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 مص:طتخو

 والحساسية ،الوالدية اليقظة عقمياً  طبيعة العبلقة بين عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف
 عمى ، واعتمدت الدراسةالوالدين وأبنائيم الموىوبين بالمرحمة الثانويةعينة من  لدىالزائدة 
 52أبًا و 52اآلباء واألميات ) ( من07الدراسة ) عينة الوصفي االرتباطي، وشممت المنيج

واستخدمت ، بمدارس أخميم الثانويةالموىوبين بالصف األول الثانوي العام ( وأبنائيم أماً 
)إعداد  الزائدة الحساسيةالباحث(، ومقياس  إعداد) مقياس الوالدية اليقظة عقمياً  الدراسة

 إحصائيًا بين ودالة سمبية الباحث(، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية
كما جاءت درجة الوالدية اليقظة  عينة الدراسة،الزائدة لدى  والحساسية الوالدية اليقظة عقمياً 

 الزائدة الحساسيةجاءت درجة بينما ، لدى آباء وأميات الطبلب الموىوبين (متوسطة) عقمياً 
 الوالدية في إحصائياً  دالة وقد وجدت فروقلدى األبناء من الطبلب الموىوبين  (مرتفعة)

 دالة فروقما لم توجد بين، م(، لصالح األميات/ أالجنس )أب لمتغير وفقاً  عقمياً  اليقظة
 عمل الوالدية اليقظة عقمياً تو (، ذكر/ أنثىالجنس ) لمتغير وفقاً  الزائدة الحساسية في إحصائياً 
تمبية ل، وفي ضوء ذلك قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات بالحساسية الزائدةكمنبئ 

ليذه الفئة، الحاجات النفسية واالجتماعية لمموىوبين من خبلل وضع برامج تعميمية وتربوية 
 لؤلبناءمما يحقق لدييم  عقمياً  اليقظة الوالديةوضع برامج إرشادية لموالدين لتنمية  وكذلك
 والعاطفي السوي.النفسي  النمو

 الموىوبون   -الزائدة الحساسية -الكممات المفتاحية: الوالدية اليقظة عقمياً 
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Abstract: 

The study aimed to identify the nature of the relationship between 

mindfulness parenting and excessive sensitivity among a sample of (  ) 

fathers and (  ) mothers and their gifted sons in the secondary stage. The 

study relied on the descriptive and correlative approach. Mindfulness 

parenting scale (Prepared by: Researcher) and excessive sensitivity scale 

(Prepared by: Researcher) were applied to sample of study. The results 

of the study indicated that there was a negative and statistically 

significant correlation between mindfulness parenting and excessive 

sensitivity in the study sample. Mindfulness parenting was (moderate) in 

the parents of gifted students, while excessive sensitivity was (high) in 

gifted students and found statistically significant differences in 

mindfulness parenting according to sex variable (father / mother), in 

favor of mothers, while there were no differences a statistically 

significant in excessive sensitivity according to the sex variable (male/ 

female), Mindfulness parenting acts as a predictor of excessive 

sensitivity, in light of this, study presented a set of recommendations to 

meet the psychological and social needs of the gifted through the 

development of educational programs for this category, as well as the 

development of counseling programs for parents to develop their 

mindfulness parenting, which achieves for sons the psychological and 

emotional development. 
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 وكدوٕ:

 البشرية بأسرىا وعطاؤىم العممي نقمة في حياة الفكري ونتاجيم الموىوبين جيود تمثل
 والساعية الناىضة الدول من العديد أدركت وقد أفضل ومكانة أزىى، حياة وذلك بالتحول إلى

 عن الموىوبين فذىبت باىتمام واضح وسعي دؤوب لمكشف والرفاه ىذه الحقيقة، التقدم إلى
 تمك وتطوير رعاية ىذه الفئة والحفاظ عمى مواىبيا بل وتنميةل كبرى برامج وفق والعمل

لتمحق بركب التقدم ومسيرة الرقي باعتقاد راسخ بأىمية ىذه الفئة  المواىب بشتى الطرق
 وضرورة االىتمام بيا. 

مكاناتيم  والموىوبون ىم أولئك األفراد الذين يستطيعون بفضل قدراتيم الكامنة وا 
حراز اإلنجازات المميز  ة وأدائيم العالي تحقيق إسيامات ألنفسيم ولممجتمع بشكل مميز، وا 

الواضحة في مجال من المجاالت التالية: القدرة العقمية العامة، استعداد أكاديمي معين، 
التفكير اإلبداعي أو المنتج، القدرة القيادية، الفنون البصرية األدائية، القدرة النفس حركية" 

 (5ص ،5705آرلين، و   جانيب، إدورد، )جيمس

 األسري محيطيم في يدور لما شديدة عادة حساسية الموىوبون ىؤالء الطبلب ويظير
وىذه الحساسية الشديدة تتسم  بشكل عام مقارنة بأقرانيم العاديين، واالجتماعي والمدرسي

ات المختمفة؛ بالحدة والتميز، وىما مظيران يميزان استجابات الموىوبين لممواقف والمثير 
ويقصد بحدة الحساسية أي االنفعاالت الشديدة والمفرطة في استجاباتيم ليذه المواقف 

لدى  عادية تبدو قد والمثيرات، ويقصد بتميز حساسية الموىوبين أي استجاباتيم لمواقف
العاديين؛ لذا تعتبر ىذه الحساسية مميزة لمموىوبين وأحد خصائصيم  الطبلب من غيرىم

  الواضحة.

وضوحًا في النمو العاطفي  األكثر التي تمثل المظير -الزائدة الحساسية وتتضح ىذه
 مشاعر عمى خوفاً  الموقف من كاالنسحاب بعض سموكياتيم وردود أفعاليم  في -لمموىوبين

 والشعور الذاتد  باإلثم وجم والشعور واالكتئاب والقمق المجيول من اآلخرين، والخوف
النقص، واالىتمام بالقضايا األخبلقية والتعاطف مع اآلخرين، وىذا  أو الكفاية وعدم بالعجز

يؤكد عمى ضرورة تعامل الوالدين والمعممين مع ىؤالء الموىوبين بطريقة واعية تتناسب مع 
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العاطفي ليذه الفئة من قبل  النمو العاطفية، ومن ثم دعم الحاجات من مجموعة فريدة
 (065، ص5703، اإلقبالي)المحيطين بيم. 

الذي يعيش  المحيط إلىموىوب فقط وىذا ينسجم مع اتساع دائرة االىتمام ونقميا من ال
 والذي يحتم، والسعي لمحفاظ عمى موىبتيم واالرتقاء بيا -والديووخاصة أسرتو و  -فيو

االىتمام بالعوامل المختمفة التي تسيم في تربية الموىوبين  ونموىم السوي وتنمية قدراتيم 
ص؛ حيث يقع خصو لووالديو عمى وجو ا ،سريألحيطو اومن أىم ىذه العوامل مومواىبيم، 

عمى الوالدين مسئولية التنشئة الواعية لؤلبناء بما تحمل من معاني اليقظة واالنتباه 
والحضور، وتزداد ىذه المسئولية مع األبناء الموىوبين وتفرض عمى الوالدين ضرورة التعرف 

ل مع ىذه السمات بيقظة وانتباه وحضور أكثر، بل والبحث عمى سماتيم وخصائصيم والتعام
عن الطرائق واألساليب التي توصميم إلى ىذه التنشئة الواعية والتي تضمن الحفاظ عمى ىذه 

 الموىبة بل والنيوض بيا ومن ثم االستفادة منيا. 

دي عمى بعض األساليب والميارات التي تأخذ بيد وال اليقظة عقمياً وتنطوي الوالدية 
 ًا واعياً نمط الوالدية اليقظة عقمياً الموىوب لموصول إلى ىذه التنشئة الواعية؛ حيث تمثل 

األبناء يتضح أثره في وعي الوالدين المتزايد بانفعاالتيم وذواتيم وكذلك متفاعل بين الوالدين و ل
در الذي يؤدي انفعاالت وذوات األبناء، وتنمية ميارات التنظيم االنفعالي والتحكم في الذات بالق

يجابية بداًل من الجمود والسمبية في مواقف  إلى استجابة الوالدين لؤلبناء بشكل أكثر مرونة وا 
  (   .Harnett & Dawe,     , p) بين الوالدين واألبناء التفاعل المختمفة

من أىم مكونات التوافق  األبناءمتفاعل بين الوالدين و ل ىذا النمط الواعيعتبر يو 
يوفر ىذا النمط أساليب وميارات االىتمام فبقدر ما  والعاطفي لؤلبناء؛جتماعي الالنفسي وا

الواعي واالستماع الوافي والتقبل الواقي، كمما كان ىناك وعي بالمشكمة واستيفاء لجوانبيا 
مما يوفر طريقة لبناء الشخصية السوية في ظل النمو  ووقاية من آثارىا السمبية عمى األبناء

 واالنفعالي السوي والبعيد عن التطرف والحساسية الزائدة واالستجابات المفرطة.العاطفي 

ومن ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية والتي تسعى لتوفير أدلة بحثية أكثر تحديًدا 
 -كنمٍط واٍع لمتفاعل بين اآلباء واألبناء -الستقصاء األثر الناجم عن الوالدية اليقظة عقمياً 
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كخاصية من الخصائص المميزة لمنمو العاطفي  -األبناء الموىوبينعمى الحساسية لدى 
 الوالدين وأبنائيم الموىوبين بالمرحمة الثانوية.عينة من  لدى  -لمموىوبين

 وشلمٕ الدزاضٕ: 

ىناك اىتمام بحثي ممحوظ بالخصائص العاطفية والنمو العاطفي لمموىوبين، وال سيما 
ي اعتبرتيا الدراسات النظرية سمة مميزة لمطبلب زيادة الحساسية لدى ىذه الفئة، والت

الموىوبين من ناحية ومشكمة من المشكبلت التي تعاني منيا ىذه الفئة من ناحية أخرى 
سماعيل،  5700، ؛ الطائي5705؛ أبو ىواش، 5703)اإلقبالي،  ؛ 5705عياصرة وا 

(Alias, Rahman, Abd Majid& Yassin,     ; Coleman, Cross, 
Suphh- Yamin,& Neber     ; Dodd,     ; Donnell,     ; 
Lovecky,     ; Piechowski& Chucker     ; Yakmaci-Guzel& 

Akarsu,    )  لذلك سعى الباحث الستكشاف ىذه الظاىرة من خبلل مقابمة الطبلب
الموىوبين ومعممييم وأولياء أمورىم والوصول إلى تجربة المعايشة لخصائصيم وسماتيم 

كبلتيم التي يعانون منيا، واتسقت الموضوعات التي انبثقت عن ىذه المقاببلت مع ومش
األدب النظري في مجال الموىبة والذي أشار إلى أن زيادة الحساسية من السمات الواضحة 

 .والمشكبلتلدى ىذه الفئة، والتي قد تسبب ليم كثيرًا من المتاعب 

 لى بعض ىذه المتاعب والمشكبلتوفي ىذا الصدد أشارت مجموعة من الدراسات إ
؛ ففي المجال الفكري غالًبا ما تسبب الحساسية الزائدة مشاكل في الناتجة عن ىذه الحساسية

عممية التعميم والتعمم مثل ارتفاع الفضول والميل لمخيال واالقتراحات اإلبداعية التي تتحدى 
، والحساسية الزائدة في ( (      ,Mendaglioواألفكار البلعقبلنية أحياًنا قدرات المعمم

المجال الحركي تسبب الحركة بشكل متسرع وعفوي في محاولة لمتعبير عن طاقة داخمية 
 ,Amend)ىائمة، واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، وعدم قبول فكرة الخسارة أو الفشل 

    ;  Daniels & Meckstroth,     ) المجال العاطفي ، والحساسية الزائدة في
واالكتئاب والتوتر واإلجياد وتدني والسمبية والقمق تتسبب في التعمق الزائد والمشاعر المتطرفة 

 ,Cooper)  5702؛ داخل وعمي، 5705أبو ىواش،.  )األفكار الوسواسيةمفيوم الذات و 
    ; Sand,     ; Whitney& Hirsch,     ; Zeff,     )  



 ......................................الوالدين وأبنائهم من لدي عينةالزائدة  وعالقتها بالحساسية الوالدية اليقظة عقليا  

- 838 - 

الزائدة تمثل مشكمة معقدة ومتعددة  الحساسية بحث فإنوفي سياق يوضح مشكمة ال
الزائدة فمجرد  األطراف؛ حيث يمثل الموىوب أحد ىذه األطراف التي تعاني من ىذه الحساسية

سويتيم،  حول الموىوبين شكوك الطبلب نفوس في يثير عن اآلخرين باالختبلف اإلحساس
والتعرض لمنقد والتجريح وعدم القبول ومن ناحية أخرى يسبب ليم الصدام مع المحيطين بيم 

 أنو والشدة عمى النوع حيث من السائدة المعايير حدود يتجاوز الذي السموك في إطار تفسير
وغير عقبلني، ويمثل المجتمع المحيط بالموىوبين )الوالدان، واإلخوة، واألقارب،  شاذ

والجيران، واألصدقاء، والمعممون( أطرافًا في ىذه المشكمة؛ حيث يشعرون بالتعب الشديد في 
معيا  مونعامتيقد  بالتاليو تفسير ىذه السموكيات من ناحية والتعامل معيا من ناحية أخرى، 

 ، وتؤثر بشكل سمبي عمى موىبتيم.وتزعجيم ىؤالء الموىوبين بطريقو تضايق

ومن جانب آخر يمكن النظر إلى الحساسية الزائدة لدى الطبلب الموىوبين باعتبارىا 
وسيمة إيجابية لتحفيزىم وزيادة إمكاناتيم الحالية وليست مشكمة عاطفية أو سموكية فحسب 

 & Alias, et al,,     ;  Bouchard,     ; Piechowski) كما أشارت دراسة
Miller,     ) إلى عاممين: األول قدرة الطبلب  -من وجية نظر الباحث -، وىذا يرجع

الموىوبين عمى استغبلل مظاىر ىذه الحساسية الزائدة في تنمية إبداعاتيم وقدراتيم 
 كاستغبلل مظاىر الحساسية الزائدة العقمية في تنمية قدراتيم األكاديمية والتحصيمية
والمعرفية، واستغبلل مظاىر الحساسية الزائدة العاطفية في تنمية عبلقاتيم االجتماعية والرقي 
بالجانب األخبلقي، والثاني قدرة أولياء األمور والمحيطين بالموىوب عمى تقبل انفعاالتيم في 
إطار من الوعي وبدون نقد وال أحكام ظاىرية متسرعة قد تؤدي إلى انطفاء ىذه الموىبة 

 دريجيًا.ت

التي  الوالدية اليقظة عقمياً  وىذا التقبل الواعي النفعاالت الموىوبين يمثل أحد مظاىر
والتي تمعب دورًا ترتبط إيجابيًا بالعديد من المتغيرات النفسية واالجتماعية والعقمية اإليجابية، 
تعامل مع أبنائيم مزدوجًا في المواقف التفاعمية بين الوالدين واألبناء؛ فتساعد اآلباء عمى ال

في جو من الدفء واالىتمام والوعي والقبول وىذا بدوره ينعكس عمى األبناء ويساعدىم 
 لمحفاظ عمى قدراتيم ومواىبيم في جو من النمو العاطفي والنفسي واالجتماعي السوي.

الوالدية بعض الدراسات االرتباطية التي تناولت وفي إطار ىذا الدور المزدوج اىتمت 
تأثيرىا عمى ميارات الوالدين المتعمقة بالوعي واالنفتاح عمى خبرات  بدراسة عقمياً  اليقظة



 ......................................الوالدين وأبنائهم من لدي عينةالزائدة  وعالقتها بالحساسية الوالدية اليقظة عقليا  

- 835 - 

والتخفيف من حدة األبناء وقبوليا كما ىي بدون أحكام ظاىرية وكفاءة المواجية الوالدية 
 العاطفي والسموك الوالدين غضب إدارة في التحسيناتو  الضغوط واإلجياد والقمق واالكتئاب

 الميام المشتركة في والتخفيف من مظاىر االختبلف بين الوالدين الشباب تجاه اإليجابي
 ;     Bogels, Lehtonen& Restifo) 5706كدراسة )الضبع، طمب وسميمان،

Coatsworth, Duncan, Greenberg& Nix,     ; Corthon,     ; 
Dawe& Hartnett,     ; Gouveia, Carona, Canavarro& Moreira, 
    ; Rayan& Ahmad,     ; Laurent, Duncan, Lightcap& Khan, 

اإليجابية  الوالدية اليقظة عقمياً وكذلك فإن ىناك اتجاىًا آخر تمثل في اكتشاف آثار ، (    
عمى سموك األبناء ومياراتيم وتفاعميم مع المحيطين ونموىم العاطفي السوي والمتوافق 

 والتنظيم العقمية اليقظةالتعاطف مع الذات و و  راروميارات صنع الق السعادةو وصحتيم النفسية
 ;     ,Bruin et al)واإلنجاز األكاديمي وتحسن السموك وجودة الحياة كدراسة  الذاتي

Bogels, Hellemans, van Deursen, Romer& van der Meulen,     ; 
Coleman,     ; Dehkordian, Hamid, Beshlideh& Mehrabizade, 
    ; Duncan, Coatsworth& Greenberg,     ; Geurtzen, Scholte, 
Engels, Tak, & van Zundert,     ; Medeiros, Gouveia, 
Canavarro,& Moreira,     ; Moreira& Canavarro,     ; Moreira, 
Gouveia,& Canavarro,     ; Tak, Van Zundert, Kleinjan, & Engels, 

    ; Waters,     ; Wong et al.,     ) 

 أضٚمٕ الدزاضٕ: 

لدى أفراد عينة الزائدة  والحساسية ن الوالدية اليقظة عقمياً يقة ببلما طبيعة الع .0
 ؟الدراسة

من آباء وأميات  لدى أفراد عينة الدراسة الوالدية اليقظة عقمياً  ما درجة .5
 الطبلب الموىوبين؟

 من الطبلب الموىوبين؟ لدى أفراد عينة الدراسة الزائدة الحساسية ما درجة .8
الوالدية اليقظة  م( عمى درجاتيم عمى مقياس/ أما تأثير جنس الوالدين )أب .5

 ؟عقمياً 
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( عمى درجاتيم عمى ذكر/ أنثىما تأثير جنس األبناء من الطبلب الموىوبين ) .2
 الزائدة؟ الحساسية مقياس

من خبلل عينة الدراسة أفراد لدى الزائدة  بالحساسيةالتنبؤ ة ما مدى إمكاني .6
 ؟الوالدية اليقظة عقمياً 

  أيداف الدزاضٕ: 

 تيدف الدراسة الحالية لمتعرف عمى:

لدى أفراد عينة الزائدة  والحساسية ن الوالدية اليقظة عقمياً يقة ببلطبيعة الع .0
 .الدراسة

من آباء وأميات الطبلب  لدى أفراد عينة الدراسة الوالدية اليقظة عقمياً  درجة .5
 الموىوبين.

