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  ملخص الدراسة
هــدفت الدراســة الحالیــة الــى دراســة التنشــئة االجتماعیــة النفعــاالت األطفــال 

 مختلفــة ومــن جنســیات امــورهمأولیــاء  وجهــة نظــرمــن فــى مرحلــة مــا قبــل المدرســة 
مـــــن اآلبـــــاء  ٢٤١وتكونـــــت عینـــــة الدراســـــة مـــــن ) ، ى، مصـــــر  ى، أســـــیو  ى(أمریكـــــ

وتضـــمن األبعـــاد  مقیـــاس التنشـــئة االنفعالیـــة لألطفـــال  طبقـــت الدراســـةواألمهـــات، و 
اســـتراتیجیة  -العالقـــة مـــع الطفـــل  -أفكـــار أولیـــاء األمـــور عـــن االنفعـــاالت( التالیـــة

التنشــئة االجتماعیــة إلنفعــال الغضــب لــدى  التعامــل مــع عواطــف وانفعــاالت الطفــل
  .ت اطفالهممصادر الوالدین للتنشئة االجتماعیة النفعاال - األطفال

ــــى أن متغیــــرات النــــوع االجتمــــاعى للطفــــل ،  ــــائج الدراســــة إل عمــــره ، و وتوصــــلت نت
علــــى عملیــــة التنشــــئة االجتماعیــــة یمكــــن اعتبارهــــا مــــن العوامــــل المــــؤثرة الجنســـیة و 

النفعــاالت االطفــال ، حیــث أثبتــت النتــائج تبــاین أفكــار الوالــدین عــن االنفعــاالت ، 
المصــریین بتبــاین عمــر الطفــل ونوعــه لصــالح  ، لــدى اآلبــاء األمریكــان واألســویین

األطفـال األصــغرمن الـذكور، وأمــا عــن العالقـة بــین اآلبــاء واألبنـاء فجــاءت الفــروق 
اإلحصائیه لصالح األطفال األصغر من االنـاث كمـا أن  اسـتراتیجیات التعامـل مـع 
 انفعـــاالت األطفـــال تباینـــت تبعـــا لعمـــر الطفـــل ونوعـــه والجنســـیه ولصـــالح األطفـــال

وتنوعــت مصــادر الوالــدین للحصــول  األكبــر مــن األنــاث ولــدى اآلبــاء المصــریین ،
مثــل الكتــب، االســطوانات علــى المعلومــات الالزمــة للتعامــل مــع انفعــاالت أطفــالهم 

المدمجـــة، مواقـــع االنترنیـــت، حضـــور ورش عمـــل متخصصـــة، الخبـــرة الســـابقة فـــى 
التــى یعتمــد مــة المصــادر تربیــة طفــل، الــتعلم مــن أبــاء آخــرین، وتصــدرت الكتــب قائ

علیهــا اآلبــاء األمریكــان للحصــول علــى معلومــات ومعــارف یســتخدمونها فــى تنشــئة 
أما  الخبره السابقة فى تربیـة طفـل فتصـدرت قائمـة المصـادر لـدى اآلبـاء ، أطفالهم 

المصریین، بینما أشـار اآلبـاء األسـویین أن الـتعلم مـن اآلبـاء  اآلخـرین تعـد بالنسـبة 
  لرئیس للتعرف على الكیفیة التى یمكن بها أن ینشئون أطفالهم. لهم المصدر ا

  التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
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  "دراسة عبر ثقافیة"
  د. سمیحة محمد على عطیة

  مقدمه:
تعـــد التنشـــئة االجتماعیـــة نتـــاج للثقافـــة الســـائدة فـــى المجتمـــع، حیـــث یعتبـــر 

عن المجتمـع بمـا یغرسـونه مـن أسـالیب سـلوك یقرهـا ویقبلهـا المجتمـع  اآلباء ممثلین
حیث تسهم التنشـئة االجتماعیـة فـى تنمیـة المجتمـع عـن طریـق بنـاء شخصـیة الفـرد 

  لیقوم بآداء دوره من خالل أسالیب السلوك التى یتمثلها كأسلوب حیاه.
التربـوي، ویعد دوركهایم أول من استخدم مفهوم التنشئة االجتماعیـة بمعنـاه 

حیث یرى أن التربیة هى التأثیر الذى تمارسه األجیال الراشدة فـى األجیـال التـى لـم 
ترشــد بعــد وتكمــن وظیفتهــا فــى إزاحــة الجانــب البیولــوجي مــن نفســیة الطفــل لصــالح 

  ).٢٤٩،ص١٩٩٨نماذج من السلوك االجتماعي المنظم (على وطفة،
الـذاتي  تحفیـزالتفـاؤل والإن تنشئة أطفال الروضة علـى المثـابرة واإلصـرار و 

والحمـــــاس والثقـــــة أمـــــرًا مهمـــــًا یحتاجــــــه المجتمـــــع ، ویبـــــرز هـــــذا ضـــــرورة التنشــــــئة 
ــــة كفــــاءات  ــــة تعكــــس أهــــدافًا لتنمی االجتماعیــــة النفعــــاالت األطفــــال كطریقــــه متوازن

  .انفعالیه خاصة لدى األطفال فى ظل ثقافة المجتمع الذى ینشىء الطفل خاللها
 (Cole and Tan, 2007, p.528)  

أن أولیــــاء األمــــور یقومــــون بعملیــــة التنشــــئة االنفعالیــــة مــــن خــــالل وســــائل 
مـــع أبنـــائهم، وخصوصـــیة المواقـــف التـــى  عدیـــدة منهـــا مناقشـــة الخبـــرات االنفعالیـــة

  یتعرضون لها، وطبیعة عالقاتهم بالمحیطین بهم.
 (Denham, 1998; Eisenberg et al., 1998) 

ي لدى الطفل فـى أشـهر عمـره األولـى تكـون إن ردود الفعل االنفعالكما أن   
تلــك التــى تكـون لــدى البــالغ ، حیــث أنهــا حالــه نفســیه بأقـل تحدیــدا ووضــوحا مقارنــة 

تنشــئة  ولــذا یظهــر دور ،لــم یــتم الســیطرة علیهــا ، ولــم تأخــذ الطــابع االجتمــاعي بعــد
الطفـــل كـــي یخبـــر عواطفـــه وانفعاالتـــه ویعبـــر عنهـــا، والطفـــل أكثـــر اســـتعدادا وقبـــوال 

مكانیاته.   الستیعاب هذه الخبرات المتاحة له طالما تتناسب وإ
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ســهم فــي   ُ تــرى الباحثــة أن االهتمــام بتنشــئة انفعــاالت األطفــال وعــواطفهم ی
ثـــراء  االكتشـــاف المبكـــر ألیـــه مشـــكلة تتعلـــق بالجانـــب الوجـــداني، وبالتـــالي تنمیـــه وإ

حیـــــث  نمــــوهم االنفعــــالي، وذلـــــك فــــي ضـــــوء طبیعــــة مرحلـــــة الطفولــــة المبكـــــرة مــــن
خصائصها وكونها مرحلـه إعـداد وتنشـئه، وكـذلك الخصـائص النمائیـة لألطفـال فـي 
ـــة وقـــدراتهم، وتوجیـــه القـــائمین بتربیـــة وتنشـــئة األطفـــال لتقـــدیم المســـاندة  هـــذه المرحل
والدعم النفسي والمداومة على طمأنة الطفـل ومنحـه الثقـة كـي یسـتطیع التعامـل مـع 

فالطفـل یـتعلم  ،ثقافة المجتمع الذى ینتمي إلیـه مشاعره وانفعاالته المتدفقة فى ضوء
مـع نمـوه المعرفـي أن یتعـرف علــى عواطـف اآلخـرین وأن یعتـرف بهـا وأن یتفهمهــا، 
وأن یــربط بــین أســالیب وأحــداث معینــة بــالتعبیرات االنفعالیــة، كمــا یســتطیع التمییــز 

  بین التعبیرات االنفعالیة اإلیجابیة والسلبیة. 
الســـــائدة عـــــن ى أن الممارســـــات واألفكـــــار والقـــــیم وهنـــــا تجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــ

ـــــة والثقافیـــــة  ـــــرات االجتماعی ـــــك اســـــتجابة للتغی ـــــزمن وذل ـــــر عبـــــر ال االنفعـــــاالت تتغی
 .(Cole and Tan,2007, p.528) المتجددة باستمرار

وتتنـــاول الدراســــة الحالیـــة أفكــــار ومعتقـــدات أولیــــاء األمـــور عــــن انفعــــاالت 
التنشــئة االنفعالیــة لألطفـــال فــى ضــوء تبـــاین  األطفــال باعتبارهــا أحــد أبعـــاد مقیــاس

  الظروف الثقافیة والحضاریة المحیطة.
وترجع أهمیة الدراسـة الحالیـة فـى أن األطفـال فـى سـنوات مـا قبـل المدرسـة 
خاصة یمكنهم أن یتعلموا مراعاة مشاعر اآلخـرین، ویسـتخدموا تلـك المعلومـات فـي 

وعنــدما ال یــتعلم األطفــال دراســة  التفاعــل االجتمــاعي وحــل مشــاكلهم االجتماعیــة ؛
مشاعر اآلخرین ، فإنهم قد یحملون هذه العقبة المتمثلـة فـي عـدم فهـم تلـك مشـاعر 

  ).٤٥ص:،٢٠٠٢،إلى حیاتهم الراشدة (میرنا شوریه وتیریزا دایجرونیمو
فضــال عــن أن التعــرف علــى طبیعــة االنفعــال یعكــس تقــدما إدراكیــا ویعتبــر 

حلــة التمركــز حــول الــذات إلــى مرحلــة االنتبــاه إلــى خطــوة فــي ســبیل انتقالــه مــن مر 
  اآلخرین، ووضع أحوالهم في االعتبار.
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إن نمـــو وارتقـــاء الفهـــم یتـــوازى مـــع االعتـــراف باالنفعـــاالت والعواطـــف عنـــد 
اآلخرین، وفى نهایة مرحلة المهد یمكن أن یشعر الطفـل بالتعـاطف ویخبـر الضـیق 

زعجــا، حتــى ولــو كــان هــذا الطفــل إذا كــان الشــخص اآلخــر حزینــا أو غاضــبا أو من
  لیس لدیة القدرة على تبین وجهات نظر اآلخرین.

ویفهم أطفال ما قبـل المدرسـة أن اآلخـرین لـدیهم مشـاعر ربمـا تختلـف عـن 
مشـاعرهم، ویمكـنهم أن یسـتخدموا هـذا الفهـم عنـدما یتفـاعلون مـع اآلخـرین، كمـا أن 

یعرضــــوا خــــدماتهم عنــــدما  أطفــــال مرحلــــة مــــا قبــــل المدرســــة قــــد یقــــدموا ألعــــابهم أو
  .یشعرون أن اآلخر في حاجة إلیها

  )٢٩٥-٢٩٤ص:ص ،١٩٩٧،(عالء الدین كفافى
ویتواكب مع ذلك أهمیة التأكید على تنمیة قدرة األطفـال علـى التعبیـر عمـا 
یشــعرون بــه، وفــى ذلــك إشــارة إلــى أحــد أهــداف التنشــئة االجتماعیــة لألطفــال وهــو 

ى التعبیـر االنفعـالي سـواء كـان هـذا التعبیـر لفظیـا العمل على تنمیـة قـدرة الطفـل علـ
تاحـــة  أم غیـــر لفظـــي كاســـتعمال الحركـــات واإلیمـــاءات والنبـــرة الصـــوتیة والتمثیـــل، وإ
ـــــــــرحیم  ـــــــــه عمـــــــــا یشـــــــــعر بـــــــــه (محمـــــــــد عبـــــــــد ال ـــــــــر بحریـــــــــه وطالق المجـــــــــال للتعبی

  ).٩٢ص:،٢٠٠١،عدس
ت والفكــرة المحوریــة فـــى ذلــك أن الهــدف مـــن التنشــئة االجتماعیــة النفعـــاال

الطفل هو وضع أطر مالئمة حول انفعاالت الطفل ، ال لتقیـدها ولكـن لتـوفیر سـبل 
ـدعم نمـو الطفـل وصـحته النفسـیة وعالقاتـه  ُ االستفادة من التعبیر عن االنفعال بمـا ی
بـالمحیطین بــه. كمــا أن السـنوات المبكــرة مــن العمــر تمثـل الفرصــة األولــى إلكســاب 

، كمـــا أ ن قـــدرات الطفـــل االنفعالیـــة التـــي یكتســـبها فـــي االنفعـــاالت طابعـــًا اجتماعیـــًا
حیاته ترتكز على مـا تشـكل فـي هـذه السـنوات المبكـرة ، فهـذه القـدرات هـي األسـاس 

  الضروري لكل أشكال التعلم .
ــــة أساســــیة    ــــیم هــــو أســــاس المجتمــــع وأي مجتمــــع یعتمــــد علــــى بنی إن التعل

م یحتـاج إلـى أشـخاص علــى معرفیـه تكنولوجیـة علـى درجـة عالیـة مـن التعقیـد والتقـد
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دارة  درجة عالیة من الكفـاءة االنفعالیـة، وقـادرین علـى المحافظـة المجتمـع وثقافتـه وإ
شـــؤونه وتطـــویره ، ولـــدیهم مـــن المهـــارات االجتماعیـــة والعاطفیـــة مـــا یـــؤهلهم لــــذلك 

  .)٤٨٢:،ص ٢٠٠٠،ترجمة حسام الدین زكریا،  Koelsch(فرانك كیلش
عــــد فهــــم األطفــــال فــــي مرح ُ لــــة مــــا قبــــل المدرســــة لالنفعــــاالت مكــــون كمــــا ی

  .)Susan,R.,et.al., 2003,p.259( أساسي في نموهم االجتماعي واألخالقي المبكر
وتعـــد االســــتجابة االنفعالیـــة مــــن بــــین العناصـــر المهمــــة فـــي التفاعــــل بــــین     

اإلنســـان وبیئتـــه، وتحـــدث ردا علـــى كـــل تغیـــر مهـــم یحـــدث فـــي البیئـــة، حیـــث تـــؤثر 
ي سلوك الفرد واستجاباته لكافة المثیـرات التـى یتعـرض لهـا (أحمـد االنفعاالت بقوة ف
  ).٤٥٥ص:،١٩٨٩،محمد عبد الخالق

أن األطفــال غالبـا مــا یحتـاجون الن یتعلمــون  Scrutonفقـد أوضــح سـكارتون
كیف یشعرون ویعبرون في المواقف المختلفة عـن انفعـاالتهم ، وعلـى هـذا األسـاس 

وك المرتبطــة ثقافیــا مــع المواقــف المحــددة یمكــن تكــوین مجموعــات مــن أنظمــة الســل
  النابعة من انخراط الطفل في هذه المواقف وفى ظل ثقافته. 
  )Scruton, 1983, p.142(  

وفى ذلك إشارة إلى أهمیة البدء فى تنشئة انفعاالت األطفـال اجتماعیـًا فـى 
 ،خاللهـافترة باكرة من حیاتهم وبمـا یتمشـى مـع السـمات الممیـزة للثقافـة التـى ینمـون 

وظــاهرة عامــة مشــتركة  واالنفعــاالت علــى هــذا األســاس عملیــة خارجیــة موضــوعیة
)Radford, M., 2002, p.24(.  

ونظرا ألهمیة االنفعاالت للصـحة النفسـیة فقـد أعتبـر الـبعض بـرامج التربیـة 
االنفعالیــة التــي تهــدف لتعلــیم المهــارات االنفعالیــة الضــروریة للحیــاة بطریقــة صــحیة 

-www.seconds.org :دن والــــنفسـخل للوقایــــة علــــى مســــتوى صــــحة البــــوســــائل ومــــدا

Daniel Goleman/ emotions–health)  :(Available.  
والشك أن هناك اعتبـارات كثیـرة تؤكـد علـى أهمیـة االنفعـاالت لحیاتنـا منهـا 

 Decisionاتخـاذ القـرارات  - Survivalأن االنفعاالت تساعدنا على االحتفـاظ بحیاتنـا 
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Making –  ــــزوم عنــــدما یهــــددنا ســــلوك مــــا ــــد الل ــــا عن  - Boundary Settingتنبیهن
 :Available from) ىكمـا أنهـا مصـدر وحـدة النـوع البشـر Communicationالتواصـل 

http// www.EQInstitute.org/Emotions).  
نمــا هــي  وال تمضــى حیــاة اإلنســان علــى وتیــرة واحــدة وعلــى نمــط واحــد، وإ

المتنوعـــة التـــي تتضـــمن مختلـــف االنفعـــاالت والحـــاالت ملیئـــة بـــالخبرات والتجـــارب 
الوجدانیــة فاإلنســان یشـــعر بالحــب حینــا، وبـــالبغض والكــره حینــا آخـــر. وهــو یشـــعر 
بــالخوف والقلــق تــارة، وبــاألمن والطمأنینــة تــارة أخــرى، ویشــعر بــالفرح بعــض الوقــت 

تمر وهكـذا نجـد أن حیـاة اإلنسـان فـي تقلـب مسـ وبالحزن والكآبة في بعـض األحیـان
  وتغیر دائم. 

وهـذا الشـك یضـفي علـى الحیــاة جـزءا كبیـرا ممـا لهـا مــن قیمـة ومـا لهـا مــن 
متعة؛ فبدون هـذه الحـاالت الوجدانیـة واالنفعـاالت المختلفـة تصـبح حیـاه الفـرد مملـة 
ال متعــة فیهــا، وتصــبح شــبیهه بحیــاة الجمــاد الــذي ال یحــس وال یشــعر وال ینفعــل ( 

  ).٩٧ص ، ١٩٨٤محمد عثمان نجاتي، 
وال تبنــــى الشخصــــیة إال علــــى دعامــــات ترســــخ فــــي الســــنوات األولــــى مــــن 
العمــــر، وألهمیــــة هــــذه الفتــــرة فــــي اكتمــــال وتناســــق هــــذا الصــــرح البشــــرى البــــد مــــن 
االهتمام بجوانـب نمـو الطفـل المختلفـة وخاصـة النمـو االنفعـالي الـذي یمكـن اعتبـاره 

  الموجه الرئیس للسلوك اإلنساني.
ــــه أحــــد إن االنفعــــال ركــــن هــــام  ــــة، ألن ــــة النمــــو الشــــاملة المتكامل فــــي عملی

األســس التــي تعمــل فــي بنــاء الشخصــیة الســویة. حیــث تعمــل علــى تحدیــد وتوجیــه 
المســار النمــائي الصــحیح لتلــك الشخصــیة بكــل مــا تحملــه مــن عواطــف وأفكــار ومــا 

  .تحققه من األفعال وأنماط السلوك المختلفة
  )٧ص  ،١٩٩٩ ،(كاملة الفرخ شعبان، عبد الجابر تیم 

  أهمیة الدراسة: 
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كثیــرًا مــا تــدور مناقشــات بخصــوص المجتمعــات العربیــة والشــرقیة تتضــمن     
أنها مجتمعات عاطفیه بطبعهـا، وأنهـا تُفـرط فـى التعبیـر عـن العواطـف واالنفعـاالت 
فـى مقابــل التفكیــر العقالنــي ؛ وربمــا اعتبـر الــبعض أن لــذلك عالقــة بالتقــدم العلمــى 

ات غربیــه أخــرى والتــى َغلبــت قــیم العقــل علــى قــیم العواطــف والــذى حققتــه مجتمعــ
واالنفعاالت. ولعل فى ذلك إشارة لدور الثقافة التى ینشىء فیهـا الفـرد فـى إبـراز قـیم 
وممارســات معینــه تتصــل بمختلــف جوانــب حیاتــه ومنهــا انفعاالتــه ومــا یــدور حولهــا 

اء واألبنـــاء خـــالل مـــن أفكـــار یـــتم تناقلهـــا كرســـائل مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة بـــین اآلبـــ
مواقـــف التفاعـــل الیـــومي . ومـــن هنـــا تظهـــر أهمیـــة اإلشـــارة لتـــأثیر بعـــض العوامـــل 
الثقافیة المرتبطة بتنشئة الطفـل وانفعاالتـه وفـق الثقافـة التـى ینتمـي إلیهـا وفـى إطـار 
القـیم واألفكـار السـائدة فــى مجتمعـه ولـدى القـائمین بالتنشــئة االجتماعیـة للطفـل كمــا 

  وجهة نظر أولیاء األمور .تظهر من خالل 
وجـدیر بالــذكر أنــه كلمــا توافقــت الطــرق التـى یعبــر بهــا الفــرد عــن انفعاالتــه 
مــع قــیم ثقافتــه وأفكــار القــائمین علــى تنشــئته، كلمــا أمكنــه إشــباع حاجاتــه ویســر لــه 
تواصــــله مــــع اآلخــــرین محققــــا التوافــــق ، وهــــذه كلهــــا تُعــــد متطلبــــات رئیســــه للطفــــل 

إذ یواجـه تحـدیا یلـزم النجـاح فیـه بدایـة مـن  –ضـه األطفـال الملتحق برو  –الصغیر 
ــــه بالروضــــة ووجــــوده ضــــمن أفــــراد آخــــرین، وقواعــــد ونظــــم ملزمــــه للتفاعـــــل  التحاق
والتعبیـــر وبـــین أســـالیب للتفاعـــل والتعبیـــر عـــن انفعاالتـــه مارســـها بحكـــم خصوصـــیة 

ى العالقــات االجتماعیــة داخــل األســرة فضــال عــن خصوصــیة المرحلــة النمائیــة التــ
  ینتمي إلیها.

