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  )متالزمة داون(دراسة مستوى الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنيا 

 - دراسة ميدانية استكشافية بورقلة –
  

     .سميرة بوزقاق. أ

  .نادية بوشاللق. د.أ

  )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة
   :ملخص

درجات الذكاء العاطفي بحسب كل من واالختالفات الحاصلة في  درجات الذكاء العاطفيإلى معرفة الدراسة الحالية تهدف 
بكـل  ) متالزمـة داون  (ين ذهنيا أما من أمهات األطفال المعاق 81واشتملت عينة الدراسة على. متغيري المستوى التعليمي والسن

ولقـد  . ، المركز التربوي الطبي ببني ثور ملحق المركز التربوي الطبي بالسـعيد ورقلـة  المركز التربوي الطبي بالمخادمة: من
فقرة، وقد تم التحقق من ) 60(، والذي يشتمل على خمس مهارات بواقع أون -باراعتمدت الباحثة على اختبار الذكاء العاطفي لـ 

أظهرت نتائج الدراسة أن أمهات األطفال . لما وضعت لقياسه صدق األداة وثباتها، وأشار معامل الصدق والثبات إلى مناسبة األداة
يتمتعن بذكاء عاطفي منخفض ولكن نسبة األمهات الالتي لديهن ذكاء عاطفي منخفض تقترب ) ذوو متالزمة داون(المعاقين ذهنياً 

ة احصائية في مستوى الـذكاء  من نسبة األمهات الالتي لديهن ذكاء عاطفي مرتفع، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دالل
 .العاطفي بإختالف كل من السن والمستوى التعليمي

  .الذكاء العاطفي، أمهات األطفال المعاقين ذهنيا: الكلمات المفتاحية
Résumé: 

La présente étude vise à connaître le degré de l'intelligence émotionnelle et les variations qui se 
produisent dans les degrés de l'intelligence émotionnelle , selon chacune des variables de niveau 
d'éducation et l'âge . L'échantillon de l'étude comprend  81 des mères d'enfants ayant une déficience 
intellectuelle (syndrome de Down ) chacun : Centre éducatif et médicale de Mekhadma, Centre 
éducatif et médicale de Beni thor et l'anexe du Centre éducatif et médical de Said Ouargla . Le 
chercheur s'est appuyé sur le  test d'intelligence émotionnelle – Bar-On , qui comprend cinq 
compétences par 60 items. La véracité de l'outil et sa persistance ,ont été verifiées ainsi que le 
coefficient pointu de validité et la fiabilité de l'outil approprié pour mettre la mesure . Les résultats ont 
montré que les mères d'enfants ayant une déficience intellectuelle (personnes atteintes du syndrome de 
Down ) bénéficient d'intelligence émotionnelle faible , mais la proportion de mères avec l'intelligence 
émotionnelle faible approchant la proportion de mères avec l'intelligence émotionnelle élevée. les 
résultats ont montré une absence de différences statistiquement significatives dans le niveau de 
l'intelligence émotionnelle en fonction de chaque variables de l'âge et le niveau d'éducation . 

Mots-clés: l'intelligence émotionnelle , les mères d'enfants ayant une déficience intellectuelle 

Abstract:  
The present study aims to determine the degree of emotional intelligence and the changes that 

occur in the degree of emotional intelligence , as each variable level of education and age. The study 
sample consists of 81 mothers of children with intellectual disabilities (Down syndrome ) each : 
Educational and Medical Center Mekhadma , educational and medical center Beni thor and anexe 
Education Centre and Medical Said Ouargla . The researcher relied on emotional intelligence test - Bar 
-On, which includes five skills by 60 items. The accuracy of the tool and its persistence, have been 
verified and the sharp coefficient of validity and reliability of the appropriate tool to measure. The 
results showed that mothers of children with intellectual disabilities ( people with Down syndrome) 
have low emotional intelligence, but the proportion of mothers with low emotional intelligence 
approaching the proportion of mothers with emotional intelligence high. the results showed no 
statistically significant differences in the level of emotional intelligence according to each variables of 
age and education level  .  

Keywords: emotional intelligence, mothers of children with intellectual disabilities 




	س�
	س�
	س�
	س/�/�/�/�����14א���د�א���د�א���د�א���د������2014 ��
��و�א�����
 ����א����م�א���

 

116 

 :مقدمة
ن أجله ليستخدمه فيما خلق م، المخلوقات عن سائر ل العق ةعالى خلق اإلنسان وأنعم عليه بنعمإن اهللا سبحانه وت
لتحقيق ذاته ونمو شخصيته ل خيره وصالحه في حياته ويرشده إلى الطريق األفض ها فيى مفيتدبر في ذاته ويهديه إل

ـ ما يدور حولنا تفكرًا وتل كعقلنا في ل اهللا سبحانه وتعالى إلى أن نفكر وأن نستعم، اـد دعانـولق ـ دبرًا وتـ  أمالًـ
لقد برز اهتمام الفالسفة منذ زمن بعيد، في دراسـة العالقـة بـين التفكيـر     ف, ليس تفكيرًا سطحياً عاجالًو ،وتبصرًا
كما أشار سابقا أرسطو إلى أهمية " موجه حقيقي لالستبصار والحكمة"وقد أكد قدماء اإلغريق أن االنفعال هو  ،واالنفعال

أن تغضب من الشخص المناسب، بالقدر المناسـب وفـي الوقـت     تلك المهارة النادرة في إنها: "المهارة العاطفية بقوله
فالتحكم باالنفعاالت هو ذروة الحكمة، ألنه يساعد على فهم الموقف أو المشـكلة، وتقـديم   " المناسب، وللهدف المناسب
صل بـين  في التحليل النفسي على التفاعل الحا) Freud(كما انصبت فيما بعد دراسة فرويد  .حلول مبتكر وأكثر مالئمة

االنفعال والسلوك، وآليات الدفاع التي يستخدمها اإلنسان بطريقة واعية أو ال واعية، وقد قـدم شـرحا مفصـال لتلـك     
رنـدا سـهيل رزق اهللا،   ( ).1989الكـف والعـروض والقلـق،   (االنفعاالت من خالل دراسته العديدة وخاصة كتابه 

 )31:،ص2006

 :شكلة الدراسةم

 أيديهم في نهاية القرن ىـر علـدأ يظهـمن الباحثين الذي ب الكثيرعلى اهتمام  حظيإن مفهوم الذكاء العاطفي 
 Saloveyاير الوفي وموس 1983سنة  Howard Gardaner –اردنر ـاورد جم هالي وهرن الحـالق لعشرين وبدايةا

& Mayer ان وجولم 1990نة سGolman  ــرةن لهم جهوداً االذين   1995سنة الجانب العاطفي ل في مجا كبيـ
ــلإلنسان نظ ــاولو نظرنا إلى ، لزيادة الوجدان في حياة اإلنسان رًاـ ــدنا باتهم كت ــبأنهم اجمعلوج ــوا علـ ى أن ـ

ـ وال تمكننا هذه االختبارات م، ملة متكاملة عن سلوك الفرد كاال تعطي صورة  كاءالتقليدية للذ اراتـاالختب التنبؤ  نـ
دعت إلى أهمية الربط بين  ولقد ظهر الكثير من االستفسارات التي ،حياة بصفة عامةوفي ال لبنجاح الفرد في المستقب

دراسته أال  تمـم تـجديد لل النفس إلى البحث عن عنصر أو مجا اءدفع علمما الجانب المعرفي والجانب العاطفي هذا 
  )93،ص  2005: فراج  (  .وهو الذكاء العاطفي 

 كلفمشاعرنا تؤثر في ، العواطفـأثرة بـمنسي أن التحديات التي يعيشها اإلنسان والطبيعة اإلنسانية مت كديؤو
ـ وذلك عن، ثير التفكيرمن تأ كثروصغيرة في حياتنا أ ة كبير ـ دما يتعلـ أيضاً أن  كـد ويؤ، األمر بمصيرنا وأفعالنا قـ

يتغلب  العاطفي في هذه الحالةل فالعق، نذروة التوازالمشاعر  المشاعر ضرورية والتفكير مهم للمشاعر إذا تجاوزت
 2002،346:منسي(.عتبار أن هناك عقلين أحدهما عاطفي واآلخر منطقيباالمنطقي  ـلسح العقـف ويكتـعلى الموق

-348.(  
أنهما  كيفو، معرفي يـر عقلـاطفي واآلخـلعقلين أحدهما ع كنامفهوم إمتال  Golman 1995جولمان  كدوأ

ـ دقيق النفـحيث يوضح الميكانيزم ال ،يشكالن معا مصيرنا ـ الت العاطفـ يتخذ من  كيـف و ل، وطغيانها على العق ةـ
يرتبط ل العمل ويضيف جولمان أن التميز في مجا، وخارجه ـلإطار العمل خاللها نجاحنا في إقامة عالقات جيدة داخ

وفي مقابل ذلك، اهتمت دراسة بعض الباحثين العرب .   خبرة ارتباطه بالذكاء المعرفي وال نـم كثربالذكاء العاطفي أ
كمـا  " 1995لدانيل جولمان "بترجمة كتاب الذكاء العاطفي  متوتناولت الجوانب النظرية لمفهوم الذكاء العاطفي، واهت