 من الطبلب الموىوبين. لدى أفراد عينة الدراسة الزائدة حساسيةال درجة .8
الوالدية اليقظة  م( عمى درجاتيم عمى مقياس/ أتأثير جنس الوالدين )أب .5

 .عقمياً 
( عمى درجاتيم عمى ذكر/ أنثىتأثير جنس األبناء من الطبلب الموىوبين ) .2

 الزائدة. الحساسية مقياس
من الطبلب عينة الدراسة أفراد لدى الزائدة  بالحساسيةالتنبؤ  إمكانية .6

 .عقمياً  من خبلل الوالدية اليقظة الموىوبين

 أيىّٕ الدزاضٕ:

 األيىّٕ الهظسِٕ:أَاًل: 

 مجال في متغيرين ميمينتكتسب الدراسة أىميتيا النظرية من خبلل إلقاء الضوء عمى 
التي يعاني منيا مشكمة من المشكبلت والتي تمثل  : الحساسية الزائدةوىما النفسية الصحة

 عقمياً  اليقظة في الكثير من المظاىر السمبية، والوالدية ليم الطبلب الموىوبون وتتسبب
 من تتركو في ضوء مااألبناء  مع البينية عبلقاتيمباعتبارىا أحد األنماط الوالدية الواعية في 

 بشكل متوافق. في نموىم العاطفي وتكوينيم االنفعالي سوية تسيم مخرجاتو إيجابية  تأثيرات
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 األيىّٕ التطبّكّٕ:ثانًّا: 
 والتربويين والميتمين من نتائج الدراسة الحالية في األمور أولياء تتمثل في استفادة

 لبشك واألميات اآلباء لدى عقمياً  اليقظة الوالدية تنمية في تسيم إرشادية برامج تصميمبناء و 
 من الطبلب الخاصة الفئة ىذهباعتبار  خاص بشكل الطبلب الموىوبين مياتأو  باءآو  عام،
 .لبلستفادة من إمكاناتيا واالىتمام الرعاية من تدخبًل خاصاً  تتطمب

 وصطمخات الدزاضٕ:

مجموعة الميارات واالستراتيجيات التي تجعل الوالدين   :الُالدِٕ الّكظٕ عكمًّا أَاًل:
إلييم وقبوليم والوعي االنفعالي أكثر وعيًا باألبناء أثناء التفاعل معيم من خبلل االستماع 

والتحكم في الذات، مما يتيح لموالدين االستجابة بشكل أكثر فعالية لحاجات األبناء، وتوفير 
مناخ أسري أكثر توافقًا وسوية، ويعبر عنيا إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عمييا والدا الطبلب 

 . الوالدية اليقظة عقمياً  الموىوبين عمى مقياس

ردود فعل واستجابات مميزة وحادة لممثيرات المختمفة  :الصاٙدٔ احلطاضّٕ ثانًّا:
النفسحركية والحسية والتخيمية والعقمية واالنفعالية في إطار من الوعي بالذات وانفعاالتيا 

ويعبر عنيا إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عمييا الطبلب  والوعي باآلخرين وانفعاالتيم،
 الحساسية الزائدة. الموىوبون عمى مقياس

ىم األشخاص الذين يمتمكون القدرات المميزة في مجال قدرة واحد  :ثالجًا املُيُبُى
عمى األقل من مجاالت: القدرات العقمية، والتفوق الدراسي، والقدرات النفسحركية، والقيادة، 

ضل من ٪ األف02وتميز ىذه القدرات يكون بدرجة تجعل الطفل أو الشخص البالغ في فئة الـ 
 (   .Gagne,     , p)عمى األقل  بين أقرانو

 الدزاضٕ:  حمددات

 تحددت الدراسة الحالية بالمحددات التالية:
الموضوعي: التعرف عمى طبيعة العبلقة االرتباطية بين الوالدية اليقظة محدد ال .0

 .الزائدة الحساسيةو  عقمياً 
 .ووالدييم البشري: عينة من الطبلب الموىوبين بالصف األول الثانوي محددال .5
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 الزماني والمكاني: تم تطبيق أدوات الدراسة خبلل العام الدراسي محددال .8
 (.بنات -مطورةالثانوية )ال أخميمم بمدارس 5703/5703

 :اإلطاز الهظسٓ لمدزاضٕ
 أَاًل: الُالدِٕ الّكظٕ عكمًّا

  :  الّكظٕ عكمًّا( وفًُم الُالدِٕ 1)

عن بالتصرفات الوعي الذي يظير من خبلل االىتمام ب  الوالدية اليقظة عقمياً إلى  يشار
ظاىري، وىذا الوعي يسيم  ، ودون حكمأثناء التعامل مع األبناء في الوقت الحاضر قصد

 ,     ,Kabat-Zinn). لحظة بمحظةخبرات جديدة لدى الفرد   تكشفبشكل أو بآخر في 
p.    ) 

سمات وميارات عمى أنيا مجموعة  الوالدية اليقظة عقمياً كما يمكن النظر إلى 
 (   .p ,    ) يصفولذا  ،يمكن تعزيزىا من خبلل الممارسة والتدخل وممارسات
Dumas  ًبوعي السموك وردود األفعال أو إيقاف استبدال أنيا ميارة ب الوالدية اليقظة عقميا
 والدينبشكل ىادف من قبل ال يقظة العقميةيمكن استخدام الف ؛ةعند الحاج والدينمن قبل ال
 مع األبناء،واختيار المزيد من السموكيات البديمة التكيفية  السموكيات غير التكيفيةلتغيير 

 ومناسبة.أكثر فاعمية  أخرىالعادات القديمة ب ون كثيرًا منيستبدل ون في ذلكعندما ينجحو 

من خبلل التدريب  Bishop et al. (    , p.    ) ويؤكد عمى ىذا المعنى 
بأنيا شكل من أشكال التدريب  الوالدية اليقظة عقمياً العقمي وتنمية الجوانب المعرفية؛ فيصف 

العقمي لمحد من الضعف المعرفي لردود األفعال التي تزيد من التوتر والضيق العاطفي أثناء 
 التعامل مع األبناء.

عمى أنيا      .Baer, Walsh, & Lykins (    , p)بينما ينظر إلييا 
مجموعة من الميارات التي تؤدي في النياية إلى الحضور واالنتباه الواعي أثناء التفاعل مع 
األبناء كالقبول، واالنفتاح، والسماح، وعدم الحكم الظاىري السريع، واالستعداد، والمطف، 

 والفضول وحب االستطبلع.
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 ميارات نياأب عقمياً  اليقظة الوالدية (030، ص5706ف الضبع وآخرون )يعر و 
 بسموكو والوعي الطفل، حياة في الحاضرة المحظة في أثناء وجودىم في الوالدين وممارسات
 تقييمية، أحكام دارصإ بدون والقبول التعاطف، عمى اعتماداً  بمحظة، لحظةً  الشخصية وخبراتو
 .ةصخا كطبيعة إليو والنظر استقبلليتو، واحترام

بأنيا مجموعة الميارات واالستراتيجيات التي  عقمياً  اليقظة الوالديةف الباحث يعر و 
تجعل الوالدين أكثر وعيًا باألبناء أثناء التفاعل معيم من خبلل االستماع إلييم وقبوليم 
والوعي االنفعالي والتحكم في الذات، مما يتيح لموالدين االستجابة بشكل أكثر فعالية لحاجات 

ناء، وتوفير مناخ أسري أكثر توافقًا وسوية، ويعبر عنيا إجرائيًا بالدرجة التي يحصل األب
 .الوالدية اليقظة عقمياً  عمييا والدا الطبلب الموىوبين عمى مقياس

التي توفرىا  مجموعة الميارات واالستراتيجيات  :الُالدِٕ الّكظٕ عكمًّا( فُاٙد 2)
التفاعمي بين الوالدين واألبناء تخرج لنا العديد من الفوائد في الموقف  عقمياً  اليقظة الوالدية

 والمزايا في ىذا الموقف والتي يمكن توضيحيا كما يمي:

اإليجابية في المعاممة مع  الوالدية اليقظة عقمياً توفر  اإليجابية ثنائية االتجاه:أ. 
والدييم كرد فعل األبناء ليس من جية اآلباء فحسب بل تنعكس كذلك عمى معاممة األبناء ل

عبارة عن مجموعة استراتيجيات من شأنيا   الوالدية اليقظة عقمياً ومحاكاة إليجابية الوالدين، ف
أن تغير من طبيعة الوالدين الذاتية وتنمي قدراتيم النفسية مما يفتح الطريق لئليجابية ثنائية 

  (   .Singh et al.,     , p) .االتجاه في المعامبلت بين الوالدين واألبناء

يستطيع اآلباء  الوالدية اليقظة عقمياً من خبلل  ب. إدراك وقبول حاجات األبناء:
االستمرار في إدراك وقبول حاجات أبنائيم ويدلمون عمى ذلك بالممارسات التي تخمق  واألميات

إصدار األحكام  مناخًا أسريًا يسمح بمزيد من المرونة والتعبير عن الرأي والقبول وعدم
الظاىرية السريعة واالستماع لمرأي اآلخر، وىذا يؤدي إلى الرضا الدائم والتمتع في العبلقة 

  (    .Duncan et al.,     , p) بين الوالدين واألبناء.

إلى الحد من  ؤدي الوالدية اليقظة عقمياً ت ج. تنمية القدرات واآلليات التربوية لموالدين:
، والتوافق ،المناسبة مرونة واالستجابةوالوزيادة الصبر،  دين المتطرفةردود أفعال الوال

 وتقميل اإلجياد الوالديالمتبادلة تحسين الثقة والعاطفية مجتمع و مع أىداف وقيم ال واالنسجام
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كثر األ  التربيةاختيار استراتيجيات  وفر الوالدية اليقظة عقمياً تعبلوة عمى ذلك ، التنظيم الذاتيو 
التعاطف، و الرحمة، و التفاعل، و  ،الوعي العاطفيو القبول، و االستماع، و االنتباه، ك فعالية

 ,Coyne &Wilson,     ; Dishion) خطيطالتو البصيرة، و االنصيار المعرفي، و 
Burraston& Li,     ; Dumas,     ; Duncan et al.,     ; 

Williams& Wahler,     )  

أشارت نتائج عدد  :وتحسين الصحة النفسية النفسيةالتخفيف من حدة االضطرابات  د.
ترتبط سمبيًا بالعديد من االضطرابات النفسية  الوالدية اليقظة عقمياً من الدراسات إلى أن 

قمت حدة ىذه  الوالدية اليقظة عقمياً كالقمق والتوتر واإلجياد النفسي واالكتئاب؛ فكمما زادت 
من مناخ أسري يسوده التفاىم  لدية اليقظة عقمياً الوااالضطرابات، وذلك في ضوء ما توفره 

 والمودة والرحمة   

(Baer et al.,     ; Bögels, Hellemans, van Deursen, Romer& van 
der Meulen,     ; Cash & Whittingham,     ; Corthorn& Milicic, 
    ; Corthorn,     ;  Duncan& Bardacke,     ; Perez-Blasco, 

Viguer& Rodrigo     ; ; Vieten& Astin,    
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 الوالدية اليقظة عقمياً ( يوضح كيفية عمل 0شكل )

 الىعي التام

 االنتباه

 األحكام الوتشيثت

 االستواع

 التنظين الزاتي

 القبىل

 التعاطف

 النقذعذم 

 االنفتاح على الخبشاث

وُقف تفاعمْ بني 

 الُالدِو َاألبها٘

 إدساك وقبىل حاجاث
 األبناء

 تحسين الصحت النفسيت
 للىالذين واألبناء

 االتجاه اإليجابيت ثنائيت

تنويت القذساث واآللياث 
 التشبىيت للىالذين

 الشفق والهذوء

 تىفيش القذوة والنوىرج

حذة التخفيف هن 
 االضطشاباث النفسيت

 للىالذين واألبناء

 خشجاثه هذخـالث

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corthorn%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30174630
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، ويمعب الوالدية اليقظة عقمياً الرفق واليدوء يعتبر ثمرة من ثمرات  ه. الرفق واليدوء:
ألبناء بوجو وا الوالدين ة بينالديناميكي دورًا ىامًا في الحياة األسرية بوجو عام، وفي العبلقة

ويزرع القدرة عمى  خاص؛ حيث يضفي كثيرًا من اإليجابيات عمى ىذه الحياة وىذه العبلقة،
تحقيق األىداف التربوية في جو من االتساق والعبلقات الدافئة والرعاية العاطفية والثقة 
المتبادلة واإليجابية والمرونة والحكمة التربوية المنبثقة عن عدم اإلجياد والتؤدة والروية. 

(Duncan et al.,     , p.    ) 

عمى صقل اآلباء واألميات  ة اليقظة عقمياً لوالديتعمل ا و. توفير القدوة والنموذج:
بالعديد من الخصائص والسمات والقدرات التي تسيم بشكل كبير في توفير القدوة والنموذج 
التربوي لؤلبناء، وىذا يسيل عمى اآلباء واألميات الميمات التربوية المختمفة وذلك في ظل 

في المواقف التفاعمية بين الوالدين التربية بالقدوة وىي طريقة تربوية تؤتي ثمارىا بوضوح 
واألبناء عن طريق التقميد؛ فيقمد األبناء الوالدين في وعييم االنفعالي فيتعاممون مع الوالدين 
ومع المحيطين بيم بنفس الوعي وكذلك التنظيم الذاتي والتحكم في الذات واالنفتاح عمى 

   الخبرات وقبول اآلخرين واالستماع إلييم.

تفسير الوالدية اليقظة والنماذج النظريات  بعض حاولت :الهىاذج َالهظسِات املفطسٔ( 3) 
من خبلل مجموعة من األبعاد التي تمثل ىيكبًل ، الممارسات التي تؤدي إليياومعرفة  عقمياً 

 :والنماذج وفيما يمي عرض لبعض ىذه النظرياتعامًا ليا، 

 : TheoryRelational frame طار العبلئقياإل أ. نظرية

من خبلل عبلقة  الوالدية اليقظة عقمياً  أنو يمكن الوصول إلى (RFT)تفترض نظرية 
الوالدين مع أبنائيم والتي ينبغي أن تقوم عمى االنصيار المعرفي بمعنى كسر األنماط 
المعرفية غير الواقعية، والقبول؛ فقد يتفاعل الوالدان مع أفكارىم الخاصة عن بعض اإلخفاقات 

ة األبناء )عمى سبيل المثال: أنا غير قادر عمى التحكم في سموك طفمي، يحاول ابني في تربي
أن يغضبني( وفي الحقيقة ىذا عكس ما يفكر فيو طفميم في الوقت الحاضر؛ مما يؤدي إلى 

من  الوالدية اليقظة عقمياً زيادة جيود الوالدين غير الفعالة، وكذلك يمكن تحقيق قدر من 
قناعيم بالتخمي  خبلل قبول األبناء بصفاتيم الواقعية مع محاولة تعزيز الجوانب اإليجابية وا 

    .Coyne & Wilson,     , p))عن الجوانب السمبية. 
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 :Overall model النموذج الشاملب. 

 الوالدية اليقظة عقمياً افترض ىذا النموذج عبلقة ثبلثية ىرمية متبادلة التاثير، تمثل 
رأس ىذا اليرم حيث تتحكم في ضمعي اليرم وىما النمط الوالدي في التعامل مع األبناء  

 الوالدية اليقظة عقمياً ومشكبلت األبناء التي يعانون منيا، وكذلك يؤثران فييا؛ حيث تمعب 
يضع الثقة في  -دورًا كبيرًا في تحديد النمط الوالدي الذي ينحصر في نمطين )استبدادي

وذلك من خبلل تصورات الوالدين الذىنية عن مفاىيم السيطرة والحوار والتي تؤثر األبناء( 
الوالدية بدورىا في استيعاب أو تفاقم مشكبلت األبناء، وىذا بدوره يؤثر بشكل أو بآخر في 

 (    -   .Williams& Wahler,     , p.p) . اليقظة عقمياً 

  The triangular modelج. النموذج الثبلثي 

يتمثل  الوالدية اليقظة عقمياً نموذجًا لموصول إلى  Dumas (    , p.   ) قدم
لؤلبناء ومشكبلتيم االستماع تسييل  اليقظة العقمية لدى الوالدين وىي:ثبلث طرق لتعزيز في 

عن النقد غير  واالبتعاد ،وحاجاتيم وقضاياىم حتى يجدوا اآلباء بجانبيم متى احتاجوا لذلك
قبول والذي يمثل عقبة لموصول إلى عبلقات سوية مع األبناء، والتخطيط المفيد وغير الم

كنقطة انطبلق ىذه الطرق الثبلثة يمكن أن تستخدم لمعمل بدوافع محركة تضمن استمراره، و 
اليقظة زيادة  ويعتبر ىذا النموذج، طرق أخرى تعمل عمى تنمية اليقظة العقمية لدى الوالدينل

م دستخن أنبداًل من ذلك، بل ينبغي اليدف؛  تالمدى الطويل ليس العقمية لدى الوالدين عمى
 .عمى المدى القصير الوالدية اليقظة عقمياً لنصل إلى ستراتيجيات ىذه اال

 :Interpersonal model  العبلقات البينشخصيةد. نموذج 

الوالدية اليقظة نموذجًا لتفسير  Duncan et.al (    , p.p.   -    ) وقدم
يستند عمى أربعة أبعاد إذا حققيا الوالدان في عبلقتيم البينشخصية مع األبناء  عقمياً 

استطاعوا أن يحققوا العديد من المكاسب والمخرجات اإليجابية من ىذه العبلقة، كالتوازن بين 
أىداف الوالدين وحاجات األبناء، والتقميل من المشاعر السمبية لدى األبناء، وفيم وتقدير 

 اء، ومن ثم عبلقة توافقية يبحث عنيا اآلباء واألبناء.لخصائص األبن

وتمثل ىذه األبعاد األربعة السمات المعبرة بدقة عن المسئولية الوالدية، وتشتمل عمى: 
االستماع بانتباه كامل لؤلبناء، والوعي بانفعاالت الذات وانفعاالت األبناء في ذات الوقت، 
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ناء العبلقة مع األبناء، والقبول المتمثل في قبول الذات وتنظيم الذات والتحكم في االنفعاالت أث
من ناحية وقبول األبناء من ناحية أخرى، وكذلك التعاطف مع الذات ومع األبناء بما يوفر 

 الرحمة والتسامح والعطف.

موالدية اليقظة أن ىذه النماذج والنظريات حاولت بناء ىيكل عام لويتضح مما سبق 
ليذا الييكل؛ واتفقت بعض النظريات والنماذج في بعض  كونةالمد األبعاتعدد مع  عقمياً 

بينما توسعت بعضيا في ميارات قد تتداخل فيما بينيا  والدية اليقظة عقمياً الميارات المكونة لم
 لتكون ىذا الييكل من الوعي الوالدي من وجية نظرىم،  وىذا يتضح في الجدول اآلتي:

 في إطار بعض النماذج والنظريات عقمياً أبعاد الوالدية اليقظة ( 0جدول )
 

الهىُذج أَ 
 الهظسِٕ

 

 يف إطاز يرٍ الهظسِٕ أَ الهىُذج أبعاد الُالدِٕ الّكظٕ عكمًّا

 نظسِٕ اإلطاز
 العالٙكْ

االنصيار . 0
    القبول. 5 المعرفي

 الهىُذج الشاون

النمط . 0
الذي الوالدي 

يضع الثقة في 
 األبناء

حل . 5
مشكبلت 
 األبناء

   

تسييل . 0 الهىُذج الجالثْ
 االستماع

االبتعاد . 5
 عن النقد

8 .
   التخطيط

منُذج العالقات 
 البّهشخصّٕ

االستماع . 0
 بانتباه كامل

الوعي . 5
بانفعاالت 
الذات 

وانفعاالت 
 األبناء

تنظيم . 8
 الذات
 

القبول . 5
لمذات 
 ولؤلبناء

التعاطف . 2
مع الذات 
 ومع األبناء

 الصاٙدٔاحلطاضّٕ ثانًّا: 

 :احلطاضّٕ الصاٙدٔوفًُم  ( 1)

سمات ال من باعتبارىا سمةالحساسية إلى  Lovecky (    , p.  ) نظري
 وزيادة االنفعاالت كنتيجةويصفيا بأنيا عمق المشاعر والمميزة لمموىوبين  بةمرتبطة بالموىال

 الطبيعة والكونو الحيوانات و الناس ه وتعاطفو الشديد مع من حولو من شعور و  الندماج الفرد
 المحيط بو واىتمامو بقضاياه المختمفة ال سيما القضايا األخبلقية.

وزيادة القدرة عمى  بأنيا وعي موسع، Silverman (  .p ,    )ويعرفيا 
القدرة عمى العمق العاطفي، ب االستجابة لممحفزات والمثيرات المختمفة، ويعبر عن ذلك
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، والحماس والنقد الذاتي، والشعور بالذنب والقمق والتعاطف مع الناس وشدة االنفعاالت،
 والنشاط، وسعة الخيال، والنيم في اكتساب المعرفة.

ويشتمل الوعي الموسع عمى الوعي بالذات والوعي باآلخرين أيضًا، والوعي بالذات 
يشتمل بدوره عمى فيم الذات والذي يقصد بو الجزء الوصفي لمذات وتصور الفرد لذاتو 

والنفسية والجسدية، واحترام الذات والذي يقصد بو الجزء التقييمي لمذات وتقييم  االجتماعية
الفرد لذاتو االجتماعية والنفسية والجسدية ويستند عمى النجاح والفشل في العبلقات مع 

 اآلخرين والمواقف التعميمية والحياة العممية.