  مشكلة الدراسة :
تعـــد الثقافـــة إحــــدى العوامـــل المــــؤثرة فـــى التنشــــئة االجتماعیـــة النفعــــاالت  

األطفـــال ، وفـــى وضـــع إطـــار للمقبـــول اجتماعیـــًا مـــن تعبیـــرات واســـتجابات انفعالیـــه 
متنوعة ، حیث یكون للعوامـل االیكولوجیـة والبیئیـة المحیطـة والضـغوط االجتماعیـة 

و اإلنسـاني وممارســات التنشــئة االجتماعیـة وتوجهــات اآلبــاء نحوهــا تـأثیر علــى النمــ
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Super &Harkness,1986,p.546) ومــع التسـلیم بعمومیــة االنفعــاالت بــین بنــى البشــر (
وخاصـــة التعبیـــرات االنفعالیـــة المصـــاحبة لـــبعض االنفعـــاالت مثـــل الغضـــب ، فـــإن 

تـى ینتمـي إلیهـا الفـرد علـى سؤاُال یطرح نفسه وهو: ما التـأثیر الـذى تحدثـه الثقافـة ال
  انفعاالته وتعبیراته االنفعالیة؟ 

عبـــر بهـــا ولـــى أمـــر الطفـــل علنـــًا  ُ كمـــا أن للثقافـــة أثرهـــا علـــى الدرجـــة التـــى ی
openly express  السلبیة تجاه طفلـه فضـًال عـن تـأثیر تلـك و عن االنفعاالت االیجابیة

عـــاالت وعـــن األســـالیب الثقافـــة علـــى األفكـــار التـــى یكونهـــا أولیـــاء األمـــور عـــن االنف
  .(Cole and Tan, 2007, p.528)المقبولة للتعبیر عن االنفعاالت

فضًال عن األسلوب الذى یستجیب به أولیـاء األمـور النفعـاالت األطفـال ، 
فعلــى ســبیل المثــال فــإن اآلبــاء فــى آســیا یســتخدمون بعــض األســالیب مثــل الحــب ، 

سـالیب المعتمــدة علــى التفــاوض الـرفض فــى مقابــل األ االنسـحاب ، النقــد الصــریح ،
 .(Wu et al.,2002,p.481)والتى یستخدمها اآلباء فى أمریكا الشمالیة

وبجانب هذا التباین فى أسلوب اسـتجابة أولیـاء األمـور النفعـاالت األطفـال 
كمـــا تظهـــر فـــى العالقـــة بـــین اآلبـــاء واألبنـــاء ، ففـــى إشـــارة إلـــى دور الوالـــدین فـــى 

أشـارت إحـدى الدراسـات  ث عـن انفعـاالتهم ومشـاعرهم؛مساعدة أطفالهم على الحـدی
رابات النفســیة مثــل اضــطراب القلــق یكــون طأن األمهــات الالتــي یعــانین مــن األضــ

وقلــــیًال مــــا یســـــتخدمن كلمــــات تحمــــل دالالت عاطفیـــــة  أقـــــل ، نألطفــــاله نحــــدیثه
 .Suveg,C.,2005,p)االنفعالیـة ( همإظهار تعبیـراتتفضیلهن إیجابیه ، فضًال عن عدم 

145.  
  ویمكن تلخیص مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئیسي التالي:

هـــل هنــــاك تبــــاین فـــى التنشــــئة االجتماعیــــة النفعـــاالت األطفــــال بــــاختالف 
األطفـال مـن الـذكور أولیـاء أمـور  الثقافة التى ینشئون خاللها من منظـور عینـة مـن

مریكــان ، ســنوات ومــن جنســیات متنوعــة (أ ٦-٣واإلنــاث تتــراوح أعمــارهم مــا بــین 
أســـیویین ، مصـــریین) فـــى ضـــوء أبعـــاد مقیـــاس التنشـــئة االنفعالیـــة لألطفـــال وهـــى : 
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إسـتراتیجیة التعامـل مـع  -العالقـة مـع الطفـل -أفكار أولیـاء األمـور عـن االنفعـاالت
التنشــئة االجتماعیـــة النفعــال الغضـــب لــدى األطفـــال  -عواطــف وانفعــاالت الطفـــل 

عـــم الوالـــدین للتنشـــئة االجتماعیــــة فضـــًال عـــن ســـؤال مفتـــوح بخصـــوص مصـــادر د
  النفعاالت أطفالهم .

ویمكــن صــیاغة مشــكلة الدراســة فــى التســاؤل التــالي فــى ضــوء المتغیــرات المســتقلة 
  للدراسة :

هـــل تتبـــاین التنشـــئة االنفعالیـــة لألطفـــال فـــى ضـــوء أبعـــاد مقیـــاس التنشــــئة 
ســـن الطفـــل االنفعالیـــة وفـــق متغیـــرات النـــوع االجتمـــاعي للطفـــل (إنـــاث ، ذكـــور) ، 

  مصري)؟  اسیوى، ) سنوات ، الجنسیة (امریكى ،٦-٥سنوات ، (  )٤-٣(
  أهداف الدراسة :

یتمثـــل الهـــدف الـــرئیس للدراســـة الحالیـــة فـــى التعـــرف علـــى طبیعـــة عملیـــة 
التنشــئة االنفعالیــة لألطفــال مــن خــالل وصـــف التبــاین فــى عملیــة تنشــئة انفعـــاالت 

ي للطفل ، سـن الطفـل ، وجنسـیة الطفـل األطفال فى ضوء متغیرات النوع االجتماع
وولى األمر والتفاعل بینهم وذلك بهدف إلقـاء الضـوء علـى دور العوامـل الحضـاریة 

  بالنسبة لتنشئة االنفعاالت لدى األطفال فى مرحلة الروضة.
  
  

  -مصطلحات الدراسة :
  (  Emotionالتنشئة االجتماعیـة النفعـاالت األطفـال( تنشـئة االنفعـاالت اجتماعیـًا

Socialization:  
ــــة لالنفعــــال وتوضــــع فــــى إطــــار  ــــدار المظــــاهر البیولوجی العملیــــة التــــى بواســــطتها ت

 ,.Malatesta,et al)اجتماعي كي تتالءم لالستخدام فى مواقف التواصل االجتماعي 
1986, p.316)  

  للتنشئة االجتماعیة لالنفعاالت: التعریف اإلجرائي 
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طفــــــالهم انفعالیــــــَا ضــــــمن الســــــیاق مجمــــــوع الممارســــــات الوالدیــــــة إلعــــــداد أ  
االجتمـــــاعي والثقـــــافي الســـــائد والتـــــى تعتمـــــد علـــــى أفكـــــار ومـــــدركات األبـــــاء عــــــن 
االنفعـــاالت ومـــدى جـــدواها بالنســـبة للطفـــل ، بحیـــث تحـــدد هـــذه المـــدركات طبیعـــة 
عالقــة األبــاء مــع انفعــاالت أطفــالهم ومــا یقومــون بــه مــن أســالیب لتــوجیههم بكیفیــة 

  التعامل معهم.
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عبـارة عــن تصـمیم فــى أسـلوب البحــث فـى الموضــوعات التـى یــتم قیاسـها فــى أثنــین 
  أو أكثر من الثقافات وبالنسبة لنفس المتغیرات.

عبــارة عــن مركــب مــن المعرفــة والمعتقــدات والفنــون واألخــالق والعــادات  : الثقافــة
  عینه .والتى یكتسبها الفرد فى ظل ثقافة م

  :   حدود الدراسة
: تمـت الدراسـة الحالیـة فـى الوالیـات المتحـدة األمریكیـة (والیـة فـورت  الحـد المكـاني

  .كولنز) ، جمهوریة مصر العربیة (مدینة اإلسكندریة)
مــن أولیــاء أمــور األطفــال فــى  عینــات ثثــال: طبقــت الدراســة علــى  الحــد البشــرى 

مـن أولیـاء األمـور أمریكـي الجنسـیة ،  مرحلة ریاض األطفال موزعـة كالتـالي (عینـة
  أسیوي الجنسیة)، وعینة من أولیاء األمور مصري الجنسیة.

   ٥/٢٠١٠وحتى  ٢٠٠٩/ ٦: تجرى الدراسة خالل الفترة من  الحد الزمني
  

  اإلطار النظري :
 Socializationمفهوم التنشئة االجتماعیة 

مــــع فــــى مختلــــف أنمــــاط التنشــــئة االجتماعیــــة هــــى عملیــــة انــــدماج الفــــرد فــــى المجت
الجماعــات االجتماعیــة، واشــتراكه فــى مختلــف فعالیــات المجتمــع وذلــك عــن طریــق 
اســتیعابه لعناصــر الثقافــة والمعــاییر والقــیم االجتماعیــة والتــى تتكــون علــى أساســها 
ســمات الفــرد ذات األهمیــة االجتماعیــة، والتــى تجعلــه یتماثــل مــع األشــیاء المســموح 
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ات الثقافیــــة التـــــى یعبــــر عنهــــا فــــى ألفــــاظ وطــــرق الحیـــــاة بهــــا فــــى الثقافــــة والتوقعــــ
  ).٣،ص٢٠٠٧االجتماعیة (سهیر كامل ،

ویعرفها العنیزى بأنها األسالیب واألنماط التى یهدف أولیاء األمور إلـى غرسـها فـى 
  )٦٩،ص١٩٨٩(فریح العنیزى، سلوك أبنائهم.

وم بها والتنشئة االجتماعیة عبارة عن تلك العملیات االجتماعیة التى یق
الشخص والتى تأتى بدورها بالناتج االجتماعي الذى یتم اكتسابه، والمتمثل فى 
مجموعة االتجاهات والقیم والسلوك المقبول فى ظل نظام اجتماعي معین ، 
فالطفل نتیجة التفاعل المستمر مع الوالدین یقوم بعدة سلوكیات اجتماعیة مكتسبة 

ج هذه العملیات التى تتخذ شكل أنماط ومتعلمة وبزیادة النمو تتطور معه نتائ
سلوكیة أكثر تركیبًا لیكون عضوًا فعاًال فى أسرته، وفى المجتمع، وعملیة التنشئة 

أحدهما یعمل على ضبط السلوك غیر المرغوب واآلخر یعمل ذات جانبین ؛ 
  .على تشجیع السلوك المرغوب

ن استعدادات كما أن التنشئة االجتماعیة عملیة تفاعل الفرد بما لدیه م
من خاللها یتم تكوین تدریجي لشخصیته و وراثیة مع البیئة التى یعیش فیها 

(فاطمة  الممیزة من جهة واندماجه فى الجماعة فى ظل ثقافتها من جهة أخرى
  .)٤٧،ص٢٠٠٠الكتانى،

وتكتسب عملیة التنشئة االجتماعیة سماتها من صفات وراثیة ومن 
ا عن كونها عملیات نمو وارتقاء اجتماعي ظروف بیئیة ، حیث ال یخرج مفهومه

یتطور خاللها أداء الفرد من سلبیة مجردة إلى ایجابیة موجهة ، لذلك تعتبر 
التنشئة االجتماعیة من العوامل الرئیسة التى تسهم فى تشكیل شخصیة اإلنسان 

  ).١١٢،ص٢٠٠٣وتوجیه سلوكه (ماهرعمر،
ة مــن العملیــات التــى وتوصــف عملیــة التنشــئة االجتماعیــة بوصــفها منظومــ

یعتمـــدها المجتمـــع فـــى نقـــل ثقافتـــه بمـــا تنطـــوي علیـــه هـــذه الثقافـــة مـــن مفـــاهیم وقـــیم 
وهــــى العملیــــة التــــى یــــتم فیهــــا دمــــج الفــــرد فــــى ثقافــــة  ،وعــــادات وتقالیــــد إلــــى أفــــراده



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٨٤ 

المجتمــــــــــــع ودمــــــــــــج ثقافــــــــــــة المجتمــــــــــــع فـــــــــــــى أعمــــــــــــاق الفــــــــــــرد (علــــــــــــى اســـــــــــــعد 
  ).١٠،ص٢٠٠٠وطفة،

التنشــئة االجتماعیــة یكتســب األطفــال مـــن ویــرى حســین رشــوان أن عملیــة 
والضــبط الــذاتي الــالزم لهــم حتــى یصــبحوا أعضــاء راشــدین  ،خاللهــا الحكــم الخلقــي

  ).١٥٣،ص١٩٩٧فى مجتمعهم (حسین رشوان،
  أسالیب التنشئة االجتماعیة:

لقد ارتبطت عملیة التنشئة االجتماعیة بالممارسات الوالدیة الهادفة إلى 
سلوكیة وقیما واتجاهات تتناسب مع خصائص األسرة  إكساب األطفال أسالیب

وتستجیب للقیم واالتجاهات والعادات من هذا المنطلق أصبحت التنشئة 
االجتماعیة تتمثل في مختلف العملیات التي یخضع لها الطفل خالل فتراته 
التكوینیة داخل أسرته أو خارجها، والتي تهدف إلى تحویله من كائن بیولوجي 

عه وحاجاته إلى كائن اجتماعي یخضع لقیم وقیود ومتطلبات یخضع لدواف
المجتمع ، وهي بذلك تكسبه سلوكیات اجتماعیة تتناسب مع مراحل نموه وأدواره 

  داخل كل جماعة ینتمي إلیها أو یتفاعل معها .
إذ أن عالقة الوالدین  واألسرة هى مصدر التنشئة االجتماعیة للطفل ،

ذلك من خالل ممارسات الوالدین  الذات لدیه،بالطفل مهمة فى نمو مفهوم 
وهناك تنشئة اجتماعیة سلیمة وتنشئة اجتماعیة  ،وأسالیبهما فى معاملة األبناء

والمقصود بأسالیب التنشئة االجتماعیة هو استمراریة أسلوب معین  غیر سلیمة ،
بر فى أو مجموعة من األسالیب المتبعة فى التربیة والتنشئة ویكون لها األثر األك

  ) ٨،ص٢٠٠٧(سهیر كامل ،                      .تشكیل الشخصیة
وتتمیز التنشئة االجتماعیة بكونها عملیة تعلم اجتماعي، تساهم في نمو 
الكائن اإلنساني بكیفیة مستمرة، وتتفاعل خاللها كل مكونات شخصیته، إذ من 

یحدث من تفاعل  عن جانب الفرد االجتماعي دون اإلشارة إلى ما التحدثالعسیر 
بینه وبین جوانب الشخصیة األخرى، كالجانب الحسي الحركي أو الجانب العقلي 
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وال یعنى أو االنفعالي ، ولذلك تعتبر التنشئة االجتماعیة عملیة دینامیة معقدة، 
ذلك أن التنشئة االجتماعیة تصب أفراد المجتمع فى بوتقة واحدة ؛ بل تعنى 

یة متمیزة قادرة على النمو فى إطار ثقافي اكتساب كل فرد شخصیة اجتماع
  معین.

  التنشئة االجتماعیة والنمو االنفعالي:
عالقــات المــودة داخــل إطــار ســودها التــى ت عملیــة التنشــئة االجتماعیــةإن 

 االیجـــابى دیمقراطـــي، وعالقـــات القبـــول، واالهتمـــام، والتبـــادل االنفعـــالي والوجـــداني
الـذكاء، والثقـة بـالنفس واإلبـداع، واإلنجـاز، ؤدى إلى تعزیز مسـتوى توغیاب التسلط 

  وتقدیر الذات، والتوافق االجتماعي، واالنبساط.
علـى األطفـال فـى سـن الرابعـة والتى أجریت  ) Baldwin (2002, وفى دراسة لبالدوین

ظهــر أن األطفــال الــذین ینتمــون إلــى أســر دیمقراطیــة یتمیــزون بالنشــاط والمنافســة 
زعامــــة، وأن األطفــــال الــــذین ینتمــــون إلــــى أســــر تســــلطیة واالنطــــالق والمیــــل إلــــى ال

  .یمیلون إلى االمتثال والمطاوعة والعصیان والعدوان
2002,p.16) Baldwin, (  

تمــت فیهــا مالحظــة ســلوك  (GoodwinWatson)وفــى دراســة لكــودوان واتســن
األطفــال فــى مرحلــة مــا قبــل المدرســة أتضــح أن األطفــال الــذین یتلقــون مزیــدًا مــن 

الوالدیة والذین یعانون من تدخل ذویهم المستمر یمیلـون إلـى العـدوان ، أمـا  األوامر
األطفـــال الـــذین یتعرضـــون لتأنیــــب ذویهـــم والعقوبـــات والتهدیــــد یمیلـــون إلـــى البكــــاء 

  .بدرجة أكبر من األطفال اآلخرین
 www.tandfonline.com/doi/pdf/101080/00223980 

ل الروضـــة الـــذین یعیشـــون أن أطفـــا )Donovan  (2004,ویوضـــح دونوفـــان
 یظهرون مزیدًا من السـلبیة وقلـیًال مـنتسودها مشاعر الغضب داخل أسر متسلطة 

نخفـــاض مســـتوى الطمـــوح والمـــودة والمحبـــة والقـــدرة   روح المنافســـة ویعـــانون مـــن ا
علـــى التكیـــف بســـهولة مـــع اآلخرین،وعلـــى خـــالف ذلـــك فأطفـــال األســـر المتســـامحة 

  .كانوا أكثر نشاطًا وفعالیة
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 فأشـــــار أن العالقـــــة اإلیجابیـــــة المتســـــامحة )Hoffman (2000, أمــــا هوفمـــــان
بین األبناء وآبائهم تولـد مشـاعر الثقـة بـالنفس وتزیـد مـن فاعلیـة األطفـال  والتعاطف

فـى بنـاء جـذور التواصـل االجتمـاعي مـع اآلخـرین وبالتـالي فـإن غیـاب هـذه العالقـة 
  لألبناءیؤثر سلبًا فى مسار النمو النفسي واالجتماعي 

,2000,p.4)  Hoffman(  
إن نظـــرة متأنیـــة لواقـــع التربیـــة العربیـــة نجـــد أنهـــا تتصـــف بـــبعض المالمـــح 
منها:أسلوب التنشئة االجتماعیة تقلیدي یعتمد على التسلط واإلكـراه، یسـوده أسـلوب 
الضــرب والعقــاب الجســدي فــى المدرســة واألســرة، یســوده أســلوب التحقیــر واإلذالل 

ة، كمـــا تتـــداخل أســالیب التنشـــئة مثـــل أســـالیب الشـــدة والتذبـــذب فــى األســـرة والمدرســـ
والمحابــاة والحمایـــة الزائــدة، وأن التربیـــة العربیــة تعتمـــد علــى بعـــض المبــادئ ومنهـــا 

وأن التربیـة إعـداد للحیـاة ولیسـت  –الطفـل راشـد صـغیر –تقدیم التعلیم علـى التربیـة 
  )٣٧، ص٢٠٠٠( على وطفة، .هي الحیاة

بینــت أن األمهـات المصــریات دراسـة ) ١٩٨٤مرداش، وأجـرت (إحسـان الــد
یعتمــدن األســلوب التقلیــدي القــدیم فــى تربیــة األطفــال وهــو أســلوب الشــدة فــى تربیــة 
األطفـــال وأكـــدت أن األم المصـــریة تنظـــر إلـــى حریـــة الطفـــل فـــى التعبیـــر والمناقشـــة 

رب بوصفها جرأة شدیدة ال یسمحن بها، وذهـب اآلبـاء إلـى حـد التوصـیة بمبـدأ الضـ
ألن مــا نشــاهده مــن مظــاهر مرضــیة یعــود بــرأیهم إلــى التربیــة المتســاهلة والحــرة فــى 

  .مرحلة الطفولة
إن أحـد األركــان األساســیة للتنشــئة االجتماعیــة فــى الثقافــة العربیــة تتمحــور 
حـــول مبـــدأ تطبیـــع الطفـــل علـــى االنصـــیاع والخضـــوع للكبـــار ســـواء كـــان ذلـــك عـــن 

، كمــــا أن األم العربیــــة تقــــوم بالــــدور الزائــــدةطریــــق التســــلط أو عــــن طریــــق الرعایــــة 
األساسـى فــى عملیـة التنشــئة وخاصـة فــى السـنوات الســت مـن عمــر الطفـل وأنــه مــا 

ن حــدث بعــض التغیــر نتیجــة تعلــیم وعمــل المــرأة–زالــت األســرة العربیــة  تتعامــل -وإ
ـــة األنثـــى بصـــورة تقلیدیـــة ومغـــایرة للذكر،وتســـهم مـــن خـــالل التنشـــئة فـــى  مـــع الطفل

  ) ٢٠٠٠ر الدور التقلیدى السلبى األنثى.(منشورات االلسكو ،استمرا
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  الوالدین والرعایة الوالدیة والتنشئة االجتماعیة النفعاالت الطفل:
أن األسرة تعد أول مؤسسة اجتماعیة تعمل على تنشئة الطفل وذلك من 
خالل االتجاهات الوالدیة حیث یكتسب الطفل المعرفة االجتماعیة وأنماط السلوك 

لتى یقبلها مجتمعه، واالتجاهات الوالدیة یستدل علیها من األسالیب التربویة التى ا
یستخدمها اآلباء مع أبنائهم فى المواقف الیومیة التى تجمعهم لذا فهى تتصف 
باالختیاریة والذاتیة، حیث أن نمط شخصیة اآلباء ومستواهم التعلیمي واالجتماعي 

الذى تنتمي له األسرة كل ذلك یؤثر على ونظرتهم للطفولة ، وثقافة المجتمع 
  تنشئتهم ألطفالهم وأسالیب معاملتهم.

