضات 
 مفهوم الذات علع مقياس السلو  الماهن

 
 النتائج:ر ومناقشه تفس،
 علي االتي: اسفرت نتائج الفرضح،ث 

طفال األبين متوسععععععط رت  در ات  1.10 ر ق ذات داللة  حصععععععا ية عند مسععععععتوى  نل تو د  -
 ضععاف السميطفال االألمهات مرتفعات مفهوم الذات  متوسعط رت  در ات ضععاف السعمي 

علع مقياس السععععلو  الماععععهن  الدافعات الموجبةمهات من فضععععات مفهوم الذات من حيث أل
 "لصال  أطفال األمهات من فضات مفهوم الذات.

اا أ  االمهات الحاصععععععالت علي در ة من فضععععععل بمقياس مفهوم الذات من حيث الد اعات  -
 المو بة حصن ابنا هم علي در ات مرتفعل علي مقياس السلو  الماهن.

 هو ما ياععععععير  لي   تقار األمهات لالطفال ضعععععععاف السععععععمي ذ ا المسععععععتوى العالي للسععععععلو   -
مفهوم لامتالكهم   حد االدني من اعتبار الذات. الماعععععععععهن. الي الد اعات المعتادة لالحتفا  بال

مفهوم ل يايداب يعانو  ضعععععفا  ي لعععع صععععياتهم, مما فلرثر علي تكوان  همسععععلوي عن ذ اتهم 
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 من رثم ارتفاع السععععععلو  الماععععععهن لدى  سععععععلودياتهن نحو اطفالهنالذات    فنعهس ذلك علي 
 االبنال.

( Xiaoyu Deng ,Qingmei Dai ,Yifan Jia(2022 قد اتفل ذلك مي نتا ا  دراسة  -
بعنوا  مفهوم الععذات لعدا الوالعدفن  عالقتععة بمععدا عالقتهم بععاطفعالهم  طبقعع   الععدراسععععععععععععععة عي   

 نطفال  ي المرحلعة االبتدا ية   الدفهم باسععععععععععععععت دام مللععععععععععععععرات مفهوم الذات للوالدف     313
 مقافيس العالقة بين الطفن   الدية  اسعععععععععععفرت النتا ا ا  مفهوم الذات االيدابي لدى الوالدفن 

 لل ارثر  ي  هم اد ارهم  ادا هم الوالدا نحو اطفالهم .

انل قد اتسم سلو  الوالدفن ( jomana&Christopher,2022)كذلك الارت نتا ا دراسة  -
ضععاف السمي  الصم بنمط سلوي غير متسل  ي ذ ى االعاقة العقلية البسعيطة    نحو ابنا هم

 السلو  عن سلوديات الوالدفن الطفال عادفين .

 Emma Butcher, Mario Cortina-Borja, Carol Dezateux  دذلك نتا ا دراسععل  -

& Rachel Knowles(2022)  التي هد   الي دراسة االرتباط بين السلو  الماهن  مدا
عام  توصعععل   02-0( طفال من 01808مهونة من ) قدا  ضععععل السعععمي  ذلك علي عينة 

النتعا ا ا  هلالل االطفعال لدفهم م اطر سععععععععععععععلوديل عاليل مقارنة باالطفال العادفين تتمثن  ي 
افذال االقرا   االكتئاب   افذال الذات  قد ار ع  ذلك الي ا تقار الطفن التواصععععععععععععن االيدابي 

ا ر  بوراما تحقل صععحل نفسععية  يد  لممي االسععر   ا صعع  بالحا ل الضععر رال الي دعم االسعع
 لها من تارثيرعلي سلو  االبنال.