الحساسية الزائدة عمى أنيا طاقة تحرك  Dabrowski  (    , p.  )ويعرف 
 في والتطرف المشاركة الوجدانية، أبرزىا الخصائص من وتظير في مجموعة الموىبة واإلبداع

 الميمات أداء في والحماس والوعي بالذات، العميا، والتمسك بالقيم والمثل والكراىية، الحب
 والحسية، والحركية، لنفسية،ا ىي: ساسيةأ جاالتم خمسةفييا، وليا  الكمي واالستغراق
 ، وتعمل عمى تقوية النشاط العقمي بشكل خبلق.والتخيمية والعقمية،

 تشير Inborn intensities فطرية حدات( بأنيا 573، ص5700وتعرفيا الطائي )
 والموىوبين المبدعين فراداأل لدى أكبر بدرجة موجودة لممثيرات، عالية لبلستجابة قدرة الى

 الحدةو   Awareness الوعيو   Sensitivity الحساسيةيا بعن التعبير ويمكن
  .فييا تيماخبر  نوعية فيو  لؤلفراد الحياتي النسيج في اً حقيقيًا فرق تمثل، و  Intensityالمتزايدة

عمى أنيا ردود فعل واستجابات مميزة وحادة لممثيرات  ويعرف الباحث الحساسية الزائدة
والتخيمية والعقمية واالنفعالية في إطار من الوعي بالذات المختمفة النفسحركية والحسية 

ويعبر عنيا إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عمييا  وانفعاالتيا والوعي باآلخرين وانفعاالتيم،
 الحساسية الزائدة. الطبلب الموىوبون عمى مقياس
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 عهد املُيُبني: احلطاضّٕ الصاٙدٔأضباب ( 2) 

األفراد ذوي  Aron (    , p. )يصف  :والتفكير العميقأ. المراقبة الشديدة 
الحساسية الشديدة بأنيم أشخاص لدييم ميل إلى المراقبة بشكل أكثر لمبيئة والتفحص 
واالستغراق في فيم سموك المحيطين بيم، والتفكير بعمق في كل شيء قبل االستجابة لو، 

 شمواًل وعمقًا. وىذا يرجع إلى أن أدمغتيم تعالج المعمومات بشكل أكثر

ينظر إلى الحساسية عمى اعتبار أنيا الوعي بواحد أو أكثر من  ب. الوعي الموسع:
األمور التالية: أفكار ومشاعر  الذات واآلخرين، وسموك الذات وسموك اآلخرين، وىذا الوعي 
الموسع الذي ال يقتصر عمى الفرد بل يتعدى لآلخرين لديو القدرة عمى فيم أكبر ليذه 

وكيات واالنفعاالت، مما يتسبب في زيادة االستجابة العاطفية لمشاعر الذات واآلخرين، السم
وفي ىذا اإلطار من االستجابة العاطفية الزائدة تكون ردود األفعال المختمفة 

 ( (   .Mendaglio,     , pوالحادة.

 ةارتباطات شرطي يكون الحساسيةالشخص شديد  ج. تكوين ارتباطات شرطية عالية:
ن كان عمى سفر وأتعبتو إ أعمى من بقيو الناس, فمثبلً  ةبدرج لممواقف واألشخاص واألماكن

ن كانت تجربتو مع شخص معين بل ويتفاداه مستقببلً  فربما يكره السفر تماماً  التجربةىذه  ، وا 
 أو في مكان معين تجربة غير سارة فربما يربط بينيا وبين األماكن واألشخاص المتشابيين

 .عمييم ىذا الشعورويعمم 

 عمى قاسية أحكام سمبية إصدار إلي والميل لمذات النقدي التقييم  د. النقد الذاتي:
 مشاعر الذات، ومحاوالت جمد الذات المتكررة لموصول إلى الكمال من ناحية، وسيطرة

الجدارة والشك الذاتي وعدم السيطرة عمى الذات من ناحية أخرى، ىذه العوامل  اإلحساس بعدم
 تسيم بشكل كبير في زيادة الحساسية لدى الموىوبين.

 يمتمك الموىوبون ذاكرة وجدانية قوية تمكنيم من تذكر ه. قوة الذاكرة الوجدانية:
 طويمة، فترات منذ انفعالية لمواقف التعرض عن أو نتجت ارتبطت التي والمشاعر االنفعاالت

 يتعدى ذلك إلى معايشة ىذه االنفعاالتبل  المعرفي التذكر مجرد عمى التذكر ىذا يقتصر وال
كما لو كانوا يتعرضون ليا اآلن وال تزال محفورة في وجدانيم حية، وىذه الذاكرة   والمشاعر

 الوجدانية القوية تنعكس عمى عواطفيم وانفعاالتيم في صورة ردود أفعال شديدة ومميزة. 
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 ( الهظسِات َالهىاذج املفطسٔ لمخطاضّٕ الصاٙدٔ:3) 

 النظرية المعرفية: أ.

يربط أصحاب ىذا االتجاه بين النمو العاطفي لمموىوبين والنمو المعرفي لدييم؛ فالنمو 
عممية متكاممة ومتداخمة المظاىر؛ لذا يتأثر النمو العاطفي لمموىوبين بالنمو المعرفي والنمو 

عمق عاطفي والذي يؤدي بدوره إلى  -في ظل عنصر الموىبة -العقمي والذي يتسم بالتعقيد
وحساسية انفعالية تميز النمو االنفعالي والعاطفي ليذه الفئة، وىكذا فالموىوبون ال يفكرون 
بشكل مختمف عن أقرانيم فحسب، بل يشعرون بمن حوليم وتبدو انفعاالتيم وعواطفيم تجاه 

 . (   .Silverman,     , p)المواقف أيًضا بشكل مختمف

ة لدى الموىوبين إلى تصوراتيم المعرفية الخاصة وكذلك ترجع ىذه النظرية الحساسي
بعالميم عن القضايا والمفاىيم العامة كاإلنصاف والعدالة والقضايا األخبلقية والظمم 
والمسؤولية عن الذات والمسؤولية تجاه اآلخرين ومشاعر اآلخرين وىذه التصورات تتسم 

ما قد يؤدي إلى ردود أفعال تتسم بالوعي الشديد تجاه ىذه القضايا وتجاه مشاعر اآلخرين، م
 بالحساسية الزائدة.

 Heightened Multifacetedب. نموذج الحساسية الزائدة متعددة األوجو: 
Sensitivity  

أن ىناك مظيرين  Mendaglio (    , p.p.   -   )افترض نموذج  
موجو لآلخرين لمحساسية الزائدة لدى الموىوبين المظير األول موجو لمذات والمظير الثاني 

وكبلىما ينطوي عمى بعدين معرفيين ىما: الوعي والقدرة عمى التخيل واالستنتاج، ويظير 
تأثير ذلك في التعاطف وزيادة الخبرات االنفعالية؛ فالنوع األول الموجو لمذات ينطوي عمى 

ات، الوعي بانفعاالت وسموك الذات ومحاولة استنتاج وتخيل نتائج ىذه االنفعاالت والسموكي
ومن ثم التعاطف مع الذات وزيادة الخبرات العاطفية، والنوع الثاني الموجو لآلخرين ينطوي 
عمى الوعي بانفعاالت وسموك اآلخرين، ومحاولة فيم واستنتاج ىذه االنفعاالت والسموكيات 
التي تصدر عن اآلخرين من خبلل بعض الشواىد مثل لغة الجسد، ونغمة الصوت، ومعدل 

بيرات الوجو باإلضافة إلى نوعية الكممات المستخدمة، وىذه االستنتاجات ستعمل الكبلم، وتع
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عمى تعزيز الوعي، ومن ثم التعاطف مع اآلخرين وزيادة الخبرات العاطفية المستفادة من 
 التعامل معيم.

( يحاول أن يعكس HMSوىذا النموذج المقترح لمحساسية الزائدة متعددة األوجو )
ويمثل وجيات النظر المختمفة فيما يتعمق بالحساسية الزائدة من ناحية، ويوسع دائرة 
الحساسية من الفرد ومشاعره وانفعاالتو إلى اآلخرين ومشاعرىم وانفعاالتيم من ناحية أخرى 

حية وصقل في محاولة لربط الفرد بالمحيطين بو، والذين يمثمون مصدرًا ىامًا النفعاالتو من نا
 تجاربو االنفعالية من ناحية أخرى. 

يؤكد أصحاب ىذه النظرية عمى أن مصدر الحساسية ىو  :لفسيولوجيةالنظرية ا. ج
 مرتبطة فطرية سمة ىي العالية الحساسية؛ ف (Heredity and Nature )والطبيعة الوراثة
 لممحفزات المختمفةواالستجابات  الفعل وردود مسموكل المحددة الجينات مع متزايد بشكل

 قيد عمى لمبقاء فطري كتكتيك، ومن ناحية أخرى تعمل ىذه الحساسية والبيئية االجتماعية
من خبلل ىذا التنوع واالختبلف بين األفراد والذي يميزىم ويجعميم يتعايشون من خبلل  الحياة

ت الحياة، الستحال شخصية اختبلفاتاستجاباتيم المختمفة والتي لو تطابقت ولم يكن ىناك 
مع  تعاطفالو  ستجابةسرعة في االو  الوعيفي  زيادةو  حسية معالجة حساسيةىذه ال تتضمنو 

التي ترسل إشارات لمجياز العصبي  المختمفة المخ مناطق في التنشيط زيادة بسبباآلخرين 
 مشاعر رؤية والذي يساعد الفرد عمى( الحدس) األعصاب نبضات فيترجميا في صورة

ن كانت غير مدركة لمبعض ك حتى اآلخرين، والتي  البسيطة، االشمئزاز أو الغضب مشاعروا 
 ,Acevedo).أو العين فيستجيبون ليا وجوال تعبيرات خبلل منيدركيا ذوو الحساسية 

Aron, Sangster, Collins& Brown,     ,p.  )  

   Psychic overexcitability Model : د. نموذج اإلستثارة النفسية المفرطة

ليميز باالستثارة النفسية المفرطة بين  (    ) Dabrowskiقدم ىذا النموذج 
الموىوبين وغير الموىوبين؛ فالموىوبون يمتمكون ردود فعل خاصة وقدرات واستعدادات 

، (OE)مختمفة نحو االستجابة لممثيرات المختمفة يطمق عمييا االستثارة النفسية المفرطة 
اعر الحساسية والوعي الشديد واالنفعاالت الشديدة، وقدم ويعبر عنيا في صورة زيادة مش

Dabrowski  خمسة أنماط رئيسية ليذه االستثارة النفسية المفرطة وىي: استثارة نفس
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حركية عبارة عن مجموعة استثارت يتعرض ليا الجياز العصبي والعضمي ويعبر عنيا 
واستثارة حسية عبارة عن  الموىوب بالنشاط والحيوية والحماس الزائد في أداء العمل،

مجموعة استثارت تتعرض ليا الحواس الخمس ويعبر عنيا الموىوب بخبرات حسية أكثر 
شمواًل وتنوعًا واستمتاعًا، استثارة عقمية يتعرض ليا تفكير الموىوب ويعبر عنيا بالتفكير 

يال الموىوب المستقل والناقد واألخبلقي والرغبة في المعرفة، واستثارة تخيمية يتعرض ليا خ
ويعبر عنيا بالخمط بين الخيال والواقع وكثرة استخدام المجاز واإلبداع والتخيل العقمي، 
واستثارة انفعالية تتعرض ليا انفعاالت الموىوبين ويعبر عنيا الموىوبون بالمشاعر الحادة 

 ,Piechowski & Calangelo) والمفرطة والتماىي مع مشاعر اآلخرين والتعاطف الشديد
    , p.p.  -   ) 

وينظر ىذا النموذج لمحساسية الزائدة لدى الموىوبين نظرة شمولية ال تقتصر عمى 
بل يتناول  -بالرغم من كونيا المفيوم المركزي في ىذه النظرية -الحساسية االنفعالية فقط

عمى األوجو المختمفة التي تميز ردود األفعال الخاصة بالموىوبين في المجال الحركي )القدرة 
النشاط والحيوية(، والحسي )الوعي وتنوع االستجابة لممؤثرات الحسية(، والعقمي )الرغبة في 
المعرفة(، والتخيمي )حيوية الخيال(، واالنفعالي )عمق الشعور(، وىذا يوفر نموذًجا نظرًيا 

ثابة لمحساسية الزائدة لدى الموىوبين في المظاىر السموكية المختمفة؛ ويعتبر ىذا النموذج بم
 مرجع شامل وموثوق ومصدر لمكثير من الباحثين فيما يتعمق بالجوانب العاطفية لمموىبة.

االختبلف في التفسيرات  ونماذج الحساسية الزائدةويتضح من العرض السابق لنظريات 
 النظرية المعرفيةالتي تتبناىا كل نظرية عمى حسب خمفياتيا وتصوراتيا النظرية؛ فبينما ترجع 

 لفسيولوجيةالنظرية االحساسية الزائدة لدى الموىوبين إلى تصوراتيم المعرفية، وتنظر إلييا 
، ويرى نموذج الحساسية الزائدة متعددة األوجو والطبيعة الوراثةعمى أنيا مظير من مظاىر 

سية أنيا ترجع إلى الوعي الموسع والقدرة الكبيرة عمى التخيل، ينظر إلييا نموذج االستثارة النف
المفرطة نظرة شمولية تؤكد عمى القدرة الكبيرة عمى االستجابات لممثيرات في المجال الحركي، 
والحسي، والعقمي، والتخيمي، واالنفعالي، وىذا ما يؤكد عميو الباحث لمبلءمتو لطبيعة 

 الموىوبين وتماشيو مع تميز قدراتيم. 
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 الدزاضات الطابكٕ:

ببعض  اوعبلقتي متغيري الدراسةجانب االستفادة من التراث األدبي الذي تناول وعمى 
 عمى النحو التالي:المتغيرات النفسية يعرض الباحث بعض ىذه الدراسات 

 :عكمًّا الّكظٕ الُالدِٕ( دزاضات تهاَلت 1)

 عقمياً  اليقظة الوالديةلمكشف عن العبلقة بين  (    ) ,.Han et al سعت دراسة 
 تتراوح الذين( من األبناء 5580واالضطرابات النفسية لدى األبناء، وتكونت العينة من )

 من% 58)  ، وأحد الوالدين(% إناث53.0% ذكور، 20.3) سنة 05 إلى 6 بين أعمارىم
، ومقياس FFMQ)) اليقظة العقمية % من األميات(، واستخدمت الدراسة استبيان00، اآلباء
 المشكبلت ، استبيانMAPS)) واألمومة األبوة مقياسو  ،(IMP)عقميًا  اليقظة الوالدية

، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في BPM-P)) الوالد نموذج -المختصر
بين اآلباء واألميات لصالح األميات، كما أشارت إلى وجود عبلقة  عقمياً  اليقظة الوالدية
وكل من مظاىر الوالدية اإليجابية  عقمياً  اليقظة الوالدية بين إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطية

 والقدرة عمى استيعاب سموك األبناء.
لدراسة العبلقة (    ) Gouveia, Canavarro,& Moreira كما ىدفت دراسة 

كمشكبلت  -وكل من اضطرابات األكل العاطفية والخجل من الجسم عقمياً  اليقظة الوالديةبين 
 العينة تتألفو  والدور الوسيط لمتعاطف مع الذات في ىذه العبلقة، -قونيعاني منيا المراى

مراىقًا وزنيم  858عامًا من بينيم  03 -05مراىقًا تتراوح أعمارىم بين  (205) من
 لتحقيقو  أبًا، (050( أمًا، )552)، السمنة أو الوزن زيادة من يعانون 553طبيعي، و
 عقمياً  اليقظة الوالدية استخدم الباحثون النسخة البرتغالية لمقياس ميارات الدراسة من الغرض
(IMP) ومقياس التعاطف مع الذات ،(SCS)ومقياس تجربة الخجل ، (ESS)  واستبيان ،

 الوالديةوقد توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة سالبة ضعيفة بين  (DEBQ) سموك الطعام
 اليقظة الوالدية اطفية، كما وجدت عبلقة سالبة دالة بينواضطرابات األكل الع عقمياً  اليقظة
، وعبلقة المراىقين لدىالتعاطف مع الذات  ميارات خبلل من والخجل من الجسم عقمياً 

 والتعاطف مع الذات. عقمياً  اليقظة الوالدية إيجابية بين
لمكشف عن العبلقة بين  (    ) Moreira & Canavarroبينما سعت دراسة 

وكل من التصرفات اليقظة لؤلبناء المراىقين، والقمق واالكتئاب لدى  عقمياً  اليقظة الوالدية
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من سنة  03 -07مراىقة تتراوح أعمارىن من  (632األميات وشممت عينة الدراسة  )
 الصفوف ومن األساسي التعميم في التاسع إلى الخامس الصف من) البرتغالب العامة المدارس
( وأمياتين، واستخدمت الدراسة النسخة البرتغالية الثانوي التعميم في عشر الثاني إلى العاشر

 في واالكتئاب القمق مقياس من البرتغالية النسخة، (IMP)اليقظة الوالديةلمقياس 
، CAMM)) والمراىقين األطفال لدى ، مقياس التصرفات اليقظة عقمياً HADS)) المستشفيات

والتصرفات اليقظة عقميًا  عقمياً  اليقظة الوالدية وأوضحت النتائج وجود عبلقة إيجابية بين
ألبناء األميات البلتي لديين مستويات منخفضة من القمق واالكتئاب، وأظيرت النتائج عدم 

 .عقمياً  اليقظة وجود تأثير دال إحصائيًا لمستوى تعميم األميات في الوالدية
عبلقة بين عن ال (    ) ,Moreira, Gouveia,& Canavarroوكشفت دراسة 

والسعادة لدى المراىقين من خبلل الدور الوسيط لمتعمق بالوالدين  عقمياً  اليقظة الوالدية
ة لممراىقين مع دراسة تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية، عقميال اليقظةو  والتعاطف مع الذات

( من اآلباء 268مراىقًا، و ) 500مراىقة ، 856( مراىقًا بواقع 268) من العينة تتألفو 
 أو األساسي التعميم مواأكممن اآلباء واألميات  585 أبًا، 52أمًا، 283واألميات بواقع 

، النسخة  (IMP)عقمياً  اليقظة الوالدية، واستخدمت الدراسة النسخة البرتغالية لمقياس الثانوي
 والمراىقين األطفال لدى العقمية  ، مقياس اليقظة (PIML)البرتغالية لمتقرير الذاتي

(CAMM) ومقياس التعاطف مع الذات، وأظيرت النتائج عدم وجود تأثير دال إحصائيًا ،
، وكما أشارت النتائج لوجود عبلقة عقمياً  اليقظة لجنس ومستوى تعميم الوالدين في الوالدية

 الدين والتعاطف مع الذاتوكل من التعمق اإليجابي بالو  عقمياً  اليقظة إيجابية بين الوالدية
 ة لؤلبناء.عقميال اليقظةو 

 عقمياً  اليقظة الوالديةعن العبلقة بين (    ) ,.Wang et al دراسة  وكذلك كشفت
% 55% مراىقًا، 26( مراىقًا )063من خبلل عينة بمغت ) لممراىقين العاطفية والمشكبلت
، عاًما 27 -86سنة، وأمياتيم وتراوحت أعمارىن بين  05 -00 عمرىم بين يتراوح مراىقة(

 األبناء ورفض قبول استبيان، و (IMP)عقميًا  اليقظة الوالديةواستخدمت الدراسة مقياس 
مظاىر القوة  استبيانلؤلبناء، و  MASS)) اليقظ الوعي مقياس، و (PARQ) موالدينل

 وجود إلى النتائج شارتأو ، لممراىقين العاطفية لمتعرف عمى المشكبلت (SDQ) والضعف
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عمى المشكبلت العاطفية لممراىقين من خبلل دفء  عقمياً  اليقظة لموالدية تأثير غير مباشر
 الستيعاب ىذه المشكبلت. المناسبة والممارسات األساليب اختيار عمى األم والقدرة

 فحص (    ) Parent, Laura,  Jennifer & Forehand دراسة كما حاولت  
 ثبلث في وقدرة الوالدين عمى استيعاب مشكبلت األبناء عقمياً  اليقظة الوالدية العبلقة بين