في تزويد فهـم  وال شك أن هذه الكتب والمقاييس والمقاالت النظرية أفادت  .اهتم البعض بإعداد مقاييس للذكاء العاطفي
كما أنه في باكورة حياته؛ كمـا فتحـت هـذه     الباحثين عن الذكاء العاطفي، ألنه مفهوم حديث في التراث السيكولوجي،
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اإلصدارات المجال لدراسة الذكاء العاطفي في البيئة العربية، من حيث عالقته ببعض المتغيرات المعرفية والمزاجيـة؛  
  ).17، ص2004: عبد المنعم أحمد الدردير( .ارات يمكن أن نتعلمهاوكذلك دراسة مكوناته من حيث هي مه

فالذكاء العاطفي، حسب تعريف المؤسسة األمريكية هو القدرة على التعرف السريع علـى االسـتجابات وردود   
تضمن تجاه المواقف والناس، واستخدام المعرفة بطرق فعالة، فالذكاء العاطفي بحسب هذا التعريف ي األفعال بشكل سريع

مهارة دراسة الشعور الجمعي ألعضاء الجماعة، وضبط النفس والدافعية الداخلية واالحترام العالي للذات، كما تضـمن  
تطويره التعريف اإلشارة إلى أن الذكاء العاطفي يمكن أن يزداد في سن الرشد، ولكنه مثل القدرات األخرى يجب تنميته 

  )80، ص2003: الهادي حسينمحمد عبد ( .حتى يمكن النجاح من خالله
من خالل هذا المعنى يتضح لنا، أن للذكاء العاطفي مجموعة مهارات يمكن تنميتها لدى األفراد، هـذه األخيـرة   
تمكنه من التكيف الذاتي مع انفعاالته وفهمها والتعبير عنها، أو على تكيفه مع اآلخرين وإقامته عالقات إيجابيـة فعالـة   

اآلخرين والتعامل معها، والضعف في مهارات الذكاء العاطفي يؤثر في حياة األفراد، السيما أسر وبناءة، وفهم انفعاالت 
فهذه األسر غالبا ما تواجه جملة من المشكالت الخاصة أثنـاء محاولتهـا التكيـف    . األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

العالقة بين األطفال المعـوقين وأسـرهم    والتعايش مع وجود األطفال ن ذوي االحتياجات الخاصة؛ وهذا ما يوضح أن
عالقة تبادلية، بمعنى أن األسرة تتأثر بحالة اإلعاقة لدى طفلها، كما أن الطفل يتأثر بدوره باستجابة أسرته إلعاقته، تلك 

المعاق  االستجابات التي يؤكد بعض الباحثين في ميدان التربية الخاصة على أنها قد تكون أكثر أهمية بالنسبة لنمو الطفل
من اإلعاقة ذاتها، وفي الوقت ذاته فإن هذه األسر عرضة للضغوط والتوترات وعدد من األزمات، ال تقـع عنـد والدة   
الطفل فحسب، وإنما تتجدد وتحدث في أوقات عدة؛ لهذا ينبغي على األسرة أن تطور استراتيجيات التعـايش المناسـبة   

وبهذا نجد أن الخبرات الحياتية المؤلمـة   .نما على المدى الطويل أيضاوالفعالة معها ال على المدى القصير فحسب، وإ
التي تتعرض لها األم جراء وجود طفل معاق لديها، يؤدي إلى صعوبات تكيفية مع الذات والمجتمع، ومع هـذا الطفـل   

سرية تسبب لألسرة ، وأن اإلعاقة بشتى أنواعها مأساة أ-لحدودية قدرته على النمو والتطبيع االجتماعي-المعاق خاصة
الخجل، بالتالي تلجأ األسرة وخاصة األم إلى االنكماش وتجنب االختالط بالمجتمع لصعوبة التفرغ لرعاية طفلها المعاق، 
وتدافع األم بحكم أمومتها على طفلها العاق، فيدفعها خوفها عليه باالنزواء به بعيدا عن عيون المجتمع، فيعجز الوالدان 

شكالت طفلهم ذي االحتياجات الخاصة بطريقة واقعية، لعدم معرفتهما الكافية ووعيهما باحتياجاتـه  غالبا عن مواجهة م
وقلة الكفاءات والمهارات الالزمة للتعامل  معه، األمر الذي يستلزم ضرورة تضـمين رعايـة الوالـدين وارشـادهما     

ياجات الخاصة، لمسـاعدتهما علـى تنميـة    ومشاركتهما الفعالة كأهداف أساسية في برامج اإلرشاد انفسي لذوي االحت
ألسرة مـا ينجـر عليهـا     معاقوجود طفل "كما أن  .استعداداتهما النفسية، وتعديل اتجاهاتهما نحو الطفل ونحو إعاقته

إضافية وعالقات أسرية أكثر تعقيدا، وقد يكون له األثر الكبير في التنظيم النفسي االجتماعي ألفرادها بغـض   تمشكال
  ) 34، ص2009خولة يحي،( ."درجة تقبل األسرة لهذا الطفلالنظر عن 

إثارة االنفعاالت لدى الوالدين، واإلحباط بسبب : فقد لوحظ أن إعاقة الطفل تؤثر في بنية األسرة بأربع طرق هي
وفي هذا الصدد قد أشار حمود أحمـد الرشـيدي    .الشعور بالفشل، وتغير نظام األسرة، وإيجاد أرض خصبة للصراع

العزلة االجتماعية للوالدين، استنزاف : إلى وجود عدد من المشكالت التي تواجه أسر األطفال المعاقين، وهي) 2008(
من األمهات يقضين وقتا مضاعفا مع أبناءهن المعاقين، كما تصاب ) 80(%من وقت األم في الرعاية، ) 6(%ما يقارب 

ت النفسية في المرتبة األولى ضمن المشكالت التي تتعرض لهـا  األم بحالة من اليأس والملل واالحباط، وتأتي المشكال
بالتالي فإن كل هذه الموبقات قد تفقد الكثير من األساسيات الواجب اتباعها وتطبيقهـا لرعايـة    .أمهات األطفال المعاقين

، 2005: كامـل وحيـد مصـطفي   ( الضني أو المعلن(وتنشئة هذا الطفل المعاق، األمر الذي قد يؤدي إلى عدم التقبل 
  )231ص
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أن آبـاء وأمهـات   ) spreat et Jambol) (1997" (سبريت وجـامبول "فقد أوضحت نتائج دراسات كل من 
األطفال المعاقين يلجؤون إلى استخدام التجنب في مواقف المواجهة، كما أن لديهم شعورا مرتفعا بعدم الـرض وسـوء   

نفس المرجـع،  (  .ات األسرية، واقل منها لفرص النمو الشخصي التوافق، ويتسم مت فهم األسري بأنه أقل دعما للعالق
  )323ص

أسرة لألطفـال ذوي اإلعاقـة   ) 42(، في دراسته التي أجريت على )farber) (1959" (فاربر"وكما قد أشار 
يكون  سنة إلى أن العالقات الزوجية تتأثر سلبا بوجود الطفل المعاق خاصة عند ما) 51(العقلية ممن تقل أعمارهن عن 

  )36، ص2008خولة يحي، ( .دخل األسرة محدودا
معاقين يحتاجون إلى وقت ورعاية وحضانة وتدريب وتكاليف لوكما تشير العديد من الدراسات إلى أن األطفال ا

، إلى أن والدي األطفال المعـاقين يواجهـون   )Holoryd) (1974" (هولوريد"أكثر من غيرهم، وفي هذا الصدد يشير 
، 2008: خولـة يحـي  ( .صعوبات مادية كبيرة نتيجة الحاجة إلى أدوات خاصة وعناية طيبة، وكذلك برامج خاصـة 

  )35ص
في مرجعها على أن الطفل المعاق هو مصدر تحديد لوحدة األسرة، يؤثر علـى  ) 2008(كما وتشير خولة يحي 

إلى أن األسر التي لديها ) Dunlopet et Hollinsowrth) (1977" (دالنب وهو لتسوارث"خلها بحيث يشير العالقات دا
طفل معاق تميل عادة إلى عزل نفسها عن المجتمع، فيعاني الوالدين بذلك من العزل االجتماعي، والحراك االجتمـاعي،  

ؤثر على الحالة النفسية كذلك لألسرة في محاولـة منهـا   هذه الحالة االجتماعية من االثبات نتيجة وجود الطفل المعاق ت
  .للتكيف والتعايش بعد التعرض لصدمة قوية غالبا ما يتولد عنها الشعور بالذنب واالكتئاب ولوم الذات وأحيانا النكران

يحة شرفومما الشك فيه أن اآلالم النفسية هي مرحلة حرجة وصعبة من ردود الفعل الوالدية، لوالدة طفل معاق، 
، بلـغ  1998صاء سكان الجزائر للعـام  حتمثل شريحة هامة من المجتمع إذ وفي إ) ذوي االحتياجات الخاصة(المعاقين
نسمة، كانت نسبة األطفال المعاقين عقليا قد بلغـت   29100867نسمة من مجموع السكان البالغ  1605160تعدادهم 