  )٧١،ص٢٠٠٠(فاطمة الكتاني،
وأسالیب المعاملة الوالدیة هي مجموعة السلوكیات التى یمارسها اآلباء 
واألمهات مع أطفالهم فى مختلف المواقف من خالل تربیتهم وتنشئتهم ومنها 

وب التسلطي، أسلوب التقبل، أسلوب القسوة، أسلوب األسلوب الدیمقراطي، األسل
                             .الرفض (النبذ)، أسلوب اإلهمال، أسلوب التفرقة، أسلوب الحمایة الزائدة

  )٢٩٤،ص٢٠٠٥(نجاح رمضان محرز،
ویتضح من ذلك أن التنشئة االجتماعیة ال تأخذ اتجاهًا وحید الطرف بل 

المركبة والمتداخلة ، فهناك عدد من اتجاهات التربیة هي نظام من األسالیب 
المتسلطة والتربیة المتسامحة، ویمكن القول أن تلك االتجاهات الوالدیة هى 
تنظیمات نفسیة اكتسبها الوالدان من خالل الخبرات التى مروا، بها بحیث تحدد 

ماعیة إلى لهم أسالیب تعاملهم مع األبناء، ویشیر مفهوم اتجاهات التنشئة االجت
األسالیب التربویة المتبعة فى تربیة الطفل وتنشئته إلى اإلجراءات التى یعتمدها 

  ).٣٠،ص١٩٩٣اآلباء فى تربیة أبنائهم (محمد شوكت،
إن أسلوب التنشئة یختلف تبعًا للمتغیرات الثقافیة واالجتماعیة 

مقراطیة والحوار واالقتصادیة ، فاألسر التى تعتمد مع الطفل أسلوبًا قائمًا على الدی
المتبادل والتسامح وتقدیر مشاعر الطفل واإلصغاء إلیه حتى یتمكن من التعبیر 
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ألن  لهمن إقامة عالقات اجتماعیة متماسكة مما یسمح  هعن ذاته بحریة تمكن
  یكون عضوًا فاعًال فیها ینمو ولدیه استقاللیة واعتماد على ذاته. 

اعیة التى تعتمد اإلسراف فى ویمكن القول أن أسالیب التنشئة االجتم
استخدام الشدة أو التساهل تؤدى إلى بناء شخصیات ضعیفة وغیر متكاملة، 

علمى فى التنشئة االجتماعیة وكلما اتجهت هذه األسالیب نحو اعتماد المنطق ال
   متكاملة سلیمة شخصیات بناء على قدرة أكثر كانت

  ).٧،ص٢٠٠٥الكندرى، (لطیفة                                       
بنوع السلطة المستخدمة فى تربیة  ترتبطوأسالیب التنشئة االجتماعیة 

التأثیر فى  اأسالیب العقاب والتسلط والتخویف من شأنه فسیادةاألطفال ، 
تؤدى إلى هدم البنیة النفسیة واالجتماعیة والعقلیة حیث ،  طفالشخصیة األ

ین ینشئون وفق األسالیب الدیمقراطیة ، وعلى خالف ذلك فإن األطفال الذلدیهم
  .ایجابیةوعالقات اجتماعیة یتمیزون بسمات شخصیة 

  
  

  أهداف عملیة التنشئة االجتماعیة:
تعــدیل حالتــه إن الهــدف مــن تنشــئة االنفعــاالت اجتماعیــًا هــو تعلــیم الطفــل 

بمـــــــا یتماشـــــــى والمعـــــــاییر  Expressive Behaviorالشـــــــعوریة وســـــــلوكه التعبیـــــــري 
  .)(Maltesta et al., 1986, p317الثقافیة

وتكـــوین الشخصــــیة اإلنســــانیة الســــویة عـــن طریــــق إشــــباع الحاجــــات وبمــــا 
یحقــق توافــق الفــرد مــع ذاتــه ومــع اآلخــرین مــن جهــة وتوافقــه مــع مطالــب المجتمــع 
والثقافــة التــى یعــیش فیهــا مــن جهــة أخــرى ، وذلــك مــن خــالل غــرس عوامــل ضــبط 

معاییر االجتماعیة والثقافة السـائدة فـى المجتمـع داخلیة للسلوك ، واكتساب اللغة وال
  وكذلك تعلم األدوار االجتماعیة والتى تتیح التفاعل االجتماعي مع اآلخرین. 
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وهنــاك بعــض األهــداف التــى یبغــى اآلبــاء تحقیقهــا فــى تنشــئة الطفــل مثــل: 
محاولــة تیســیر نمــو الســلوك الطبیعــي والتلقــائي والــذى یعتبرونــه مقبــوًال مثــل الخــوف 
مــن األشــیاء الضــارة والمخیفــة، ومحاولــة اســتبعاد الســلوك الطبیعــي والتلقــائي للطفــل 
والـــذى یعتبرونـــه ســـلوكًا غیـــر مقبـــول مثـــل الخـــوف مـــن األشـــیاء العادیـــة والمألوفـــة، 
ـــة مثـــل األمانـــة والصـــدق، واتخـــاذ األســـالیب  ومحاولـــة تنمیـــة أنمـــاط الســـلوك المقبول

عــدم تكـــوین بعــض أنمــاط الســلوك غیـــر  الوقائیــة التــى یمكــن أن تـــؤدى مقــدمًا إلــى
ـــــم أن الطفـــــــل لـــــــم یكشـــــــف بعــــــد عـــــــن مثـــــــل هـــــــذه النزعـــــــات (ســـــــهیر  المقبولــــــة رغــ

  .)٨٨-٨٧،ص:٢٠٠٧كامل،
ویتضـح مـن ذلـك أن عملیـة التنشـئة عملیــة تعلـم وتعلـیم تقـوم علـى التفاعــل 
االجتماعي ، وتهـدف إلـى إكسـاب الطفـل سـلوكًا ومعـاییر واتجاهـات مناسـبة ألدوار 

تمكنــه مــن مســایرة جماعتــه والتوافــق معهــا وتیســر لــه االنــدماج فــى الحیــاة معینــة ، 
  االجتماعیة، وإلتمام عملیة التعلم فإن للتنشئة آلیات هي : 

: وفیـــه یقلـــد الطفــــل بعـــض األشـــخاص الهـــامین فــــى حیاتـــه مثـــل والوالــــدین التقلیـــد
  والمعلم والرفاق.

. : حیث یتعلم الطفل من خالل مالحظة نموذج سالمالحظة    لوكي وتقلیده حرفیًا
  : ویقصد به التقلید الالشعوري وغیر المقصود لسلوك النموذج.  التوحد
  : ویعنى تنظیم سلوك الفرد بما یتفق مع ثقافة المجتمع ومعاییره. الضبط

ــواب والعقــاب :وفیــه یــتم اســتخدام الثــواب فــى تعلــم الســلوك المرغــوب، والعقــاب  الث
  )٦٢،ص:١٩٨٥النقیب، (خلدون لكف السلوك غیر المرغوب.

  نظریات التنشئة االجتماعیة :
  هناك العدید من النظریات التى تناولت عملیة التنشئة االجتماعیة منها : 

وفیها یقتـرح ثـالث ویطلق علیها النظریة السلوكیة  : ( Sears,R)سیرزروبرت نظریة 
  مراحل تتم من خاللها عملیة التنشئة االجتماعیة وهى :
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ك البــــدائي (الفطــــري) التــــى ترتكــــز علــــى الحاجــــات البیولوجیــــة مرحلـــة الســــلو  -١
األولیــة، والــتعلم فــى طــور الطفولــة المبكــرة وتشــمل الشــهور األولــى مــن حیــاة 

  الطفل.
ــة الــــنظم الدافعیـــة الثانویــــة التــــى ترتكـــز علــــى الــــتعلم الـــذى یتركــــز فــــى  -٢ مرحلـ

بكـرة وحتـى األسرة، وتشمل معظم تأثیر التنشـئة االجتماعیـة علـى الطفولـة الم
  سن المدرسة.

مرحلة النظم الدافعیـة الثانویـة التـى ترتكـز علـى الـتعلم أبعـد مـن األسـرة وهـى  -٣
  )١٩٩٧(عباس عوض، تشمل مراحل النمو بعد الطفولة المبكرة

وترى الباحثة أن النظریة تقوم على التعلم فى المراحل العمریة المختلفة للطفل 
  نشئة االجتماعیة.والذى یتم فى ضوئه تفسیر عملیة الت

ویـرى أن سـلوك الكـائن ویطلق علیها النظریة االنفعالیة  : ( Mowrer)نظریة مورر
: "انفعـالي أو فســیولوجي واسـتجاباته تخضــع  النــوع األول الحـي ینقسـم إلــى نـوعین:

لســـیطرة الجهـــاز العصـــبي المســـتقل، وهـــذه االســـتجابات وقائیـــة انفعالیـــة تهـــدف إلـــى 
: خـاص باالسـتجابات النوع الثانىو رض له الكائن الحـي".تجنب األلم الذى قد یتع

الواضـــحة أو األدائیـــة والتـــى تهـــدف إلـــى "الســـیطرة علـــى الموقـــف الـــذى یوجـــد فیـــه 
وضبط الظروف المحددة له وهو بالتالي یخضع لسـیطرة الجهـاز العصـبي المركـزي 

س (عبـــا وعنـــده فـــإن ســـیكولوجیة االنفعـــال تختلـــف جوهریـــًا عـــن ســـیكولوجیة األداء
  .)١٩٩٧عوض،
كما یرى مورر أن االنفعاالت تعمل كمتغیرات وسیطة بین المنبه   

واالستجابة،وقد حدد دافع السلوك بأربعة انفعاالت أولیة ذات أهمیة بالغة قوامها 
:الخوف، فقد األمل (انفعاالت أولیة ذات طابع سلبى) واالرتیاح، األمل 

  ).(Pintrich&Schunk,1996(انفعاالت أولیة ذات طابع سلبى). فى 
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وترى الباحثة أن النظریة لم تعرض ألنفعاالت أخرى مهمه مثل    
الغضب،وهو أحد األنفعاالت التى توجه السلوك اإلنسانى نحو هدف ما ،وقد 

  سعت الدراسة الحالیة إلى دراسته فى ضوء عملیة التنشئة االجتماعیة 
  نظریة الدور االجتماعي:

ماعیـة عـن طریـق التفاعـل مـع اآلخـرین فـى من خالل عملیـة التنشـئة االجت
ومــن خــالل تــراكم ،حیــاة الطفــل یبــدأ فــى تكــوین فكــرة عــن ذاتــه عــن طریــق الخبــرة 

یبــدأ فــى تكــوین فكــرة اآلخــرین عنــه مــن حیــث مظهــره وســلوكه وهــذا ینمــى  اتالخبــر 
كیـــف یشـــبه اآلخـــرین فـــى بعـــض الخصـــائص وكیـــف و  لـــدى الطفـــل فكـــرة عـــن ذاتـــه

خـرى،أي یصـبح مـدركًا لذاتـه باعتبـاره شخصـًا مسـتقًال یختلف عنهم فى خصائص أ
لــه شخصــیته المســتقلة ویبــدأ فــى تعلــم دوره االجتمــاعي كمــا یتوقعــه منــه اآلخــرون 

  ).١٩٩٣السید،سمیرة (
وهناك مفهومین رئیسیین فى نظریة الدور االجتمـاعي همـا :مفهـوم المكانـة 

یــة هـــي وضــع الفـــرد فـــى االجتماعیــة ومفهـــوم الــدور االجتمـــاعي والمكانـــة االجتماع
بنـــــاء أو تركیـــــب اجتمـــــاعي یتحـــــدد اجتماعیـــــًا یلتـــــزم فیـــــه بواجبـــــات ویقابلـــــه حقـــــوق 
وامتیـــازات ،ویـــرتبط بكـــل مكانـــة نمـــط مـــن الســـلوك المتوقـــع وهـــو مـــا نســـمیه بالـــدور 

  ).  ١٩٩٤االجتماعي.(فتحیة نصیر،
 إن) على Durbrow, et al., 1999 ،Leyendecker,et al., 2002ویتفق كل من (

تنشئة األطفـال لیكونـوا أعضـاء مـؤهلین لالنضـمام للمجتمـع یسـتلزم تنشـئتهم انفعالیـًا 
، وأن المجتمعــــات تتفــــاوت فیمــــا بینهــــا فــــى تعریــــف التنشــــئة االنفعالیــــة وكیــــف یــــتم 

  (Durbrow, et al., 1999, P438. ; Leyendecker,et al., 2002, P248)       تنمیتها .
) على (Cole. &Tan,2007 ،Bornstein,2002;Keller,2003)كما یتفق كل من (

هنــاك متغیــرات عامــه وأخــرى ثقافیــه تــؤثر علــى كــل مرحلــة مــن مراحــل عملیـــة أن 
  (Bornstein,2002;Keller,2003-P:289) ,(Cole. &Tan,2007, p.532)التنشئة االجتماعیة.
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ن الثقافة تؤثر علـى عملیـات االنفعـال ، وهنـاك جـدل عمیـق عمـا إذا كـان إ
ع البشر یشتركون فى نفس نوعیات االنفعال بمعنـى وجـود نوعیـات عالمیـه مـن جمی

االنفعال یكون لها صفة العمومیة بین بنى البشر، وبین وجود نوعیـات وأشـكال مـن 
التعبیرات االنفعالیة سائدة فـى سـیاقات ثقافیـة متنوعـة ، والحقیقـة أن الدراسـات التـى 

ظهـر ثـأثیر الثقافـة علـى ب االنفعـالي لـم ًت◌ُ تناولت المقارنة بـین الثقافـات فـى الجانـ
االنفعــاالت ولهــذا فــإن هنــاك حاجــه ماســه لفحــص متــى وكیــف ولمــاذا تــؤثر الثقافــة 

  (Cole. &Tan,2007, P517)        على العملیة االنفعالیة.
والتنشـئة الثقافیــة لالنفعــال تكــون صــریحة فــى بعــض األحیــان وضــمنیه فــى 

ن كمــــا أمظــــاهر عملیــــة التنشــــئة االنفعالیــــة،  أحیــــان أخــــرى باعتبارهــــا مظهــــر مــــن
الســلوك البشــرى والتفــاعالت بــین األفــراد وبعضــهم الــبعض تتــیح تبــادل رســائل عــن 
االنفعـــاالت والمشــــاعر؛ تلــــك الرســــائل التــــى مـــن شــــأنها تحفیــــز الفــــرد للتعبیــــر عــــن 
انفعاالتـه وقـد تسـهم تلـك الرسـائل فــى إعاقـة اسـتخدام الفـرد النفعاالتـه بیسـر خاصــة 

أن هــذه الرســائل تبــدأ فــى وقــت مبكــر مــن الحیــاة ، قبــل أن یســتطیع الطفــل الكــالم و 
وفهــم الكلمــات ، وأحــد األمثلـــة علــى ذلــك أن الرضــیع یمكنـــه المشــاركة فــى عملیـــة 

وكـــذلك  emotion -rich vocalizationsإرســـال واســـتقبال الكلمـــات الغنیـــة بالعاطفـــة 
ول أن اســـتجابة الوالـــدین نحــــو تعبیـــرات الوجـــه والحركـــات، وبشـــكل عــــام یمكـــن القـــ

علـــى النمـــو االنفعـــالي للطفـــل، فضـــُال عـــن  نانفعـــاالت الطفـــل وكـــذلك الثقافـــة یـــؤثرا
  .)(Cole & Tan, 2007, p.518 التنشئة االنفعالیة له

وبفــرض أن األطفــال یولــدون ولــدیهم القــدرة علــى إظهــار تعبیــرات انفعالیــة 
وات العمر األولى مـن الحیـاة تكـون فى سیاقات اجتماعیه متنوعة فإنه وبالنسبة لسن

ـــاالت األطفـــــال هامـــــه جـــــدا وملحـــــه وفاصـــــله وضـــــروریة إلشـــــباع احتیاجـــــاتهم  انفعــ
  .األساسیة مثال الغضب والخوف ، ومن األرجح أن تكون لها صفه العالمیة

(Ekman,1992,P:550) (Elfenbein & Ambady & Scherer 2002: 203)  
(Scherer&Wallbott,1994,P:310) 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــذا الســـــیاق الثقــــافي ومـــــا یتضـــــمنه مــــن معـــــاییر ثقافیــــة "ســـــلطة" علـــــى ول هــ
األســالیب التــى ینشــىء بهــا األطفــال، ففــى الصــین علــى ســبیل المثــال نجــد أن القــیم 
الكنفوشـیه تلــزم اآلبــاء بتــدریب أبنــائهم علـى التعبیــر بوضــوح عــن انفعــاالتهم الســلبیة 

 (Chao,1994,p.1112) .وذلك بدًال من الشعور بالذنب من جراء الشعور بها

وفـــى ذلـــك إشـــارة إلـــى دور الثقافـــة فـــى الوالدیـــة: حیـــث یظهـــر تأثیرهـــا مـــن 
خـــالل دور الوالـــدین فـــى تفســـیر االســـتجابات االنفعالیـــة للطفـــل وفـــى تشـــكیل ســـلوك 
الطفل وفقُا للتوقعـات واألهـداف المحـددة ثقافیـًا ، فضـًال عـن أهـداف عملیـة التنشـئة 

)Bornstein & Cheah, 2005(.  
وان مصــدر معلومــات األطفـــال فیمــا قبــل المدرســـة بخصــوص االنفعـــاالت 

ویبـــرز ذلـــك أهمیـــة الحـــوار الـــذى یـــتم بـــین  یكـــون مـــن الوالـــدین فـــى نطـــاق األســـرة ،
  اإلیجابیة أم السلبیة سواء البسیطة أم المركبة، اآلباء واألبناء حول االنفعاالت،

 ( Kolmodin, K.E.,2006,p.26).  
ــــة أن  ــــاء واألبنــــاء وتــــرى الباحث ــــتم بــــین األب ــــذى ی یشــــیر أن أحــــد الحــــوار ال

مكونــات عملیــة التنشــئة االجتماعیــة النفعــاالت األطفــال وهــو :الحــدیث الوالــدى مــع 
انفعالیــة ســابقة أو حالیــة فــى  الطفــل عــن االنفعــاالت والــذى یتضــمن تــذكر خبــرات

ولعــــل اإلشـــارة ألهمیــــة التحــــدث مـــع الطفــــل عــــن . ســـیاق بیئــــي وثقـــافي واجتمــــاعي
ـــه بـــین اآلبـــاء واألبنـــاء مـــن أفكـــار حـــول  االنفعـــاالت یلفـــت النظـــر إلـــى مـــا یـــتم تبادل

فعلــى الــرغم مــن أن االنفعــال شــعور فطــرى لــدى بنــى البشــر ،إال أن  االنفعــاالت ؛
األطفــال ألنفســهم بخصــوص مــاذا یعبــرون وأیــن ومتــى وكیــف الطریقــة التــى یقــرر 

ونحــو مــن ؟ تنبــع مــن القــیم والمعتقــدات ومجمــوع األفكــار التــى یكونهــا اآلبــاء عــن 
االنفعـال شـعورًا وتعبیـرًا ، مـع األخـذ فـى االعتبـار أن تلـك األفكـار تتحـدد فـى ضــوء 

هم الـبعض ، وبــین الثقافـة وطبیعـة العالقــات االجتماعیـة الســائدة بـین األفـراد وبعضــ
ولـــذا تعتبـــر الخبـــرة الســـابقة أحـــد العوامـــل المهمـــة فـــي التعبیـــر عـــن اآلبـــاء واألبنـــاء. 

االنفعاالت وأي مجتمع مـا أو جماعـة ثقافیـة معینـة تنمـى ردود فعـل نمطیـة مناسـبة 
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لعدیـــــد مــــــن المواقـــــف المنتجــــــة أو المثیــــــرة لالنفعـــــال. وعلــــــى الـــــرغم مــــــن أن هــــــذه 
ة ملحوظــة مــن جماعــة إلــى أخــرى إال أن هنــاك ثمــة االســتجابات قــد تختلــف بصــور 

ردود فعــل معینــة تبــدو عامــة وشــائعة ( كاالبتســام عنــد الشــعور بالســعادة أو البكــاء 
  عند الشعور بالحزن).