 ،سنة 05-3) المتوسطة الطفولة ،(507=  ن ، سنوات 0-8) مبكرةال الطفولة :نمو مراحل
% من 22، واإلناث من %52) بنسبة (572=  ن ،سنة 00-08) والمراىقة ،(577=  ن

 ،(%52%، واآلباء 22 ألمياتا) 602 واألميات اآلباء من اركونالمش كان، و (الذكور
، ومقياس الوالدية MAAS)) والوعي االىتمامو  ةاليقظ مقياسواستخدمت الدراسة 

، (BPC)، وقائمة استيعاب مشكبلت الشباب المختصرة (IMPS) عقمياً  اليقظة البينشخصية
واستيعاب  عقمياً  اليقظة الوالديةالدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين  نتائج شارتأو 

 مشكبلت الشباب الداخمية والخارجية عمى العموم والمراىقين عمى وجو الخصوص، وارتبطت
 مستويات وانخفاض اإليجابية األبوة ممارسات من أعمى بمستويات عقمياً  اليقظة الوالدية

 .السمبية واألمومة األبوة ممارسات
 الكشف عن العبلقة بين إلى ىدفت دراسة  (    ) .Geurtzen, et alبينما أجرى

تطبيق  وتم ،لمراىقيندى ال السموكية المشكبلت بعضوكل من القمق و  عقمياً  اليقظة الوالدية
 البينشخصية اليقظة مقياس، وقائمة سمة/ حالة القمق، و االكتئابية ضلؤلعرا بيك قائمة

 قائمة تطبيق تم كما( من اآلباء واألميات، 370عمى عينة من الوالدين بمغت )لموالدين 
 نتائج أظيرتو بنتًا(،  555ولدًا،  503( مراىقًا بواقع )370عمى عينة األبناء وبمغت ) القمق

  -عقمياً  اليقظة الوالدية أبعاد كأحد -القبول بين إحصائياً  ودال سالب ارتباط وجود الدراسة
، كما أظيرت النتائج االرتباط السمبي لمراىقيندى ل السموكية المشكبلت بعضمن القمق و  وكل
 لدى الوالدين. واالكتئاب القمقوكٍل من  عقمياً  اليقظة الوالدية بين

 اليقظة الوالدية بين العبلقة عمى فالتعر  (    ) .Tak et al  دراسة كما حاولت
 من الدراسة عينة وتكونتبالمرحمة الثانوية،  المراىقينى األبناء لد االكتئابض وأعرا عقمياً 

 من( 500، )لممراىقين االكتئابض أعرا مقياسطبق عمييم  المراىقين األبناء من( 500)
 شارتأو  عقمياً  اليقظة الوالدية مقياس من اليولندية النسخةاآلباء واألميات طبق عمييم 

 االكتئاب ضوأعرا عقمياً  اليقظة الوالدية بين إحصائياً  دال ارتباط وجود عدمالدراسة إلى  نتائج
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 الوالدية أبعاد جميع بين إحصائياً  ودالة سالبة ارتباطية عبلقة وجدت بينما اإلناث، لدى
 .الذكور لدى االكتئاب وأعراض -الطفل مع التعاطف بعد ماعدا -عقمياً  اليقظة
 اليقظة الوالديةالتعرف عمى العبلقة بين  إلى(    ) Waters  دراسة ىدفتكذلك و 
 من الدراسة عينة وتكونتاألبناء،  لدى اإلجياد مستوياتو  العقمية اليقظةوكل من  عقمياً 

أبًا  (63وأحد الوالدين وعددىم ) (الذكور من %53 اإلناث، من %25( من األبناء )63)
اليقظة العقمية  مقياس استخدام تمو  ،(اآلباء من %53و ،من األميات %05وأمًا )

((CAMS-R  لقياس اليقظة العقمية لدى الوالدين واألبناء، ومقياس االكتئاب والقمق واإلجياد
(DASS) ، الوالدية بين إحصائياً  ودالة سالبة ارتباطية عبلقة وجود إلى النتائج شارتأو 

 ودالة موجبة ارتباطية عبلقة وجود وكذلك ،بناءاأل لدى جياداإل ومستويات عقمياً  اليقظة
 التنبؤ يمكن أنو كما ،بناءلؤل العقمية اليقظة مستوياتو  عقمياً  اليقظة الوالدية بين إحصائياً 

 .عقمياً  اليقظة الوالدية خبلل من بناءاأل لدى العقمية اليقظةو  جياداإل مستويات من بكل
 ( دزاضات تهاَلت احلطاضّٕ الصاٙدٔ:2)

 الطمبة لدى الزائدة الحساسية درجة عمى التعرف ( إلى5703، اإلقبالي)ىدفت دراسة 
 الدراسة واستخدمت المرحمة والجنس، تبعًا لمتغيري واختبلفيا الميث بمحافظة المتفوقين

( 057) من العينة وتكونت الباحث(، إعداد) المتفوقين الطمبة لدى الزائدة مقياس الحساسية
 بدرجة كانت المتفوقين الطمبة لدى الحساسية درجة أن إلى النتائج وأشارت متفوقًا، طالباً 

 الحساسية في إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود إلى النتائج أشارت متوسطة، كذلك
 .والجنس الدراسية المرحمة باختبلف الزائدة

األفكار درجة كل من التعرف عمى ( 5702داخل وعمي ) كما استيدفت دراسة
 طمبة الجامعة والتعرف عمى الفرق في األفكارالوسواسية والحساسية المفرطة لدى 

الوسواسية والحساسية المفرطة عمى وفق متغير النوع ثم إيجاد العبلقة بين األفكار 
الوسواسية والحساسية المفرطة ولتحقيق أىداف البحث بنى الباحثان مقياس األفكار 

( طالبًا وطالبة 557) ة، واشتممت العينالوسواسية لطمبة الجامعة ومقياس الحساسية المفرطة
وقد توصل البحث  طالبة(، 007طالبًا،  007من طبلب كمية التربية جامعة المستنصرية )

وجود فروق في األفكار و  ،إلى وجود أفكار وسواسية وحساسية مفرطة لدى طمبة الجامعة
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ية وجود عبلقة ارتباط ر،الوسواسية والحساسية المفرطة بين الذكور واإلناث ولصالح الذكو 
 .دالة بين األفكار الوسواسية والحساسية المفرطة لدى طمبة الجامعةإيجابية و 

لتحديد مجاالت ودرجة الحساسية الزائدة (    )  .Alias, et al وقد أجريت دراسة 
( طالًبا تتراوح أعمارىم بين 882بمغ عددىم ) نلدى عينة من الطبلب الموىوبين الماليزيي

بيان التقييم الذاتي لمحساسية المفرطة، وأظيرت النتائج أن عاًما، أكمموا است 02 -07
%( من الطبلب الموىوبين لدييم مستوى واحد عمى األقل من مستويات الحساسية 33)

المفرطة الخمسة، وأنو عمى الرغم من أن الطبلب الموىوبين لدييم تقريبا نفس المستوى من 
 اسية المفرطة.الذكاء، لكن لدييم خصائص ودرجات مختمفة في الحس

، معةاجلمفرطة لدى طمبة الحساسية القياس ا ( إلى5700) دراسة الطائي كما ىدفت
وطالبة  طالباً ( 605)عمى عينة مكونة من  مفرطةلحساسية المقياس ا واستخدمت الدراسة

عينة البحث  وتوصمت النتائج إلى أن، (طالبة 800و طالباً  532) مستنصريةلمعة ااجلمن ا
، وكذلك ثانح اإل للصا حصائياً إيوجد فرق دال ط، كما توسملدييا حساسية مفرطة أعمى من ال

 .ح التخصص العمميللصا حصائياً إيوجد فرق دال 

 إلى (    ) Soons, Brouwers, & Tomic وفي دراسة تجريبية ىدفت دراسة
 يشديد األشخاص عمى  (MBSR)اليقظة العقمية لتخفيف اإلجياد برنامج آثار فحص

 لمدة ذكور(08 -إناث 85) مشارًكا، (50) وشممت عينة الدراسة( HSPs) الحساسية
لميارات اليقظة العقمية،  مكثف تدريبكونصف  نيساعت مدةل جمسة أسبوعياً أسابيع  ثمانية

 -من تطبيق البرنامج أسابيع أربعة بعدو  مباشرة الثمانية األسابيع بعد -المشاركون أظيرو 
 وقبولمستوى أعمى من اليقظة العقمية و  ،توى أقل من التوتر واإلجياد والقمق االجتماعيمس

 (MBSR) برنامج ، وأظيرت النتائج أنالذات قديروت الشخصي، والنمو والتعاطف، الذات،
 التوتر مع التعامل عمى (HSPs) الحساسية يشديد مساعدة األشخاص عمى بالقدرةيتمتع 
 الشخصي والنمو التعاطف عمى المفترضة قدراتيم تطوير إلى باإلضافة االجتماعي، والقمق

 ، ومن ثم التقميل من اآلثار السمبية لمحساسية الزائدة.الذات قديروت

عن العبلقة بين الحساسية الزائدة وكل من  (    ) ,Benhamوكشفت دراسة 
( طالًبا جامعًيا من جامعة 838عمى عينة قواميا ) اعتبلل الصحة ومظاىراإلجياد الذاتي 
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الحساسية عامًا، واستخدمت الدراسة مقياس 55.36عمري تكساس األمريكية بمتوسط 
أشارت النتائج و  ،، وتقارير األعراض الجسدية (PSS)الذاتي جياداإلمقياس و (HSP)  العالية
اإلجياد الذاتي وأعراض اعتبلل و وتر بشكل إيجابي بمستويات الت الزائدة الحساسية ارتباطإلى 

 الصحة. 

بين ثبلث مجموعات   (    ) Yakmaci-Guzel& Akarsuكما قارنت دراسة 
في  -قسموا حسب قدراتيم عمى اإلبداع والقيادة والدافعية-من الطبلب الموىوببن األتراك 
بة موىوبًا من حيث حساسيتيم المفرطة في االستجا 000الصف العاشر وبمغ عددىم 

(، وأبرزت النتائج OEQلممثيرات المختمفة وطبق عمييم مقياس الحساسية المفرطة لممثيرات )
أن درجات الحساسية المفرطة لممثيرات التي حصل عمييا الطبلب ذوو الموىبة العالية "األكثر 

األقل، إبداعًا وقدرة عمى القيادة ودافعية" أعمى وذات داللة إحصائية من أقرانيم ذوي الموىبة 
 كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق بين الجنسين فيما يتعمق بالحساسية المفرطة لممثيرات.

الكشف عن مستوى الحساسية الزائدة لدى عينة  (    ) Doddبينما حاولت دراسة 
( مشاركًا 05من الطبلب الموىوبين والعوامل المؤثرة فييا وكان المشاركون في ىذه الدراسة )

من معممييم(، واستخدمت  5من والدييم،  5طبلب موىوبين، 5ث مجموعات ) قسموا لثبل
)لمتعرف عمى سمات الموىوبين من وجية نظرىم(،  الدراسة استمارة مقابمة لكل مجموعة

، وأكدت (.P.A.T)، اختبار اإلنجاز اإلقميمي  (CCAT )اختبار القدرات المعرفي الكندي
مجال المعرفي تتسم بالعمق والفيم، ومستوى التفكير النتائج عمى أن سمات الموىوبين في ال

العالي، والتفكير النقدي، وحل المشكبلت، واتصال األفكار، والقدرة عمى ربط األفكار والقدرات 
المغوية المتطورة، وفي المجال العاطفي النضج الشديد، والمفاىيم الشبيية بالبالغين، 

رًا ما تم ذكر الحساسية الزائدة من سمات وكثي ،والحساسية الزائدة، وشدة االنفعاالت
 الموىوبين عمى لسان الوالدين.

إلى الكشف عن العبلقة بين درجات الطبلب (    ) Donnell كما ىدفت دراسة 
الموىوبين عمى اختبارات اإلبداع وتصوراتيم الذاتية فيما يتعمق بالصداقة والحساسية والتفكير 

طالبة( بالمرحمة  28طالبًا،  50( طالبًا موىوبًا )35) المتباين، وتألفت عينة الدراسة من
(، واختبار الصداقة، TTCTالمتوسطة، واستخدمت الدراسة اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي )

(، وكانت ىناك عبلقة سمبية بين درجات اختبار FSDTASالحساسية، والتفكير المتباين )
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يجابية بين إبداع الطالب الموىوب وكل من اإلبداع والصداقة، كما أوضحت النتائج عبلقة إ
مستويات الحساسية وتصورات التفكير المتباين بين الطبلب الموىوبين، وال توجد فروق ذات 
داللة بين الجنسين من الطبلب الموىوبين في المدارس المتوسطة فيما يتعمق بالصداقة 

الطبلب الموىوبين الذين سجموا والحساسية والتفكير المتباين، وفي الختام، أكدت النتائج أن 
درجات عالية في اختبارات اإلبداع لدييم عدد أقل من األصدقاء، وأكثر حساسية، ويعتبرون 

 أكثر من أقرانيم.أنفسيم مفكرين بشكل متباين 

الوالدية  -وفي ضوء مطالعة الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الدراسة الحالية
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من يتضح  -الزائدة  والحساسية اليقظة عقمياً 

 اآلتي:خبلل 

؛ فمم يجد الباحث سوى الوالدية اليقظة عقمياً ندرة الدراسات العربية التي تناولت  .0
(، بالرغم من االىتمام الممحوظ  في الوسط 5706)الضبع وآخرين، دراسة 

 .بيذا المتغير البحثي األجنبي
من آباء لدى عينات مختمفة  الوالدية اليقظة عقمياً متغير السابقة تناولت الدراسات  .5

، (    ) Gouveia, Canavarro,& Moreiraوأميات المراىقين كدراسة 
، وآباء (    ) .Bogels et alوآباء وأميات األطفال العاديين كدراسة 

ميات األطفال ، وآباء وأ (    ) Dumaوأميات األطفال المخربين كدراسة
وآباء وأميات ، (    ) Duncan& Bardackeحديثي الوالدة كدراسة 

 .Singh et al(، ودراسة 5706المعاقين والذاتويين كدراسة الضبع وآخرين )
آباء وأميات  لدى ، بينما تناولت ىذه الدراسة الوالدية اليقظة عقمياً (    )

 الموىوبين المراىقين.
حساسية الزائدة لدى عينات مختمفة من طبلب الجامعة كذلك تناولت الدراسات ال .8

، (    ) ,Benham(، ودراسة 5702العاديين كدراسة داخل وعمي )
(، وطبلب المرحمة الثانوية الموىوبين 5703) والمتفوقين دراسيًا كدراسة اإلقبالي

(، وطبلب المرحمة اإلعدادية الموىوبين كدراسة 5702والعاديين كدراسة العازمي )
Alias, et al.  (    ) ودراسة ، Donnell (    ) بينما تناولت ىذه ،
 الطبلب الموىوبين بالصف األول الثانوي. لدىالدراسة الحساسية الزائدة 
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ًا والحساسية عقمي اليقظة الوالدية بين المباشرة العبلقة تناولت دراسات وجود عدم .5
 الزائدة لدى الوالدين وأبنائيم الموىوبين.

 الدزاضٕفسَض 

 الحساسيةو  عقمياً  اليقظة الوالدية بين إحصائياً  دالة سالبة ارتباطية عبلقة توجد .0
 .الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة

من  توسطاً م مستوىً  من آباء وأميات الطبلب الموىوبين الدراسة عينة يظير أفراد .5
 .عقمياً  اليقظة الوالدية

 الحساسيةمرتفعًا من  مستوىً  الموىوبينمن الطبلب  الدراسة عينة يظير أفراد .8
 .الزائدة

من آباء  الدراسة عينة أفراد لدى عقمياً  اليقظة الوالدية في إحصائياً  دالة فروق توجد .5
 م(./ أالجنس )أب لمتغير وفقاً  وأميات الطبلب الموىوبين

من  الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة الحساسية في إحصائياً  دالة فروق توجد ال .2
 (.ذكر/ أنثىالجنس ) لمتغير وفقاً  الطبلب الموىوبين

من  الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة بالحساسية التنبؤ في عقمياً  اليقظة الوالدية تسيم .6
 .الطبلب الموىوبين

 وهًج الدزاضٕ َإدسا٘اتًا:

 :املهًج : أَاًل

الحالية الوصفي االرتباطي وذلك لمناسبتو لطبيعة الدراسة  المنيج عمى الباحث اعتمد
لدى عينة الزائدة  والحساسية ،الوالدية اليقظة عقليا   طبيعة العالقة بين على التعرفالتي تيدف إلى و 

 الدراسة من الطبلب الموىوبين.

 :العّهٕ  :ثانًّا
أبًا  52 -الطبلب الموىوبين آباء وأميات ( من07)األساسية الدراسة  عينة شممت

تم اختيارىم من مدارس  -طالبة 87طالبًا و 57-الموىوبين  أبنائيممن  (07)و -أماً  52و
بنات( بالصف األول الثانوي لصعوبة التطبيق عمى الصف الثاني  -المطورةالثانوية ) أخميم
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تقابل  - ( درجة خام28) عمى والثالث، وقد كان المحك األساسي في اختيارىم حصوليم
، وىي الحد األدنى لفئة "الممتاز عقميًا" في اختبار المصفوفات -( في الرتبة المئينية32)

( طالبًا لم 57، تم استبعاد )(  طالبًا وطالبة37بعد ترشيح المعممين لـ ) Raven"المتتابعة لـ "
 يحصموا عمى ىذه الدرجة.

 ثالجًا: أدَات الدزاضٕ:

)إعداد الباحث(،  ،استخدام مقياس الوالدية اليقظة عقمياً اعتمدت الدراسة الحالية عمى 
)إعداد  Raven"اختبار المصفوفات المتتابعة لـ "و )إعداد الباحث(،  الزائدة الحساسيةمقياس و 

 م(، ويمكن تفصيل ذلك كالتالي:0300فؤاد أبو حطب، 

 :( وكّاع الُالدِٕ الّكظٕ عكمًّا1)

بما يتناسب مع البيئة العربية  يقظة عقمياً قام الباحث بإعداد مقياس الوالدية ال
والمصرية من ناحية، وبما يتناسب مع عينة الدراسة الحالية وخصائصيا السيكولوجية من 

تقيس ىذا  -عمى حد عمم الباحث -ناحية أخرى، وذلك نظرًا لعدم وجود أي مقاييس عربية
ى مجموعة من اإلجراءات المتغير لدى ىذه الفئة، وقد اعتمد الباحث في بناء المقياس عم

 ىي: 

 )أ( تحديد اليدف من إعداد المقياس: تمثل في قياس مستوى الوالدية اليقظة عقمياً 
 الطبلب الموىوبين بالمرحمة الثانوية.آباء وأميات لدى 

 التراث عمى )ب( تحديد مصادر اشتقاق أبعاد وعبارات المقياس: من خبلل االطبلع
والنظريات  بعادىاوأ اوتعريفي بالوالدية اليقظة عقمياً  الصمة وثيق السابق والبحثي النظري

السابقة، كما تم االطبلع  ودراساتيا الحالية لمدراسة النظري اإلطار في ورد كما االمفسرة لي
 مقياس اليقظة العقميةومنيا:  عمى عدد من المقاييس التي تقيس الوالدية اليقظة عقمياً 

Mindfulness Questionnaire   داد إع (Baer, Smith, Hopkins, 
Krietemeyer, & Toney,     ) الوالدية اليقظة عقمياً وقائمة  Mindfulness In 

Parenting Questionnaire (MIPQ)  إعداد  (McCaffrey,     )ومقياس 
 & Moreira) إعداد Mindfulness in Parenting Scale  الوالدية اليقظة عقمياً 
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Canavarro,     )آلباء وأميات المراىقين  الوالدية اليقظة عقمياً  ومقياس
Mindfulness in Parenting Scale  إعداد(Duncan,     ). 

( 58)ج( تكوين المقياس في صورتو األولية: يتكون المقياس في صورتو األولية من )
ي تجعل مجموعة من الميارات واالستراتيجيات التك عبارة تكشف عن الوالدية اليقظة عقمياً 

الوالدين أكثر وعيًا باألبناء أثناء التفاعل معيم من خبلل االستماع إلييم وقبوليم والوعي 
االنفعالي والتحكم في الذات، مما يتيح لموالدين االستجابة بشكل أكثر فعالية لحاجات األبناء، 

  د:، ولذا تم توزيع العبارات عمى أربعة أبعاوتوفير مناخ أسري أكثر توافقًا وسوية

: يعني االنتباه الكامل لمحتوى حديث األبناء Listening  البعد األول / االستماع
 ومحاولة اكتشاف معانيو وعدم االنشغال عنو مع االىتمام بمغة الجسد وتعبيرات الوجو.