يعرض من خاللها واقع الصحة النفسـية  ) 2009(ه العيد طفل معاق عقليا، وفي دراسة أجراها الدكتور فقي 416946
هي نسبة انتشار اإلعاقة في الجزائر، ويظهـر أن مـا نسـبته    ) 2.1(%لألطفال المعاقين ذهنيا في الجزائر يقول أن 

 ولهذا فإن الدراسة الحالية .هي نسبة انتشار اإلعاقة العقلية، بحيث تتكفل بهم مؤسسات متخصصة باإلعاقة) 24.85(%
 درجـات الـذكاء العـاطفي   مـن خـالل معرفـة    اطفي ـذكاء العـة الـالكشف عن أهميحثة البامن خاللها  تحاولس

الدراسة ل وتحاو .درجات الذكاء العاطفي بحسب كل من متغيري المستوى التعليمي والسـن واالختالفات الحاصلة في 
  :ليةالتا تالالحالية اإلجابة على التساؤ

  ؟)ذو ومتالزمة داون(لعاطفي لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنيا ما هي درجات الذكاء ا. 1
تعـزي إلـى   ) متالزمة داون ذوو(هل توجد فروق في درجات الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنيا . 2

  لمستوى التعليمي؟ا متغير
تعزى إلى متغير ) متالزمة داون ذوو(ذهنياهل توجد فروق في درجات الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال المعاقين . 3

  ؟ .السن
  :صاغت الباحثة الفروض التالية كإجابة مؤقتة لتساؤالت الدراسة ثم
  .)ذو ومتالزمة داون(توجد درجة منخفضة من الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنيا . 1
التعليمية المنخفضة ومتوسط درجات األمهـات للفئـة   توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات األمهات للفئة . 2

  .ار الذكاء العاطفي لصالح األمهات للفئة التعليمية المرتفعةبالتعليمية المرتفعة على اخت
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ومتوسط درجـات األمهـات   ] 48-37[توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األمهات للفئة العمرية . 3
 ].48-37[للفئة العمرية األمهات  لصالح] 60-49[ للفئة العمرية

  : أهمية الدراسة

يكتسي الذكاء االنفعالي أهمية بالغة في كافة مجاالت الحياة فمن المجال الشخصي إلى األسري، التعليمي، المهني 
 .االجتماعي فمشاعرنا تؤثر في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا أكثر مما يؤثر تفكيرنا

الوثيقة بين االنفعاالت ووظائف الجسم تظهر ما يسمى قة بينت بعض الدراسات أن العال : الصحة الجسميةمجال في  -
م مستوى مرتفع من بعض الصـعوبات العاطفيـة كـالقلق    ديهل ناالضطرابات النفسجمسية فقد وجد أن األشخاص الذي

كما  ,والمفاصل والربو مراض القلب والجهاز الهضميأأكثر عرضة للمشكالت الصحية ك ،والحزن والتشاؤم وعدم الثقة
الهرمونـات التـي تفـرز تحـت ضـغط التـوتر       وقويا في الجهاز المناعي  اأن للعواطف تأثير" فيلتن وزوجته"أثبت 
وضح سر لنا االرتباط االحصائي الكبير الذي يوهذا ما يف ،"الخ,,,األدرينالين والنورادرنالين، الكورتيزل، األندورفين"مثل

  .ت المشوشة المزمنة سيقع فريسة األمراض بسهولة كبيرةأن كل من يعيش االنفعاال
مجال النفسي، أن العديد مـن األمـراض النفسـية تتعلـق     اللقد بات واضحا اليوم في  :الصحة النفسيةمجال في   -

باضطراب العواطف والوجدان مثل أمراض االكتئاب والهوس، والقلق، والخوف، كمـا وجـد أن األشـخاص اللـذين     
عن أنفسهم والقدرة على السـيطرة علـى    ىرضلبمستوى ذكاء انفعالي مرتفع هم أكثر من غيرهم إحساسا، بايتمتعون 

ال يستطيعون التحكم في حياتهم العاطفيـة  منخفض األشخاص اللذين يتمتعون بمستوى ذكاء بنيتهم العقلية والنفسية بينما 
وتمنعهم من التمتع بفكر واضح، إذ من يملكون قـدرات  ويدخلون في معارك نفسية داخلية تدمر قدرتهم على التركيز، 

سهم على االستمرار في مواجهة االحباطات، والتحكم فـي النـزوات   نفكثر قدرة على حث أاأعلى في الذكاء العاطفي 
ية وتأجيل اإلشاعات، وإرضائها ومنع األسى واأللم من شل قدرتهم على التفكير وبالتالي الحفاظ على تنظيم حالتهم النفس

 .وتحقيق التوافق النفسي
إن األسرة هي مدرسة األولى للتعلم العاطفي، فنحن في هذا المحيط كيف نشعر بأنفسـنا   : األسرةمجال أهميته في  -

وكيف يستجيب اآلخرين لمشاعرنا، كيف نقرأ المشاعر ونعبر عن اآلمال والمخاوف وبهذا الصدد أكد فريـق البحـث   
الخبرة العاطفية مقرنة باآلباء اللذين يفتقرون إلى هذه الخبرة وجدوا أن أطفال المجموعـة  بجامعة واشنطن أن اآلباء ذو 

األولى يشبون شخصيات أفضل مسبعين بالعاطفة والحب وأقل من غيرهم في معالجة عواطفهم الخاصة، وأكثر فاعليـة  
تهم، بل هناك مميزات اجتماعيـة  في التخفيف عن أنفسهم عندما يتوترون، ويقلقون في معظم األحوال من حجم منغصا

أيضا تتمثل في أن هؤالء األطفال أكثر شعبية من غيرهم، كما يعتبرهم اآلباء والمدرسون األقل في المشاكل السـلوكية  
 )269:، ص2000دانيال جولمان، (مثل الوقاحة والعدوانية 

قرانه وبيئته بحيث ينمو سويا ومنسجما مـع  كما يلعب الذكاء الوجداني دورا هاما في توفق الطفل مع والديه وإخوته وأ
الحياة، كما أنه يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة التحصيل الدراسي، وكذلك يساعد على تجاوز أزمـة المراهقـة وسـائر    
األزمات في استقرار الحياة الزوجية فالتعبير الجيد عن المشاعر وتفهم مشاعر الطرف اآلخر ورعايتها بشكل ناضـج،  

 )6:، ص2005مصطفى أبو سعد، ( .توافقا زواجيا رائعاكل ذلك يضمن 

 :المفاهيم االجرائية للدراسة

قدرة الفرد علـى فهـم   "الذكاء العاطفي بأنه " بارون"بينما عرف  Emotional Intelligence :الذكاء العاطفي
حياة هانئة سعيدة؛ غنها القدرة علـى  مشاعره والتعبير عنها، وامتالك تقييم إيجابي للذات، وتحقيق واسع لقدراته ليعيش 

فهم الطريقة التي يشعر بها اآلخرون، والقرة على إقامة عالقات بين شخصية ناضجة ومسؤولية، دون أن تتحول إلـى  
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اعتمادية على اآلخرين، يتصف هؤالء األفراد عموما بالتفاؤل، والمرونة، والواقعية والنجاح في حل المشكالت والتعامل 
  )21، ص2004: عبد المنعم محمد الدردير. ("وأن فقدان التحكممع الضغوط، 

 في اعتماده سيتم الذي وهو وغيرها، السابقة التعريفات خالل من للذكاء العاطفي، تعريفا الباحثة، ولفت وقد هذا
 كبير قدر تحقيق من ليتمكن اآلخرين، انفعاالتهم وتحليل فهم على ذهنيا، المعاقين األطفال أمهات قدرة أنه :التالي البحث

 في إيجابية أكثر وتكن بهن، المحيطة المشكالت وحل الضغوط إدارة من ويتمكن .اآلخرين ومع أنفسه مع التكييف من
 الكليـة  الدرجة خالل من العاطفي الذكاء درجة يظهر الدراسة هذه وفي األخرين، مع تعاملهن وفي لذواتهن، نظرتهن

  .أون-العاطفي لبار الذكاء اختبار على األم عليها تتحصل التي
  :العاطفي الذكاء مهارات

 والتفاعـل  المشكالت، وحل والتفكير األخالقي بالسلوك المتعلقة المهارات هي:  يلي اكم "شابيرو" حددها ووقد
 وفهم عواطفه، الشخص، فهم في المهارة" بأنها "بارون" حددها بينما "والعاطفي والعلمي، االكاديمي والنجاح االجتماعي،

 .العام بالمزاج والتحكم الضغوط، إدارة في والمهارة للتكيف، والقابلية مرنة، شخصية بين عالقات وإقامة
هن األمهات المتزوجات الالئي لديهن على األقل طفل معاق عقليا، وهـن ذوات   :معاقين عقليالأمهات األطفال ا

  .سنة 60إلى  37مستوى تعليمي مختلف، تتراوح أعمارهم ما بين 
نقص جوهري في األداء الوظيفي الراهن، يتصف بأداء ذهني وظيفي دون المتوسط، يون متالزما مع  :اإلعاقة العقلية

جوانب قصور في اثنين أو أكثر من مجاالت المهارات التكيفية التالية، التواصل، والعناية الشخصية، والحياة المنزليـة،  
ادر المجتمع، والتوجيه الذاتي، والصحة والسـالمة، والجوانـب األكاديميـة    والمهارات االجتماعية، واالستفادة من مص