ویبــــدو أن الفرصـــــة لمالحظـــــة بعــــض النمـــــاذج االنفعالیـــــة ذات الداللـــــة أو 
ـــد الطفـــل هـــ ذه التعبیـــرات المعنـــى تعتبـــر مـــن أهـــم جوانـــب الخبـــرة الســـابقة حیـــث یقل

االنفعالیــة فــي معظــم األحیــان خاصــة إذا كــان هــذا النمــوذج شخصــًا مهمــًا بالنســبة 
للفرد. ومن هنا یبرز دور العالقات االجتماعیـة بـین الطفـل والمحیطـین بـه وخاصـة 
اآلبـاء وأولیــاء األمــور، فــى التنشــئة االجتماعیــة النفعــاالت األطفــال ، وتلــك العالقــة 

  لبیئیة التى تؤثر فى سلوك األطفال وتكوینهم النفسي .تعد من أهم العوامل ا
وبالنســبة لالختالفـــات فـــي العمـــر الزمنـــي یبــدو أن الخبـــرات التـــي یمـــر بهـــا 
الشخص تتراكم بحیث تؤدى إلى تغییرات في اسـتجابته، وكلمـا نمـا الفـرد كـان أمیـل 

لمیـل إلى إظهار قیود أكثر وضبط أكثـر فـي التعبیـر عـن االنفعـاالت ویواكـب ذلـك ا
فــي التعبیــر عــن االنفعــاالت بصــورة لفظیــة أكثــر مــن التعبیــر عنهــا بصــورة جســمیة 
وباإلضافة إلى ذلك فكلما تـدرج الفـرد فـي عمـره الزمنـي كـان مـن المتوقـع أن یظهـر 
حـــاالت انفعالیـــة متزایـــدة مـــن حیـــث التعقیـــد والتمییـــز. كـــذلك یمیـــل الطفـــل الصـــغیر 

حالة غضبه أما الراشد فـي حالـة غضـبه  بصورة أكبر إلى االندفاع بقوه جسمیة في
                 یكـــــــون أكثـــــــر مـــــــیًال إلـــــــى الكـــــــالم واإلشـــــــارة عـــــــن میلـــــــه للضـــــــرب أو التخریــــــــب.

  )١٣٦ - ١٣٥ص ص  ،١٩٨٣ ،( ارنوف . ویتیج 
أن حــدیث إلــى  )(Bird,A.,&Reese,E.,&Tripp,G. 2006وقــد أشــار كــل مــن 

  سببات االنفعال تزداد مع العمر.الطفل عن االنفعاالت والحاالت االنفعالیة وم
 (Bird,A.,&Reese,E.,&Tripp,G. 2006,p.190)  
ـــذین یلتحقـــون بالروضـــة یكونـــون أكثـــر  باإلضـــافة إلـــى ذلـــك أن األطفـــال ال
 وعیــا بالــدور االجتمــاعي المناســب لهــم مقارنــة بأولئــك الــذین لــم یلتحقــوا بالروضــة،

جـزء طبیعـي مـن عملیـة نمـو  ویتم ذلك بهـدف التأكیـد علـى أن هـذه االنفعـاالت تعـد
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األطفـــال وأنهـــا تعـــد وســـیلة هامـــة مـــن وســـائل حفـــاظ الطفـــل واإلنســـان عامـــة علـــى 
ولــــذا فمــــن الضــــروري تشــــجیع الطفــــل لیعبــــر عــــن غضــــبه  Self-preservationحیاتــــه

وحزنــــه وخوفــــه فمــــن خــــالل ذلــــك یســــهل توجیهــــه وتعلیمــــه كیفیــــة التعبیــــر بأســــلوب 
لـك مـن ركـائز التنشـئة االجتماعیـة النفعـاالت صحیح عن انفعاالته المختلفة ویعد ذ

  األطفال.
ویعــد انفعــال الغضــب واحــدًا مــن أكثــر االنفعــاالت تمیــزًا مــن حیــث أهمیتــه 

غیـر محـدد، یمتـاز بالعمومیـة  األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بأنه:ویتمیز لدى 
شـین ، زیــدان والعشـوائیة، ومتذبــذب وسـریع الــزوال، وأسـبابه دوافــع بدائیــة (مفیــد حوا

  ).  ٣٩٥، ص ٢٠٠٢نجیب حواشین ، 
ومــــن األســــباب التــــى تــــدفع األطفـــــال للغضــــب: عــــدم تحقیــــق حاجـــــاتهم ، 
ـــیفهم بأعمـــال صـــعبة فـــوق قـــدراتهم، والتـــدخل فـــي شـــؤونهم الخاصـــة والتجســـس  تكل
علــــــیهم ، وانتقــــــادهم أو لــــــومهم ، ومقــــــارنتهم بــــــالغیر أو تفضــــــیل غیــــــرهم علــــــیهم ، 

همالهم وتركهم في أماك ن بشكل منفرد. ویتجلـى التعبیـر عـن الغضـب عنـد الطفـل وإ
مظــاهر : كالبكــاء والصــراخ والصــیاح المتقطــع، مظــاهر صــوتیةبالمظــاهر اآلتیــة: 

: وهى على األغلب عشوائیة وغیـر مترابطـة كـالرفس والعـض واإللقـاء بنفسـه حركیة
لوك سـعلى األرض أو أحیانا یرافـق ذلـك تـوتر الجسـم وارتجـاف الیـدین والـرجلین، و

  .: تحطیم أتالف ممتلكاتعدواني
  ) ٥٥ص ١٩٩٩( كاملة الفرخ شعبان ، عبد الجابر تیم، 

كما أنه أثنـاء وعقـب السـنة الثالثـة مـن عمـر الطفـل یكثـر عـادة غضـبه مـن 
على االســتقالل فــى الحركــة والتعامــل مــع  كثــرة النــواهى خصوصــًا وقــد أصــبح قــادرًا

ـــم تكـــن االســـتجابة  األشـــیاء، كـــذلك تكـــون قدرتـــه علـــى التعبیـــر قـــد ذا ل تحســـنت ، وإ
حانیــة ومتفهمــة مــن جانــب األبــوین یعــانى الطفــل ألوانــًا مــن العقوبــات واالحباطــات 

  ).١٧٤،ص ٢٠٠٧وتزداد ثورات غضبه (سهیر كامل ،شحاته سلیمان،
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على إن هذه الضوابط ال تعنى حجب الفرصـة عـن وتؤكد بعض الدراسات 
ســـلبي منهــــا مثــــل الغضــــب ، ولكــــن هــــذه الطفـــل للتعبیــــر عــــن انفعاالتــــه وخاصــــًة ال

الضــوابط تعنــى تنظیمــا فــى ظــل ســیاق اجتمــاعي وثقــافي معــین یهــدف إلــى تحقیــق 
الهـدف مـن التعبیــر االنفعـالي. أمـا األعــراض الداخلیـة للغضـب فتظهــر آثارهـا علــى 
، وســرعة فــي دقــات القلــب، ونــبض الــدم وشــدة التــنفس،  شــكل احمــرار الوجــه غالبــًا

  )٣٩٥ ٢٠٠٢(مفید حواشین ، زیدان نجیب حواشین،      .وضیق في الصدر
وتـــرى الباحثـــة أن هـــذا مـــن شـــأنه إبـــراز أهمیـــة عملیـــة التنشـــئة االجتماعیـــة 

  .النفعال الغضب ووضع ضوابط للتعبیر عن االنفعال بالشكل الالئق اجتماعیا
    Emotionsتاالنفعاال

د كبیــر یعــرف االنفعــال بأنــه عملیــة نفســیة جســمیة فســیولوجیة تــؤثر إلــى حــ
فــي تصـــرفات الفـــرد وأفعالـــه وخبراتـــه الحســـیه والشـــعوریة وأعضـــاء جســـمه الحشـــویة 
الداخلیــة، وهــى عملیــة معقــدة متنوعــة الجنبــات وتشــیر فــي حلقــات منهــا إلــى الفهــم 

 –حــــدوث تغیــــرات فــــي وظــــائف األعضــــاء الداخلیــــة  –واإللمــــام بموقــــف االنفعــــال 
وردود الفعـــل –یة الســـابقة الخبـــرات الشـــعور  –حـــدوث اضـــطرابات جســـدیة خارجیـــة 

 –اجتماعیـــة  -تجـــاه موقـــف االنفعـــال؛ وتحـــدث االنفعـــاالت نتیجـــة ألســـباب نفســـیة
    .وبیئیة 

  )٢١٣- ٢١٢، ص ص  ١٩٩٩(عزت عبد العظیم الطویل ، 
واالنفعــال حالــة وجدانیــة حــادة وفجائیــة، مضــطربة وغیــر منظمــة، تختلــف 

لتنبـــه والتـــوتر والرغبـــة فـــي القیـــام عـــن الحالـــة االعتیادیـــة للفـــرد، وتتســـم باالســـتثارة وا
بعمــــــــل مــــــــا ، ولالنفعـــــــــال مكونــــــــات داخلیــــــــة (فیزیولوجیـــــــــة وشــــــــعوریة ومعرفیـــــــــة) 

  .وخارجیة(سلوكیة كتعبیرات الوجه وحركة الجسم)
  )٨، ص ٢٠٠١( أحمد محمد عبد الخالق، 
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ومن أهم االنفعاالت السـائدة فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة انفعـاالت الخـوف 
انفعــاالت كمــا أن هنــاك ســارة؛ الیــر غنفعــاالت االوغیرهــا مــن  الغیــرة –الغضــب  –

  السعادة والسرور. و  ،الفرحمثل سارة 
إن مجال االنفعال یـزداد تعقیـدا بسـبب انعـدام االتفـاق علـى تعریـف أساسـي 

مــن الــدوافع وبأنهــا أنهــا ، ومــن ذلــك أن الــبعض یعــرف االنفعــاالت االنفعــال لمفهــوم
، وكــــذلك یــــذهب بعــــض النــــاس فــــي اإلنســــاني وكســــلالاســــتجابات لهــــا تــــأثیر علــــى 

تعریــف االنفعــال مــن وجهــه ذاتیــة أي فــي ضــوء المشــاعر التــي یخبرهــا الفــرد، بینمــا 
ـــــه، ومعظـــــم هـــــذه  ـــــرات بدنی ـــــارة عـــــن تغیی ـــــرى الـــــبعض اآلخـــــر أن االنفعـــــاالت عب ی
التوجهـات تؤكـد علـى االسـتجابة بوصـفها العنصـر الـرئیس فـي االنفعـال، وٍان كانـت 

ــــاك توجهــــات ــــار  هن ــــذي یســــتثیر االنفعــــال وآث ــــى إدراك الموقــــف ال أخــــرى تركــــز عل
  االنفعال على السلوك العادي. 

  )١٠١ ،ص١٩٨٨(إدوارد موراى ،ترجمة احمد عبد العزیز سالمة ، 
درجـــه تحـــت مصـــطلح االنفعـــال تكـــاد المأن قائمـــة المشـــاعر واالســـتجابات 

الـذهن بسـرعة هــو:  ، ولعـل بعـض مـا یـرد إلـىفـى االتسـاع  تكـون قائمـة ال متناهیـة
الخــوف، الغضــب، الفــزع، الرعــب ، األلــم، القلــق، الغیــرة، الخجــل، الحــرج، التقــزز، 
الحــــزن، الضــــیق، الــــرفض، ولكــــن مــــع ذلــــك یمكــــن أن نضــــیف بعــــض االنفعــــاالت 

ومــن  ،االیجابیــة مثــل : الحــب، الفــرح، االســتمتاع، الحبــور، النشــوة، اللــذة، الســعادة
د إلــى مــا ال نهایــة، وذلــك بحســب مهــارة الشــخص الواضــح أن القائمــة یمكــن أن تمتــ

فــي االســتبطان وســعة محصــوله اللغــوي (إدوارد مــوراى ،ترجمــة احمــد عبــد العزیــز 
 ,.Ekman, P))، وفــــى هــــذا الصــــدد یشــــیر اكمــــان ١١٥، ص ١٩٨٨ســــالمة، 

1997,p.340) -  ــــى التعبیــــر عــــن مشــــاعره تعــــد مفتاحــــًا للكفــــاءة أن قــــدره الفــــرد عل
خدم مفهــوم قواعــد إظهــار المشــاعر مــن خــالل عــدة أنــواع أو االجتماعیــة وهــو یســت

  نماذج منها:
:   الحد األدنى من إظهار المشاعر  -أوًال
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: المبالغــة فــي إظهــار المشــاعر وهــو تضــخیم التعبیــر عــن المشــاعر ویتجســد  -ثانیــًا
  في تعبیر األطفال عن شكواهم للكبار.
: استبدال مشاعر معینة بمشاعر أخرى   .ثالثًا

                                            مهارة في استخدام هذه األنواع الثالثة مكـون أساسـي فـي الـذكاء االنفعـالي.وتعد ال 
)Ekman, P., 1997, p. 333 (  

واالنفعـــاالت لهـــا صـــفة العمومیـــة حیـــث أن طـــرق التعبیـــر عـــن االنفعـــاالت 
ات وحتــى فــي حالــة المختلفــة متشــابهة إلــى حــد كبیــر عنــد مختلــف األفــراد والمخلوقــ

مختلــف األجنــاس البشــریة التــي ال یوجــد بینهــا أي اخــتالط؛ فكــل األفــراد إذ یعبــرون 
عن الحزن بقبض عضالت الوجه بنفس الطریقة، وفـى حالـة الغضـب فـإن الشـفتان 
تهتــزان واألســنان تطرطــق ونفــس الشــيء یقــال عــن حالــة االشــمئزاز وفــى كــل أنحــاء 

ول إخفـاء وجهــه، والشـخص الغاضــب ســرعان العـالم فــان الشـخص الــذي یحـرج یحــا
ما تدل تعابیر وجهه على ذلك وفـى حالـة المخلوقـات البشـریة فـان االنفعـاالت كلهـا 
تــنعكس علــى الوجــه لوجــود عــدد كبیــر مــن العضــالت تســهل عملیــة التعبیــر بالوجــه 

  بطرق مختلفة . 
إن الــنمط الجســدي الوحیــد الــذي لــه صــفة عالمیــة بالنســبة لكــل النــاس فــي 

  .)Camras. L., et al, 2002, p. 179(الة االنفعاالت هو طریقة التعبیر بالوجه ح
  وتقوم أنشطه تربیة وجدان الطفل على األسس التالیة:

تـــدعیم فردیـــة الطفـــل مـــن خـــالل تنمیـــة مشـــاعره ووظائفـــه الخیالیـــة مـــن تخیـــل  -أ
  وابتكار.

اتـه الحركیـة، تدعیم اجتماعیة الطفـل مـن خـالل تنمیـة مهـارات التـذكر ومهار  -ب
  )٢٦١ ، ص١٩٩٤واللغویة، والفنیة.  (عواطف إبراهیم، 

  Affective Socialization :التنشئة الوجدانیة
للتنشــئة غایــات البــد أن تفــي بهــا فــي كــل عصــر وهــى: إكســاب المعرفــة، 
والتكیـــف مــــع المجتمـــع، وتنمیــــة الــــذات والقـــدرات الشخصــــیة. وقـــد أضــــاف عصــــر 
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، أال وهــــو ضــــرورة إعــــداد إنســــان العصــــر لمواجهــــة المعلومــــات بعــــدا تربویــــا رابعــــا
مطالــب الحیــاة فــي ظــل العولمــة، وهــى الغایــات األربــع، التــي ال تختلــف كثیــرا عــن 
تلــك التــي وردت فـــي تقریــر الیونســكو "التعلـــیم ذلــك الكنــز المكنـــون" والتــي صـــاغها 

خـرین على الوجه التالي: تعلم لتعرف، وتعلم لتعمل، وتعلـم لتكـون، تعلـم لتشـارك اآل
  ).٣٠٧، ص  ٢٠٠١(نبیل على، 

وتــرى الباحثــة أن بــرامج التربیــة الوجدانیــة تفــي بالعدیــد مــن غایــات التربیــة؛ 
التي طالمـا سـعت لتحقیـق أفضـل مكتسـبات لألفـراد ومجتمعـاتهم فیمـا یتصـل بإنمـاء 
وتطـــویر شخصـــیاتهم مـــن خـــالل عالقـــاتهم بـــاآلخرین. وتعـــد التربیـــة الوجدانیـــة مـــن 

لتي أكدت علیها بعض برامج التـدخل النفسـي التربـوي،وهى تسـتند مجاالت المنهج ا
إلـــى فكـــرة أن الســـلوك الظـــاهري یعـــد انعكاســـا لوجهـــات النظـــر المعرفیـــة والوجدانیـــة 

  .واالنفعالیة سواء للفرد أو اآلخرین ممن حوله
وتــــرى الباحثــــة أن هــــذه البــــرامج تلقــــى الضــــوء علــــى إمكانیــــة تقــــدیم بــــرامج 

االنفعالیـة ضـمن المنـاهج المعـدة لألطفـال فـي مرحلـة مـا -جدانیةالتنمیة والتنشئة الو 
قبـــل المدرســــة، وتهــــدف هــــذه البــــرامج المعــــدة للتنمیــــة االنفعالیــــة أساســــا إلــــى تعلــــیم 
مهـــــــارات فهـــــــم المشـــــــاعر والعالقـــــــات اإلنســـــــانیة والتواصـــــــل باســـــــتخدام القصـــــــص 

تبـــة فـــي التوضـــیحیة، والـــدمى ولعـــب األدوار والمناقشـــات، وتقـــدم هـــذه األنشـــطة مر 
  سیاق نمائي.

ـــتعلم االنفعـــالي وجـــدوى  إن موضـــوعات مثـــل التنمیـــة البشـــریة وأبجـــدیات ال
التنشئة االنفعالیة المبكرة، یتسـق تناولهـا ومرحلـة مـا قبـل المدرسـة حیـث تعـد مرحلـة 
مــا قبـــل المدرســـة مـــن أخصـــب ســـنوات العمــر ألنهـــا تشـــكل بـــدایات لمنـــاحي كثیـــرة؛ 

بعضــها یتصــل بجـــدوى وفاعلیــه وعوائــد االهتمـــام بعضــها یتعلــق بــالنمو واالرتقـــاء و 
باإلعـــداد الصـــحیح فـــي كافـــه النـــواحي وفـــى مرحلـــة مبكـــرة ، ولـــذلك مغـــزاه التنمـــوي 
النفســي خاصــة وأن االنفعــاالت تســهم فــى أن یبــدأ الطفــل فــى تكــوین معنــى خــاص 
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للخبـــرات التـــى یمـــر بهـــا مســـتمد مـــن مـــدى أهمیتهـــا بالنســـبة لـــه ، وذلـــك مـــن خـــالل 
  التى تصاحب كل خبرة یمر بها الطفل االنفعاالت

Fivush,R, et al., 1999,P. 233)( 

) أن االهتمــام المبكــر بتنمیــة ٢٠٠٩وطالمــا أكــدت تقــاریر التنمیــة البشــریة (
الطفل مثله مثل االكتشاف المبكر الـذي یشـیر إلـى إمكانیـة جنـى الكثیـر مـن الثمـار 

هذا الناشئ حتـى ال یتخـذ مـن  الطیبة أو على أقل تقدیر إلى إمكانیة حمایة وتوجیه
  .السبل التي قد تعطله وتعرقله فیما بعد عن النمو المتكامل

وتـرى الباحثــة أن ذلـك ینطبــق علـى التنشــئة االجتماعیـة لالنفعــاالت فكلمــا  
أهتم أولیاء األمور مبكرًا بمسـاعدة أبنـائهم علـى المـرور بخبـرات متكاملـة فـى مجـال 

كلمـــا أمكـــن رصـــد كـــل مـــا هـــو  م وتشـــجیعهم؛نمـــوهم االنفعـــالي مـــن خـــالل تحفیـــزه
 ضــروري مــن ممارســات متمیــزة فــى مجــال التنشــئة االجتماعیــة النفعــاالت األطفــال.

أن البــدء مبكــرًا مــن شــأنه أن یبشــر بنتــائج أفضــل یرجــى تحقیقهــا، ومــن هنــا فـــإن و 
البـدء المبكـر فـي ترسـیخ عـادات انفعالیـه وسـلوكیة مسـتمده مـن ثقافـة المجتمـع لــدى 

فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة مــن شـــأنه أن یعـــود بفائـــدتین إحـــداهما قریبـــه  األطفــال
المــدى وهــى تمتــع الطفــل بنمــو انفعــالي متكامــل فضــًال عــن نمــو متــزن فــي مختلــف 
الجوانب النمائیة األخرى، األمـر الـذي یسـمح للطفـل بـالمرور فـي دائـرة ایجابیـة مـن 

علـــى مـــدى نمـــو وارتقـــاء  التطـــور الخـــالق المســـتمر ،واألخـــرى بعیـــده المـــدى إذ انـــه
الطفــل بنمــو جیــد وصــحي فــى كــل مرحلــه یســاهم ذلــك فــي ازدیــاد معــدالت التنمیــة 

تاحـــة خبـــرات  الذاتیــة والبشـــریة والمجتمعیــة . كمـــا تــري أنـــه مــن الضـــروري تــوفیر وإ
حیاتیــه وأنشـــطه وعالقـــات اجتماعیـــه للطفـــل مــن شـــأنها أن تثـــرى خبراتـــه االنفعالیـــة 

لروضـــة؛ مــــع لفـــت النظـــر إلــــى أهمیـــه أن یستبصــــر وذلـــك داخـــل نطــــاق المنـــزل وا
الوالدین ومعلمه الروضة بأهمیة توفیر هذه الخبرات المتكاملة والتي یمكـن عرضـها 

وغیرهـا مـن الممارسـات التـي تتـیح  –مواقـف  –ألعـاب  –في صوره أنشـطه متنوعـة 
ن للطفل فرصًا ایجابیة لكي یخبـر انفعاالتـه ویـتعلم كیـف یعبـر عنهـا وتسـاعده فـي أ
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یعي ویدرك مشـاعر مـن حولـه وتوجهـه لكـي یسـاعدهم إذا استشـعر أنهـم فـي حاجـه 
  إلى مساعدته أو مشاركته.