ويقصد بو قبول سموك األبناء بدون أحكام سريعة  :Acceptance البعد الثاني/ القبول
  ا يسيل التعامل واالستجابة األكثر فيماً وظاىرية وبدون نقد مم

يشير إلى القدرة عمى  : Emotional Awarenessالبعد الثالث/ الوعي االنفعالي
التعرف عمى مشاعر الذات واألبناء وفيمو والتعرف عمى دوافعيا وبالتالي إيجاد بدائل انفعالية 

 مناسبة لردود األفعال.
ويقصد بو التوقف قبل التصرفات  Self- control:ت البعد الرابع/ التحكم في الذا

الختيار الممارسات األكثر مناسبة أثناء التفاعل مع األبناء في إطار ضبط الذات والتحكم في 
 االنفعاالت.

تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية من )د( التحقق من صدق وثبات المقياس: 
 ذلك من خبلل الخطوات اإلجرائية التالية:و و وثبات ومن صدق لمتحقق ( طالبًا موىوبا85)

تم التحقق من صبلحية المقياس في قياس ما وضع ألجمو من خبلل  الصدق: 0د/
( محكمين في مجال الصحة النفسية وعمم النفس وتم 2الصدق الظاىري، وذلك بعرضو عمى )

ي الصدق العاممكما تم حساب %، 37حذف ثبلث عبارات لم تصل نسبة االتفاق عمييا 
لدرجات العينة  ي، وقد أظيرت نتائج التحميل العاممالعامميةلممقياس من خبلل تحديد البنية 

المتعامد بطريقة ألفاريماكس أربعة عوامل  االستطبلعية بطريقة المكونات األساسية والتدوير
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، 5773( أو تزيد عنيا )أمين، 7.82البنود التي تساوي ) تشبعاتتم تفسيرىم في ضوء 
 بنود المقياس بيذه العوامل. تشبعات( 5) يوضح جدول(، و 036ص

 مقياس الوالدية اليقظة عقمياً  ( التشبعات الجوىرية لبنود5جدول )

 الرابعالعامل  العامل الثالث العامل الثاني األولالعامل  تشبعات العوامل عبارةرقم ال
3 7.605    2 7.675    08 7.233    0 7.233    50 7.207    00 7.226    80 7.256    88 7.253    53 7.273    52 7.535    07  7.652   05  7.688   6  7.657   5  7.678   83  7.237   85  7.205   03  7.268   55  7.253   56  7.285   03  7.250   83   7.206  0   7.265  00   7.250  82   7.287  50   7.207  80   7.270  03   7.537  02   7.508  8   7.560  58   7.557  06    7.600 3    7.677 5    7.238 05    7.208 57    7.228 53    7.253 86    7.287 57    7.200 85    7.270 55    7.536 

 8.358 5.087 5.257 5.368 الجذر الكامن
النسبة المئوية 

 0.00 3.53 07.86 00.52 لمتباين

 :تفطري العُاون 
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 :واستوعب (5.368بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون األَه ،
بعشرة بنود تدور معانييا حول ، وقد تشبع ىذا العامل %( من نسبة التباين الكمي00.52)

االنتباه الكامل أثناء االستماع لؤلبناء، وعدم االنشغال عن حديثيم، واالستماع لرغباتيم 
 باالستماع. تسميتوتم وحاجاتيم، والتفاعل مع حديثيم؛ لذا 

 :ْواستوعب (5.257بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون الجان ،
بعشرة بنود تدور معانييا ، وقد تشبع ىذا العامل ن نسبة التباين الكمي%( م07.86)

تم حول قبول سموك األبناء بطريقة إيجابية، وعدم النقد، وعدم الحكم الظاىري؛ لذا 
 .القبولب تسميتو

 :واستوعب (5.087بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون الجالح ،
بعشرة بنود تدور معانييا حول القدرة ، وقد تشبع ىذا العامل التباين الكمي%( من نسبة 3.53)

عمى التعرف عمى مشاعر الذات ومشاعر األبناء، وقراءة أفكارىم، والسماح ليم بالتعبير عنيا؛ لذا 
 بالوعي االنفعالي. تسميتوتم 

 :واستوعب (8.358بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون السابع ،
بعشرة بنود تدور معانييا حول ، وقد تشبع ىذا العامل %( من نسبة التباين الكمي0.00)

القدرة عمى التحكم في االنفعاالت، والصبر عمى األبناء، والتحكم في الحالة المزاجية؛ لذا 
 بالتحكم في الذات.  تسميتوتم 
 الجبات: 2د/

 الحالي بالتأكد من ثبات المقياس بطريقتين: بحثقام الباحث في ال
باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ومعامل التجزئة  ثبات مقياس الوالدية اليقظة عقمياً ( 8جدول )

 النصفية
معامل ألفا  األبعاد 

 لكرونباخ
-لسبيرمانمعامل التجزئة النصفية 

 براون
 7.35 7.06 االستماع
 7.37 7.05 القبول

 7.03 7.08 االنفعاليالوعي 
 7.06 7.07 التحكم في الذات

الوالدية اليقظة مقياس 
 ككل عقمياً 

7.05 7.03 
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ما بين  باستخدام معامل ألفا لكرونباخ تراوح قيم معامل الثبات( 8يتضح من جدول )
(، 7.35 -7.06) بروان -معامل التجزئة النصفية لسبيرمانباستخدام و (، 7.06 -7.07)

 .مما يدل عمى تمتع أبعاد المقياس والمقياس ككل بثبات مرتفع

 :التطاق الداخمْا 3د/

وذلك من خبلل حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس 
والدرجة الكمية لممقياس، وحساب معامبلت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المقياس والبعد 

تنتمي إليو، وحساب مصفوفة معامبلت االرتباط بين األبعاد بعضيا ببعض واألبعاد الذي 
 (:6، 2، 5بالدرجة الكمية لممقياس كما ىو مبين في الجداول )

المقياس والدرجة  مفرداتمن  مفردةمعامبلت االرتباط بين درجة كل ( 5جدول ) 
 الكمية لممقياس

 الكميةبالدرجة   مفردةالمعامل ارتباط  العبارة
 بالدرجة الكمية  مفردةالمعامل ارتباط  العبارة الداللةمستوى 

 الداللةمستوى 
1 236.0 2321 01 23560 2321 0 235.2 2321 00 236.. 2321 . 23.98 2321 0. 23571 2321 . 23520 2321 0. 23.75 2321 5 235.1 2321 05 2352. 2321 6 23.98 2321 06 2356. 2321 7 23.72 2321 07 23519 2321 8 23.60 2321 08 236.2 2321 9 2351. 2321 09 23.65 2321 12 23.98 2321 .2 23.67 2321 11 23520 2321 .1 23576 2321 10 23.86 2321 .0 23626 2321 1. 235.. 2321 .. 23580 2321 1. 23621 2321 .. 2357. 2321 15 235.9 2321 .5 23.92 2321 16 23576 2321 .6 23.65 2321 17 23611 2321 .7 23.79 2321 18 23.99 2321 .8 235.. 2321 19 23561 2321 .9 23592 2321 02 23.71 2321 .2 23.5. 2321 
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 ( معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليو2جدول )

 ةالداللمستوى  ارتباطمعامل  البعد المفردةرقم  الداللةمستوى  ارتباطمعامل  البعد المفردةرقم 
0 

 االستماع 

 االنفعاليالوعي      8 2321 ..236

2357. 2321 2 236.5 2321 0 2356. 2321 3 2358. 2321 00 23501 2321 08 23610 2321 02 235.. 2321 00 2359. 2321 03 236.0 2321 50 236.0 2321 58 23651 2321 52 235.0 2321 50 23.98 2321 53 2356. 2321 80 23501 2321 88 23592 2321 82 23569 2321 80 235.. 2321 83 23567 2321 5 

 القبول

 االنفعاالتالتحكم في     5 2321 235.0

23578 2321 6 235.6 2321 3 23592 2321 07 236.. 2321 05 23670 2321 05 23621 2321 06 236.5 2321 03 23601 2321 57 236.1 2321 55 236.. 2321 55 23611 2321 56 23651 2321 53 23597 2321 87 23.98 2321 85 23576 2321 85 23521 2321 86 23589 2321 83 235.0 2321 57 235.. 2321 
 واألبعاد بالدرجة الكمية لممقياسمعامبلت االرتباط بين األبعاد بعضيا ببعض  (6جدول )

 التحكم في الذات الوعي االنفعالي القبول االستماع األبعاد
    - االستماع
   - 7.685 القبول

  - 7.658 7.650 الوعي االنفعالي
 - 7.650 7.655 7.608 التحكم في الذات
 7.060 7.085 7.020 7.056 المقياس ككل

معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات ( 6، 2، 5يتضح من جدول )
المقياس والدرجة الكمية لممقياس، ومعامبلت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المقياس 
والبعد الذي تنتمي إليو، ومعامبلت االرتباط بين األبعاد بعضيا ببعض واألبعاد بالدرجة الكمية 

مما يدل ذلك عمى تمتع المقياس باتساق  (، 7.70لممقياس دالة إحصائيًا عند مستوي ) 
 داخمي.

يتكون المقياس في صورتو النيائية من  )ه( تكوين المقياس في صورتو النيائية:
( عبارة تم صياغتيا بصياغة موجبة وسالبة موزعة عمى أبعاد المقياس عمى النحو 57)

 المبين في الجدول اآلتي:
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 النيائية صورتو في المقياس عمى أبعاد البنود ( توزيع0) جدول
 العبارات السالبة العبارات الموجبة أرقام األبعاد
 80، 3، 2، 0 88، 53، 52، 50، 00 ،08 االستماع
 87، 05، 07، 6 83، 85، 56، 55، 03، 5 القبول

 03، 02 83، 82، 80، 50، 58، 00، 0، 8 الوعي االنفعالي
 86، 57، 06، 05 57، 85، 53، 55، 3، 5 التحكم في الذات

 :احلطاضّٕ الصاٙدٔ( وكّاع 2)

بما يتناسب مع البيئة العربية والمصرية الحساسية الزائدة قام الباحث بإعداد مقياس 
من ناحية، وبما يتناسب مع عينة الدراسة الحالية وخصائصيا السيكولوجية من ناحية أخرى، 

تقيس ىذا المتغير لدى  -عمى حد عمم الباحث -وذلك نظرًا لعدم وجود أي مقاييس عربية
 اإلجراءات ىي: ىذه الفئة، وقد اعتمد الباحث في بناء المقياس عمى مجموعة من 

في قياس مستوى ىدف المقياس )أ( تحديد اليدف من إعداد المقياس: تمثل 
 الطبلب الموىوبين بالمرحمة الثانوية. لدىالحساسية الزائدة 

 التراث عمى )ب( تحديد مصادر اشتقاق أبعاد وعبارات المقياس: من خبلل االطبلع
والنظريات المفسرة  بعادىاوأ اوتعريفيائدة بالحساسية الز  الصمة وثيق السابق والبحثي النظري

السابقة، كما تم االطبلع عمى عدد  ودراساتيا الحالية لمدراسة النظري اإلطار في ورد كما الي
 الطمبة لدى الزائدة مقياس الحساسيةومنيا: الحساسية الزائدة من المقاييس التي تقيس 

(، 5703عبداهلل، ) الحساسية االنفعالية، إعداد(، مقياس 5703، اإلقبالي)المتفوقين، إعداد 
(، مقياس الحساسية المفرطة 5700)الطائي،، إعداد المفرطة الحساسية مقياس
 &Yakmaci-Guzel)إعداد  Overexcitability Questionnaire. (OEQ)لممثيرات

Akarsu      )  الزائدة الشخصية مقياس الحساسيةThe Highly Sensitive 
Person scale (HSP)   إعداد(Aron & Aron,     ) 

( 55)ج( تكوين المقياس في صورتو األولية: يتكون المقياس في صورتو األولية من )
عمى أنيا ردود فعل واستجابات مميزة وحادة لممثيرات الحساسية الزائدة عبارة تكشف عن 
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إطار من الوعي بالذات المختمفة النفسحركية والحسية والتخيمية والعقمية واالنفعالية في 
  أبعاد: خمسةولذا تم توزيع العبارات عمى  وانفعاالتيا والوعي باآلخرين وانفعاالتيم،

: يقصد بيا فائض من النشاط  (Psychomotor ES)النفسحركي المجالالبعد األول / 
كبلم والطاقة والمنافسة مع األقران تظير في الحركة الزائدة والسموك االندفاعي والحماس وال

 السريع وتحدي الذات بأداء الميام الصعبة والتطبيق العممي في الحياة.
: يقصد بيا االستمتاع باألمور الحسية (Sensual ES) الحسي المجال البعد الثاني/

والبحث عن المحسوسات لتفريغ الطاقة الداخمية وتظير في االىتمام بالمبلبس والمظير 
 سمع والبصر.والتمتع باألمور الحسية كالشم وال

: وتشير إلى االستغراق في (Imaginational ES) التخيمي المجالالبعد الثالث/ 
الخيال وأحبلم اليقظة وتشتت االنتباه وتظير في استخدام المجاز في التعبيرات الشفوية 

 كتعبير عن سعة خيال الموىوبين.
قمي واسع ومتسارع : تعبر عن نشاط ع (Intellectual ES)العقمي المجال البعد الرابع/

يظير من خبلل حب المعرفة والسعي الكتسابيا ومحاولة فيم الحقائق واالىتمام بالقضايا 
 العامة واألخبلقية واستقبلل التفكير والفضول وحب االستطبلع والتخطيط الدقيق.

: يقصد بيا وفرة المشاعر  (Emotional ES) االنفعالي المجال/ خامسالبعد ال
ظير في التعاطف مع اآلخرين والمبالغة في االنفعاالت وعدم تقبل النقد والعواطف التي ت
 .  والشعور بالذنب

تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية من )د( التحقق من صدق وثبات المقياس: 
 وذلك من خبلل الخطوات اإلجرائية التالية:و وثبات ومن صدق لمتحقق ( طالبًا موىوبا85)

تم التحقق من صبلحية المقياس في قياس ما وضع ألجمو من خبلل  الصدق: 0د/
( محكمين في مجال الصحة النفسية وعمم النفس وتم 2الصدق الظاىري، وذلك بعرضو عمى )

الصدق العاممي لممقياس كما تم حساب %، 37لم تصل نسبة االتفاق عمييا  عبارتينحذف 
لدرجات العينة  يائج التحميل العامم، وقد أظيرت نتالعامميةمن خبلل تحديد البنية 

المتعامد بطريقة ألفاريماكس أربعة عوامل  االستطبلعية بطريقة المكونات األساسية والتدوير
، 5773( أو تزيد عنيا )أمين، 7.82البنود التي تساوي ) تشبعاتتم تفسيرىم في ضوء 

 بنود المقياس بيذه العوامل. تشبعات( 0) (، ويوضح جدول036ص
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 مقياس الوالدية اليقظة عقمياً  ( التشبعات الجوىرية لبنود3)جدول 

العامل  الرابعالعامل  الثالثالعامل  الثانيالعامل  األولالعامل  تشبعات العوامل عبارةرقم ال  لخامسا
 2.30 6.30 3.85 3.05 07.05 لمتباينالنسبة المئوية  8.853 8.023 5.070 5.800 5.250 الجذر الكامن 7.288     02 7.253     57 7.265     07 7.208     2 7.233     87 7.235     52 7.600     57 7.656     82 7.685     83  7.208    55  7.253    85  7.257    80  7.220    53  7.267    5  7.268    3  7.207    05  7.233    03   7.226   58   7.237   03   7.235   8   7.670   3   7.600   08   7.652   53   7.685   88    7.228  50    7.200  85    7.238  05    7.230  5    7.670  00    7.655  55    7.658  0     7.533 00     7.273 80     7.250 56     7.255 83     7.268 86     7.233 6     7.650 0     7.625 06     7.633 50

 تفطري العُاون:  

، (5.250بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون األَه:
بنود تدور  تسعةب، وقد تشبع ىذا العامل %( من نسبة التباين الكمي07.05واستوعب )
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معانييا حول الحركة الزائدة والسموك االندفاعي والحماس والكبلم السريع وتحدي الذات بأداء 
 بالمجال النفسحركي. تسميتوتم الميام الصعبة؛ لذا 

، (5.800بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون الجانْ: 
بسبعة بنود تدور ا العامل ، وقد تشبع ىذ%( من نسبة التباين الكمي3.05واستوعب )

 بالمجال تسميتوتم معانييا حول االىتمام بالمبلبس والمظير والتمتع باألمور الحسية؛ لذا 
 .الحسي

، (5.070بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي العاون الجالح:
بعشرة بنود تدور معانييا ، وقد تشبع ىذا العامل %( من نسبة التباين الكمي3.85واستوعب )

حول االستغراق في الخيال وأحبلم اليقظة وتشتت االنتباه، واستخدام المجاز في التعبيرات 
 .التخيمي بالمجال تسميتوتم الشفوية؛ لذا 

، (8.023بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي  العاون السابع: 
بعشرة بنود تدور معانييا ، وقد تشبع ىذا العامل ي%( من نسبة التباين الكم6.30واستوعب )

حول حب المعرفة والسعي الكتسابيا ومحاولة فيم الحقائق واالىتمام بالقضايا العامة 
 .العقمي بالمجال تسميتوتم واألخبلقية والتخطيط الدقيق؛ لذا 

، (8.853بعد التدوير ) الكامن هجاءت قيمة جذر  وىو عامل قوي  :اوظالعاون اخل
بعشرة بنود تدور معانييا ، وقد تشبع ىذا العامل %( من نسبة التباين الكمي2.30واستوعب )

حول وفرة المشاعر والعواطف، والتعاطف مع اآلخرين والمبالغة في االنفعاالت وعدم تقبل 
 . االنفعالي بالمجال تسميتوتم النقد والشعور بالذنب؛ لذا 
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 الجبات: 2د/

 الحالي بالتأكد من ثبات المقياس بطريقتين: بحثقام الباحث في ال
باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ومعامل التجزئة  ثبات مقياس الوالدية اليقظة عقمياً ( 3جدول )

 النصفية
معامل ألفا  األبعاد 

 لكرونباخ
-لسبيرمانمعامل التجزئة النصفية 

 براون
 7.36 7.03 المجال النفسحركي

 7.35 7.06 الحسي المجال
 7.35 7.02 التخيمي المجال
 7.30 7.06 العقمي المجال
 7.37 7.05 االنفعالي المجال
 الحساسية الزائدةمقياس 

 ككل
7.05 7.37 

ما بين  باستخدام معامل ألفا لكرونباخ تراوح قيم معامل الثبات( 3يتضح من جدول )
(، 7.36 -7.37) بروان -معامل التجزئة النصفية لسبيرمانباستخدام و (، 7.03 -7.05)

 .مما يدل عمى تمتع أبعاد المقياس والمقياس ككل بثبات مرتفع

 :التطاق الداخمْا 3د/

وذلك من خبلل حساب معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس 
والدرجة الكمية لممقياس، وحساب معامبلت االرتباط بين كل مفردة من مفردات المقياس والبعد 

تنتمي إليو، وحساب مصفوفة معامبلت االرتباط بين األبعاد بعضيا ببعض واألبعاد الذي 
 (:05، 07،00بالدرجة الكمية لممقياس كما ىو مبين في الجداول )
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المقياس والدرجة  مفرداتمن  مفردةمعامبلت االرتباط بين درجة كل ( 07جدول ) 
 الكمية لممقياس

 بالدرجة الكمية  مفردةالمعامل ارتباط  العبارة
 بالدرجة الكمية  مفردةالمعامل ارتباط  العبارة الداللةمستوى 