  .الوظيفية، وقضاء وقت الفراغ ومهارات العمل والحياة، يظهر ذلك قبل سن الثامنة عشر
  :راسة اإلطار النظري للد

تناولت موضوع الذكاء قاصر  يالحظ في السنوات األخيرة أنه لم يعد االهتمام بالنظرة التقليدية التي :الذكاء العاطفي .1
على المنظور المعرفي فقط، إذ وجد علماء النفس أهمية للجانب االنفعالي لإلنسان لزيادة تأثير االنفعال في حياة اإلنسان، 

ولئن  .ومن ثمة أصبح هناك اقتناع تام بعدم وجود االزدواجية القديمة بين العقل واالنفعال. كما أنه ال يتفصل عن التفكير
البعيدة التي ترجع إلى الوقت الذي أهتم  ذورهه جفإن ل ديثة في التراث السيكولوجيالعاطفي من المفاهيم الح كاءالذ كان

الذي  )Wechsler 1958( لركسللذكاء ويظهر ذلك منذ محاولة و ريفهمي تعء بأهمية الجوانب غير المعرفية ففيه العلما
هورة للذكاء وقد عرف الذكاء بأنه قدرة الفرد الكلية على السلوك على نحو اختباراته المش يتعرض إلى هذا الجانب ف

واالجتماعية إحدى  ةصية واالنفعاليالشخل البيئة واعتبر أن  العوام معل على نحو فعال والتفكير العقالني والتعام هادف
  )331,2004: والهنداويل، الزغو(  .الحياة ياح فى النجالضرورية في تنبؤ بقدرة الفرد علالجوانب غير المعرفية 

العاطفي الذي كـاء  إذ أن الذكاء الوحيد الذي أشار إلى أهمية الجوانب العاطفية غير المعرفية للذوكسلر ولم يكن 
العشرينات حتى أواخر الثالثينيات من القرن  ذمن Thorndikeدايك ه ثورنعن كتــبذي االجتماعي ال اءكــمع الذل يتماث

الذكاء  ،الذكاء المعنوي ،الذكاء الميكانيكي :إلى ثالثة أقسام وهي  اءكــللذ اعيه االجتمسيم مفهومبتقالماضي حيث قام 
  ).9، 1994:ابراهيم السمادوني السيد( .االجتماعي

في المحتوى ل نموذجه المتمث يار فدما أشبدأ بالظهور في تصنيف جيلفورد عنالعاطفي ء كاالذويرى الباحث أن 
تعرض أيضاً فؤاد أبو حطب  كماوالسلوك الذاتي و. رينـعلى المعلومات المتعلقة في سلوك اآلخل الذي يشتم كيالسلو

ء الشخصي كاالذ واحد يقع بينهما لفيه أن الوجدان والمعرفة طرفان لمتص في نموذجه المعرفي المعلوماتي الذي تصور
الذي اتخذوا  ءكـاء لماء النفس في التعرف على طبيعة الذعوبذلك برزت جهود  .العاطفي ء كاءالذ الذي هو أحد جوانب

ـ ن مكونا من قدرة عقلية عامة أم مجموعة من القكامتنوعه للتعرف على ما إذا  إليه أساليب ـ درات المـ ومن  ستقلةـ




	س�
	س�
	س�
	س/�/�/�/�����14א���د�א���د�א���د�א���د������2014 ��
��و�א�����
 ����א����م�א���

 

121 

ـ س( الم  اء العـهؤالء العلم ـ وثورن Spearmanمان بيرـ ـ وترس Thorndikeديك ـ ـ وجين  Jensen تونـ سن  ـ
Cattle ـل تكاVernon ون ـوفيرتGuilford ورد ـوجيلفThurstone  وجاردنرGardner ( والقومي وأبو حطب .

كالـذكاء  ء كـاء الذمن القدرات التي تم تسميتها بأنواع مختلفة من  ةـمجموعء كاءالذهؤالء العلماء إلى أن ل وقد توص
  )20،ص2007:دوني السما( .كاءاتالشخصي وغيرها من الذء كاءالذوءء العملي كاءالذالميكانيكي و

 كبيـر وعواطفه التي لها دور ،وانفعاالته  ،معرفة مشاعره العاطفي هو الذي يساعد الفرد على كاءوبذلك فإن الذ
إن : " لحين قا) جولمان ( ه أيضاً كـد الفرد مع نفسه ومع اآلخرين  وهذا ما أ هاـي يمارسـفي نجاحه في الحياة الت

  . % 80يلعب دورًا مهماً في نجاح الحياة بنسبة  اطفيـالع كاءالذ
 فمنهم من أطلق عليه، الباحثين في التسميات التي أطلقت على هذا المفهوم  راءاختلفت أ :العاطفي كاءتعريفات الذ:  2

، االنفعالي  كـاء الذ وفريق ثالث أطلق علية اسم، ء الوجداني كـاء وفريق ثاني أطلق علية اسم الذ،العاطفي  كاءاسم الذ
ـ هذه التسميات اق كـل  كانـت و، ء المشاعر كاءوفريق رابع أطلق علية اسم  ذ معنى إلى المصطلح الذي أطلق  ربـ

ـ ول)  Emotional Intelligence( ة ـة االنجليزيـباللغ ء االنفعالي يشير إلى كـاء ذلك توضح تلك التسميات بأن الذـ
ـ سارة أو الـر الـب غيـالجوان ـ سلبية فـ والذكاء العاطفي يشير إلى ، والحزن والغضب  كـالخوف االنفعاالت  يـ

ـ م أكثـر والذكاء الوجداني يشير إلى انه ، سروروالحب واإلعجابـلكااالنفعاالت السارة  ـ سؤولية حيـ ـ ث يـ ضم  ـ
لشعور كـا  ةـوذكاء المشاعر يشير إلى الجانب الحسي من الخبرة االنفعالي، االنفعالية السارة وغير السارة  راتـالخب

  ) 2006،14، حسين  (.الراحةبالدفء أو

عرض بعض التعريفات  تمـنظرًا لذلك فإن الباحث يعتمد في دراسته مصطلح الذكاء العاطفي وفيما يلي سوف ي
الذكاء العاطفي من الموضوعات التي حظيت باهتمام الدارسين والباحثين في علـم الـنفس   ف .المرتبطة بهذا المصطلح 

لذلك تضافرت جهود الباحثين في  ،والسيما في اآلونة األخيرة، حيث يعتبر الذكاء العاطفي من المفاهيم النفسية الحديثة 
  -: تحديد دقيق لهذا المفهوم، ومن أبرز هذه التعريف ما يلي

يأنه القدرة على معرفة الشخص، مشاعره، وانفعاالته الخاصـة  ) " Mayer-Salovey(في وماير ويعرفه سالو
كما تحدث بالضبط، ومعرفته بمشاعر اآلخرين، وقدرته على ضبط مشاعره وتعاطفه مع اآلخـرين واإلحسـاس بهـم    

 ).42:، ص2007السيد إبراهيم السمادوني، " (وتحفيز ذاته لصنع قرارات ذكية
أنه مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمتلكها األفراد والالزمة للنجـاح فـي   ): "Goleman(مان ويعرفه جول

جوانب الحياة المختلفة، والتي يمكن تعلمها وتحسينها، وتشمل المعرفة االنفعالية، إدارة االنفعاالت، والحماس والمثابرة، 
 ".جتماعيةوحفظ النفس، وإدراك انفعاالت اآلخرين، وإدراك العالقات اال

بأنه مجموعة منظمة من المهارات والكافيات الغير المعرفية في الجوانب الشخصية ): Bar-On(ويعرفه بارأون 
واالنفعالية واالجتماعية، والتي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة المطالب والضغوط البيئة وهو عامل مهم لتحديد قـدرة  

   )11:، ص2000عيد، سعاد جبر س(الفرد على النجاح في الحياة 
انقسمت تعاريف الذكاء العاطفي إلى قسمين، قسم يرى أن الذكاء العاطفي  :ف نستخلص ما يلييومن جملة التعار

 .مجموعة من الكفايات والمهارات وقسم يرى أنه قدرات أوسمة عقلية
 :من أن إذن فالشخص الذي يتصف بدرجة عالية من الذكاء الوجداني، يتصف بقدرات ومهارات تمكنه

 يسهل عليه تكوين األصدقاء والمحافظة عليهم؛ - في أوقات ضيقهم؛ ةصايتعاطف مع اآلخرين خ -
 يعبر عن المشاعر واألحاسيس بسهولة؛ - يتحكم في االنفعاالت والتقلبات الوجدانية؛ -
 يحترم اآلخرين ويقدرهم؛ - يتفهم المشكالت بين األشخاص ويحل الخالفات بينهم بسير؛ -
 يحقق الحب والتقدير من الذين يعرفونه؛ - هر درجة عالية من الورد والمودة في تعامالته مع الناس؛يظ -
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 يتفهم مشاعر اآلخرين ودوافعهم ويستطيع أن ينظر لألمور من وجهات نظرهم؛ -
 يواجـه  يتكيف للمواقف االجتماعية الجديدة بسـهولة؛  - .يميل لالستقالل في الرأي والحكم وفهم األمور -