وقــد أظهــرت إحــدى الدراســـات أنــه یمكــن التنبـــؤ بالكفــاءة االجتماعیــة لـــدى 
األطفال من الذكور واإلناث من خالل كًال مـن التعبیـر عـن االنفعـاالت كمـا تظهـر 

(كثافتــه) ، نوعیــه االنفعــال (االنفعــاالت الســلبیة) ، مــن خــالل درجــة شــدة االنفعــال 
وتنظــیم االنفعــاالت ممــثًال فــى االنتبــاه والســلوك والتوافــق ، كمــا أشــارت الدراســة أن 

  .)(Eisenberg ,N.,1995,p.1360 النتیجة كانت لصالح الذكور
ـــــا نتصـــــرف بطریقـــــة  ـــــارة عـــــن أشـــــیاء بـــــداخلنا تجعلن إن المشـــــاعر هـــــي عب

نمـا هـي أشـیاء معنویـة غیـر محسوسـة نسـتدل علیهـا معروفه، وهى لیسـت م ادیـة، وإ
مــــن مظاهرهـــــا، ویمكـــــن تـــــدریب األطفـــــال للتعــــرف علـــــى مشـــــاعرهم واختبـــــار هـــــذه 
المشــاعر، وممــا یســاعد فــي فهــم مشــاعر األطفــال توجــد أربعــه طــرق ممكنــه هــي: 
تاحـــة  ـــیهم بانتبـــاه، االعتـــراف بمشـــاعرهم، إعطـــاء أســـماء لمشـــاعرهم، وإ اإلصـــغاء إل

ة للتعبیـــر عمـــا یجـــنح إلیـــه خیـــالهم مـــن تمنیـــات (إدیـــل فـــابر،إلین مـــازلیش ، الفرصـــ
  ).٢٨، ص٢٠٠١ترجمة فاطمة صبرى، 

ســــهم فــــى التنشــــئة ویعــــد تنظــــیم الــــذات: أحــــد المتغیــــرات التــــى یمكــــن أن تُ   
ویعبر مفهوم تنظـیم الـذات عـن العملیـات واالسـتراتیجیات التـي االنفعالیة لألطفال ، 

م فـــي ســـلوكه أو حاالتــه عواطفـــه الداخلیـــة. فقــد أكـــد بانـــدورا یســتخدمها الفـــرد للــتحك
(Bandura, 1996)  علـــى أن تنظـــیم الـــذات یتشـــكل مـــن خـــالل الممارســـات الســـلوكیة

االجتماعیة،وأن نجاح الفرد في عملیات تنظیم الذات ترشد جهـوده ،وأمـا الفشـل فـي 
ـــذات فإنـــه یـــؤدى إلـــى اســـتنزاف الطاقـــة أو إیثـــار اال نســـحاب فـــى عملیـــات تنظـــیم ال

  .)٩٣، ص٢٠٠٢(محمد عبد السالم سالم ، 
وقیام الوالدین بدورهم فـى تنشـئة أطفـالهم وضـبط تعبیـراتهم االنفعالیـة یعمـل 
علـى تنظــیم انفعـاالت الطفــل، ففـى إحــدى الدراسـات التــى تناولـت الضــبط االنفعــالي 
ــــة وجــــد أنهــــم أظهــــروا تقلبــــات انفعالیــــة أكثــــر،  لــــدى أطفــــال تعرضــــوا لســــوء المعامل



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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وتنظیمًا أقـل ووجـد أن التنشـئة الوالدیـة النفعـاالت أطفـالهم وخاصـة األمهـات تظهـر 
كعامــل وســیط بــین تعــرض األطفــال لســوء المعاملــة وبــین مهــارات تنظــیم انفعــاالتهم 

  .)(Shipman,K.L.,et al.,2007,p.268  وتوافقهم النفسي الحقأ
  :دراسات سابقة

تناولـت بشـكل  -علم الباحثة  حدود -من الجدیر بالذكر أن دراسات قلیله 
مباشــــر موضــــوع التنشــــئة االجتماعیــــة النفعــــاالت األطفــــال فــــى إطــــار ثقــــافي عبــــر 

    مثل:حضاري 
-عنوانهـــا "اســـتجابة األمهــات مـــن أصـــل أمریكـــيو  )Cheah&Rubin, 2004(دراســـة 

أوربـــي واألمهـــات مـــن أصـــل صـــیني لمظـــاهر العـــدوان واالنســـحاب الجـــامعي لـــدى 
وأظهــرت النتــائج أن األمهــات مــن الوالیــات "دراســة مقارنــة  أطفــال مــا قبــل المدرســة

المتحــدة شــعرن بخیبــة أمــل تجــاه ســوء ســلوك الطفــل وارجعــن العــدوان المتعمــد مــن 
جانــب الطفــل ألســباب داخلیــة ومســتقرة داخــل الطفــل، وأنهــن غیــر واثقــین مــن مــدى 

صـیني  مـن أصـلبینمـا األمهـات ، ما ینبغي فعله تجاه ذلك للتحكم فـى هـذا السـلوك
شعرن بالغضب تجاه سوء سلوك الطفل وارجعن العدوان المتعمد مـن جانـب الطفـل 
تجـــاه األقـــران إلـــى عوامـــل یمكـــن أن یتعـــاملن معهـــا خاصـــة وأن األطفـــال مـــا زالـــوا 

والتعامــل معــه وأن تــدریب الطفــل  ،صــغارًا علــى فهــم الخــالف والصــراع مــع األقــران
.على كیفیة التصرف فى هذه المواقف یساعده ك   ثیرًا

توجهـات األمهـات مـن كوریـا الجنوبیـة نحـو "وعنوانهـا  )Cheah&Bark, 2006(دراسة 
" وبلــغ عــدد العینــة الغضــب واالنســحاب االجتمــاعي لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة 

تجـاه العـدوان  ةیـببحث ردود فعل األمهات من كوریا الجنو ) أم كوریة، وهدفت ٨١(
فـــى ظـــل ل المدرســـة فـــى إطـــار ثقـــافي و واالنســـحاب االجتمـــاعي لـــدى أطفـــال مـــا قبـــ

وتوصـــلت النتـــائج والسیاســـیة والثقافیـــة فـــى كوریـــا الجنوبیـــة ،  ةالتغییـــرات اإلجتماعیـــ
أن هنــاك صـراعًا بــین القـیم التقلیدیــة والثقافــة الكونفوشـیة مــن جهـة وبــین النفــوذ إلـى 

أن األمهـات كـان رد فعلهـن تجـاه إلـى النتـائج كما توصـلت  الغربي من جهة أخرى.
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االنفعـــــــاالت الســـــــلبیة (العـــــــدوان واالنســـــــحاب االجتمـــــــاعي) بمزیـــــــد مـــــــن الغضـــــــب 
ــــــ ،وأن ســــــبب العــــــدوان خــــــارجي ،واالشــــــمئزاز أقــــــل اســــــتقرارًا مــــــن االنســــــحاب  هوان

االجتمــاعي. وأنهــن قــدمن تــدریبات واســتراتیجیات للتوجیــه ردًا علــى العــدوان مقارنــة 
وضـــــعت األمهـــــات  باالنســـــحاب االجتمـــــاعي ، وبالنســـــبة ألهـــــداف عملیـــــة التنشـــــئة

أهــداف مركــزه حــول الوالــدین والجانــب االجتمــاعي بالنســبة للعــدوان، وأهــداف مركــزه 
حــول الطفـــل بالنســـبة لالنســحاب االجتمـــاعي وفـــى ذلـــك إشــارة إلـــى التـــأثیر المتزایـــد 
للســـیاق الغربـــي علـــى األمهـــات فـــى كوریـــا الجنوبیـــة فیمـــا یتصـــل بنمـــو الطفـــل ومـــا 

ییر التى تضعها األمهات فـى كوریـا الجنوبیـة لتقیـیم یترتب علیه من تغییر فى المعا
  سلوكیات أبنائهم.

 )Kathryn Jean Reimer, 1996دراسة (

  "التنشئة االجتماعیة والتعبیر االنفعالي لدى أطفال ما قبل المدرسة " بعنوان
مــن األطفـــال فـــى  )٦٠ـ (تناولــت الدراســـة التعبیــرات االنفعالیـــة االیجابیـــة والســلبیة لـــ

مـن اإلنـاث) تتـراوح أعمـارهم مـا بـین  ٣٠مـن الـذكور،  ٣٠مرحلة ما قبل المدرسـة (
ــــــة لتعبیــــــراتلشــــــهرا وتمــــــت مالحظــــــة اســــــتجابات المعلمــــــات  )٧٨ -٣٥(  االنفعالی
 )١٠(واســـتمرت المالحظـــة علـــى مـــدار  .خـــالل فتـــرات اللعـــب الحـــرمـــن ألطفـــال ل

% ٥١(تعبیــرا انفعالیــا منهــا  )٣٨٠(روا وقــد بینــت النتــائج أن األطفــال اظهــ، أســابیع
، وقــــد أظهــــرت الغالبیــــة العظمــــى مــــن األطفــــال  )% منهــــا ســــلبي٤٩(،  )ایجــــابي

تعبیــــراتهم خـــــالل التفاعــــل مــــع األقـــــران ، وأغلبیــــة األطفــــال أظهـــــروا مــــن  )%٩٢(
ـــــرات انفعالیـــــه ســـــلبیه منهـــــا  تعبیـــــرات  )%٣٦(تعبیـــــرات الغضـــــب ، و )%٦٤(تعبی

اعتـادوا إظهـار تعبیـرات انفعالیـه سـلبیه قیمـوا مـن معلمـیهم  واألطفـال الـذین الحزن .
كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن جــودة  بــأنهم أقــل كفــاءة وتــأهًال للتعبیــر عــن انفعــاالتهم.

اســتجابة المعلــم للتعبیـــرات االنفعالیــة التــى أظهرهـــا األطفــال یــرتبط بكـــل مــن بكـــون 
  .ادة ، غضب ، حزن)هذه االنفعاالت ( سلبیه أم ایجابیه) وكذلك نوعها (سع
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٢٠٤ 

وقد استفادت الباحثة بالتأصـیل النظـري الـذي عرضـته الدراسـات السـابقة وبـاألدوات 
  التي تضمنتها 
  :   فروض الدراسة

وینص الفرض الرئیس على "توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا علـى أبعـاد مقیـاس التنشـئة 
جتمـاعي للطفـل االجتماعیة النفعاالت األطفال ، والدرجة الكلیة ترجع إلى النـوع اال

ســنوات) والجنســیة (أمریكــي  ٦-٥ســنوات ،  ٤-٣إنــاث) وعمــر الطفــل ( –(ذكــور 
  مصري) والتفاعل ما بینهم –آسیوي  –

عــد أفكـار الوالــدین عـن انفعــاالت الفـرض األول ُ : "توجــد فـروق دالـة إحصــائیًا علـى ب
 ٤-٣إنـــاث) وعمـــر الطفـــل ( –الطفــل ترجـــع إلـــى النـــوع االجتمـــاعي للطفـــل (ذكـــور 

 مصري) والتفاعل بینهم –آسیوي  –سنوات) والجنسیة (أمریكي  ٦-٥نوات ، س

عد العالقـة مـع الطفـل ترجـع إلـى  الفرض الثانى ُ : "توجد فروق دالة إحصائیًا على ب
 ٦-٥ســــنوات ،  ٤-٣إنــــاث) وعمــــر الطفــــل ( –النــــوع االجتمــــاعي للطفــــل (ذكــــور 

 نهممصري) والتفاعل بی –آسیوي  –سنوات) والجنسیة (أمریكي 

عـــد اســتراتیجیات التعامـــل مـــع الفــرض الثالـــث ُ : "توجـــد فــروق دالـــة إحصـــائیًا علــى ب
إنـاث) وعمــر الطفــل  –انفعـاالت الطفــل ترجـع إلــى النـوع االجتمــاعي للطفـل (ذكــور 

مصــري) والتفاعــل  –آســیوي  –ســنوات) والجنســیة (أمریكــي  ٦-٥ســنوات ،  ٤-٣(
 بینهم

علـــى التنشــــئة االجتماعیــــة النفعــــال  : "توجـــد فــــروق دالــــة إحصــــائیاً الفــــرض الرابــــع
 ٤-٣إنــاث) وعمــر الطفــل ( –الغضــب ترجــع إلــى النــوع االجتمــاعي للطفــل (ذكــور 

 مصري) والتفاعل بینهم –آسیوي  –سنوات) والجنسیة (أمریكي  ٦-٥سنوات ، 

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة: 
وفیــه ، قارنــهالدراســة الحالیــة دراســة عبــر حضــاریه شــبه تجریبیــة م:  مــنهج الدراســة

ــــة لهــــا غرضــــان مختلفــــان : إمــــا  ــــة بمثابــــة معالجــــة تجریبی تعتبــــر الحضــــارة أو البیئ
توضـیح تــأثیر الحضــارة أو أن الحضــارة ال أثــر لهــا بمــا یشــیر لعالمیــة الســلوك (أبــو 
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٢٠٥  

المــــنهج شــــبه التجریبــــي : ، واتبعــــت الباحثــــة  )٧٠-٦٦، ص ص ١٩٨٨ ،النیــــل 
بعـض  مجتمع ، باإلضافة إلـى عـدم ضـبطعینة قصدیه من ال ةالباحث تختار أوفیه 

بــین متغیــرین علــى مــا همــا علیــه فــي الواقــع دون  ســعیًا لدراســة العالقــة المتغیــرات،
  ).٢٠٠٣ ،(أحمد معروف  الخارجیة التحكم في المتغیرات

  عینه الدراسة:
) مـن ٣٤) مـن أولیـاء األمـور ،  و (٦٢تكونت العینة السیكومتریة للمصریین مـن (

تكونــت عینــة كــان واألســیویین ، وتــم أختیــارهم بطریقــة عشــوائیة، بینمــا األبــاء األمری
) مــن أولیــاء أمــور أطفــال فــى مرحلــة ریــاض األطفــال ٢٤١مــن (األساســیة لدراســة ا

ــــین ( ــــى النحــــو التــــالي :٦-٣تتــــراوح أعمــــارهم مــــا ب العینــــة  ) ســــنوات موزعــــون عل
والعینـــة  ،)٨٢والعینـــة األمریكیـــة وتكونـــت مـــن (  ،)٩٦المصـــریة واشـــتملت علـــى (

  ) من والدي األطفال الذكور واإلناث.٦٣تكونت من (و األسیویة 
  
  
  

  الدراسة) تصنیف عینة ١جدول (

 الجنسیة
 سنوات ٦-٥من  سنوات ٤-٣من 

 المجموع إناث ذكور
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 ٨٢ ٣٦ ٤٦ ٣٤ ٢٥ ٩ ٤٨ ١١ ٣٧ أمریكا

 ٦٣ ٣٥ ٢٨ ٣٧ ٢٦ ١١ ٢٦ ٩ ١٧ آسیا

 ٩٦ ٦٢ ٣٤ ٧٧ ٥٢ ٢٥ ١٩ ١٠ ٩ المصریین

 ٢٤١ ١٣٣ ١٠٨ ١٤٨ ١٠٣ ٤٥ ٩٣ ٣٠ ٦٣ المجموع

  أدوات الدراسة :
قامــت الباحثــة خــالل تواجــدها بالوالیــات المتحــدة بالتواصــل مــع رئــیس قســم التنمیــة 

وذلــك إلعــداد أداة الدراســة مقیــاس  Lisa M.Youngabladeالبشــریة ودراســات األســرة 
ماعیــة لالنفعــاالت باللغــة اإلنجلیزیـة، وقامــت الباحثــة بترجمــة المقیــاس التنشـئة االجت
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٢٠٦ 

للغة العربیة ثم ترجمته ثانیة للغة اإلنجلیزیة وذلـك للتأكـد مـن وضـوح الترجمـة، كمـا 
  تم التأكد من ثبات وصدق المقیاس بتطبیقه على عینة استطالعیة. 

ود المقیـاس كالتـالي تتراوح درجات استجابة المفحوصین على بنـمفتاح التصحیح : 
:  

) ، ١فــى حالــة العبــارات االیجابیــة یكــون التــدرج الخماســي كالتــالي ال أوافــق بشــدة (
). والعكـــس صــــحیح ٥)، أوافـــق بشـــدة (٤)، أوافـــق (٣)، إلـــى حـــد مـــا (٢الأوافـــق (

  بالنسبة للعبارات السالبة.
الخصـــائص الســـیكومتریة لمقیــــاس التنشـــئة االجتماعیــــة لالنفعـــاالت (للنســــخة 

  جنبیة)األ
  ) االتساق الداخلي للمفردات:١(
تم حساب االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بیرسون بـین درجـة كـل  -أ

  )٢مفردة والدرجة الكلیة للبعد الذى تنتمي إلیه المفردة كما یوضحه جدول (
معامــل االرتبــاط بــین درجــة كــل مفــردة ودرجــة البعــد الــذى تنتمــي إلیــه ): ٢جــدول (
  (النسخة اإلنجلیزیة) المفردة

العالقة بین   األفكار عن االنفعاالت
  األبناء

التعامل مع 
  االنفعاالت

التنشئة االجتماعیة النفعال 
  لغضبا

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

م رق
 المفردة

معامل 
 االرتباط

٠,٦١٥ ٤٦ ٠,٥٤٨ ٣٧ ٠,٥٥٨ ٢٨ ٠,٥٤٩ ١٨ ٠,٥٠٢ ١٠ ٠,٥٣٢ ١ 

٠,٦١٩ ٤٧ ٠,٥٥٧ ٣٨ ٠,٥٨٥ ٢٩ ٠,٥٥٤ ١٩ ٠,٥٧٥ ١١ ٠,٤٨٤ ٢ 

٠,٦٢٢ ٤٨ ٠,٦٠٩ ٣٩ ٠,٥٣٩ ٣٠ ٠,٦١١ ٢٠ ٠,٦٠١ ١٢ ٠,٤٣٤ ٣ 

٠,٥٩٤ ٤٩ ٠,٥٧٤ ٤٠ ٠,٦٣٩ ٣١ ٠,٦٠٥ ٢١ ٠,٥٩٤ ١٣ ٠,٥٨٤ ٤ 

٠,٥٩٢ ٥٠ ٠,٥٣٥ ٤١ ٠,٦٢٤ ٣٢ ٠,٦٣١ ٢٢ ٠,٥٥٢ ١٤ ٠,٥١٩ ٥ 

٠,٥٦٨ ٥١ ٠,٥٩٩ ٤٢ ٠,٦١٣ ٣٣ ٠,٦١٩ ٢٣ ٠,٥٧٧ ١٥ ٠,٥٧٥ ٦ 

٠,٥٨٧ ٥٢ ٠,٧٠٥ ٤٣ ٠,٦٢٢ ٣٤ ٠,٥٩٨ ٢٤ ٠,٥٣٩ ١٦ ٠,٥٥٤ ٧ 

٠,٥٣٩ ٥٣ ٠,٦١٣ ٤٤ ٠,٦١١ ٣٥ ٠,٥٨٦ ٢٥ ٠,٥٧٦ ١٧ ٠,٥٥٣ ٨ 
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٠,٦١١ ٥٤ ٠,٦٦٣ ٤٥ ٠,٥٥٥ ٣٦ ٠,٥٦٦ ٢٦   ٠,٥٩٥  ٩ 

    ٠,٥٣١ ٢٧       

) أن قـــیم معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مفـــردة ٢یتضـــح مـــن جـــدول (
) ممــا یــدل علــى ٠,٠١ومجمــوع درجــات البعــد الــذى تنتمــي إلیــه دالــة عنــد مســتوى (

أن هنــاك اتســاقا داخلیــا بــین درجــات مفــردات البعــد والمجمــوع الكلــى لــدرجات البعــد 
  الذى تنتمي إلیه المفردة.