 الداللةمستوى 
1 23501 7.70 01 23510 7.70 0 2362. 7.70 00 235.. 7.70 . 2356. 7.70 0. 23.78 7.70 . 23500 7.70 0. 2356. 7.70 5 23.98 7.70 05 23.87 7.70 6 23.76 7.70 06 23.90 7.70 7 23.6. 7.70 07 23.85 7.70 8 23529 7.70 08 2352. 7.70 9 235.. 7.70 09 23516 7.70 12 236.0 7.70 .2 23.75 7.70 11 23567 7.70 .1 23... 7.70 10 23600 7.70 .0 23.09 7.70 1. 2358. 7.70 .. 23562 7.70 1. 2356. 7.70 .. 235.. 7.70 15 2355. 7.70 .5 23.96 7.70 16 23621 7.70 .6 235.1 7.70 17 235.. 7.70 .7 23.99 7.70 18 23527 7.70 .8 235.8 7.70 19 23622 7.70 .9 236.. 7.70 02 2356. 7.70 .2 23.97 7.70 

 ( معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليو00جدول )

  رتباطاال  معامل البعد  المفردةرقم 
 الداللةمستوى 

 ةالداللمستوى  رتباطاال معامل  البعد  المفردةرقم 
0 

المجال    نفسحركيال

    عقميالالمجال     5 7.70 7.233

 5 7.70 7.600  نفعالياال المجال  2 7.70 7.255 83 7.70 7.285 80 7.70 7.258 86 7.70 7.258 85 7.70 7.208 80 7.70 7.260 53 7.70 7.235 56 7.70 7.270 55 7.70 7.230 50 7.70 7.537 03 7.70 7.235 06 7.70 7.258 05 7.70 7.600 00 7.70 7.258 3 7.70 7.658 6 7.70 7.265
 حسيالالمجال 

7.206 7.70 07 7.673 7.70 0 7.258 7.70 02 7.265 7.70 05 7.205 7.70 57 7.677 7.70 00 7.533 7.70 52 7.263 7.70 55 7.278 7.70 87 7.263 7.70 50 7.258 7.70 82 7.203 7.70 85 7.253 7.70 83 7.260 7.70 8 
  تخيميالالمجال 

7.237 7.70 57 7.230 7.70 3 7.607 7.70 
 

08 7.258 7.70 03 7.205 7.70 58 7.506 7.70 53 7.286 7.70 88 7.250 7.70 
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 معامبلت االرتباط بين األبعاد بعضيا ببعض واألبعاد بالدرجة الكمية لممقياس (05جدول )

 األبعاد
المجال 

 نفسحركيال
المجال 

 حسيال
المجال 

 تخيميال
المجال 

 عقميال
المجال 

 نفعالياال 
المجال 

 نفسحركيال
-    

 

    - 7.685 حسيالمجال ال
   - 7.235 7.230 تخيميالمجال ال
  - 7.2285 7.263 7.208 عقميالالمجال 
 - 7.238 7.257 7.200 7.226 نفعاليالمجال اال 

 7.033 7.037 7.062 7.085 7.005 المقياس ككل

( معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات 05، 00، 07يتضح من جدول )
مفردات المقياس المقياس والدرجة الكمية لممقياس، ومعامبلت االرتباط بين كل مفردة من 

والبعد الذي تنتمي إليو، ومعامبلت االرتباط بين األبعاد بعضيا ببعض واألبعاد بالدرجة الكمية 
(، مما يدل ذلك عمى تمتع المقياس باتساق  7.70لممقياس دالة إحصائيًا عند مستوي ) 

 داخمي.

ة من يتكون المقياس في صورتو النيائي )ه( تكوين المقياس في صورتو النيائية:
( عبارة تم صياغتيا بصياغة موجبة وسالبة موزعة عمى أبعاد المقياس عمى النحو 57)

 المبين في الجدول اآلتي:

 النيائية صورتو في المقياس عمى أبعاد البنود ( توزيع08) جدول
 العبارات السالبة العبارات الموجبة أرقام األبعاد
 00، 0 83، 86، 80، 56، 50، 06، 6 نفسحركيالمجال ال

 00 85، 50، 55، 05، 0، 5 حسيالمجال ال
 58، 03، 08 88، 53، 3، 8 تخيميالمجال ال
 85، 05 80، 53، 55، 03، 3، 5 عقميالمجال ال
 82، 57 57، 83، 87، 52، 02، 07، 2 نفعاليالمجال اال 



 ......................................الوالدين وأبنائهم من لدي عينةالزائدة  وعالقتها بالحساسية الوالدية اليقظة عقليا  

- 553 - 

وتم استخدام مقياس ليكرت ذي التدريج الخماسي لمتعبير عن استجابات أفراد الدراسة 
عمى جميع فقرات المقياسين عمى النحو اآلتي: ) دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا(، بحيث يتم 

( 0( إلى نادرًا، )5( إلى أحيانًا، )8( إلى غالبًا، )5( إلى دائمًا، )2إعطاء القيمة الوزنية )
 إلى أبدًا، والعكس في العبارات السالبة.

اد عينة الدراسة عمى أبعاد المقياسين، تم وبيدف الحكم عمى درجة استجابات أفر 
(، وبالتالي يكون طول الفئة يساوي 5=0-2حساب المدى لمستويات االستجابة وىو )

 ( يوضح معيار الحكم عمى درجة التوفر.05(، وجدول )7.37= 5/2)

 ين( معيار الحكم عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المقياس05جدول )
درجة        
 توفرال
 المتوسط
 الحسابي

 مرتفعة جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة
 جداً 

 0.77 0.37 5.67 8.57 5.57 من
 0.03 5.23 8.83 5.03 2.77 إلى

)ترجمة فؤاد أبو حطب،         . "Raven"اختباز املصفُفات املتتابعٕ لـسافو  ( 3)
 م(0300

ترجمة فؤاد أبو حطب -"Ravenاستخدم الباحث اختبار المصفوفات المتتابعة لـ "
بيدف تحديد المستوى العقمي العام لمطبلب، وذلك الختيار مجموعة الدراسة من  -(0300)

الطبلب الموىوبين، وتم اختيار ىذا االختبار لعدة اعتبارات وىي: إنو من أكثر مقاييس الذكاء 
ختبار من النوع الذي يطمق شيوعًا واستخدامًا في قياس القدرة العقمية العامة، كما يعد ىذا اال

)عبلم،  صبلح الدين  Culture-Fair Testعميو االختبارات غير المتحيزة لمثقافة 
 (836ص، 5777محمود،

 الحساسيةو  عقمياً  اليقظة الوالدية بين إحصائياً  دالة سالبة ارتباطية عبلقة توجد .0
 .الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة
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من  توسطاً م مستوىً  آباء وأميات الطبلب الموىوبينمن  الدراسة عينة يظير أفراد .3
 .عقمياً  اليقظة الوالدية

 الحساسيةمرتفعًا من  مستوىً  من الطبلب الموىوبين الدراسة عينة يظير أفراد .3
 .الزائدة

 الدراسة عينة أفراد لدى عقمياً  اليقظة الوالدية في إحصائياً  دالة فروق توجد .07
 م(./ أالجنس )أب لمتغير وفقاً  من آباء وأميات الطبلب الموىوبين

 الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة الحساسية في إحصائياً  دالة فروق توجد ال .00
 (.ذكر/ أنثىالجنس ) لمتغير وفقاً  من الطبلب الموىوبين

 عينة أفراد لدى الزائدة بالحساسية التنبؤ في عقمياً  اليقظة الوالدية تسيم .05
 .من الطبلب الموىوبين الدراسة

 الدزاضٕ َوهاقشتًا: نتاٙج

  :ألَها فسضالهتاٙج املتعمكٕ بال

 الحساسيةو  عقمياً  اليقظة الوالدية بين إحصائياً  دالة سالبة ارتباطية عبلقة دتوجونصو: 
 .الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة

حساب مصفوفة معامبلت االرتباط المتبادلة بين الدرجة ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم 
فكانت النتائج كما ىي مبينة الزائدة  والحساسية وأبعاد كل من الوالدية اليقظة عقمياً الكمية 

 بالجدول اآلتي:  
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الزائدة لدى  والحساسية الوالدية اليقظة عقمياً ( مصفوفة معامبلت االرتباط بين 00جدول )
 عينة الدراسة

 المتغير
 الداللةى ومستو  االرتباطمعامبلت 

 االنفعاليالمجال  العقميالمجال  التخيميالمجال  الحسيالمجال  النفسحركيالمجال 
 الزائدة لمحساسيةالكمية الدرجة 

االستما
 ع
 

 االرتباطمعامل قيمة 
- 7.250* * 

- 7.670* * 
- 7.268* * 

- 7.207* * 
- 7.605* * 

- 7.233*  7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 الداللةمستوى  *
 االرتباطمعامل قيمة  القبول

- 7.562* * 
- 7.238*  * 

- 7.205* * 
- 7.503* * 

- 7.273* * 
- 7.506*  7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 الداللةمستوى  *

الوعي 
  االنفعالي

 االرتباطمعامل قيمة 
- 7.258* * 

- 7.255* * 
- 7.203* * 

- 7.260* * 
- 7.203* * 

- 7.283* * 
 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 الداللةمستوى 

 الذاتفي التحكم 

 االرتباطمعامل قيمة 
- 7.250* * 

- 7.538* * 
- 7.536* * 

- 7.283* * 
- 7.280* * 

- 7.255* * 
 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 الداللةمستوى 

 عقميًا اليقظة لموالدية الكمية الدرجة 

 االرتباطمعامل قيمة 
- 7.678* * 

- 7.685* * 
- 7.236* * 

- 7.238* * 
- 7.656* * 

- 7.680*  7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 الداللةمستوى  *
 7.70** القيمة دالة عند مستوى 

( عمى مستوى الدرجات الكمية وجود عبلقة ارتباطية سالبة بين 00يتضح من جدول )
الزائدة، وبمغت قيمة معامل  والدرجة الكمية لمحساسية موالدية اليقظة عقمياً الدرجة الكمية ل

(، أما عمى مستوى 7.70( وىي دالة إحصائيًا عند مستوى )7.680 -بيرسون )ارتباط 
، فقد جاءت المعامبلت مرتبطة ارتباطًا سالبًا ودااًل إحصائيًا عند لوالدية اليقظة عقمياً أبعاد ا

الزائدة، ويشير ذلك إلى أنو كمما  ( بالدرجة الكمية لمحساسية7.70مستوى داللة إحصائية )
 الوالدية اليقظة عقمياً انخفضت الحساسية الزائدة، وكمما انخفضت  اليقظة عقمياً الوالدية زادت 

التعامل مع األبناء بطريقة واعية في إطار من الحاجة إلى  زادت الحساسية، مما يؤكد عمى
لى التقميل من إبدوره القبول واالستماع والوعي االنفعالي والتحكم في الذات مما يؤدي 

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء المحاور اآلتية:الزائدة،  الحساسية



 ......................................الوالدين وأبنائهم من لدي عينةالزائدة  وعالقتها بالحساسية الوالدية اليقظة عقليا  

- 585 - 

عمى االبتعاد عن  الوالدية اليقظة عقمياً تعمل  :التكمّدِٕ العكابالجُاب َ أنظىٕ جتاَش
أنظمة الثواب والعقاب التقميدية  )كالتعزيز واإلىمال والنقد الشديد( وتفعيل أنظمة الثواب 
والعقاب في إطار من اليقظة العقمية لموالدين )كاالستماع بانتباه، والنقد البناء، وترك األبناء 

عمى تصرفاتيم( أثناء يتحممون مسئولية قراراتيم ويتعممون من أخطائيم، والحكم المتريث 
المواقف التفاعمية المختمفة بين الوالدين واألبناء كمما استطاع الوالدان إلى ذلك سبيبًل 

(Kohn,     , p.   ) وىذا يؤدي بدوره إلى أن يتقبل األبناء أنفسيم ببل قيود ويخفف ،
ل التي تسبب تبعًا لذلك من جمدىم لذواتيم ونقدىم القاسي ألنفسيم والذي يمثل أحد العوام

الحساسية الزائدة لدييم، وأفرد الباحث مكانًا في تفسير ىذه النتيجة ألنظمة الثواب والعقاب 
وذلك ألىميتيا في التربية عمى العموم وفي التقميل من مظاىر الحساسية لدى الموىوبين 

القبول بوجو خاص؛ فاألبناء الموىوبون قد يتقبمون التوجيو المبني عمى األحكام المتريثة و 
واالستماع والوعي والتحكم في الذات من قبل اآلباء واألميات بشكل بعيد عن الحساسية 

 والرفض.  
 الوالدية اليقظة عقمياً والتي توفرىا  :لمُالدِو َاملًازات الشخصّٕ الفسدِٕ الكدزات

والتي يمكن أن تمعب دورًا رئيسًا ومتجددًا في التقميل من الحساسية لدى الموىوبين والتعامل 
معيا عمى نحو يعمل عمى التخفيف من حدتيا؛ وذلك في إطار من استيعاب مشكبلت 

إلى بعض ىذه (    ) ,.Parent et al المراىقين عمى وجو العموم كما أشارت دراسة 
 في التركيزفي المواقف المختمفة في إطار من  التصرفعمى  القدرةي القدرات والتي تمثمت ف

بالقدرة عمى التعرف عمى ىذه المشكبلت والتعامل  ايجابياً  يرتبطالذي  واالنتباه الحاضر الوقت
في إطار من عدم األحكام الظاىرية والسريعة  باألبناء االىتمام وتوفيرمعيا بشكل إيجابي، 

بالحكم المتريث عمى ىذه المشكبلت والسير في اتجاه استيعابيا، عمى تصرفاتيم مما يسمح 
الذي يمكن الوالدين من التحكم في انفعاالتيم والتعامل المنضبط مع ىذه  ذاتيال تنظيموال

ويمثل ىذا االنخفاض  الفعال غير التسمط والتحكمو  القسرية مستويات نخفاضالمشكبلت، وا
؛ حيث يسمح ليم بقبول التوجيو الوالدي واالستجابة ركيزة ىامة في التعامل مع المراىقين

 ممارسات مع ارتباطًا سالباً  الوالدين صراحة رتبطتو لنصائحيم في جو من الدفء واألريحية، 
والتي تزيد من مشكبلت المراىقين وتفاقميا، وكذلك أشارت بعض  السمبية واألمومة األبوة

والتي تعمل بدورىا  الوالدية اليقظة عقمياً  رىاالدراسات إلى بعض المتغيرات الوسيطة التي توف
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عمى استيعاب المشكبلت النفسية والسموكية لممراىقين والقدرة عمى التعامل معيا بشكل 
الوالدية  تعمم الوالدين ميارات أن إلى (    ) Bogels& Restifoإيجابي كما أشار

وكذلك التقميل من االندفاع يعمل عمى التخفيف من حدة الضغوط الوالدية  اليقظة عقمياً 
وىذه عوامل تساعد الوالدين عمى التعامل مع مشكبلت  الزوجية العبلقات تحسينالوالدي و 

ذا كانت ىذه القدرات ليا دور ميم في استيعاب مشكبلت  أبنائيم المختمفة عمى نحو سميم، وا 
بين المراىقين وذلك المراىقين عامة فإنيا تمعب دورًا أكثر أىمية في استيعاب مشكبلت الموىو 

يرجع لمحاجة إلى ىذه القدرات بشكل أكثر إلحاحًا مع فئة الموىوبين الذين يتسمون بسمات 
 وتدرك تراعي موىبتيم مختمفة أكثر وعيًا وانتباىًا وتنشئة معاممة ألساليب وخصائص تدعو
 خصوصيتيم.

احلطاضّٕ الصاٙدٔ لدٗ َبعض املتغريات املؤثسٔ يف  عكمًّا الّكظٕ العالقٕ بني الُالدِٕ

إلى أن   (     ,Moreira& Canavarro,    ; Waters)أشارت دراسة :األبها٘
من  ترتبط إيجابيًا باليقظة العقمية لدى األبناء؛ فكمما تحمى الوالدان بقدر عقمياً  اليقظة الوالدية
 والرحمة االىتمامية لدى األبناء في ظل توفير قدر من عقمال اليقظةة كمما زادت عقميال اليقظة
 اليقظة العقمية لؤلبناء؛ لتنمية مثمى ةيأسر  بيئةواألبناء وىذا يمثل  الوالدين بين التفاعبلت في

 ,Freshwater)ومن ناحية أخرى ىذه اليقظة ترتبط سمبيًا بالحساسية الزائدة لدى األبناء
    ; Soons, Brouwers& Tomic,     )  نظيمت في: رئيسًيا دوًرا تمعب؛ حيث 

دارة  الذات  فيمبقدر يسمح بالتقميل من الحساسية في المواقف المختمفة،  اطفو العوا 
ومطالبيا وحاجاتيا وبالتالي االستجابة لممثيرات في حدود ىذه المطالب والحاجات، التركيز 

مواقف الماضي يساعد الفرد عمى التعامل مع  في التفكير من بدالً  الحالية المحظة عمى
أكثر واقعية ومناسبة، قبول الذات الناجم عن فيميا والوعي بانفعاالتيا  المحظة بشكل

 عالميم تثري أن يمكن وكميزة ،ة الموىوبىوي جوانب من ةكواحد وبالتالي قبول الحساسية
 فرص من يقمل مما ،اآلخرين تجارب تجاه االنفتاحومحاولة توجيييا في ذلك الجانب، 

 تفاعميةال استجابتوفرص  من ويزيدومفرطة  مرنة وغير اعتيادية بطريقة موىوبال استجابة
ترتبط  عقمياً  اليقظة إلى أن الوالدية  (    ) Waters  دراسةبدون حساسية، كما أشارت 

األسرية  البيئةفي  اليدوءجو من  خمقسمبيًا بمستوى اإلجياد لدى األبناء وذلك في ظل 
 ,Siegel,     ; Siegel & Hartzell) ،بين الوالدين واألبناءمن اآل رتباطوتعزيز اال 
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 وأحاسيسو ومشاعره الطفل ألفكار والتقبل االنفتاح عمى الوالد ساعدت ، وكذلك(    
(Hayes, Strosahl, &  Wilson,      بناء، األ عندواإلجياد  التوتر من يقمل مما

؛ (    ) Benham وىذا التوتر واإلجياد يرتبط إيجابيًا بالحساسية الزائدة لدى األبناء
تعمل عمى التقميل من حدة الحساسية الزائدة لدى األبناء  عقمياً  اليقظة وعمى ذلك فإن الوالدية

 بشكل غير مباشر.
 :  جانْال فسضالهتاٙج املتعمكٕ بال

 توسطاً م مستوىً  من آباء وأميات الطبلب الموىوبين الدراسة عينة يظير أفراد ونصو: 
 .عقمياً  اليقظة الوالديةمن 

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم 
ثم مقارنتيا بمعيار الحكم عمى المتوسط لبيان درجة توفر كل  وأبعاده الوالدية اليقظة عقمياً 

 ؛ فكانت النتائج كما ىي مبينة بالجدول اآلتي: بعد
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد والدرجة الكمية لمقياس 02جدول )

 الوالدية اليقظة عقمياً 
المتوسط  األبعاد

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التوفر

 متوسطة 5.055 8.03 االستماع
 متوسطة 8.085 8.52 القبول

 متوسطة 5.650 8.00 الوعي االنفعالي
 متوسطة 8.850 8.87 في الذاتالتحكم 
مقياس الوالدية الدرجة الكمية ل

 اليقظة عقمياً 
 متوسطة 5.323 8.58
  

لدى عينة الدراسة جاءت  الوالدية اليقظة عقمياً  ( أن درجة02يتبين من جدول )
(، وجاءت جميع 5.323( بانحراف معياري )8.58متوسطة؛ حيث بمغ متوسطيا الحسابي )

 ضوء المحاور اآلتية: النتيجة فيىذه يمكن تفسير متوسطة، و األبعاد بدرجة 
المستمرة  حيث تتسم ىذه المرحمة بمحاوالت االستقبلل طبّعٕ املسحمٕ العىسِٕ لألبها٘:

 قادراً و  عمى أنو قد أصبح راشداً من جانب المراىق، وىذه المحاوالت بمثابة برىان من المراىق 
وفي بعض  ،وأنو لم يعد بحاجة إلى مساعدة اآلخرين بذاتو ورعاية نفسو عمى االستقبلل

أو محاولة االطمئنان عميو والسؤال عن أخباره مساعدة األىل األحيان ينظر المراىق إلى 
فيصبح األىل أمام  فيرفض ذلك ويقابمو بعدم القبول، في شؤونو الخاصة، ىا تدخبلً باعتبار 
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انت المساعدة غير مقبولة؟ وكيف يم إذا كئإذ كيف يمكنيم مساعدة أبنا ؛مأزق حقيقي
(، 023، ص5775 التواصل معيم إذا كانت كل التفاتة منيم تعتبر إىانة؟ )معاليقي، يميمكن