مصـطفى أبـو سـعد،    .(يشعر بالراحة في المواقف الحميمة التي تتطلب تبادل المشاعر والمودة المواقف الصعبة بثقة؛
  . )2:، ص2005

  :االتجاهات النظرية في نماذج الذكاء االنفعالي. 3
 :Bar-an theoryنموذج بارون الذكاء الوجداني  *

أول فتـرة لظهـور تلـك     1988تعتبر تلك النظرية أولى النظريات التي فسرت الذكاء والوجداني وكان عـام  
 Emotinal Quotiet (EQ)النظرية، عندما قام بارون في رسالة لدكتوراه بصياغة مصطلح النسبة االنفعالية 

وفي توقيت نشر بارون رسالته في نهاية  Intelligence Quotient (QI)وكنظير  لمصطلح نسبة الذكاء العقلي 
-Well) السـعادة (الثمانينات كانت هناك زيادة من اهتمام الباحثين بدور االنفعال في األداء االجتماعي وجودة الحيـاة  

Being  2000، وقبل أن يتمتع الذكاء الوجداني باالهتمام في عدة مجاالت والشعبية التي ينالها اليوم حدد بارون عـام 
جه عن طريق مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة االنفعالية واالجتماعية التي تؤثر في قدرتنا الكلية نموذ

 )103:، ص2007السيد إبراهيم السمادوني، . (على المعالجة الفعالة للمتطلبات البيئية
خمسة مكونات من الجوانب  كفاية موزعة على 15إلى أن الذكاء االنفعالي يتكون من ) Bar-on(وأشار بارون 

  :الشخصية واالنفعالية واالجتماعية وهي
وتتكون من مجموعة من الكفايات التـي تسـاعد   ): Intrapersonal Companents(المكونات الشخصية الداخلية  -

 الفرد على التعامل مع نفسه بنجاح وهي الوعي بالذات وتوكيدها وتقدير الذات االستقاللية
وتتكون من مجموعة من الكفايات التي تساعد ): Companents Intrapersonal(ت بين األشخاص مكونات العالقا -

الفرد على إقامة عالقات شخصية ناجحة وذات تأثير  إيجابي على اآلخرين وتشتمل على التعاطف والكفاءة االجتماعية 
  .والعالقات الشخصية

تكون من مجموعة من الكفايات التي تساعد الفرد على إقامة وت) : Components Adaptability(المكونات التكيفية  -
عالقات شخصية ناجحة وذات تأثير إيجابي على اآلخرين وتشتمل على التعـاطف والكفـاءة االجتماعيـة والعالقـات     

  .الشخصية
التكيـف  وهي مجموعة من الكفايات التي تساعد الفرد علـى  ): Components Adaptability(المكونات التكيفية  -

 .الناجح مع واقع الحياة ومتطلبات البيئية المحيطة وهي اختبار الواقع والمرونة وحل المشكالت
وهي مجموعة من الكفايات التي تساعد الفرد على إدارة ): Management Companents(مكونات إدارة التوتر  - 

 .النفسي وضبط االندفاع الضغوط ومقاومة االندفاع ضبط الذات وتشتمل على تحمل التوتر والضغط
وهي مجموعة من الكفايات التي تساعد الفرد على إدراك حالته المزاجية وتغييرهـا وتشـتمل   : مكونات المزاج العام -

 ).15-14:، ص2008سعاد جبر سعيد، (على التفاؤل والسعادة 
  : أبعاد الذكاء االنفعالي .4

االنفعالي، فإنهم اختلفوا في تحديد مكونات وما زالت العديـد مـن   تبعا الختالف العلماء في تحديد مفهوم الذكاء 
الدراسات في إطار البحث لتنظير مكونات هذا المفهوم الجديد، ومن خالل ما رصد عن مكونات الذكاء االنفعالي، فإننا 

ختالف بين العلماء نالحظ رغم اختالفها فإنها تحمل مضامين متقاربة وستنعرض هذه المكونات آخذين بعين االعتبار اال
، 2008سـعاد جبـر سـعيد،    ( . التفـاؤل   . الدافعية الذاتية - . إدارة االنفعاالت -.  الوعي بالذات -: وهي كاآلتي

 )202:ص
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فهم مشاعر اآلخرين والتوحد معهم انفعاليا وفهم مشاعرهم وانفعـاالتهم  :  التعاطف -.  المهارات االجتماعية -
فـاروق السـيد عثمـان،    ( .دون أن يكـون السـلوك محمـال باالنفعـاالت الشخصـية      والتناغم معهم واالتصال لهم

 )174:ص,2001
تتبلور المكونات الخمسة للذكاء االنفعالي عن طريق تفاعل الجانب العقلي، والجانب االنفعالي ليظهـر السـلوك   

 )82:، ص2006ظين حسين، سالمة وطه عبد الع( .رة انفعالية متناسبة مع المواقف التي يوضع فيهاواإلنساني بص
  :اإلطار الميداني

،وقد تم وضع عدد ) ذو متالزمة دوان(يتناول البحث الحالي الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنيا 
من الفروض فيما يخص هذه الدراسة وذلك اعتمادا على المناحي النظرية للمشكلة موضوع الدراسة وما جاء فيها مـن  

وللتحقق من مدى صحة هذه الفروض قامت الباحثة بعدة اجراءات منهجية طبقت في هذا الفصل حددت دراسات سابقة 
بداية بالمنهج المستخدم والمتمثل في المنهج الوصفي االستكشافي، حيث يدرس الظاهرة كما توجد في الواقـع، ويهـتم   

ثم عينة الدراسة وما تضمنته مـن   )2001،102:عمار بوحوش. (بوصفها وصفا دقيق ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا
أون بحيـث تـم التأكـد مـن     –ثم المقياس المستخدم وهو اختبار الذكاء العاطفي لبار كيفية لالختبار وأهم خصائصها،

  .خصائصه  السيكومترية وبعدها األسلوب االحصائي المتبع في معالجة البيانات 
 :عينة الدراسة

قامت الباحثة بتطبيق مقياس الذكاء العاطفي على أمهـات األطفـال    :ل هي تم اختيار عينة الدراسة على مراح 
المركز التربوي الطبي ببنـي   ،)30(هنالمركز الطبي بالمخادمة ورقلة وعدد:بكل من ) متالزمة داون(المعاقين ذهنيا 

والبـالغ   ) 2014-2013(للعام، )18(ملحق المركز التربوي الطبي بالسعيد ورقلة وعددهن ،)43(هنثور ورقلة وعدد
) 81(ائها لشروط العينة ليصبح العدد االجمـالي فاستمارات بسبب عدم استي) 10( إلغاءتم ، أما) 91(االجمالي  نعدده

  .أما
  :أما في فئتين عمريتين هما ) 81(تتوزع عينة الدراسة الكلية البالغ عددها 

  ) .66.17(بنسبة أما أي ) 52( نوالبالغ عدده] 48 -37[الفئة العمرية األولى 
  ) .33.83(أما أي بنسبة ) 29(سنة والبالغ عددهن ] 60 – 49[الفئة العمرية  الثانية 

  :أما على فئتين للمستوى التعليمي هما ) 81(تتوزع عينة الدراسة الكلية البالغ عددها 
  ) 52.94(أما أي بنسبة ) 43(والبالغ عددهن ] متوسط /ابتدائي[فئة المستوى التعليمي األول 
 ) . 40.05(أما أي بنسبة ) 38(والبالغ عدهن ) ثانوي فما فوق (فئة المستوى التعليمي الثاني 

والذي يشتمل على خمـس مهـارات   . أون -بار ـلقد اعتمدت الباحثة على اختبار الذكاء العاطفي ل :أدوات الدراسة 
 -بـار ه هذه الدراسة يصب في نفس اتجاه فتلتح النظري الذي اإلطار أنكما  ،عينة هذه الدراسة أفراد والذي طبق على

 األمرهي في الحقيقة على خمس مهارات  أون -باريشتمل اختبار  .للذكاء العاطفي ونأ -باروبهذا تم تبني نظرية  ونأ
   .لالختبار أبعاد
األداة  أنهـا تعد قائمة نسبة الذكاء العاطفي أقدم أداة منشورة لقياس الذكاء العاطفي كمـا  :  في صورتها األصلية األداة

فقرة علـى شـكل   ) 133(وتتضمن األداة )bar –on-2004(األوسع انتشارا واألكثر استخداما لقياس الذكاء العاطفي 
دقيقة وتعطى ) 40(ستغرق تطبيقها سنة فما فوق ي17جمل قصيرة يجاب عنها وفق تدرج ليكرت وهي مناسبة لالعمار 

وتتضمن القائمة معامل تصحيح داخلي يعدل الدرجات استنادا لالسـتجابات   .استجابات الفرد درجة كلية للذكاء العاطفي
على مؤشرين صدق األداة ويعد هذا المعامل من المظاهر المهمة لمقاييس التقدير الذاتي من حيث أنها تقلـل احتماليـة   

  ) 131،ص2012فتحي جروان ،( .بات بفعل التحيز لدى الفرد وبالتالي تزداد دقة النتائجتشويه االستجا
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التي تؤثر في القدرة العامة ) الشخصية (منظومة من القدرات العاطفية الذاتية  بأنهأون الذكاء العاطفي  -وقد عرف بار
  .متطلبات البيئة وضغوطها وللفرد على التوافق أو التكيف معه 