  ي لألبعاد:االتساق الداخل -ب
كمـا تــم حســاب معامـل االرتبــاط بــین درجـة أبعــاد المقیــاس بعضـها الــبعض وبینهــا ٠

وبــــین الدرجـــــة الكلیــــة لمقیـــــاس مقیــــاس التنشـــــئة االجتماعیــــة لالنفعـــــاالت (النســـــخة 
  )٣اإلنجلیزیة) ، كما یوضحه جدول (

  
  
  

عد واألبعاد األخرى وبینها وب٣جدول ( ُ ین ): معامالت االرتباط بین درجة كل ب
  الدرجة الكلیة للمقیاس

 ٤ ٣ ٢ ١ أبعاد المقیاس م
الدرجة 
  الكلیة

     ١,٠٠٠ ولى األمر عن االنفعاالت أفكار ١

    ١,٠٠٠ ٠,٥٤٥ العالقة مع األبناء ٢

   ١,٠٠٠ ٠,٦٥٩ ٠,٥٦٥ التعامل مع االنفعاالت ٣

٤ 

ــــــة النفعــــــال  التنشــــــئة االجتماعی
 ١,٠٠٠ ٠,٧١٩ ٠,٧٦٩ ٠,٧٦٣ الغضب

  

  ١,٠٠  ٠,٧٥٦  ٠,٧٣٩  ٠,٧٨١  ٠,٧٩٤  ة الكلیةالدرج  



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٠٨ 

) أن قــــیم معـــامالت االرتبــــاط بـــین األبعــــاد بعضــــها ٣یتضـــح مــــن جـــدول (
قـیم دالـة إحصـائیًا ممـا یـدل علـى  أمریكـاالبعض وبینها وبین الدرجة الكلیـة لمقیـاس 

  )األجنبیةصدق مقیاس التنشئة االجتماعیة لالنفعاالت (النسخة 
بــاط درجــة كــل مفــردة بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس كمـــا كمــا تــم حســاب معامــل ارت -ج

  )٤یوضحها جدول (
قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة لمقیاس : )٤جدول (

  )٣٤ن=(النسخة األجنبیة) ( التنشئة االجتماعیة لالنفعاالت

  م
معامل 
  االرتباط

  م
معامل 
  االرتباط

  م
معامل 
  االرتباط

  م
معامل 
  االرتباط

  م
معامل 
  االرتباط

  م
معامل 
  االرتباط

  م
معامل 
  االرتباط

٠,٤٢٥  ٥٠ ٠,٤٣٩  ٤٢ ٠,٣٠٨  ٣٤ ٠,٤٥٧  ٢٦ ٠,٣٠٦  ١٨ ٠,٥٧٨  ١٠ ٠,٤٤٥  ١ 

٠,٤٢٨  ٥١ ٠,٤١١  ٤٣ ٠,٢٨٤  ٣٥ ٠,٢٣٦  ٢٧ ٠,٢٩١  ١٩ ٠,٤٠٥  ١١ ٠,٥٧٥  ٢ 

٠,٣٣٠  ٥٢ ٠,٤٦٣  ٤٤ ٠,٣٤٨  ٣٦ ٠,٣٦٣  ٢٨ ٠,٥١٨  ٢٠ ٠,٤٨٩  ١٢ ٠,٥٢١  ٣ 

٠,٢٨٤  ٥٣ ٠,٥٥١  ٤٥ ٠,٢٩١  ٣٧ ٠,٤٩٤  ٢٩ ٠,٥٠١  ٢١ ٠,٢٥٧  ١٣ ٠,٥٦٢  ٤ 

٠,٣٦٧  ٥٤ ٠,٤٢٥  ٤٦ ٠,٣١٨  ٣٨ ٠,٣٧٤  ٣٠ ٠,٤٢٧  ٢٢ ٠,٥٥٦  ١٤ ٠,٤٩٥  ٥ 

٠,٤٢٢  ٤٧ ٠,٢٠٨  ٣٩ ٠,٤٥٤  ٣١ ٠,٢٢٨  ٢٣ ٠,٤٨٧  ١٥ ٠,٤١٧  ٧     
٠,٤٠٥  ٤٨ ٠,٣٤٢  ٤٠ ٠,٤٨٧  ٣٢ ٠,٤٣٥  ٢٤ ٠,٣٦٢  ١٦ ٠,٥٠٦  ٨     
٠,٤٨٩  ٤٩ ٠,٢٣٢  ٤١ ٠,٢٦٥  ٣٣ ٠,٦٠٦  ٢٥ ٠,٤١٠  ١٧ ٠,٤٩١  ٩     

) أن قــیم معــامالت االرتبــاط قــیم دالــة إحصــائیًا عنــد ٤یتضــح مــن جــدول (
) ، وهــــذا یــــدل علــــى أن مقیــــاس التنشــــئة االجتماعیــــة لالنفعــــاالت (النســــخة ٠,٠١(

ــــة مــــن الصــــدق، وأن جمیــــع مفــــردات المقیــــاس تــــرتبط العربیــــة ) یتمتــــع بدرجــــة عالی
  أن هناك اتساقًا داخلیًا للمقیاس.بالدرجة الكلیة للمقیاس مما یدل على 

: الثبات:    ثانیًا
قامـت الباحثـة بحسـاب ثبــات مقیـاس التعبیـر عـن مشــاعر الحـب تجـاه األطفــال  )١(

عـــد باســـتخدام  ُ عـــد مـــن أبعـــاده الثالثـــة وثبـــات مفـــردات كـــل ب ُ ككـــل وثبـــات كـــل ب
ومعامــل الفــا المعیــاري، ومعامــل ثبــات  Alpha Cronbachطریقــة الفــا لكرونبــاخ 

 .)٥جتمان، وسبیرمان براون كما یوضحه جدول ( بطریقة



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٩  

  مقیاس التنشئة االجتماعیة لالنفعاالت ): معامالت ثبات أبعاد٥جدول ( 
معامـــــل الثبـــــات 

 بطریقة 

األفكار عن 
 االنفعاالت

العالقة مع 
 األبناء

التعامل مع 
 االنفعاالت

التنشئة االجتماعیة 
 النفعال للغضب

 ٠,٦٨٥ ٠,٨١٦ ٠,٧٨٦ ٠,٧٨٣ الفا

 ٠,٦٨٨ ٠,٨٠٣ ٠,٧٨٣ ٠,٧٨٨ المعیاري

 ٠,٦٠٥ ٠,٧١٤ ٠,٧٨٣ ٠,٧٤٣ جتمان

 ٠,٦٠١ ٠,٧١٦ ٠,٧٩١ ٠,٧٤٨ سبیرمان

وتــم حســاب معامـــل ثبــات كـــل مفــردة مـــن مفــردات مقیـــاس التنشــئة االجتماعیـــة  -١
  )٦) بطریقة الفا لكرونباخ ویوضحه جدول (األجنبیةلالنفعاالت (النسخة 

كل مفردة من لمفردات أبعاد مقیاس بطریقة الفا ): قیم معامالت ثبات ٦جدول (
  )٣٤لكرونباخ (ن=

  األفكار اآلباء عن االنفعاالت
العالقة مع 

  األبناء
التعامل مع 
  االنفعاالت

التنشئة االجتماعیة النفعال 
  للغضب

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

٠,٨٧٤ ٤٦ ٠,٧٩٤ ٣٧ ٠,٨٠١ ٢٨ ٠,٨٧٣ ١٨ ٠,٨٧١ ١٠ ٠,٨٨٤ ١ 

٠,٨٧١ ٤٧ ٠,٧٩٥ ٣٨ ٠,٨٠٥ ٢٩ ٠,٨٧٦ ١٩ ٠,٨٧٦ ١١ ٠,٨٧٢ ٢ 

٠,٧٩٦ ٤٨ ٠,٧٧٩ ٣٩ ٠,٧٩٦ ٣٠ ٠,٨٧٩ ٢٠ ٠,٨٧٣ ١٢ ٠,٨٧٥ ٣ 

٠,٧٨١ ٤٩ ٠,٧٨٢ ٤٠ ٠,٧٨١ ٣١ ٠,٨٦٩ ٢١ ٠,٨٧٨ ١٣ ٠,٨٧٠ ٤ 

٠,٧٩٤ ٥٠ ٠,٧٩٧ ٤١ ٠,٧٩٤ ٣٢ ٠,٨٦٥ ٢٢ ٠,٨٦٨ ١٤ ٠,٨٧٤ ٥ 

٠,٨٦٩ ٥١ ٠,٨٧٩ ٤٢ ٠,٧٩٤ ٣٣ ٠,٨٦٨ ٢٣ ٠,٨٨٤ ١٥ ٠,٨٧٨ ٦ 

٠,٨٦٥ ٥٢ ٠,٨٦٩ ٤٣ ٠,٧٨٢ ٣٤ ٠,٨٧٤ ٢٤ ٠,٨٨٧ ١٦ ٠,٨٧٥ ٧ 

٠,٨٦٨ ٥٣ ٠,٨٦٥ ٤٤ ٠,٧٩٤ ٣٥ ٠,٨٧١ ٢٥ ٠,٨٧١ ١٧ ٠,٨٧٣ ٨ 

٠,٧١١ ٥٤ ٠,٨٦٨ ٤٥ ٠,٧٨٣ ٣٦ ٠,٨٦٠ ٢٦   ٠,٨٨١  ٩ 

    ٠,٨٦١ ٢٧       
) أن معـــامالت الفـــا لكـــل مفـــردة مـــن مفـــردات أبعـــاد ٦یتضـــح مـــن جـــدول (

مقیـاس التنشــئة االجتماعیــة لالنفعــاالت یســاوى أو أقــل مــن معامــل الفــا الكلــى للبعــد 



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٠ 

العبــارة ال الــذى تنتمــي إلیــه المفــردة أي أن جمیــع العبــارات ثابتــة ، حیــث إن تــدخل 
  یؤدى إلى خفض معامل الثبات الكلى للمحور الذى یقیس العبارة .

ــــة لالنفعــــاالت  حســــاب الخصــــائص الســــیكومتریة لمقیــــاس التنشــــئة االجتماعی
  :(النسخة المترجمة)
: حساب الصدق   أوًال

بهـدف التعـرف  محكمـینالسـاده الصدق المحتوى : وذلـك بعـرض المقیـاس علـى  -
علــى المحــور الــذى تنتمــي إلیــه ، وصــیاغة العبــارات ،  علــى مــدى تعبیــر العبــارة

ومناسبتها، وقد تم حساب تكرارات الموافقـة وعـدم الموافقـة علـى عبـارات المقیـاس 
  .%) ٨٠% إلى٧٠(سبة االتفاق على العبارات ما بینوبلغ ن

  ) االتساق الداخلي للمفردات:٢(
ط بیرسـون بـین كما تم حسـاب االتسـاق الـداخلي وذلـك بحسـاب معامـل ارتبـا -أ

درجة كل مفـردة والدرجـة الكلیـة للبعـد الـذى تنتمـي إلیـه المفـردة كمـا یوضـحه 
  )٧جدول (

  
): معامل االرتباط بین درجة كل مفردة لمقیاس التنشئة االجتماعیة ٧جدول (

  )٦٢لالنفعاالت ودرجة البعد الذى تنتمي إلیه المفردة (ن=

العالقة بین   األفكار عن االنفعاالت
  األبناء

التعامل مع 
  االنفعاالت

التنشئة االجتماعیة النفعال 
  الغضب

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

٠,٧١٥ ٤٦ ٠,٦٤٨ ٣٧ ٠,٦٥٨ ٢٨ ٠,٦٤٩ ١٨ ٠,٦٠٢ ١٠ ٠,٦٣٢ ١ 

٠,٧١٩ ٤٧ ٠,٦٥٧ ٣٨ ٠,٦٨٥ ٢٩ ٠,٦٥٤ ١٩ ٠,٦٧٥ ١١ ٠,٥٨٤ ٢ 

٠,٧٢٢ ٤٨ ٠,٦٠٩ ٣٩ ٠,٦٣٩ ٣٠ ٠,٧١١ ٢٠ ٠,٧٠١ ١٢ ٠,٥٣٤ ٣ 

٠,٦٩٤ ٤٩ ٠,٦٧٤ ٤٠ ٠,٧٣٩ ٣١ ٠,٧٠٥ ٢١ ٠,٦٩٤ ١٣ ٠,٦٨٤ ٤ 

٠,٦٩٢ ٥٠ ٠,٦٣٥ ٤١ ٠,٧٢٤ ٣٢ ٠,٧٣١ ٢٢ ٠,٦٥٢ ١٤ ٠,٦١٩ ٥ 

٠,٦٦٨ ٥١ ٠,٦٩٩ ٤٢ ٠,٧١٣ ٣٣ ٠,٧١٩ ٢٣ ٠,٦٧٧ ١٥ ٠,٦٧٥ ٦ 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١١  

٠,٦٨٧ ٥٢ ٠,٧٠٥ ٤٣ ٠,٧٢٢ ٣٤ ٠,٦٩٨ ٢٤ ٠,٦٣٩ ١٦ ٠,٦٥٤ ٧ 

٠,٦٣٩ ٥٣ ٠,٧١٣ ٤٤ ٠,٧١١ ٣٥ ٠,٦٨٦ ٢٥ ٠,٦٧٦ ١٧ ٠,٦٥٣ ٨ 

٠,٧١١ ٥٤ ٠,٧٦٣ ٤٥ ٠,٦٥٥ ٣٦ ٠,٦٦٦ ٢٦   ٠,٦٩٥  ٩ 

    ٠,٦٣١ ٢٧       
  ٠,٣٠٥)=٠,٠١قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند (

) أن قـــیم معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مفـــردة ٧ح مـــن جـــدول (یتضـــ
) ممــا یــدل علــى أن هنــاك ٠,٠١البعــد الــذى تنتمــي إلیــه دالــة عنــد مســتوى (ودرجــة 

اتساقا داخلیا بین درجات مفردات البعد والمجموع الكلى لـدرجات البعـد الـذى تنتمـي 
  إلیه المفردة.

  االتساق الداخلي لألبعاد: -ب
ل االرتبــاط بــین درجــة أبعــاد المقیــاس بعضــها الــبعض وبینهــا وبــین تــم حســاب معامــ

  )٨، كما یوضحه جدول (أمریكاالدرجة الكلیة لمقیاس 
  

عد واألبعاد األخرى وبینها وبین ٨جدول (  ُ ): معامالت االرتباط بین درجة كل ب
  الدرجة الكلیة للمقیاس

  )٠,٠١دالة عند مستوى (**

 ٤ ٣ ٢ ١ أبعاد المقیاس م
الدرجة 
  الكلیة

     ١,٠٠٠ مر عن االنفعاالتولى األ أفكار ١

    ١,٠٠٠ **٠,٧٤٥ العالقة مع األبناء ٢

   ١,٠٠٠ **٠,٧٥٩ **٠,٦٦٥ التعامل مع االنفعاالت ٣

   ١,٠٠٠ **٠,٨١٩ **٠,٨٦٩ **٠,٨٦٣ التنشئة االجتماعیة النفعال الغضب ٤
  ١,٠٠  **٠,٨٦٩  **٠,٨٦٣  **٠,٨٧٩  **٠,٨٨٤  الدرجة الكلیة  



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٢ 

) أن قـــیم معـــامالت االرتبـــاط بـــین األبعـــاد بعضـــها الـــبعض ٨یتضـــح مـــن جـــدول (
) ٠,٠١عنــد مســتوى (قــیم دالــة إحصـائیًا  أمریكـاوبینهـا وبــین الدرجـة الكلیــة لمقیــاس 

 .مما یدل على صدق المقیاس

كمــا تــم حســاب معامــل ارتبــاط درجــة كــل مفــردة بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس كمـــا  -ج
  )٩یوضحها جدول (

 مقیاسلقیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة ل:)٩ول (جد
  )٦٢(ن=

  م
معامل 
  م  االرتباط

معامل 
  م  االرتباط

معامل 
  م  االرتباط

معامل 
  م  االرتباط

معامل 
  م  االرتباط

معامل 
  م  االرتباط

معامل 
  االرتباط

٠,٥٢٥  ٥٠ ٠,٥٣٩  ٤٢ ٠,٧٠٨  ٣٤ ٠,٥٥٧  ٢٦ ٠,٤٨٦  ١٨ ٠,٦٧٨  ١٠ ٠,٥٤٥  ١ 

٠,٥٢٨  ٥١ ٠,٥١١  ٤٣ ٠,٣٨٤  ٣٥ ٠,٥٦٣  ٢٧ ٠,٣٩١  ١٩ ٠,٥٠٥  ١١ ٠,٦٧٥  ٢ 

٠,٤٣٠  ٥٢ ٠,٥٦٣  ٤٤ ٠,٤٤٨  ٣٦ ٠,٦٦٣  ٢٨ ٠,٦١٨  ٢٠ ٠,٥٨٩  ١٢ ٠,٦٢١  ٣ 

٠,٦٨٤  ٥٣ ٠,٦٥١  ٤٥ ٠,٥٩١  ٣٧ ٠,٥٩٤  ٢٩ ٠,٦٠١  ٢١ ٠,٥٥٧  ١٣ ٠,٦٦٢  ٤ 

٠,٥٦٧  ٥٤ ٠,٥٢٥  ٤٦ ٠,٤١٨  ٣٨ ٠,٧٧٤  ٣٠ ٠,٥٢٧  ٢٢ ٠,٦٥٦  ١٤ ٠,٥٩٥  ٥ 

٠,٥٢٢  ٤٧ ٠,٦٠٨  ٣٩ ٠,٣٥٤  ٣١ ٠,٣٢٨  ٢٣ ٠,٥٨٧  ١٥ ٠,٥١٧  ٧     
٠,٥٠٥  ٤٨ ٠,٤٤٢  ٤٠ ٠,٥٨٧  ٣٢ ٠,٥٣٥  ٢٤ ٠,٤٦٢  ١٦ ٠,٦٠٦  ٨     
٠,٥٨٩  ٤٩ ٠,٦٣٢  ٤١ ٠,٢٥٦  ٣٣ ٠,٧٠٦  ٢٥ ٠,٥٩٩  ١٧ ٠,٥٩١  ٩     

  ٠,٣٣٠)=٠,٠١قیمة معامل االرتباط الجدولیة عند مستوى داللة (
االرتبــاط قــیم دالــة إحصــائیًا عنــد  ) أن قــیم معــامالت٩یتضــح مــن جــدول (

یتمتـع بدرجـة عالیـة مـن الصـدق، وأن  أمریكـا) ، وهـذا یـدل علـى أن مقیـاس ٠,٠١(
جمیـــع مفـــردات المقیـــاس تـــرتبط بالدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس ممـــا یـــدل علـــى أن هنـــاك 

 اتساقًا داخلیًا للمقیاس.

: الثبات:    ثانیًا
اعر الحــــب تجــــاه قامــــت الباحثــــة بحســــاب ثبــــات مقیــــاس التعبیــــر عــــن مشــــ

عــد باســتخدام  ُ عــد مــن أبعـاده الثالثــة وثبــات مفـردات كــل ب ُ األطفـال ككــل وثبــات كـل ب



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٣  

ومعامــــل الفــــا المعیــــاري، ومعامــــل ثبــــات  Alpha Cronbachطریقــــة الفــــا لكرونبــــاخ 
 )١٠بطریقة جتمان، وسبیرمان براون كما یوضحه جدول (

  ماعیة لالنفعاالت): معامالت ثبات أبعاد مقیاس التنشئة االجت١٠جدول ( 

معامل الثبات 
 بطریقة 

األفكار عن 
 االنفعاالت

العالقة بین 
 األبناء

التعامل مع 
 االنفعاالت

التنشئة 
االجتماعیة 

 النفعال الغضب

 ٠,٧٨٦ ٠,٨١٦ ٠,٨٨٨ ٠,٨٨٣ الفا

 ٠,٧٨٩ ٠,٨٠٣ ٠,٨٨٠ ٠,٨٨٩ المعیاري

 ٠,٧٠٢ ٠,٧١٤ ٠,٨٨٥ ٠,٨٤٥ جتمان

 ٠,٧٠٢ ٠,٧١٦ ٠,٨٩٣ ٠,٨٤٩ سبیرمان

وتــم حســاب معامــل ثبــات كــل مفــردة مــن مفــردات مقیــاس التعبیــر عــن مشــاعر  -٢
  )١١الحب تجاه األطفال بطریقة الفا لكرونباخ ویوضحه جدول (

  
  
  
  

): قیم معامالت ثبات كل مفردة من لمفردات أبعاد مقیاس بطریقة ١١جدول (
  )٦٢الفا لكرونباخ (ن=

  األفكار اآلباء عن االنفعاالت
ین العالقة ب
  األبناء

التعامل مع 
  االنفعاالت

التنشئة االجتماعیة النفعال 
  للغضب

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

٠,٨٧٤ ٤٦ ٠,٧٩٤ ٣٧ ٠,٨٠١ ٢٨ ٠,٨٧٣ ١٨ ٠,٨٧١ ١٠ ٠,٨٨٤ ١ 

٠,٨٧١ ٤٧ ٠,٧٩٥ ٣٨ ٠,٨٠٥ ٢٩ ٠,٨٧٦ ١٩ ٠,٨٧٦ ١١ ٠,٨٧٢ ٢ 

٠,٧٩٦ ٤٨ ٠,٧٧٩ ٣٩ ٠,٧٩٦ ٣٠ ٠,٨٧٩ ٢٠ ٠,٨٧٣ ١٢ ٠,٨٧٥ ٣ 

٠,٧٨١ ٤٩ ٠,٧٨٢ ٤٠ ٠,٧٨١ ٣١ ٠,٨٦٩ ٢١ ٠,٨٧٨ ١٣ ٠,٨٧٠ ٤ 



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٤ 

٠,٧٩٤ ٥٠ ٠,٧٩٧ ٤١ ٠,٧٩٤ ٣٢ ٠,٨٦٥ ٢٢ ٠,٨٦٨ ١٤ ٠,٨٧٤ ٥ 

٠,٨٦٩ ٥١ ٠,٨٧٩ ٤٢ ٠,٧٩٤ ٣٣ ٠,٨٦٨ ٢٣ ٠,٨٨٤ ١٥ ٠,٨٧٨ ٦ 

٠,٨٦٥ ٥٢ ٠,٨٦٩ ٤٣ ٠,٧٨٢ ٣٤ ٠,٨٧٤ ٢٤ ٠,٨٨٧ ١٦ ٠,٨٧٥ ٧ 

٠,٨٦٨ ٥٣ ٠,٨٦٥ ٤٤ ٠,٧٩٤ ٣٥ ٠,٨٧١ ٢٥ ٠,٨٧١ ١٧ ٠,٨٧٣ ٨ 

٠,٧١١ ٥٤ ٠,٨٦٨ ٤٥ ٠,٧٨٣ ٣٦ ٠,٨٦٠ ٢٦   ٠,٨٨١  ٩ 

    ٠,٨٦١ ٢٧       
فــردة مــن مفــردات أبعــاد ) أن معــامالت الفــا لكــل م١١یتضــح مــن جــدول (

یسـاوى أو أقـل مــن معامـل الفـا الكلـى للبعــد الـذى تنتمـي إلیـه المفــردة  أمریكـامقیـاس 
أي أن جمیــع العبــارات ثابتــة ، حیــث إن تــدخل العبــارة ال یــؤدى إلــى خفــض معامــل 

  الذى یقیس العبارة .بعد الثبات الكلى لل
  :نتائج فروض الدراسة وتفسیرها 
ى "توجد فروق دالـة إحصـائیًا علـى أبعـاد مقیـاس وینص الفرض الرئیس عل

ــــــوع  ــــــى الن ــــــة ترجــــــع إل ــــــال ، والدرجــــــة الكلی ــــــة النفعــــــاالت األطف التنشــــــئة االجتماعی
ســنوات)  ٦-٥ســنوات ،  ٤-٣إنــاث) وعمــر الطفــل ( –االجتمــاعي للطفــل (ذكــور 

  مصري) والتفاعل ما بینهم. –آسیوي  –والجنسیة (أمریكي 
عــد أفكـار الوالــدین عـن انفعــاالت : "توجــد فـروق دالـالفـرض األول ُ ة إحصــائیًا علـى ب

 ٤-٣إنـــاث) وعمـــر الطفـــل ( –الطفــل ترجـــع إلـــى النـــوع االجتمـــاعي للطفـــل (ذكـــور 
مصــــري) والتفاعــــل مــــا  –آســــیوي  –ســــنوات) والجنســــیة (أمریكــــي  ٦-٥ســــنوات ، 

 بینهم.