ىذا المأزق قد يقود الوالدين إلى مسمكين األول تربوي واٍع والثاني غير واٍع؛ فاألول ىو 
بخصائصيم خبلل ىذه محاولة التحكم في االنفعاالت والوعي بانفعاالت األبناء وقبوليم 

يم أن المرحمة، والثاني االبتعاد عنيم واالنصياع لرغبتيم ال سيما عند تكرار رفضيم واالعتقاد
الوالدية ، وما بين ىذين المسمكين قد تأتي بالعصيان والعقوق موقابموى مقد تمردوا عميي
 .بدرجة متوسطة اليقظة عقمياً 

يقع عمى عاتق آباء  ٕ عمٖ املسايكٕ:ضعْ الُالدِو بني اضتكاله املُيبٕ َالسقاب
 المراىق، وأميات المراىقين الموىوبين مسئوليتان قد تتعارضان أحيانًا وىما مسئولية حماية

وتوفير  المناسبة لنموه، البيئة ومسئولية الحفاظ عمى الموىبة؛ فحماية المراىق تتضمن توفير
 ومفاىيمو توجياتو معالم وتكوين شخصيتوومحاولة صياغة  لو، والنفسية االحتياجات المادية

فمسفة حياتو وأسموبو ومحاولة حمايتو من  وتوجييو لبناء المحيط بو، ونحو العالم ذاتو نحو
وآليات  عمميات خبلل االنزالق في طريق الرغبات والشيوات الممحة في ىذه المرحمة من

، والحفاظ عمى الموىبة قد معينة تحتاج إلى التدخل والرقابة والمتابعة من قبل الوالدين
يتعارض أحيانًا مع ىذا التدخل والرقابة والمتابعة؛ حيث طبيعة الموىبة التي تتسم باإلبداع 

 تنشئة عممية واالبتكار والخروج عن التقميدية، وىذا يحتاج إلى نوع من التوسط في إدارة
أخذ في حسبانيا ضرورة المراىق الموىوب ما بين الرقابة واالستقبلل؛ فيذه التنشئة إن لم ت

تربية  في الرقابة الشديدة والجمود أساليب عن والبعد واالستقبللية الحرية من شيء إتاحة
 األسر فإن واإلبداع، وعميو بالموىبة ذات الصمة التفكير أنماط شأنو وأد من ذلك فإن األبناء؛
المراىقين الموىوبين؛ في حتمية الوسطية في تربية أبنائيا  المرتفع تدرك الوعي التربوي ذات

قدرات  مرحمة المراىقة واحتياجاتيا ومتطمباتيا من ناحية، وتنمية خصائص محاولة لمراعاة
؛ موسى، 5705الموىبة والحفاظ عمييا من ناحية أخرى، وىذا ما أوصت بو دراسة )الطالب، 

توسط قد (، وفي ظل محاولة آباء وأميات الموىوبين المراىقين الوصول إلى ىذا ال5778
 تأتي ىذه النتيجة في إطار من المعقولية والمنطقية. 

الوالدان يحاوالن جيدىما أن يمبيا : ضعْ الُالدِو لمعّش يف وطتُٗ اقتصادٓ وهاضب
كل احتياجات األبناء ومتطمباتيم وأن يوفرا ليم مستوًى راٍق من المعيشة االقتصادية 
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م وقدراتيم، وىذه المحاوالت قد تأخذ من واالجتماعية والتعميمية بما يتناسب مع موىبتي
مجيود اآلباء واألميات ومن أوقاتيم ومن تفكيرىم حيزًا يؤثر بشكل أو بآخر عمى اليقظة 
العقمية لدييم، فقد يضطرا لمعمل أوقاتًا طويمة والبقاء خارج المنزل وانشغال التفكير في سبل 

ات الموىوبين لمعيش في مستوى توفير االحتياجات وتمبية المتطمبات، وسعي آباء وأمي
؛ 5705اقتصادي مناسب ىو سعي مبرر؛ فقد أشارت نتائج بعض الدراسات )الطالب، 

( إلى وجود عبلقة بين نمو ورعاية الموىبة وبين المستوى االقتصادي الذي 5707العبدلي
 راالقتصادي لبعض األس المستوى وتدني والمعاناة أن الفقر يعيش فيو الموىوب؛ حيث ترى

 التي باألنشطة عن القيام احتياجاتو وتقعدىا وتوفير مساعدة المتفوق عمى قدرتيا من تّقمل
عمى  يؤثر ذلك أخرى قد جية المعرفية، ومن حصيمتو من تثري موىبتو وتزيد أن شأنيا من

موىبتو  عمى ينعكس مما والشعور بالعجز مشاعر اإلحباط بعض لديو ويولد صحتو النفسية
الفقيرة  سمبي؛ فالبيئة نحو عمى عموًما األسري ويجعمو يستشعر المناخ النفسيبشكل سمبي 
 غير بأنيا البيئة يجعمو ينظر ليذه لدى الموىوب ممحة حاجات مع وجود المتكررة بإحباطاتيا

النفسي؛ لذا فقد يسعى اآلباء لتوفير ىذه  اإلضرار إلى مرحمة تصل بل قد مشبعة لحاجاتو،
ع ىذا السعي يحاولون االنتباه والوعي واالستماع والحضور مع أبنائيم، وما البيئة ألبنائيم وم

 متوسطة.   الوالدية اليقظة عقمياً بين ىذا السعي وىذه المحاوالت قد تأتي 

 : لحالجا فسضالهتاٙج املتعمكٕ بال 

 الحساسيةمرتفعًا من  مستوىً  من الطبلب الموىوبين الدراسة عينة يظير أفرادونصو: 
 .الزائدة

 حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياسولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم 
؛ فكانت الزائدة ثم مقارنتيا بمعيار الحكم عمى المتوسط لبيان درجة توفر كل بعد الحساسية

 النتائج كما ىي مبينة بالجدول اآلتي: 
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المعيارية ألبعاد والدرجة الكمية لمقياس ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 06جدول )
 الزائدة الحساسية

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التوفر
 مرتفعة 8.602 5.55 نفسحركيالمجال ال

 مرتفعة 8.358 5.20 حسيالمجال ال
 مرتفعة 8.687 5.85 تخيميالمجال ال
 مرتفعة 8.025 5.82 عقميالمجال ال
 مرتفعة 8.536 5.87 نفعاليالمجال اال 

 مقياسالدرجة الكمية ل
 الزائدة الحساسية

 مرتفعة 8.600 5.83

لدى عينة الدراسة جاءت مرتفعة؛  الزائدة الحساسية ( أن درجة06يتبين من جدول )
(، وجاءت جميع األبعاد 8.600( بانحراف معياري )5.83حيث بمغ متوسطيا الحسابي )

 ,Alias (، بينما أظيرت دراسة 5700النتيجة مع دراسة الطائي )بدرجة مرتفعة، وتتفق ىذه 
et al.  (    )( من الطبلب الموىوبين لدييم مستوى واحد عمى األقل من  33أن )%

مستويات الحساسية المفرطة الخمسة بشكل مرتفع، كما أظيرت أنو ليس كل الطبلب 
عمى الرغم من أن الطبلب  الموىوبين لدييم نسبة عالية من الحساسية المفرطة، وأنو

الموىوبين لدييم تقريبا نفس المستوى من الذكاء، لكن لدييم خصائص مختمفة في 
 الحساسية المفرطة، ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء المحاور اآلتية:

ىناك فترات عمرية معينة يمر بيا الفرد في مراحل النمو تزداد  :طبّعٕ املسحمٕ العىسِٕ
لممواقف واألحداث المحيطة، وتعرف باسم الفترات الحساسة أو فترات فييا حساسيتو 

الحساسية، وتشير إلى زيادة ردود األفعال واالستجابات االنتقائية لمفرد عمى كل ما يحدث في 
الواقع المحيط وفي العالم من حولو، ويظير ذلك في مظاىر النمو المختمفة )اإلدراكي، 

، . (   .Shavinina,     , p)الحركي، واالجتماعي(والفكري، والعاطفي، والشخصي، و 
الفترة ىذه   في وىذا أمر طبيعيوتعد مرحمة المراىقة أحد ىذه الفترات التي تتسم بالحساسية، 

المثمى؛ فالذات حقيقية والذات ل: الذات ااالنفعاالت بين ذاتينموزع المراىق التي يكون فييا 
ع والتي يراىا اآلخرون من حولو، والذات المثمى ىي الحقيقية ىي الذات الموجودة في الواق

كمما زادت رة، يكببين الذاتين يوة لوكمما كانت اويسعى لموصول إلييا  يتطمع إلييا الذات التي
صادرين عن  بين اتجاىينىذا التضارب  الناشئ عنالتوتر النفسي الحساسية  في إطار من 

يصدر عن المراىق أشكال و الغرابة واالرتباك و أزم بمرحمة الت؛ لذا تسمى ىذه الفترة ذات واحدة
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مختمفة من السموك تكشف عن مدى ما يعانيو من حساسية زائدة ألن المراىق يعاني فييا 
شباعصعوبة فيم محيطو  حاجاتو النفسية والبيولوجية، ويجد أن كل ما يرغب في فعمو،  وا 

الثامنة  وتمتد ىذه الفترة حتى سن لذلك، يمنع باسم العادات والتقاليد، دون أن يجد توضيحاً 
 (.530،ص 0332عشرة، وبذلك فيي تقابل الطور الثانوي من التعميم )زىران،

ينظر  Psychic overexcitability Model   :منُذج االضتجازٔ الهفطّٕ املفسطٕ
Dabrowski (    ,     ,     ) الزائدة عمى أنيا أحد مظاىر النمو  إلى الحساسية

إلى القدرة العالية  والمميزة لمموىوب خاصة في فترة المراىقة وترجع ىذه الحساسيةاألساسية 
عمى االستجابة لممثيرات المختمفة في خمسة مجاالت تثير اىتمامات الموىوبين وتتبلءم 
وتتوافق مع حاجاتيم مما يتسبب في استجاباتيم المفرطة في ىذه المجاالت، وبناًء عمى ذلك  

لدى الموىوبين من خبلل مرتكزين أساسيين:  يفسر الحساسية الزائدةفإن ىذا النموذج 
 Theory of Positiveالمرتكز األول نظرية التفكك اإليجابي في النمو  

Disintegration (TPD), Dabrowski (    ,     )  حيث تفسر ىذه النظرية نمو
 ,Ackerman)ة جوانب الفرد الموىوب تفسيرًا مختمفًا عن نظريات النمو األخرى في أربع

    , p.   ) :والصراعات الداخمية لمفرد، الثاني: النزاعات عمى النمو يعتمد: األول 
 التفكك عمميةيتضمن  يجابياإل نموالمؤثرة في النمو، الثالث: ال العاطفية األدوار عمى زيركالت

 شخصيةال بنيةتستبدل المستويات الدنيا والضعيفة "غير مميزة لمشخصية"  من  حيث
بالمستويات العميا والقوية "المميزة لمشخصية". الرابع: ال يرتبط النمو بمرحمة عمرية معينة إال 

 القمق يتطور عندما المراىقة سنوات خبلل تظير بشكل واضح ما غالًباأن عممية التفكك 
 لدى المراىق الموىوب. السمبية المشاعر يثيرف الصراع بسبب
ومن خبلل ىذه الجوانب األربع يستطيع الباحث تفسير النتيجة الحالية حيث تكثر  

الفرضية  Dabrowskiالصراعات واألدوار العاطفية في مرحمة المراىقة والتي تمثل عند 
( 06، ص 5700الكاظم،  األساسية في التطور السريع والنمو المتزايد لممراىق )مارد وعبد

ة الموىوب المراىق كمظير أساسي من مظاىر نموه، وكذلك يحدث وتبعًا لذلك تزداد حساسي
تفكك إيجابي لشخصية الموىوب من خبلل ظيور الحساسية الزائدة التي تمثل أحد المكونات 
الشخصية المؤثرة والقوية لدى الموىوب عمى حساب بعض الخصائص األخرى غير المميزة 

 لشخصيتو.
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سية الخمسة لحاجات وخصائص الموىوبين؛ حيث والمرتكز الثاني مبلءمة مجاالت الحسا
     ؛5700؛ مارد وعبدالكاظم، 5702، العازمي؛ 5703، أشارت دراسة )اإلقبالي

Tieso, إلى أن مجاالت الحساسية الخمسة التي أشار إلييا )Dabrowski  تتوافق مع
الزائدة،  الحركةب يعبر عنيا الحركيخصائص الموىوبين وحاجاتيم؛ فالحساسية في المجال 

 يتمو  ؛استمتاع بالمحسوسات اأني عمى تصنف الحسيةو  ،الطاقة وفائض العمل،والحماس في 
والنيم  والحاجة الحقيقة، عن والبحث ستجواب،واال والمنطق، التحميل، بأنيا الفكرية7 تصنيف

 وتصورات واألوىام، اليقظة، أحبلم بأنيا خياليةال الحساسية تصنيف يتمالكتساب المعرفة، و 
 ومشاعر اآلخرين مع الروابطبأنيا قوة  ةالعاطفي الحساسية وتصنف، الخبرة من قوية

العاطفية، وىذا التبلؤم والتوافق بين خصائص الموىوبين ومجاالت  بالوحدة والشعور التعاطف
 الحساسية يؤدي إلى زيادة الحساسية عند ىذه الفئة. 

وكذلك يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الخصائص والسمات  :خصاٙص َمسات املُيُبني
المميزة لمموىوبين والتي تعمل كمحركات لزيادة الحساسية عندىم؛ فالمراقبة الشديدة لمبيئة 
والتفكير العميق والتفحص واالستغراق بشكل أكثر في فيم سموك المحيطين بيم ومعالجة 

، (     ,Aron)زيادة الحساسية لدييم المعمومات بشكل أكثر شمواًل وعمقًا يعمل عمى 
وكذلك زيادة الوعي لدى ىذه الفئة وتعديو من انفعاالتيم وسموكيم النفعاالت وسموك اآلخرين 

 ,Mendaglio) يزيد ويقوي من استجاباتيم وردود أفعاليم تجاه ىذه االنفعاالت والسموكيات 
ص واألماكن التي تؤثر في وكذلك تكوين ارتباطات شرطية عالية لممواقف واألشخا(    

االنفعاالت يؤدي لتكرار ىذا التأثر في المواقف المشابية في إطار من الذاكرة الوجدانية القوية 
التي تعمم التجارب المتشابية، وكذلك ميل الموىوبين لؤلحكام القاسية عمى أنفسيم ونقدىم 

  ىذه الفئة.الشديد لذواتيم، كل ىذه الخصائص تؤدي إلى زيادة الحساسية عند 

 السابع:   فسضالهتاٙج املتعمكٕ بال

من  الدراسة عينة أفراد لدى عقمياً  اليقظة الوالدية في إحصائياً  دالة فروق ونصو:  توجد
 م(./ أالجنس )أب لمتغير وفقاً  آباء وأميات الطبلب الموىوبين

ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين 
 فكانت النتائج كما ىي مبينة بالجدول اآلتي:   الوالدية اليقظة عقمياً المتوسطات عمى مقياس 
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( نتائج اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المتوسطات عمى مقياس 03جدول )
 الوالدية اليقظة عقمياً 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
اختبار 
 ت"

درجة 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
مصدر  العدد الحسابي

 التباين
مقياس 
الوالدية 
اليقظة 
 أب 52 060.03 2.068 63 8.705 7.70 عقميا

 أم 52 007.68 2.675
( بين 7.70( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )03يتضح من جدول )

لصالح األميات؛ لكون  الوالدية اليقظة عقمياً متوسطات درجات اآلباء واألميات عمى مقياس 
 Han et متوسط استجاباتين عمى المقياس أعمى من اآلباء، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

al., (    ) (؛ حيث أشارت إلى وجود تأثير دال إحصائيًا 5706)الضبع وآخرين، ودراسة
لصالح األميات، كما تختمف ىذه النتيجة مع  عقمياً  اليقظة يرجع لجنس الوالدين في الوالدية

من عدم وجود  (    ) ,Moreira, Gouveia,& Canavarroما أشارت إليو دراسة 
، ويرجع الباحث ىذا عقمياً  اليقظة لوالديةتأثير دال إحصائيًا يرجع لجنس الوالدين في ا

االختبلف في النتائج إلى اختبلف طبيعة المجتمعات وثقافتيا والتي تؤثر بشكل واضح في 
أساليب الوالدية المختمفة وعادات األسر وقيميا من ناحية، وتؤثر عمى خصائص أفراده 

داخل األسرة من ناحية  وسماتيم من ناحية أخرى، كما تؤثر عمى تحديد أدوار األب واألم
ثالثة، وىذه العوامل ذات تأثير كبير عمى أساليب التعامل مع األبناء والتي تمثل جزًء من 

 ثقافة المجتمعات، ومن ناحية أخرى يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء المحاور اآلتية:
تقع عمى عاتق اآلباء مسئوليات كثيرة  :َضغُط العىن عمٖ اآلبا٘ الصوهّٕ الكُّد

 عن جزئياً تؤدي لبعض القيود الزمنية والضغوط، وىذه القيود والضغوط قد تكون مسئولة 
في االىتمام بأبنائيم واالستماع إلييم عمى نحو  نشاطاً  أكثر بدور القياماآلباء عن  ابتعاد

 لعملا رة والتي تحتم عمى اآلباءي المتزايد واألعباء االقتصادية الكبيمجتمعالتنافس يعكس ال
ألبنائو في شتى  المثالية حياةال وأكثر وقد تمجئو لمعمل اإلضافي حتى يوفر أطول ساعاتل

صورىا التعميمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وىذا منوط في األصل باآلباء ومن 
ن ساعدتيم األميات   .Hoghughi and Long,     , p) مسئولياتيم الرئيسة حتى وا 

 ضغوط خمقويؤدي الشعور بيذه المسئوليات واإلحساس بالتبعات لدى اآلباء إلى  (   
  اليقظة العقمية لدييم.تؤثر بشكل أو بآخر عمى  إضافية
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تختمف طبيعة عبلقات األبناء مع اآلباء عنيا مع  بعض األضالّب الُالدِٕ الطمبّٕ:
النمو المختمفة لؤلبناء، ويحاول اآلباء واألميات األميات وىذا االختبلف يظير في مراحل 

خبلل ىذه المراحل اختيار أفضل األساليب، إال أنو قد تظير بعض األساليب الوالدية السمبية 
 العدائي في عبلقة األبناء مع اآلباء بشكل أوضح من عبلقتيم مع األميات، ومنيا األسموب

 التحكم ، وأسموب(والتيديد الصراخك)، وأسموب العنف والقسوة (الزائدة السيطرةك) والتحكمي
 ، وأسموب النقد الشديد، واليجر لفترات قد تكون طويمة (بالضغوط المادية االنضباطك) المادي

(Han et al.,     , p. )  ويؤكد الباحث عمى أن ىذه األساليب قد تظير عند اآلباء
واقعية والعقبلنية بشكل أكثر من الطبيعة العاطفية من أكثر من األميات نظرًا لطبيعة الرجل ال

ناحية، ولقوامة الرجل عمى أبنائو وأسرتو وأنو مصدر السمطة واتخاذ القرار من ناحية أخرى، 
ولمضغوط المتزايدة عمى اآلباء من ناحية ثالثة وىذه األساليب قد تؤدي إلى سموكيات سمبية 

 .عقمياً  اليقظة الوالديةمن األبناء وتتعارض مع أساليب وآليات 
 بشكل عاطفي أبنائيا تجاه مشاعرىا عن تستطيع األميات التعبير طبّعٕ األوًات:

كما أنيا تستخدم بعض األساليب التربوية التي تجعميا أكثر قربًا من  اآلباء، من أوضح
لى ىذا أشارت نتائج دراسة الرجيب ) ألبنائيا أكثر قبواًل  األم أن ( إلى5770أبنائيا، وا 

األب، كما أشارت دراسة البمييي  من وثباتًا في وسائل تربيتيا لمطمأنينة معيم وبثاً  وتسامحاً 
 التربوية اإليجابية كالتعاطف األساليب في بعض ( إلى أن األميات تفوقن عمى اآلباء5773)