ليـل العـاملي   حأون أن نتـائج الت –بالنسبة للصدق أوضح بـار   :صدق المقياس وثباته في صورته األصلية دالالت 
االستكشافي للمقياس ونسبة تشبع الفقرات حسب األبعاد التي تنتمي اليها تقدم دليال على الصدق العاملي للمقياس أما فيما 

ل الثبات بطريقة االعادة بفارق زمني مقداره ثالثة أسـابيع  يتعلق بثبات المقياس في صورته األصلية فقد استخرج معام
  ).0.89الى  0.77(وتم استخراج معامل االرتباط بين التطبيقين وقد تراوحت معامالت الثبات بهذه الطريقة بين 

  :األداة في صورتها المعربة األردنية 

  :دالالت صدق المقياس وثباته 

س الى اللغة العربية باشراف األستاذ الدكتور فتحي  عبد الرحمان جـروان  تمت ترجمة فقرات المقيا :صدق المحتوى 
من قبل المختصين في اللغة االنجليزية قم اعيدت ترجمتها من العربية الى االنجليزية من قبل مختصين آخـرين وهـذا   

  ). 146،ص2012:فتحي جروان (المقارنة بين الترجمتين للتحقيق من مدلوالت بعض الفقرات  ألجل
ثم تم عرض المقياس بصورته األولية على لجنة تحكيم مكونة من أساتذة في جامعة عمان العربيـة للدراسـات العليـا    
وجالمعة البتراء وطلب منهم الحكم على مدى مالئمة الترجمة وكذلك مدى ارتباط الفقرة بالبعد الذي وضعت له ونتيجة 

فكان العدد النهائي ) 06.19.20.26.36.55.56(لبعض الفقرات  لما أشار اليه المحكومون تم تعديل الصياغة اللغوية
  .فقرة موزعة على خمسة أبعاد ) 60(للفقرات 

بـين  ) person(المختلفة عن طريق معادلة بيرسـون   األبعادتم التحقق من ثبات المقياس باستخراج  :ثبات المقياس 
داخلي للعينة نفسها باستخدام معادلة كرونبـاخ الفـا وقـد    حساب معامل االتساق الالتطبيقين األول والثاني فكانت نتائج 

  ).141،ص2012جروان فتحي ،(. 0.9و  0.82تراوحت معامالت الثبات بين 
يتم تصحيح فقرات بار أون باستخدام سلم تدريج على طريقة ليكرت يتضمن أربع خيارات  :تصحيح المقياس إجراءات

كل فقرة يختار منها المفحوص او من يقوم بعملية التقدير ما يناسب مـن  لكل فقرة يختار منها المفحوص أربع خيارات ل
  .4:يغالبا ما ينطبق عل، 3:يأحيانا ما ينطبق عل، 2:ينادرا ما ينطبق عل، 1:يما ينطبق علجدا نادرا  :الخيارات وهي

.  9. 46.  37. 35. 28. 21. 15، 6( :ويراعى في التصحيح الفقـرات السـلبية ذوات األرقـام التاليـة     
53.54.58  (.  

أون في دليـل  –يمكن تفسير الدرجة الخام  التي يحصل عليها  المفحوص بالرجوع الى الدليل الذي إقترحه بار 
  .االختبار كما هو موضح في الجدول أدناه 

  ) .144،ص 2012: فتحي جروان (دليل تفسير الدرجات المعيارية للذكاء العاطفي  )01(جدول رقم 

  الموجهات  مدى الدرجات

+130  
129-120  
119-110  
109-90  
89 -80  
79 -70  

  70أقل من 

  قابلية عاطفية واجتماعية متطورة بصورة غير عادية جدا:ع بشكل مميز فمرت
  قابلية عاطفية واجتماعية متطورة بصورة استثنائية: مرتفع جدا 

  مرتفع قابلية عاطفية واجتماعية متطورة جيدا
  قابلية عاطفية  واجتماعية مقبولة: متوسط 
  .قابلية عاطفية واجتماعية غير متطورة مع وجود فرصة للتحسن : منخفض 

  قابلية عاطفية واجتماعية غير متطورة  مع وجود فرصة معقولة للتحسن: منخفض جدا 
  .قابلية عاطفية واجتماعية ضعيفة غير عادية جدا :منخفض بصورة ملحوظة 
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  : السيكوميترية الداء الدراسة حسب البيئة المحلية في الدراسية الحاليةالخصائص 
ة التي يقيسها وللتحقيق يطرفي الخاص نوهو قدرة المقياس على التمييز بي :) صدق المقارنة الطرفية (الصدق التميزي 

ثم تمـت المقارنـة بـين المجمـوعتين      تنازلياتم ترتيبهم حسب درجاتهم  ختبار الذكاء العاطفي،المن الصدق التميزي 
األفراد ذوي الدرجات الدنيا  من) %27(األفراد ذوي الدرجات العليا ونسبة  من) %27(المتطرفتين حيث أخذت نسبة 

  ) .ت(ناه باستعمال اختبار دوقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول أ
  .ة الكلية الختبار الذكاء العاطفي يوضح نتائج الصدق التمييزي للفقرات وللدرج) 02(جدول رقم 

  الداللة اإلحصائية  المجدولة" ت"  درجة الحرية  المحسوبة" ت"  ع  م  المتغيرات

  23.12 235.12 22= المجموعة العليا ن
 0.01دالة عند  1.43  42  19.65

  2.19 119.62 22= المجموعة الدنيا ن

دالة عند مسـتوى   وهي قيمة ) 19.65( المحسوبة " ت"تبين لنا أن قيمة ) 02(من خالل مالحظة الجدول رقم 
وعليه فان المقياس لديه قدرة تمييزية بين الحاصلين علـى درجـات مرتفعـة وبـين     ، فهي بذلك مميزة  0.01داللة 

  .الحاصلين على درجات منخفضة في الذكاء العاطفي مما يؤكد على  صدق االختبار 
يقصد بثبات المقياس أو االختبار، أن يكون على درجة عالية من الدقة واالتقان واالتساق  :العاطفي ثبات مقياس الذكاء 

  ) .66،ص2010سوسن مجيد ،( .ةفي ظروف مختلفة ومتباين
كرونباخ من أهم مقاييس االتساق الداخلي لالختبار فهو يـربط   ألفامعامل  :حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ للتجانس

  .وكانت النتيجة كما هي مبينة في الجدول أدناه  .ختبار بثبات بنودهثبات اال

  .كرونباخ  ألفايوضح نتائج معامل ثبات اختبار الذكاء العاطفي بطريقة ) 03(جدول رقم 

  مستوى الداللة  كرونباخ لفاأمعامل   عدد الفقرات  األداة

  0.01 0.92  60  اختبار الذكاء العاطفي

وهي قيمـة دالـة عنـد    )  0.92( ـكرونباخ كان مساويا ل ألفامعامل  أن) 03(رقم نالحظ من خالل الجدول 
وبناءا على نتائج صدق وثبات االختبار يمكننـا   .ع االختبار بمستوى جيد من الثباتتمما يؤكد تم 0.01(مستوى داللة 

  .بالتالي نطبق األداة في الدراسة الحالية 
االدوات والتاكد من صدقها وثباتها طبقت الباحثة اختبار الذكاء العاطفي علـى  بعد تقنين  :اجراءات الدراسة االساسية 

 .اما) 81(عينة قوامها 
ث من خالل الدراسة الميدانية هي همزة وصـل بـين   حنتائج التي يتوصل إليها الباال إن :الدراسة عرض وتحليل نتائج
  .عطيات الميدانيةمالمعطيات النظرية وال

تنص الفرضية األولى على نتوقع أن تكون درجة الذكاء العاطفي منخفضـة   :الفرضية األولىعرض وتحليل نتائج . 1
حثة بتعين مستويات الذكاء الباحتى نتحقق من هذه الفرضية قامت .  )الزمة داونتم(لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنيا 
تكون درجات المستوى المرتفع بـين  يه لوع) 144ص-2012(في مرجعه  جروانالعاطفي الثالث وإلتي حددها فتحي 

درجة، بينما كانت درجات المستوى المنخفض بـين  ) 109-90(أما المستوى المتوسط فقد حدد بين ) فما فوق-110(
وقامت الباحثة بتوزيع على أفراد العينة تبعا لدرجاتهم عل اختيار الذكاء العاطفي إلى ثالث مستويات  .درجة) فأقل-89(

  :جدول التالي كما هو موضح في ال
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  يوضح مستويات الذكاء العاطفي لدى أفراد العينة الكلية) 04(جدول رقم 

  %لنسبة المئوية   التكرار  مستوى الذكاء العاطفي

  51.85%  42  )89-70(المنخفض 

  17.28%  14  )109-90(المتوسط 

  30.86%  25  )129-110(المرتفع 

  100%  81  المجموع

ذوات ) الزمـة داون تم(أن عدد تكرارات أمهات األطفال المعاقين ذهنيـا   )04(يتضح  من خالل الجدول رقم 
عاقين معدد تكرارات أمهات األطفال ال درتفي حين ق) 30.86(%أم أي بنسبة ) 25(الذكاء العاطفي المرتفع قدرت ب