 وي عن الذاتلمفهوم سا  امهات االطفال ضععاف السعمي ذ ى السلو  الماهن لدفهم حيث   -
 صعععععععابة عن دة الناتنفسعععععععية  ار ي ذلك لاعععععععدة الضعععععععغوط المي   ود قدر ما من الوعي بل د 

 .بضعل السمي أطفالهن 

النتيدة الي ضعععععععغوط الوالدية التي تتعرض لها االمهات الطفال ضععععععععاف  تع ى الباحثة هذة  -
 (4101) سهههههالي حسهههههن السعععععععمي نتيدة ل صعععععععا ي اطفالهن  هو ما فتفل مي نتا ا دراسعععععععة

(Rivard, Mélina, Terroux, Amélie, Parent-Boursier, Claudel, 

Mercier,& Céline,2014). 
رثي الي رثطار تكامل تكوان مفهوم الذات فتم  ي  هذا فتفل مي ما ألععارت لل نظراة باند را أ    -

 .ت المتبادلة بين السلوديات  المتغيرات الويئية  العو امن الا صيةال هو التفاعا

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02654075221102095?casa_token=75hijHRZAA8AAAAA%3A8_tgVkg2fhnAbpaFl1YQFmVNlynwR43pKxK1oXeYLnlLUd5APUHHiEcQxkXYPa6uDRe_dG9OSR8BGQ
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02654075221102095?casa_token=75hijHRZAA8AAAAA%3A8_tgVkg2fhnAbpaFl1YQFmVNlynwR43pKxK1oXeYLnlLUd5APUHHiEcQxkXYPa6uDRe_dG9OSR8BGQ
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02654075221102095?casa_token=75hijHRZAA8AAAAA%3A8_tgVkg2fhnAbpaFl1YQFmVNlynwR43pKxK1oXeYLnlLUd5APUHHiEcQxkXYPa6uDRe_dG9OSR8BGQ
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02654075221102095?casa_token=75hijHRZAA8AAAAA%3A8_tgVkg2fhnAbpaFl1YQFmVNlynwR43pKxK1oXeYLnlLUd5APUHHiEcQxkXYPa6uDRe_dG9OSR8BGQ
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 (021: 4101عماد الدين عبد الرحيم  ) 

 m, Baohui, (2012) . Hisha: دراسة هاام م تار  ااهو يانا في  -

- Emotional and Behavioral problems and their underlying risk factors 

among children in New South Wales, Australia 

الماععععععععععععععاكعن الععاطفيعة  السععععععععععععععلوديعة  عوامعن ال طر الكامنة بين األطفال  ي نيو ال  : بعنوا  -
اسعترالياد الهدف: تقدفر مدى  نتاعار الماعاكن العاطفية  السعلودية بين األطفال  التي تضععيف 

سعععععنل بااللعععععترا   00–2ةد العينة: عينة من األطفال  ي مرحلة عمراة من از هاد  لع العا ل
تويا   سععع مي  اارة الصععحة لمسعع   مي معلومات عن الترديبة السععهانية  ي نيو ال د األد ات:

من األطفال عرضععععة  % 7.6الماعععاكن العاطفية  السععععلوديةد النتا ا: قدرت النتا ا أ  حوالي 
ا ا أدال األسعععععر غير الصعععععحي بسعععععو  ذلك السعععععلودية  أ ل طر تطوار الماعععععاكن العاطفية   

 .االسرا المو ل نحو الطفن السلوي السلو  

أ  امهات االطفال ذ ا االعاقة   ذ ا  4119دراسعععععععععععة لعععععععععععادية محمد, انتا  هوما فتفل مي   -
مفهوم الذات المن فض هن أكثر اسالة الطفالهن, دما أ  االمهات ذ ا مفهوم الذات المرتفي  

 .الطفالهن  اقن اسالة

بين متوسععععععط رت  در ات التو د عالقة ذات داللة احصععععععا ية هذا  قد  ألععععععارت النتا ا  انة  -
طفال األألمهات مرتفعات مفهوم الذات  متوسععععععععععط رت  در ات  ضعععععععععععاف السععععععععععمي  طفالاال