وللتحقق من صحة الفرض تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة 
اســـتخدام اختبـــار تحلیـــل التبـــاین المتعـــدد لحســـاب داللـــة الفـــروق ، واختبـــار شـــیفیة و 

  لداللة واتجاه الفروق بین متوسطات الدرجات. 
× النوع االجتماعي الطفل×تحلیل التباین الثالثي (عمر الطفل: )١٢جدول ( 

  أفكار الوالدین عن انفعاالتالجنسیة) لدرجات 
 مربع ایتا الداللة قیمة "ف"متوسط رجات د مجموع المربعات مصدر االختالف



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٥  

 المربعات الحریة

 ٠,٢٣ ٠,٠١ ٦٨,٣٧ ١٧٣٢,٩٠ ١ ١٧٣٢,٩٠ عمر الطفل

 ٠,٠٥ ٠,٠١ ١١,٨٣ ٢٩٩,٧٢ ١ ٢٩٩,٧٢ نوع الطفل

 ٠,١١ ٠,٠١ ١٤,٥٣ ٣٦٨,٢٩ ٢ ٧٣٦,٥٩ الجنسیة

 ٠,٠٤ ٠,٠١ ٨,٤٥ ٢١٤,١٩ ١ ٢١٤,١٩ نوع الطفل× عمر الطفل 

 ٠,٠٥ ٠,٠١ ٦,٤٩ ١٦٤,٤٤ ٢ ٣٢٨,٨٨ الجنس× عمر الطفل 

 ٠,٠٠ ٠,٥٨ ٠,٥٥ ١٣,٩٠ ٢ ٢٧,٨٠ الجنس×نوع الطفل

 ٠,٠٢ ٠,١١ ٢,٢٣ ٥٦,٥١ ٢ ١١٣,٠٢ الجنس×نوع.الطفل×عمر.الطفل

    ٢٥,٣٤ ٢٢٩ ٥٨٠٣,٨٩ الخطأ
     ٢٤١ ٩٢٥٦,٩٨ الكلي

وعنـــــد  ٦,٦٣٥)= ٠,٠١) ومســـــتوى داللـــــة (٢٢٩،  ١قیمــــة "ف" الجدولیـــــة عنـــــد (
  ٣,٨٤)=٠,٠٥داللة (مستوى 

وعنـــــد  ٤,٦٠٥)= ٠,٠١) ومســـــتوى داللـــــة (٢٢٩،  ٢قیمــــة "ف" الجدولیـــــة عنـــــد (
  ٣,٠٠)=٠,٠٥مستوى داللة (

عـــــد األفكـــــار عـــــن ١٢یتضـــــح مـــــن جـــــدول (  ُ ـــــى ب ) وجـــــود فـــــرق دال إحصـــــائیًا عل
ســـنوات) لصـــالح  ٦-٥ســـنوات ، ومـــن  ٤-٣االنفعـــاالت ترجـــع إلـــى عمـــر الطفـــل (

) بینمـا كـان ٦,٦٣±٦٣,٣٣بلـغ متوسـط درجـاتهم (سنوات) حیث  ٤-٣العمر (من 
 –) ، وكـــذلك إلـــى نـــوع الطفـــل (ذكـــر ٥,٢٧±٥١,٢٢ســـنوات) ( ٦-٥للعمـــر مـــن (

) ، ٨,٥٥±٥٤,٤٩) بینمــــا كــــان لإلنــــاث (٧,٦٣±٥٧,٥٩أنثــــي) لصــــالح الــــذكور (
) ، ١٤وكــذلك هنــاك فــرق دال یرجــع إلــى الجنســیة ویوضــح اختبــار شــیفیه جــدول (

ال بـین عمـر ونـوع الطفـل ، وعمـر وجنسـیة الطفـل، وبـین كما یتضح وجود تفاعل د
% مــن تبــاین الــدرجات یرجــع إلــى عمــر ٢٣نــوع الطفــل وجنســیته. كمــا یتضــح أن 

% یرجـع إلـى جنسـیة الطفـل، وهـى نسـب ١١% یرجع إلى نوع الطفل، و٥الطفل ، 
  مرتفعة تدل على تأثیر كبیر.
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٦ 

ات األفكار عن ) : اختبار شیفیه لداللة واتجاه الفروق لدرج١٣جدول (
  االنفعاالت

  
 المتوسط الجنسیة

 مصري أسیوي أمریكي
 المتوسطات

قیمة شیفیه 
 الحرجة

 ٢,٤٣١ ٢م-١م   - ٦٤,١١ أمریكي  ١

 ١,٨٨٩ ٣م-١م  - *٤,٣٢ ٥٩,٨٠ أسیوي  ٢

 ٢,١٣٩ ٣م-٢م - *٨,٩٣ *١٣,٢٥ ٥٠,٨٧ مصري  ٣

  )٠,٠٥دالة عند مستوى (* 
) فـى ٠,٠٥صـائیًا عنـد مسـتوى داللـة () وجـود فـرق دال إح١٣یتضح من جدول ( 

الجنســـیة  واألســـیوياألفكـــار عـــن االنفعـــاالت لـــدى اآلبـــاء بـــین األمریكـــي الجنســـیة 
لصـــالح األمریكـــي ، وبـــین األمریكـــي والمصـــري لصـــالح األمریكـــي، وبـــین اآلســـیوي 
والمصري لصالح اآلسـیوي ، وذلـك مـن خـالل مقارنـة القـیم الحرجـة لشـیفیه بـالفروق 

. والشــكل  درجات.بـین متوســط الـ وبــذلك یمكــن القـول أن الفــرض األول تحقـق جزئیــًا
عـــد األفكــــار عــــن ١( ُ ) یوضـــح التفاعــــل بـــین عمــــر الطفـــل ونوعــــه وجنســـیته علــــى ب

  االنفعاالت.
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  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧  

عد األفكار عن ١شكل (  ُ ) : التفاعل بین عمر الطفل ونوعه ، وجنسیته على ب
  االنفعاالت

األمـور  أولیـاءت التى ینقلها ) أن األفكار عن االنفعاال١یتضح من شكل (
-٥) سـنوات وتقـل كلمـا زاد عمـر الطفـل (٤-٣ألبنائهم تبدأ فـى عمـر الطفـل مـن (

ــــذكور فــــى العمــــر األقــــل (٦ ) ٤-٣) ســــنوات وهــــى أكثــــر بالنســــبة لإلنــــاث عنهــــا لل
ســنوات ، كمــا یتضــح أن تلــك األفكــار أكبــر مــا تكــون لــدى اآلبــاء أمریكــي الجنســیة 

یة واألخیـر عنـه لـدى مصـري الجنسـیة وخاصـة فـى العمـر عنه لدى األسیوي الجنس
) ٦-٥) ســنوات تأخــذ نفــس ترتیـــب (٤-٣) ســنوات ، بینمــا نجــد أن العمــر (٦-٥(

ســــنوات بالنســــبة للــــذكور ، بینمــــا تتســــاوي الجنســــیة األمریكیــــة والمصــــریة بالنســــبة 
  لإلناث، وتقل لدى الجنسیة اآلسیویة.

عـد العالقـة مـع الطفـل ترجـع إلـى  "توجـد فـروق دالـة إحصـائیاً  الفـرض الثـاني ُ علـى ب
 ٦-٥ســــنوات ،  ٤-٣إنــــاث) وعمــــر الطفــــل ( –النــــوع االجتمــــاعي للطفــــل (ذكــــور 

  مصري) والتفاعل ما بینهم –آسیوي  –سنوات) والجنسیة (أمریكي 
  

الجنسیة) × النوع االجتماعي للطفل×): تحلیل التباین الثالثي (عمر الطفل١٤جدول ( 
  بناءلدرجات العالقة مع األ

 مصدر االختالف
 مجموع المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 مربع ایتا الداللة قیمة "ف"

 ٠,١٢ ٠,٠١ ٣١,٦٣ ٦١٥,٩٧ ١ ٦١٥,٩٧ عمر الطفل

 ٠,١٠ ٠,٠١ ٢٥,١٩ ٤٩٠,٤٩ ١ ٤٩٠,٤٩ نوع الطفل

 ٠,٠١ ٠,٥٤ ٠,٦١ ١١,٩١ ٢ ٢٣,٨١ الجنسیة

 ٠,٠٤ ٠,٠١ ٩,٥٥ ١٨٦,٠٤ ١ ١٨٦,٠٤ نوع الطفل× عمر الطفل 

 ٠,٠١ ٠,٤٧ ٠,٧٥ ١٤,٦٨ ٢ ٢٩,٣٥ الجنسیة× عمر الطفل 

 ٠,٠٥ ٠,٠١ ٦,١٦ ١١٩,٩٧ ٢ ٢٣٩,٩٣ الجنسیة×نوع الطفل

 ٠,٠٠ ٠,٨٧ ٠,١٤ ٢,٧٣ ٢ ٥,٤٥ الجنسیة×نوع.الطفل×عمر.الطفل

    ١٩,٤٨ ٢٢٩ ٤٤٥٩,٨١ الخطأ



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢١٨ 

     ٢٤١ ٦٠٥٠,٨٧ الكلي
ــــد () وجــــود فــــرق دال إحصــــا١٤یتضــــح مــــن جــــدول (  ) فــــى ٠,٠١ئیًا عن

) سـنوات ٤-٣عالقة اآلبـاء باألبنـاء یرجـع إلـى عمـر الطفـل لصـالح األصـغر سـنًا (
) ٦-٥) بینمـــــا كـــــان لألكبـــــر ســـــنا (٥,٦٨±٣٨,٦٩حیـــــث بلـــــغ متوســـــط درجـــــاتهم (

) ، وكذلك فروق فى الدرجات ترجع إلـى نـوع الطفـل حیـث ٤,٢٧±٣٤,٣٦سنوات (
) ، كمـا ٥,٤٣±٣٤,٩انـت للـذكور () بینما ك٥,٠١±٣٦,٩٢كانت لصالح اإلناث (

بـــین عمـــر الطفـــل ونوعـــه ، وبـــین نـــوع  باألبنـــاءوجـــد تفاعـــل دال فـــى عالقـــة اآلبـــاء 
  ) التفاعل الثالثي.٢الطفل وجنسیته ویوضح شكل ( 

  ) : اختبار شیفیه لداللة واتجاه الفروق لدرجات العالقات مع األبناء١٥جدول ( 
  م

 مصري أسیوي أمریكي المتوسط الجنسیة
 لمتوسطاتا

قیمة شیفیه 
 الحرجة

 ٢,١٣١ ٢م-١م   - ٣٧,٧١ أمریكي  ١

 ١,٦٥٧ ٣م-١م  - ٠,١٢ ٣٧,٥٩ أسیوي  ٢

 ١,٨٧٥ ٣م-٢م - *٢,٨٧ *٢,٩٩ ٣٤,٧٢ مصري  ٣

  )٠,٠٥* دالة عند (
عــد ١٥یتضــح مــن جــدول اختبــار شــیفیه ( ُ ) وجــود فــرق دال إحصــائیًا فــى ب

ومصـــري الجنســـیة لصـــالح أمریكـــي  عالقـــة اآلبـــاء باألبنـــاء بـــین األمریكـــي الجنســـیة
  الجنسیة ، وبین األسیوي الجنسیة ومصري الجنسیة لصالح اآلسیوي الجنسیة. 

عـد العالقــة ٢والشـكل التـالي (  ُ ) یوضــح التفاعـل بــین النـوع والعمــر والجنسـیة علــى ب
    األبناءمع 
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عد العالقة مع الط٢شكل ( ُ   فل) یوضح التفاعل بین النوع والعمر والجنسیة على ب

 األبنــاء) وجــود تفاعــل ال رتبــي فــى عالقــة اآلبــاء مــع ٢یتضــح مــن شــكل (
) سـنوات وتقـل ٤-٣حیث كانت أعلي ما یكون لذكور األطفال المصرین فـى سـن (

) ســـنوات وتعـــاود ٦-٥لـــدى اإلنـــاث فـــى نفـــس العمـــر ثـــم لـــدى الـــذكور فـــى عمـــر (
  االرتفاع لدى اإلناث فى نفس العمر السابق. 

عـــد اســتراتیجیات التعامـــل مـــع "توجـــ الفــرض الثالـــث: ُ د فــروق دالـــة إحصـــائیًا علــى ب
-٣إنـاث) وعمـر الطفـل ( –االنفعـاالت ترجـع إلـى النـوع االجتمـاعي للطفـل (ذكـور 

مصــري) والتفاعــل مـــا  –آســیوي  –ســنوات) والجنســیة (أمریكــي  ٦-٥ســنوات ،  ٤
  بینهم.

 
  الجنسیة)× ي للطفلالنوع االجتماع×تحلیل التباین الثالثي (عمر الطفل: )١٦جدول ( 

  لدرجات بعد التعامل مع االنفعاالت

 مجموع المربعات مصدر االختالف
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 مربع ایتا الداللة قیمة "ف"

 ٠,٣٢ ٠,٠١ ١٠٥,٨٢ ٣٥٠٦,٨٩ ١ ٣٥٠٦,٨٩ عمر الطفل

 ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٥,٨٨ ١٩٤,٧١ ١ ١٩٤,٧١ النوع االجتماعي للطفل

 ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٣,٨٢ ١٢٦,٥١ ٢ ٢٥٣,٠٣ الجنسیة



  د على عطیةد. سمیحة محم "دراسة عبر ثقافیة" التنشئة االجتماعیة النفعاالت أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر اآلباء
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٢٠ 

 ٠,٠١ ٠,١٧ ١,٨٨ ٦٢,٢٨ ١ ٦٢,٢٨ نوع الطفل× عمر الطفل 

 ٠,٠١ ٠,٣٩ ٠,٩٥ ٣١,٦٤ ٢ ٦٣,٢٧ الجنس× عمر الطفل 

 ٠,٠١ ٠,٣٨ ٠,٩٨ ٣٢,٤٩ ٢ ٦٤,٩٩ الجنس×نوع الطفل

 ٠,٠٢ ٠,١٥ ١,٩١ ٦٣,٣٦ ٢ ١٢٦,٧١ الجنسیة×نوع.الطفل×عمر.الطفل

    ٣٣,١٤ ٢٢٩ ٧٥٨٩,٣٩ الخطأ
     ٢٤١ ١١٨٦١,٢٧ ليالك

عــد ١٦یتضــح مــن جــدول (  ُ ات التعامــل یجاســتراتی) وجــود فــرق دال إحصــائیًا فــى ب
) سـنوات حیـث ٦-٥مع االنفعـاالت یرجـع إلـى عمـر الطفـل لصـالح العمـر األكبـر (

) ، ٤,٢٤±٢٥,٨٦) بینمــــا كــــان للعمــــر األصــــغر (٧,٠٢±٣٦,٠٢بلــــغ المتوســــط (
) بینمــا كــان المتوســط للــذكور ٧,٢١±٣٤,٦٩وكــذلك لنــوع الطفــل لصــالح اإلنــاث (

) ، وخنـــاك فــــرق دال یرجـــع إلــــى اخـــتالف جنســــیة الطفـــل یوضــــحه ٧,٥١±٢٨,٨(
  .جدول اختبار شیفیه

التعامل  استراتیجیات ) : اختبار شیفیه لداللة واتجاه الفروق لدرجات١٧جدول (
  مع االنفعاالت

 المتوسطات مصري أسیوي أمریكي المتوسط الجنسیة  م
ه قیمة شیفی
 الحرجة

 ٢,٧٨٠ ٢م-١م   - ٢٨,٣٧ أمریكي  ١

 ٢,١٦١ ٣م-١م  - ٢,٣٨ ٣٠,٧٥ أسیوي  ٢

 ٢,٤٤٦ ٣م-٢م - *٣,٣٨ *٥,٧٥ ٣٤,١٣ مصري  ٣

 اســـتراتیجیات ) وجـــود فــرق دال فـــى١٧یتضــح مـــن جـــدول اختبــار شـــیفیه (
التعامــل مــع االنفعــاالت بــین األمریكــي الجنســیة ومصــري الجنســیة لصــالح مصــري 

  ین اآلسیوي الجنسیة ومصري الجنسیة لصالح مصري الجنسیة.الجنسیة ، وب
  والشكل التالي یوضح التفاعل بین نوع وعمر الطفل وجنسیته.
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على متغیراستراتیجیات التعامل  ) التفاعل بین نوع وعمر الطفل والجنسیة٣شكل (

  مع االنفعاالت
ت ل مــع االنفعــاالمــاع) بصــفة عامــة ارتفــاع درجــة الت٣یتضــح مــن شــكل ( 

األمریكـي الجنسـیة عـن اآلسـیوي، واألخیـر عـن مصـري الجنسـیة ، كمـا الطفـل لدى 
) ســـنوات ٤-٣ل مــع االنفعـــاالت لــدى الــذكور (مــاعیتضــح أن هنــاك تقــارب فـــى الت
بینمـــــا كـــــان تـــــرتیبهم لإلنـــــاث األمریكـــــي الجنســـــیة ثـــــم بالنســـــبة للجنســـــیات الـــــثالث، 

) ســــنوات ٦-٥مــــر (اآلســــیوي ثــــم المصــــري ، فــــى حــــین كــــان الترتیــــب لألطفــــال ع
  للذكور .ولكن بالنسبة اآلسیوي ثم األمریكي ثم المصري، 

عد التنشئة االجتماعیة النفعال للغضب: ُ   بالنسبة لب
الفــرض الرابـــع : "توجـــد فــروق دالـــة إحصـــائیًا علــى التنشـــئة االجتماعیـــة النفعـــاالت 

 ٤-٣إنــاث) وعمــر الطفــل ( –الغضــب ترجــع إلــى النــوع االجتمــاعي للطفــل (ذكــور 
مصــــري) والتفاعــــل مــــا  –آســــیوي  –ســــنوات) والجنســــیة (أمریكــــي  ٦-٥ســــنوات ، 

  بینهم.
 