تكـرارات أمهـات   أما عـدد  ) 17.28(%أ أي بنسبة ) 14(ذوات الذكاء العاطفي المتوسط بـ) متالزمة داون(ذهنيا 
أم، أي بنسـبة  ) 42(ذوات الـذكاء العـاطفي المـنخفض فقـد قـدرت بــ       ) متالزمة داون(األطفال المعاقين ذهنيا 

%)51.85( .  
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجـات  : تنص الفرضية الثانية على :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية. 2

 درجاتفي ) ثانوي فما فوق(ومتوسط درجات األمهات للمستوى التعليمي ) متوسطابتدائي (األمهات للمستوى التعليمي 
  ).ثانوي فما فوق(الذكاء العاطفي لصالح األمهات للمستوى التعليمي 

  التعليميالمستوى لداللة لفروق بين متوسط درجات الذكاء العاطفي حسب " ت"يوضح نتائج اختبارات ) 05(جدول رقم

  ع  م  المتغيرات
" ت"

  المحسوبة
  المجدولة" ت"  درجة الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 36.93 114.79  )إبتدائي،متوسط( 43= ن
  غير دالة 1.43  79 0.67

 35.72 109.34  )ثانوي فما فوق( 38=ن

على اختبار الذكاء ) ابتدائي متوسط(درجات األمهات للمستوى التعليمي  طأن متوس) 05(يتضح من الجدول رقم 
ثـانوي  (متوسط درجات األمهات للمستوى التعليمي  اأم) 36.93(بانحراف معياري قدره ) 114.79(العاطفي قدر ب 

" ت" وكانـت قيمـة  ) 35.72(وبانحراف معيـاري قـدره   ) 109.34(على اختبار الذكاء العاطفي قد قدر بـ) ما فوق
فهي بذلك غير دالة ) 79(عند درجة حرية ) 0.67=ت(المجدولة البالغة " ت"وهي أقل من قيمة ) 0,67=ت( ةالمحسوب

ال يوجد فروق دالة احصـائيا بـين متوسـط    : وهذا يعني عدم صحة فرضية الدراسة وبالتالي قبول الفرض الصفري
في ) ثانوي فما فوق(درجات األمهات للمستوى التعليمي ومتوسط ) ابتدائي متوسط(درجات األمهات للمستوى التعليمي 

  .الذكاء العاطفي درجات
تنص الفرضية الثالثة على توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات   :عرض وتحليل الفرضية الثالثـة . 3

لذكاء العاطفي لصالح في مهارات ا] 60-49[ومتوسط درجات األمهات للفئة العمرية ] 48-37[األمهات للفئة  العمرية 
  .سنة] 48-37[الفئة العمرية 
  ]60- 49][48-37[لداللة الفروق بين متوسط اختبار الذكاء العاطفي حسب السن " ت"يوضح نتائج اختبار ) 06(جدول رقم

  الداللة اإلحصائية  المجدولة" ت"  درجة الحرية  المحسوبة" ت"  األنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغيرات

  غير دالة 1.27  79 0.90 37.48 114.96  52=ن]37-48[

         34.00 107.34  29=ن]49-60[
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سنة على اختبار الذكاء العاطفي قـدر  ] 48-37[أن متوسط درجات الفئة العمرية ) 06(يتضح من الجدول رقم
) 107.34(سنة فقد كان ] 60-49[أما متوسط درجات الفئة العمرية  ،)37.48(بانحراف معياري قدره ) 114.96(بـ

المجدولـة والبالغـة   " ت"وهي أقل من قيمة ) 0.90(المحسوبة هي " ت"وكانت قيمة ) 34.00(بانحراف معياري قدره 
ـ ) 79(عند درجة حرية ) 1.27( رض وهي كذلك غير دالة، وهذا  يعني عدم صحة فرضية الدراسة، وبالتالي قبول الف

ومتوسط درجات األمهـات  ] 48-37[ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات األمهات للفئة العمرية .الصفري
  .الذكاء العاطفي درجاتفي ] 60-49[للفئة العمرية 

  :مناقشة وتفسير نتائج الدراسة
  :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى

درجة الذكاء العاطفي منخفضة لدى أمهات األطفال المعاقين ذهنياً نتوقع أن تكون : " تنص الفرضية األولى على
 )04(ي الجدول رقمومن خالل النتائج المعروضة ف، "تهم على مقياس الذكاء العاطفيامن خالل إستجاب) متالزمة داون(

بمعنـى أن أمهـات    ،النسب المئوية الخاصة بتوزيع درجات الذكاء العاطفي لدى عينة الدراسةهنتك تباين في أن تبين 
يتمتعن بذكاء عاطفي منخفض ولكن نسبة األمهات الالتـي لـديهن ذكـاء    ) ذوو متالزمة داون(األطفال المعاقين ذهنياً 

عاطفي منخفض تقترب من نسبة األمهات الالتي لديهن ذكاء عاطفي مرتفع، أي أن أفراد عينة الدراسة توزعت بشـكل  
رتفاع واإلنخفاض وهذا يرجع إلى أن فئة من أمهات األطفال المعـاقين ذهنيـا   متقارب في سمة الذكاء العاطفي بين اإل

الالتي لديهن ذكاء عاطفي منخفض إنما يرجع إلى ما يضيفه الطفل المعاق ذهنيا إلى أسـرته بصـفة   ) متالزمة داون(
ة ألخـرى وتبعـاً   وأسرته بصفة خاصة من مشكالت نفسية أو إجتماعية أو إقتصادية تختلف في حدتها من أسر ،عامة

هذه العوامل كلها مجتمعة تجعل األم تعيش في جو مـن  ) 1998: خولة أحمد يحيى(للمجتمع الذي يعيش فيه هذا الطفل 
اإلرتباك وعدم التنظيم العائلي يؤدي بها إلى خالفات في إطار األسرة ومنه المعاناة من الضغوط وهذا ما أكده هلرويـد  

)1974) (Holroyd(، أسرة ألطفال معاقين أن الوالدين يعانيان من العزل  43دراسته التي إشتملت على  فقد أشار في
اإلجتماعي و الحراك اإلجتماعي المحدد وأن األمهات هن األكثر وعياً لحالة عدم اإلنسجام داخل األسرة، وتؤيـد هـذه   

ينت أن وجود هذا اإلبن يخلـف  بو  ،أسرة لألطفال المعاقين ذهنيا 30التي أجريت على ) 1998(النظرة دراسة جميل 
نوعاً من العزلة اإلجتماعية، إضافة إلى ظهور مشكالت في نطاق العالقات العائلية و التوافق الزواجي، وأن االمهـات  
هن األكثر عرضة للضغوط وحالة عدم التكيف واإلنطباع السلبي حول هذا اإلبن المعاق ذهنياً وبالتالي تـدني مسـتوى   

فـي  ) 1998خولة يحيـى  (هذا وتؤكد . هن إضافة إلى الشعور بخيبة االمل في أسرة الطفل المعاقالذكاء العاطفي لدي
ترجع المشكالت اإلجتماعية على جـو  ) ذهنيا،سمعيا،حركيا(أسرة لألطفال المعاقين  90دراستها التي أجرتها على نحو 

المعاق من الجلوس مع الضيوف وإنعدام النشاط األسرة والمتمثلة في منع األسرة ألصدقاء إبنها من زيارتهم ومنع الفرد 
اإلجتماعي لألسرة، وكذا تفشي المشكالت النفسية والتي لها األثر البالغ في درجة الذكاء العاطفي لألمهات فهن يعـانين  

من الشعور بالقلق على المستقبل، إضافة إلى النظرة الدونية والحـزن والشـفقة علـى    ) 1998خولة يحيى (كما بينت 
سرة والطفل وأن وجود هذا الطفل المعاق يسبب الشعور بالكآبة واألسى المزمن والتوتر الذي يؤثر سلبا على اإلتزان األ

العاطفي لألم خاصة ولباقي أفراد األسرة عامة أما وجود أمهات في عينة الدراسة ممن لديهن ذكاء عاطفي مرتفع فهذا 
أكثرهن عاطفة وحساسـية مـن جـراء    ) ذوو متالزمة داون(ين ذهنيا كذلك يعود إلى أن فئة من امهات األطفال المعاق

الوضع الذي يعشنه في البيت مع أبنائهن وابنهن المعاق ذهنيا، قد تجعلهن يتمتعن بمستوى مرتفع من الـذكاء العـاطفي   
سـلبية  وقد يظهر في العديد من المواقف التي يتوفقن فيها كالحد من الصراعات داخل األسـرة وخفـض السـلوكات ال   

وكما نستطيع أن نعزي إرتفاع مستوى الذكاء العاطفي لدى االمهات إلى طبيعة المرأة  .ومعاملتهن مع المحيط الخارجي
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والتـي  ) Salamon(ودراسة عبد المنعم الدردير، ودراسة سـلمون  ) 1999(وهذا ما جاءت به دراسة ماير وآخرون 
: إلناث كما تتفق هذه النتيجة وما جاء به وذكـره جولمـان فيقـول   وجدت كلها أن الذكاء العاطفي مرتفع دائما لصالح ا

الذهنية  بسبب قدرتهن على قراءة المشاعر. قلل ـ على األ إنتهت مئات من الدراسات أن النساء أكثر تعاطفاً من الرجا"
  ).191، ص2000دانيال جولمان، (."لشخص آخر