ح،ث سهههوء التوافق العام  والذهان  و ألمهات من فضعععات مفهوم الذات من ضععععاف السعععمي 
 .علع مقياس السلو  الماهن الشخصية,والعصاب وتكامل الشخصيةاضطرابات 

لو    ي سععععععععععليس  قط متغير ملرثر  ا  مفهوم الذات لدى األم  سععععععععععلودهااعتبار  افسععععععععععر ذلك ب -
 . طفنال سلو    خصا يب مرتبط  ناتا د  لكن أيًضا متغير  الطفن 

مهات لل النفسععععية  ة  را  علي الصععععحة العقليالعدفد من الدراسععععات التي أالععععارت نتا ا   قد -
  طفال العادفين النفسية ألمهات األقن من الصحة العقلية ها أناألطفال ضعاف السمي ب 

     (Majorano, Morelli,  Cuda, Guerzoni,2020) (GREEN,2020) 
)Kobosko , Geremek-Samsonowicz , Skarżyński ,2014) 

وط علي مقياس مرتفعي  من فضعععععي الضعععععغمهات لل حصععععا يا ار ي عدم   ود عالقة دالة   -
سعععععععععععول التوا ل العام  بعاد مقياس مفهوم الذات"علي بعض ابنا هن السعععععععععععلو  الماعععععععععععهن لدا أ
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 لي ذيادة  عي األمهات  تكامن الاععع صعععية "   العصعععابد الاععع صعععيةد ضعععطرابات ا دالذها د
 ت رثيرها علي سعععععععلو  أبنا هن دذلك  نتاعععععععار مراك  ازرلعععععععاد  يدابيةبطرق الترايل الحدفثة  از

   مفهوم الذات هو مفهوم متغير  مهتس  يمهن تعدفلة من .حيث أسعرا  تعدفن السعلو  األ
 خالل ال ورات  التدارب الحياتية الددفدة.

مهات من الصعععواات الذهانية  فتوا ل مي در اتهن علي مقياس سععول التوا ل كما أ  خلو األ -
ام  العصععععععاب  اضععععععطرابات الاعععععع صععععععية  تكامن الاعععععع صععععععية اا ا  در اتهن  ي االطار الع

 السوى.

 الطفال ضعععععاف السعععمي ذ ى السعععلو  الماععععهن المرتفي إسعععتنادًا لما سعععول فتضععع  أ  أمهات ا -
  ذلك ناتا عن   ود خوراتعلي بعد الد اعات المو بة لدفهم قدر من فض من مفهوم الذات 

 بسو  اعاقة ابنا هن . صن  لوم للذاتسلوية ي ياونها  قلل متوا

 توصيات البحث:
طفال ضعععععععععععععاف السععععععععععععمي بهدف تقديم المعلومات ألمهات األرلععععععععععععاد  الدعم تقديم براما از   -

 يدابي عن ذ اتهم ال ورات التي تسهم  ي اعادة تكوان الا صية  المفهوم از

 ا  لع  نعع  مي تقععديمالحععالععة النفسععععععععععععععيععة للمهععات  ي براما  عععادة التعع هيععن  نبععً كيععد علي التعع  -
 .ال دمات للطفال ضعاف السمي

التفاعن بين  –الكفال  الذاتية  –ضغوط الوالدفن  -التاكيد علي الويئل االسراة )مفهوم الذات   -
 الوالدفن  الطفن(  دمنويل  رثيل الصلة بالمسارات التنمواة لسلو  االبنال.

 البحوث المقترحة:

 طفال ضعاف السمي مهات األألدا  لتحسين مفهوم الذاترلادا  برناما  -0

 بنا هن أمي يل مهارات التواصن منلتطفال ضعاف السمي  مهات األأل رلادا برناما  -4

 بنا هن أطفال ضعاف السمي ل فض السلو  الماهن لدا مهات األرلادا أل برناما  -1
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