األبناء  أن (    ) Matza, Kupersmidt& Glennوالتشجيع، كما أوضحت دراسة
 يجعميم كمراىقين راضين وىذا من ناحية أمياتيم أكثر من آبائيم، االستقبللية مىيحصمون ع

 العمرية. المرحمة ىذه في إلييا يسعون رغباتيم التي تمبية عن

 اخلاوظ:   فسض الهتاٙج املتعمكٕ بال

من  الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة الحساسية في إحصائياً  دالة فروق توجد ونصو:  ال
 (.ذكر/ أنثىالجنس ) لمتغير وفقاً  الموىوبينالطبلب 

ولمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين 
 الزائدة، فكانت النتائج كما ىي مبينة بالجدول اآلتي:   المتوسطات عمى مقياس الحساسية
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عمى مقياس ( نتائج اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين المتوسطات 03جدول )
 الحساسية الزائدة

مستوى 
 الداللة

قيمة 
اختبار 
 ت"

درجة 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
مصدر  العدد الحسابي

مقياس  التباين
الحساسية 
 طالب 87 022.58 5.335 63 0.785 7.853 الزائدة

 طالبة 57 025.86 5.650
إحصائية بين متوسطات درجات ( أنو ال توجد فروق ذات داللة 03يتضح من جدول )

الزائدة تبعًا لمتغير الجنس، وتتفق ىذه النتيجة مع  الطبلب الموىوبين عمى مقياس الحساسية
 &Donnell,     ; Yakmaci-Guzel) 5703، اإلقبالي)دراسة 

Akarsu,    )    في إحصائية داللة ذات فروق ؛ حيث أشارت إلى عدم وجود 
الجنس، وكذلك تتفق بشكل جزئي مع  الطبلب الموىوبين باختبلفلدى  الزائدة الحساسية

 في داللة إحصائية فروق ذات ( والتي أشارت إلى عدم وجود5700دراسة مارد وعبدالكاظم )
، النفسحركية(الجنس في المجاالت  لدى الطبلب الموىوبين باختبلف الزائدة الحساسية
اث استجابة أعمى من الذكور في المجال ( بينما أظيرت اإلنيةمالعق، يةمالتخي، الحسية

 داللة ذات فروق (؛ حيث أشارت إلى وجود5702االنفعالي، وتختمف مع دراسة داخل وعمي )
ر، وكذلك تختمف مع دراسة ولصالح الذكو  الجنس باختبلف الزائدة الحساسية في إحصائية

في  إحصائية داللة ذات فروق (؛ حيث أشارت إلى وجود ;     .5700Siu، الطائي)
اإلناث، ويفسر الباحث ىذا االختبلف في تأثير  ولصالح الجنس باختبلف الزائدة الحساسية

الجنس عمى الحساسية الزائدة في ضوء اختبلف عينة الدراسة في ىذه الدراسات عن عينة 
الدراسة الحالية المتمثمة في الطبلب الموىوبين بالمرحمة الثانوية؛ حيث تمثمت عينة دراسة 

 .Siu(؛ في طبلب الجامعة، بينما كانت عينة دراسة 5702؛ داخل وعمي، 5700، الطائي)
من األطفال الموىوبين بيونج كونج، وىذه الفئات تختمف عن فئة الموىوبين  (    )

ويمكن  بالمرحمة الثانوية في خصائصيا وسماتيا المميزة مما يؤدي إلى اختبلف النتائج،
 اآلتي:في ضوء  تفسير ىذه النتيجة

وىذا الواقع  :ِعّش فٌّ الطالب املُيُبُى وو الركُز َاإلناخالُاقع املشرتك الرٓ 
يسير في اتجاه المساواة بين الرجل والمرأة في كثير من المناحي كالدراسة والعمل، وىذا 
يتضح في تداخل األدوار بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا بشكل متسارع وممحوظ؛ فالمرأة 
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دخمت ميدان العمل وتنافس الرجل في معظم ميادين العمل المختمفة وذلك في إطار من اىتمام 
األسرة بتعميم البنات ومستقبمين، ويتضح ىذا االتجاه من المساواة بصورة عالمية ال تقتصر 
عمى مجتمعات معينة؛ ففي كندا رفض كثير من الشباب األدوار الجنسية التقميدية وعبروا عن 

% من عينة 26أن  (    ) Bouchard في المساواة؛ فقد أشارت نتائج دراسة  الرغبة
بكندا رفضوا األدوار  (Quebec City) ك% من طمبة المدارس العميا بمدينة كيبي0.3بمغت 

الجنسية التقميدية لممرأة، وعبروا عن رغبتين في مشاركة الرجل في معظم أدواره، وكل ىذه 
د اختبلفات في النمو العاطفي وال االنفعاالت ترجع لمتغير عوامل قد تؤدي إلى عدم وجو 

 الجنس. 
يسعى غالب اآلباء واألميات إلى توفير أنماط  :األمناط العادلٕ يف التعاون وع األبها٘

عادلة في التعامل مع أبنائيم ىذه األنماط بعيدة عن التفرقة المبنية عمى الجنس وال الشكل 
لوالدية ؛ حيث يتعامل الوالدان في ظل الوالدية اليقظة عقمياً فره اوال القدرات، ولعل ىذا ما تو 

بمبدأ المساواة مع جميع األبناء وىذه المساواة مبنية عمى إدراك الفروق الفردية  اليقظة عقمياً 
بين األبناء ومحاولة التعامل معيا بالشكل البلئق الذي ال يخل بيذا المبدأ بل يعمل عمى 

قبول والوعي االنفعالي والتحكم في الذات الذي يمكن الفرد من مسايرة ترسيخو في إطار من ال
 الصواب ومخالفة الرغبات.
 الطادع:           فسضالهتاٙج املتعمكٕ بال

 الدراسة عينة أفراد لدى الزائدة بالحساسية التنبؤ في عقمياً  اليقظة الوالدية ونصو:  تسيم
 من الطبلب الموىوبين.

الفرض تم حساب تحميل االنحدار المتعدد )باستخدام الطريقة  ولمتأكد من صحة ىذا
"Enterعمى الحساسية الزائدة بيدف تحديد األبعاد  لوالدية اليقظة عقمياً "( لمعرفة مدى تأثير ا

(، 57التي يمكن من خبلليا التنبؤ بالحساسية الزائدة لدى أفراد الدراسة، ويوضح جدول )
 ( نتائج ىذا التحميل.50)
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نتائج تحميل التباين ومعامل االرتباط المتعدد ومعامل التحديد لنموذج االنحدار  (57جدول )  
 لوالدية اليقظة عقمياً المتعدد بين الحساسية الزائدة وأبعاد ا

 المصدر
Source 

مجموع 
 المربعات

SS 
درجات 
 الحرية
DF 

متوسط 
 المربعات

MS 
ف 

 المحسوبة
F 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig. 

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

R 

معامل 
 التحديد
R  

 7.735 7.878 7.770 6.852 030.260 5 328.008 االنحدار
     83.826 62 3285.502 الخطأ
      63 07833.053 المجموع

 لوالدية اليقظة عقمياً معامبلت االنحدار المتعدد وداللتيا اإلحصائية ا (50جدول )

 معامل  االستراتيجيات
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

معامل االنحدار 
الداللة  قيمة "ت" المعياري

 اإلحصائية
 7.777 ***6.058  6.503 83.502 الثابت
 7.777 ***2.786 7.585 7.552 7.685 االستماع
 7.777 ***5.330 7.830 7.526 7.208 القبول

 7.777 ***5.003 7.862 7.865 7.352 الوعي االنفعالي
 7.777 ***5.587 7.852 7.558 7.050 التحكم في الذات

 7.770*** القيمة دالة عند مستوى 
( أن نموذج االنحدار المتعدد بين الحساسية الزائدة )ص( وأبعاد 50يتضح من جدول )

(، 8(، الوعي االنفعالي )س5(، القبول )س0الوالدية اليقظة عقميًا وىي: االستماع )س
 ( يمكن صياغتو في المعادلة التالية: 5في الذات )س التحكم

 .س 0.0.0 – 1س 0.933+  2س .0.01 – 3س 0.0.0+  33..11ص = 
 ويشير ىذا النموذج إلى:

 83.502المقدار الثابت =  -
    7.208=  5ب    7.685= 0معامبلت االنحدار:    ب -

 .  7 050= 5ب    7.352= 8ب                         
 حّٕ منُذج االحنداز املكدز:صال

يمكن الحكم عمى صبلحية نموذج االنحدار المقدر من خبلل التعميق عمى نتائج االنحدار 
 ( كما يمي:50( وجدول )57الموضحة في جدول ) الوالدية اليقظة عقمياً المتعدد ألبعاد 
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 الكدزٔ التفطريِٕ لمهىُذج:  -1

وأن معامل  7.878يساوي  (R)( إلى أن معامل االرتباط المتعدد 57يشير جدول )
% من  3.5، وىذا معناه أن أبعاد الوالدية اليقظة عقميًا تفسر 7.735يساوي  ( R)التحديد 

% من التباين  37.3التغيرات التي حدثت في المتغير التابع )الحساسية الزائدة(، والباقي 
يرجع إلى عوامل أخرى، وبذلك تعد القدرة التفسيرية لمنموذج غير مناسبة حيث إنيا أقل من 

 الحساسية الزائدة ألفراد الدراسة.% من تباين 27تفسير 
 الداللٕ اإلحصإّٙ اللمّٕ لمهىُذج:  -2

 (.Sig)( الذي يتضمن تحميل التباين أن قيمة الداللة اإلحصائية 57يشير جدول )
%، وبالتالي فإن نموذج االنحدار دال 0، وىي أقل من مستوى المعنوية 7.770تساوي 

نموذج االنحدار المقدر في التنبؤ بالحساسية  إحصائيًا "معنوي"، ومن ثم يمكن استخدام
 الزائدة ألفراد الدراسة.

 الداللٕ اإلحصإّٙ اجلصّٕٙ لمهىُذج:  -3

( الذي يتضمن معامبلت االنحدار المتعدد وداللتيا اإلحصائية أن 50يتضح من جدول )
 ىذه المعامبلت جاءت متباينة ، ويمكن توضيح ىذه النتائج فيما يمي: 

( وىذه القيمة ليا داللة عند مستوى  83.502الثابت في المعادلة تساوي ) قيمة 
 وبذلك يكون وجود ىذا الثابت في معادلة التنبؤ أمر ضروري وجوىري. 7.70

يبلحظ أن جميع معامبلت االنحدار دالة إحصائيًا، وىذه النتيجة تشير إلى أن االستماع، 
يصمح استخداميم كمنبئات بالحساسية الزائدة،  القبول، الوعي االنفعالي، التحكم في الذات

والتي أشارت نتائجيا  (    ) Waters وىذه النتيجة تتفق بشكل غير مباشر مع دراسة 
بناء، األ لدى العقمية اليقظةو  جياداإل مستويات من بكل عقمياً  اليقظة إمكانية تنبؤ الوالدية إلى

لدى األبناء؛ فترتبط الحساسية الزائدة إيجابيًا وىذه المتغيرات ليا ارتباط بالحساسية الزائدة 
 بناء.األ لدى العقمية اليقظةجياد والتوتر لدى األبناء، كما ترتبط سمبيًا باإل مستوياتب

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما توفره الوالدية اليقظة عقميًا من ضبط لمنفس 
د األفعال االنفعالية لؤلبناء ويقرؤون وتحكم في االنفعاالت يجعل الوالدين أكثر توقعًا لردو 

ببصيرة ما سيصدر عنيم مسبقًا، وذلك يرجع إلى أن ضبط النفس يوفر رؤية واضحة لمفرد 
بداية بما سيكون عميو أثناء الموقف التفاعمي مع اآلخرين وبالتالي توقع ما سيصدر عنيم 
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وك اآلخرين من ناحية كردود أفعال في حيز من إدارة السموك الذاتي من ناحية وتوقع سم
في تعريفو لضبط النفس عمى أنو  Bailey (    , p.   )أخرى، وىذا ما أشار إليو 

إدراك لؤلفكار الذاتية ووعي بالمشاعر الخاصة يجعل الفرد مديرًا لسموكو ومتوقعًا لسموك 
ثرة في اآلخرين في إطار من االىتمام بالسموك الذاتي بداية ومحاولة السيطرة عميو كوسيمة مؤ 

المواقف التفاعمية بداًل من محاوالت تغيير الظروف المحيطة، وىذا يؤىل الفرد لتوقع ما 
 سيصدر عن اآلخرين من سموك.

 تُصّات الدزاضٕ: 
تمبية الحاجات النفسية واالجتماعية لمموىوبين من خبلل وضع برامج تعميمية  .1

ىذه الحاجات،  إشباع وتربوية باإلضافة إلى البرامج اإلرشادية التي تساعد عمى
 .وبالتالي وقايتيم من المشكبلت التي قد يتعرضون ليا

لدييم أثناء التفاعل مع  عقمياً  اليقظة الوالديةوضع برامج إرشادية لموالدين لتنمية  .5
لمضي نحو واوالتكيف  ،نموىم السويفي  األبناء الموىوبين لما ليا من أثر فعال

 .نجازالنجاح واإل 
فئات  مياتأو  باءآ لدى عقمياً  اليقظة الوالدية التي تتناول الدراسات من المزيد إجراء .8

 لدى عقمياً  اليقظة الوالديةب ومقارنتيا الخاصة التربوية االحتياجات يذو أخرى من 
 .العاديينأقرانيم  وأميات آباء

رشادية لمطبلب الموىوبين لتنمية الثقة في ذواتيم  .5 وتطوير تقديم دورات تأىيمية وا 
الذاتي والقبول الذاتي والفعالية الذاتية ومن ثم االستفادة من الجوانب الوعي 

 اإليجابية لخصائصيم وسماتيم.
 
 
 
 
 



 ......................................الوالدين وأبنائهم من لدي عينةالزائدة  وعالقتها بالحساسية الوالدية اليقظة عقليا  

- 550 - 

 وسادع الدزاضٕ

 أَاًل: املسادع العسبّٕ

(. مشـكبلت الطمبـة الموىـوبين والمتفـوقين فـي مدينـة الباحـة 5705أبو ىواش، راضي محمـد )
                         .                                                                                                                                  55 -53(، 0)0المتخصصة، المجمة الدولية التربوية من وجية نظرىم. 

يـث، الم بمحافظـة المتفـوقين الطمبـة لـدى الزائـدة (.  الحساسـية5703اإلقبـالي، الفـي أحمـد )
 تــــم االســــترجاع مــــن 000 -065(، 8)0المجمــــة الدوليــــة التربويــــة المتخصصــــة، 

http://iijoe.org/v /IIJOE_  _  _  _    .pdf 

ــل اإلحصــائي باســتخدام برنــامج (.5770)أســامة ربيــع  ،أمــين ــة . القــاىرة: spss التحمي مكتب
 األنجمو المصرية.

 وعبلقتيـا األبنـاء يـدركيا كمـا الوالديـة المعاممـة أسـاليب. (5773) الـرحمن عبـد البمييـي،
 بمدينـة بريـدة )رسـالة النفسـي. دراسـة ميدانيـة عمـى طـبلب المرحمـة الثانويـة بـالتوافق

 العربيـة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كميـة الدراسـات العميـا، المممكـة
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية( تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

https://books.islamway.net/        /master .pdf 

دليـل الوالـدين  .(5705ديفرايـز ) .أمنيد، آرلـين ر .غور، إدورد ر .ويب، جانيب ل .جيمس ت
 الرياض: مكتبة العبيكان. ،ترجمة شفيق عموانة ،في تربية األطفال الموىوبين

(. االفكـار الوسواسـية وعبلقتيـا بالحساسـية المفرطـة لـدى 5702داخل، ميدي وعمي، صفاء )
ـــة الجامعـــة.  ـــة آداب المستنصـــرية، طمب ـــم االســـترجاع مـــن 538 -500، 63مجم ، ت

https://search.mandumah.com/Record/                

 مجمـة .الوالديـة التنشـئة بأسـاليب وعبلقتيـا الـذات توكيـد (. ميـارات5770) يوسـف الرجيـب،
 .03 -50(، 85)07 الطفولة، دراسات

 .عالم الكتب لمنشر :، القاىرة 2، طعمم النفس النمو (.0332)حامد عبد السبلم  ،زىران

http://iijoe.org/v7/IIJOE_14_03_07_2018.pdf
http://iijoe.org/v7/IIJOE_14_03_07_2018.pdf
https://books.islamway.net/1/82/844/master2.pdf
https://books.islamway.net/1/82/844/master2.pdf
https://search.mandumah.com/Record/637159
https://search.mandumah.com/Record/637159
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 وعبلقتيـا عقميـاً  اليقظـة (. الوالديـة5706وسـميمان، عمـرو ) أحمـد طمـب، الضـبع؛ فتحـي،
 مجمة عقميًا. والمعاقين الذاتويين األطفال وأميات آباء من عينة لدي المواجية بكفاءة
 .568 -068(، 57)5 شمس، عين جامعة– التربية كمية

 التبلميـذ يـدركيا كمـا الموىبـة لنمـو الداعمـة األسـرية (. البيئـة5705الطالـب، محمـد )
 مـدارس تبلميـذ عمـى ميدانيـة الديمغرافية "دراسة المتغيرات ببعض الموىوبون وعبلقتيا

 .28 -50(، 2)8، التفوق لتطوير العربية المجمة الخرطوم. بوالية الموىوبين

 الحساسـية المفرطـة لـدى طمبـة الجامعـة.أكتـوبر(.  00 -07، 5700) الطائي، مـريم ميـذول
المؤتمر العممي العربي الثامن لرعاية الموىوبين والمتفوقين الموىبة واإلبـداع منعطفـات 

تــم االســترجاع مــن  .ىامــة فــي حيــاة الشــعوب. المجمــس العربــي لمموىــوبين والمتفــوقين
file:///C:/Users/ENG-AHMED/Downloads/    -   -   -

   x.pdf 

 الشخصـية أبعاد وبعض الفائقة االستثاراتمايو (. 52 -03، 5702حمود ) العازمي، مشعل
، الكويـت بدولـة الثانويـة بالمرحمـة العـاديين الموىـوبين وأقـرانيم الطـبلب مـن كـل لـدي

 وطنيـة اسـتراتيجيةنحـو " شـعار تحـت- والمتفـوقين لمموىـوبين الثـاني الـدولي المـؤتمر
المتحـــــدة، تـــــم االســـــترجاع مـــــن  العربيـــــة ، اإلمـــــارات"المبتكـــــرين لرعايـــــة

http://iijoe.org/v /IIJOE_  _  _  _    .pdf 

الجامعـة.  طمبـة لـدى األكاديمي بالتمكؤ وعبلقتيا االنفعالية الحساسية (.5703عبداهلل، مالك )
 .035 -086، 87، واسط التربية جامعة كمية مجمة

 مجمـة الموىـوب، الطفـل رعايـة فـي بـدورىا األسـرة وعـي (. مسـتوى5707) سـميرة العبـدلي،
 .502 -037، 03القرى،  أم النوعية بجامعة التربية بحوث

وتطبيقاتــو القيــاس والتقــويم النفســي التربــوي أساســياتو  (0223) عــبلم، صــبلح الــدين محمــود
 القاىرة: دار الفكر العربي.3 وتوجيياتو المعاصرة

سـماعيل، نـور) والمتفـوقين  الموىـوبين (. سـمات وخصـائص الطمبـة5705عياصـرة، سـامر وا 
 002 -30، 5، التفوق لتطوير العربية المجمةعنيم.  مقاييس الكشف لتطوير كأساس

file:///C:/Users/ENG-AHMED/Downloads/6710-002-000-016x.pdf
file:///C:/Users/ENG-AHMED/Downloads/6710-002-000-016x.pdf
http://iijoe.org/v7/IIJOE_14_03_07_2018.pdf
http://iijoe.org/v7/IIJOE_14_03_07_2018.pdf
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 المتميـزين الطمبـة لـدى الفائقـة االستثارات (. أنماط5700الكاظم، مازن ) وعبد  مارد، عدنان
 . 83-0،  55الباحث،  مجمةمقارنة(.  دراسة (الثانوية المدارس والعاديين في
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دراسـة مطبقـة   الموىـوبين لؤلطفـال الوالدية المعاممة أساليب (.5778موسى نجيب )  موسى،
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http://www.gulfkids.com/pdf/Dad_muhobeen.pdf 
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