نب الفيزيولوجي والذي سبق التطرق إليه حيث يتدخل في إيجاد ولعل ما يفسر هذا المستوى المرتفع لديهن هو تدخل الجا
إلـى أن هنـاك    1991) موارو جيل(بعض السمات لدى المرأة تساعدها على النمو العاطفي بشكل إيجابي حيث يشير 

 فروق بين الذكور واإلناث من حيث وضائف النصفين الكرويين للمخ وهذا ما يفسر الفروق بين الجنسين في المعالجـة 
  ).198، ص 2000: صفاء األعسر(الوجدانية لألحداث 

السيكولوجية التي تتدخل فـي رفـع   ) متالزمة داون(وقد تكون بعض خصائص وسمات األطفال المعاقين ذهنيا 
تقدمها في القدرات اللفظية والبصرية والمكانية والقدرة على التكيف والتوافق مـع  : مستوى ذكائهن العاطفي نذكر منها

ياة، وهي قد تكون أكثر قدرة على التكيف مع المطالب والمسؤوليات الغير عادية، كل هذا قد يكون للمجتمع ظروف الح
متالزمة (عموما دور هام في رفع مستوى الذكاء العاطفي لديهن خصوصاً لدى هؤالء الفئات من أمهات المعاقين ذهنيا 

حيث يغلب فيها طـابع التواصـل اإلجتمـاعي    " ورقلة"مدينة كما اننا نلفت اإلنتباه إلى عينة الدراسة أخذت من ) داون
إذن فإرتفاع مستوى الذكاء العـاطفي لـدى أمهـات     ،الحفاظ عليها خاصة عند النساءواإلهتمام بالعالقات اإلجتماعية و

ا الجانـب  قد يعود إلى السمات والخصائص الالتي يتمتعن بها سواءاً تدخل فيه) متالزمة داون(األطفال المعاقين ذهنياً 
البيولوجي أو السيكولوجي أو اإلجتماعي أو الثقافي، هذه الخصائص التي تدخل بشكل كبير في إطار األبعـاد الخمسـة   

، ) متالزمـة داون (التي تحدد مفهوم الذكاء العاطفي، لذا يصبح من الطبيعي أن تظهر أمهات األطفال المعاقين ذهنيـاً  
ونفسر وجود مستويين للذكاء المرتفع والمنخفض لـدى عينـة    .لذكاء العاطفيمحل الدراسة إرتفاعاً واضحا في نسبة ا

ـ بأن اإلنسان يستمر في التقدم وإرتفاع ذكاءه العـاطفي    68ص  2008الدراسة ـ كما جاء في مرجع مأمون مبيض  
سنة ينمو ذكاءهن العاطفي ويطـور   40سنة حتى  20حتى األربعينيات و بداية الخمسينيات، أي أن األمهات من عمر 

يصل ذروته في سن الخمسين وبالتالي من الطبيعي أن نجد هذا التمايز في مستوى الذكاء العـاطفي فـي عينـة    حتى 
الدراسة ما بين مرتفع ومنخفض، هذا إضافة إلى طبيعة المرأة فهي قادرة على إقامة عالقات مرضية والقـدرة علـى   

القدرة على تقديم الرعاية وتقبلها، كما أنها قادرة علـى   الحفاظ على هذه العالقات تتميز هذه العالقات باأللفة والمودة و
إظهار التعاون مع اآلخرين وأن تكون عضواً بناء ومساهم مع بقية أعضاء المجموع كما أنه أكثر قـدرة علـى إدراك   

  ).75:، ص2008مأمون مبيض، (مشاعر اآلخرين وفهمها وتقديرها 

على اختبار ) ابتدائي متوسط(ط درجات األمهات للمستوى التعليمي متوس إن :الثانيةنتائج الفرضية  مناقشة وتفسير )1
أما متوسط درجات األمهات للمستوى التعليمـي  ) 36.93(بانحراف معياري قدره ) 114.79(الذكاء العاطفي قدر ب 

" ت"ة وكانت قيم) 35.72(وبانحراف معياري قدره ) 109.34(على اختبار الذكاء العاطفي قد قدر بـ) ثانوي ما فوق(
وعدم وجود فروق في مستوى الذكاء ، فهي بذلك غير دالة) 79(المجدولة عند درجة حرية " ت"المحسوب أقل من قيمة 

العاطفي بإختالف متغير المستوى التعليمي قد يعزي إلى طبيعة الذكاء العاطفي الذي تحدده مكوناته منذ السنوات األولى 
ة وما يتدخل في مستوى الذكاء العاطفي من جوانب تكون المرأة بولوجها لباب في الطفولة، كما أن قدرات الطفل العاطفي

التعليم قد تشكلت فيها معالم الذكاء العاطفي فيصبح لها تأثير في النجاح أو عدم نجاحها في الحياة، بكونهـا مرتفعـة أو   
الـذكاء العـاطفي عنـد     ، دراسة)68، ص2000مأمون مبيض، (منخفضة الذكاء العاطفي، وهذا ما جاء في المرجع 

شخصاً فقد وجد أن المجموع النهائي للذكاء العاطفي يزداد بشكل واضح مع تقدم العمر، باإلضافة إلى أن هذا ) 3831(
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وبغض النظر عـن كـونهن أمهـات    ، ا العمر على عكس الذكاء العاطفيالذكاء المعرفي يميل إلى اإلنخفاض قليالً لهذ
عن بحث في تطوير ذكائهن وتنمية حس السعادة عندهن والتي تأتي من شعورهن باإلنجاز ألطفال معاقين هذا ال يغنيهن 

نفـس  (الذاتي والقدرة على العطاء وبإمتالك زمام أنفسهن وإنضباطهن، وشعور بالثقة بقدراتهن على إحترام أنفسـهن  
  .)108، ص 2008المرجع السابق، 

سـنة علـى اختبـار الـذكاء     ] 48-37[درجات الفئة العمرية متوسط  إن :الثالثةتفسير نتائج الفرضية و  مناقشة )2
سنة فقد ] 60-49[، أما متوسط درجات الفئة العمرية )37.48(بانحراف معياري قدره ) 114.96(قدر بـ   العاطفي 

 بـذلك المجدولة وهي " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"وكانت قيمة ) 34.00(بانحراف معياري قدره ) 107.34(كان 
هذا ما يؤكد أن متغير السن ليس له أثر على إختالف الذكاء العاطفي لدى أمهات األطفال المعـاقين ذهنيـاً   ، غير دالة

، ربما يعود هذا إلى تشابه البيئة الوجدانية التي تعيش فيها األمهات، والتـي قـد تـؤثر فـي نمـوهن      )متالزمة داون(
تمع الذي أخذت منه عينة الدراسة عامالً مهماً إذ أنـه يحـدد بشـكل    وتنظيمهن العاطفي، كما يمكن إعتبار طبيعة المج

محافظ على إحترام الغير والحد من السلوكات السيئة، فهو ما قد يجعلهن ملتزمات ببعض الضوابط والتقاليد واإللتزامات 
، )متالزمة داون(اق ذهنياً العرقية التي ال تسمح لهن بتخطيها وربما قد يرجع إلى الرغبة المشتركة لكل أم لديها طفل مع

في تطبيقاتهم لمهارة الذكاء العاطفي تلك التي نجدها داخل األسرة بين األزواج وبين اآلباء واألبناء قد تكون متشـابهة،  
وهذا لكون هذا النموذج من الذكاء يضع العواطف في بؤرة القدرات الشخصية في التعامل مع اآلخرين بحيث يجعل تلك 

  .الجسر الذي يؤدي بهن للوصول إلى النجاح في المجاالت المختلفة من الحياة العالقة بمثابة
بإختالف السن يعود إلى طبيعة الذكاء ) مرتفع، منخفض(إذن فإن عدم وجود إختالف في مستوى الذكاء العاطفي 

سـنة أي أن   50و 40العاطفي على أساس أنه يتطور وينمو مع تطور نمو السن لدى الفرد فيصل إلى ذروته ما بـين  
نما وتطور ذكاءهن العاطفي بشكل مستمر، فالنضج العاطفي يـأتي مـع تقـدم العمـر     ] 48ـ37[األمهات ذوي السن 

فاألمهات في . وإكتساب الخبرات والتجارب وربما هنا كانت الحكمة من إرسال الرسالة أو النبوة في األربعين من العمر
ر ونما ذكائهن العاطفي بشكل سريع نتيجة لطبيعة المرأة وقـدرتها علـى   هذا السن ونتيجة لوجود طفل معاق لديها تطو

حتـى  . إقامة عالقات مرضية وتقديم الرعاية وإظهار التعاون مع اآلخرين وإدراك مشاعر اآلخرين وفهمها وتقـديرها 
راسة بحيث يبقـى  وهي بداية المرحلة العمرية الثانية لألمهات في هذه الد 45وصل الذكاء العاطفي إلى ذروته في سن 

سنة عكس الذكاء المعرفي الذي يصل ذروته مـع   60إلى  49الذكاء العاطفي محافظاً على ذروته ويبقى ثابتاً من سن 
  ).68نفس المرجع السابق ص(نهاية مرحلة المراهقة فالذكاء المعرفي يميل لإلنخاض قليالً بعد عمر الخمسينات 
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