  الجنسیة) × نوع الطفل×): تحلیل التباین الثالثي (عمر الطفل١٨جدول ( 
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  لدرجات التنشئة االجتماعیة للغضب

 مجموع المربعات مصدر االختالف
درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 مربع ایتا الداللة قیمة "ف"

 ٠,٠٨ 0.٠١ ١٩,٠١ ٤٨٠,٥٥ ١ ٤٨٠,٥٥ مر الطفلع

 ٠,١٠ ٠,٠١ ٢٦,٢٩ ٦٦٤,٥٦ ١ ٦٦٤,٥٦ نوع الطفل

 ٠,٠٥ ٠,٠١ ٦,٥٨ ١٦٦,٣٧ ٢ ٣٣٢,٧٤ الجنسیة

 ٠,٠٠ ٠,٤٧ ٠,٥٣ ١٣,٤٩ ١ ١٣,٤٩ نوع الطفل× عمر الطفل 

  ٠,٠٠ ٠,٦٨ ٠,٣٩ ٩,٩٤ ٢ ١٩,٨٨ الجنسیة× عمر الطفل 
 ٠,٠١ ٠,٤٥ ٠,٨١ ٢٠,٤٠ ٢ ٤٠,٧٩ الجنسیة×نوع الطفل

 ٠,٠٢ ٠,١٣ ٢,٠٤ ٥١,٥٣ ٢ ١٠٣,٠٦ الجنسیة×نوع.الطفل×عمر.الطفل

    ٢٥,٢٨ ٢٢٩ ٥٧٨٩,٤٣ الخطأ
     ٢٤١ ٧٤٤٤,٥٠ الكلي

عـــد ٠,٠١) وجـــود فـــرق دال عنـــد (١٨( جـــدولیتضـــح مـــن  ُ ) فـــى درجـــات ب
) ٦-٥التنشــــئة االجتماعیــــة النفعــــال للغضــــب یرجــــع إلــــى عمــــر الطفــــل لصــــالح (

) ، وكــــذلك ٦,٢٩±٥٥,٧٥) بینمــــا كــــان لألصــــغر ســــنا (٤,٩٧±٦٠,٣٦ســــنوات (
ـــــــذكور ( ـــــــل لصـــــــالح ال ـــــــوع الطف ـــــــاث) بینمـــــــا كـــــــان ٦,٠٨±٦٠,٧٧بالنســـــــبة لن  لإلن

) كما وجدت فروق دالة ترجع إلـى جنسـیة الطفـل یوضـحها جـدول ٤,٨٦±٥٥,٣٥(
  .)١٩اختبار شیفیه ( 

  
  
  

التنشئة االجتماعیة ) : اختبار شیفیه لداللة واتجاه الفروق لدرجات ١٩جدول (
  للغضب النفعال

 المتوسطات مصري أسیوي أمریكي المتوسط جنسیةال
قیمة شیفیه 

 الحرجة

 ٠,٦٩٠ ٢م-١م   - ٥٨,٨٣ أمریكي



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٢٣  

 ٠,٥٣٦ ٣م-١م  - *١,١٨ ٦٠,٠٢ أسیوي

 ٠,٦٠٧ ٣م-٢م - *٤,٧٠ *٣,٥١ ٥٥,٣٢ مصري

ـــــار شـــــیفیه ( ) وجـــــود فـــــرق دال فـــــى التنشـــــئة ٢٠یتضـــــح مـــــن جـــــدول اختب
جتماعیـــة النفعـــال الغضـــب بـــین األمریكـــي الجنســـیة واآلســـیوي الجنســـیة لصـــالح اال

اآلســـیوي الجنســـیة ، وبـــین األمریكـــي الجنســـیة والمصـــري لصـــالح األمریكـــي، وبـــین 
  اآلسیوي والمصري لصالح األسیوي.
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التنشئة على متغیر  ) التفاعل بین النوع وعمر الطفل والجنسیة٤شكل (

  االجتماعیة للغضب
) تطـــابق التنشـــئة االجتماعیـــة النفعـــال الغضـــب لـــدى الطفـــل ٤شـــكل ( یتضـــح مـــن

) ســنوات، بینمــا ٤-٣الــذكور واإلنــاث فــى عمــر ( األمریكــي واآلســیوي الجنســیة مــن
انخفــض لــدى األطفــال المصــریین، كمــا یتضــح التنشــئة االجتماعیــة للغضــب لــدى 

ي ) ســـنوات تتـــدرج فـــى االنخفـــاض لـــدى الـــذكور مـــن اآلســـیو ٦-٥األطفـــال عمـــر (
الجنسیة ثم األمریكي ثـم المصـري أمـا بالنسـبة لإلنـاث فهـى متقاربـة لـدى الجنسـیات 

  الثالث.
كمصــادر للمعلومــات  اآلبــاءوفیمــا یتصــل بالمصــادر المتنوعــة التــى یعتمــد علیهــا  

  :التاليوالدعم فى تنشئة أطفالهم ظهرت النتائج كما یوضحها الجدول 
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من وجهة نظر  لتنشئة األطفال ) ترتیب مصادر المعلومات والدعم٢٠جدول (
  أولیاء األمور
  مصادر الدعم

  لدى المصرین  لدى األسیویین  لدى األمریكان
  %  التكرار  المصدر  %  التكرار  المصدر  %  التكرار  المصدر  
التعلم من آباء   %٩٩,٨٢  ٢٠٠  الكتب  ١

  آخرین
الخبرة السابقة   ٣١,٨٦  ٢٠٨

  فى تربیة طفل
٨٢,٨٣  ٢٠٢  

التعلم من أباء   ٤٨,٨٥  ٢٠٦  الكتب  %٦٧,٧٩  ١٩٢ جةاالسطوانات المدم ٢
  آخرین

٥٧,٨٢  ١٩٩  

االسطوانات   %٠١,٧٨  ١٨٨  االنترنتمواقع   ٣
 المدمجة

حضور ورش   ٤٠,٨٣  ٢٠١
  عمل

٣٣,٨١  ١٩٦  

  االنترنتمواقع   %٠٨,٧٧  ١٨٦  حضور ورش العمل  ٤
  

  ٠٨,٨٠  ١٩٣  االنترنتمواقع   ٦٧,٧٩  ١٩٢

الخبرة السابقة فى   ٥
  تربیة طفل

حضور ورش   %٨٦,٧٣  ١٧٨
  العمل

  ١٨,٧٧  ١٨٦  الكتب  ٠١,٧٨  ١٨٨

٦  
  

  التعلم من آباء
  آخرین

الخبرة السابقة   %٠٣,٧٣  ١٧٦
  فى تربیة طفل

األسطوانات   ١٨,٧٧  ١٨٦
  المدمجة

٨٦,٧٣  ١٧٨  

أن اآلبـــاء اعتبـــروا أن الكتـــب المتخصصـــة فــــى ) ٢١(یتضـــح مـــن جـــدول 
در التــى یعتمــدون علیهــا فــى مجــال تربیــة األطفــال وتنشــئتهم تــأتى علــى قمــة المصــا

% ثــم تلتهــا األســطوانات المدمجــة ومواقــع االنترنــت ، ٨٢ , ٩٩هــذا المجــال بنســبة
اآلبـــاء  یهـــابینمـــا جـــاء الـــتعلم مـــن آبـــاء آخـــرین علـــى قمـــة المصـــادر التـــى اعتمـــد عل

للحصــول علــى الــدعم المعلومــاتى والخبــرات الســابقة فــى مجــال التعامــل  ناألســیویی
% ، أمـــا بالنســـبة لآلبـــاء المصـــریین فقـــد ٣١,٨٦ســـبة إجمـــاع مـــع األطفـــال وذلـــك بن

% مــنهم یعتمــدون علــى خبــراتهم الســابقة فــى تربیــة طفــل، ولعــل ٨٢,٨٣ذكــروا أن 
ذلك یشیر إلى تنوع المصادر التى یمكـن أن تقـدم للوالـدین المعلومـات المتخصصـة 

راســات فــى فــى مجــال تربیــة األبنــاء والتعامــل معهــم ، ویبقــى االحتیــاج لمزیــد مــن الد



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٢٥  

هـــذا المجـــال للتعـــرف علـــى مـــدى اســـتفادة أولیـــاء األمـــور بهـــذه المصـــادر المتنوعـــة 
  والعائد المتوقع منها على الطریقة التى یتعامل بها اآلباء مع أبنائهم.

  مناقشة النتائج :تفسیر و 
فیمـــا یتصـــل ببعـــد أفكـــار آولیـــاء األمـــور عـــن انفعـــاالت األطفـــال أظهـــرت النتـــائج  -

ــــاء األمــــور عــــن انفعــــاالت أطفــــالهم فــــى التنشــــئة أهمیــــة األفكــــار ال تــــى یكونهــــا أولی
االجتماعیــة النفعــاالت األطفــال ، فقــد أظهــر أولیــاء األمــور مــن مختلــف الجنســیات 
الممثلـــة فـــى الدراســـة مـــدى أهمیـــة التعبیـــر عـــن االنفعـــاالت فـــى حیـــاة الطفـــل وأنهـــا 

عـــــن مطلــــب حیــــوي لنمـــــو الطفــــل ونجاحـــــه ، وكــــذلك أهمیـــــة التحــــدث مـــــع الطفــــل 
) فـــى أن التنشـــئة (Cole,P,M, &Tan,P.Z ,2007االنفعــاالت ویتفـــق هـــذا مـــع دراســـة 

االجتماعیة لالنفعاالت تكون صریحة فى بعض األحیان وضمنیة فى أحیـان أخـرى 
حیث یمكن أن تبدأ من الرسـائل المباشـرة وغیـر المباشـرة التـى ینقلهـا اآلبـاء ألبنـائهم 

كرة من حیاة الطفل ، ویتفـق ذلـك مـع نتـائج خاصة وان هذه الرسائل تبدأ فى سن مب
) ، كمــا ظهـر أن أولیـاء األمــور أظهـروا أن مــن Bornstein & Cheas, 2005دراسـة (

مســئولیاتهم تجــاه أبنــائهم هــو إتاحــة الفرصــة للتعبیــر عــن االنفعــاالت . ویتفــق ذلــك 
 ). Bird, 2006مع دراسة (

لنتـــائج أن عمـــر الطفـــل فیمـــا یتصـــل بعالقـــة أولیـــاء األمـــور مـــع الطفـــل أشـــارت ا -
ونوعـــه االجتمـــاعي مـــن المتغیـــرات ذات الصـــلة بعالقـــة اآلبـــاء باألبنـــاء وذلـــك نظـــرا 
لتبـــاین مـــا یتوقعـــه أولیـــاء األمـــور مـــن أبنـــائهم فیمـــا یتصـــل بالجانـــب االنفعـــالي مـــن 
ـــه الوالـــدین مـــن أخیـــه أو أختـــه  نمـــوهم فمـــا هـــو مقبـــول مـــن الطفـــل األصـــغر ال یقبل

بــول مــن الــذكور فــى نطــاق التعبیــر عــن االنفعــاالت مـــن األكبــر ســنا ، ومــا هــو مق
وجهة نظر الوالـدین ال یعـد مقبـوال مـن اإلنـاث ویتفـق ذلـك مـع النتـائج التـى توصـلت 
لهــــا دراســــات ســــابقة بخصــــوص أن اإلنــــاث یعبــــرن أكثــــر عــــن انفعــــاالتهن مقارنــــة 
 بالـــذكور ، ومـــا هـــو مقبـــول مـــن اإلنـــاث للتعبیـــر عـــن احـــد االنفعـــاالت الســـلبیة مثـــل
الحزن كالبكاء ال یعتبر مقبوال كوسیلة للتعبیر عن نفـس االنفعـال مـن الـذكور ، ومـا 
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◌ُ اجتماعیـا  یقبله الوالدین من وسائل للتعبیر عن الغضب لدى الذكور ال یعـد مقبـوًال
حـین تســتخدمها اإلنـاث وفــى ذلـك إشــارة ألهمیـة العوامــل الثقافیـة فــى تحدیـد وضــبط 

 ,Denhamفـق نتـائج الدراسـة الحالـة مـع نتـائج دراسـة (أسالیب التعبیـر االنفعـالي. وتت

 ).Eisenberg, 1998) ونتائج دراسة (1998

فیمــا یتصــل باالســتراتیجیات وأســالیب تعامــل الوالــدین مــع انفعــاالت األطفــال فقــد  -
ارتبطــت بعمــر الطفــل ونوعــه االجتمــاعي وجنســیته وذلــك ألن االســتراتیجیات تكــون 

انفعــاالت األطفــال وهــو الجانــب الظــاهري وفیــه  موجهــه نحــو الجانــب التعبیــري مــن
یتــاح لــولى األمــر اختیــار الوســیلة التــى یراهــا أنســب لضــبط انفعــاالت الطفــل ، ففــى 
بعض الثقافات یكون شـائعا االهتمـام باالسـتماع للموسـیقى أو الـذهاب لمكـان هـادى 

التحـدث خال من المثیرات أثر كبیـرا فـى تهدئـة الطفـل بینمـا قـد یـرى أبـاء آخـرین أن 
مع الطفل حدیث والدي حنون یـؤدى إلـى نفـس النتیجـة المرجـوة مـن تهدئـة الطفـل . 
والعبـــرة هنـــا لـــیس بإتبــــاع أســـلوب موحـــد دون غیـــره مــــن اســـتراتیجیات للتعامـــل مــــع 
االنفعــاالت ولكــن بمــا ثبــت مــن خــالل الخبــرات الشخصــیة المباشــرة والصــلة الوثیقــة 

یـــث مســــاعدة أبنـــائهم التعبیــــر عــــن فـــى أنــــه یســـهم فــــى دعـــم الــــدور الوالـــدى مــــن ح
االنفعــاالت بالشــكل الالئــق المقبــول اجتماعیــا. وتتفــق مــع مــا توصــلت إلیــه أبحــاث 

)Eisenberg, & Fabes, 1995  .( 

وفیمـــا یتصـــل بالتنشـــئة االجتماعیـــة النفعـــال الغضـــب ظهـــر دور كـــال مـــن عمـــر  -
علـى األبعـاد الطفل ونوعه االجتمـاعي وجنسـیته وینسـجم ذلـك مـع اسـتجابة الوالـدین 

الفرعیــة للمقیــاس المســتخدم فــى الدراســة فهــذا البعــد بمثابــة محصــلة إجمالیــة لألبعــاد 
الفرعیــة وهــو بمثابــة نمــوذج لمكونــات عملیــة التنشــئة االجتماعیــة لألبنــاء ، وتشــمل 
تلك المكونـات افكـار ولـى األمـر عـن االنفعـاالت مـن حیـث مـدى أهمیتهـا ، العالقـة 

ن تســـمح العالقـــات الوثیقـــة بفرصـــة أفضـــل لـــولى األمـــر مـــع الطفـــل فمـــن الطبیعـــي أ
للتعرف علـى الحـاالت االنفعالیـة المختلفـة لطفلـه والسـیاق االجتمـاعي الـذى تـتم فیـه 
ـــدین نحـــو انفعـــاالت  ، ویتكامـــل مـــع ذلـــك االســـتراتیجیات المحـــددة التـــى یتبعهـــا الوال
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) ، ونتـائج Kolmodin, 2006أطفالهم، وتتفـق نتـائج الدراسـة الحالیـة مـع نتـائج دراسـة (
 ).Thompson, 1994دراسة (

  التوصیات:
١- .   تحدید القیم الثقافیة واألهداف التى یتم تنشئة األطفال انفعالیا وفقًا لهًا
لـــــدى األطفـــــال  Emotional Competenceاالهتمـــــام بـــــدعم الكفـــــاءة االنفعالیـــــة  -٢

  منتج لعملیة التنشئة االجتماعیة لالنفعاالت. باعتبارها
سة أفضل الممارسات التى یقوم بها أولیاء األمور لتنشـئة أطفـالهم اجتماعیـًا درا -٣

والممارسـات  العامـةوذلك عبر ثقافات متنوعة بهدف الوقوف علـى الممارسـات 
منهــا لتحقیــق أفضــل  االســتفادةالنوعیــة التــى یمكــن التوصــل إلیهــا والتــى یمكــن 
 .   النتائج فى مجال تنشئة االنفعاالت اجتماعیًا

صــمیم بــرامج تدریبیــة ألولیــاء األمــور تــدعم دورهــم فــى مســاعدة الطفــل علــى ت -٤
  النمو االنفعالي .

تصـــمیم أدوات قیـــاس مصـــورة تقـــیس انفعالیـــة األطفـــال فـــى عالقتهـــا بمتغیـــرات  -٥
  ثقافیه وحضاریة.

  األبحاث المقترحة:
التنشــئة األجتماعیــة ألنفعــاالت الطفــل فــى ضــوء متغیــر المســتوى التعلیمــى  - ١

 ین.للوالد

 دور معلمة الروضه فى التنشئة االجتماعیة ألنفعاالت األطفال. - ٢

  .فى تعزیز القیم التنشئة االجتماعیة ألنفعاالت األطفالدور  - ٣
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  مراجع الدراسة
  قائمة المراجع باللغة العربیة

) :الدیمقراطیــة وأنمــاط التنشــئة االجتماعیــة ١٩٨٤احســان محمــد الــدمرداش( - ١
مجتمـع ،مـؤتمر رابطـة الدراسـة الحدیثـة بعنـوان الدیمقراطیـة والتعلـیم فـى فى ال

  مصر ،القاهرة.



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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): تعلـــم بنفســـك التحلیـــل ٢٠٠٠أحمــد الرفـــاعى غنـــیم ونصـــر محمــود صـــبري (  - ٢
   ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة. SPSSاإلحصائي باستخدام

 المعرفــة الجامعیـــة،):أســـس علــم الــنفس،دار ١٩٨٩أحمــد محمــد عبــد الخــالق ( - ٣
 اإلسكندریة.

): المعجم العربي للسـمات الوجدانیـة ، المجلـة ٢٠٠١أحمد محمد عبد الخالق ( - ٤
  ٣٣المصریة للدراسات النفسیة،العدد 

 جامعة قطر  -لیة اآلداب والعلوم ):البحث العلمى ، ك٢٠٠٣أحمد معروف ( - ٥

دوارد ج . مـــــوراى ( - ٦ عبـــــد العزیـــــز ):الدافعیـــــة واالنفعـــــال. ترجمـــــه احمـــــد ١٩٨٨اِ
 سالمه. دار الشروق. القاهرة  

):كیــــــف تتحــــــدث فیصــــــغى الصــــــغار إلیــــــك ٢٠٠١إدیــــــل فــــــابر،إلین مــــــازلیش ( - ٧
وتصـــــغي إلـــــیهم عنــــــدما یتحـــــدثون،تعریب فاطمـــــة عصــــــام صـــــبري ، مؤسســــــة 

المملكـــــة العربیــــة الســــعودیة، بالتعاقـــــد مــــع ناشــــر الكتـــــاب –العبیكــــان الریــــاض 
 األصلي روسون وید نیویورك

الثانیـــة.المجلس الـــوطني للثقافـــة  الطبعـــة–) : الحضـــارة١٩٩٨ حســـین مـــؤنس ( - ٨
   . ٢٣٧والفنون واآلداب.الكویت.سلسلة " عالم المعرفة " العدد 

):المشــكل التربــوى والثـــورة الصامتة،دراســة فـــى ١٩٩٣خلــدون حســن النقیـــب( - ٩
  .٨٦-٦٧،ص:ص ١٧٤سوسیولوجیا الثقافة،المستقبل العربى،

  ماع التربیة،دار الفكر العربى،القاهرة.):علم اجت١٩٩٣سمیرة أحمد السید( -١٠
):أســــــــــالیب تربیـــــــــة الطفـــــــــل بـــــــــین النظریــــــــــة ٢٠٠٣ســـــــــهیر كامـــــــــل أحمـــــــــد( -١١

  والتطبیق،مركز االسكندریة للكتاب،االسكندریة.
):تنشئة الطفـل وحاجاتـه بـین ٢٠٠٧سهیر كامل أحمد،شحاته سلیمان محمد( -١٢

  النظریة والتطبیق،مركز االسكندریة للكتاب،االسكندریة.
دلیـــل -):كیـــف تنشـــىء طفـــال یتمتـــع بـــذكاء عـــاطفي٢٠٠١لـــورانس (شـــابیرو  -١٣

   اآلباء للذكاء العاطفي،وكتبة جریر،المملكة العربیة السعودیة.
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):علـــــــــــم الــــــــــــنفس ١٩٩٧عبـــــــــــاس عـــــــــــوض، دمنهـــــــــــورى، رشـــــــــــاد صـــــــــــالح( -١٤
  االجتماعي(نظریاته وتطبیقاته)،دارالمعرفة الجامعیة ،االسكندریة.

.دار ٣علـم الـنفس المعاصـر. ط) : معـالم ١٩٩٩عزت عبد العظیم الطویل ( -١٥
   .اإلسكندریة المعرفة الجامعیة:

ــــدین كفــــافى ( -١٦ ــــنفس االرتقــــائي١٩٩٧عــــالء ال ــــم ال ــــة -):عل ســــیكولوجیة الطفول
  .٢٩٩-٢٢٥:القاهرة. ص:ص األصالةوالمراهقة.مؤسسه 

):المظــاهر االغترابیـة فــى الشخصـیة العربیــة،عالم ١٩٩٨علـى اســعد وطفـة ( -١٧
 .٢٨١-٢٤١الفكر،العدد الثانى، ص:ص

):الســــــمات الدیمقراطیــــــة للتنشـــــــئة ٢٠٠٠علــــــى اســــــعد وطفــــــة،على شــــــهاب( -١٨
االجتماعیـــــــــــة فـــــــــــى المجتمـــــــــــع الكـــــــــــویتى المعاصـــــــــــر،كلیة التربیة،جامعـــــــــــة 

  الكویت،الكویت.
):الــتعلم االجتمــاعي فــى ریــاض األطفــال ،نصوصــه ٢٠٠١عواطــف إبــراهیم ( -١٩

تبــــة سلســــلة التنمیــــة البشــــریة فــــى ریــــاض األطفــــال ،مك –وتطبیقاتــــه العملیــــة 
 األنجلو المصریة ،القاهرة.

):االتجاهـــات الوالدیـــة فـــى التنشـــئة االجتماعیـــة ٢٠٠٠فاطمـــة أحمـــد الكتـــانى( -٢٠
  وعالقتها بمخاوف الذات لدى األطفال،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان.

):المعاملـــــــة الوالدیـــــــة وعالقتهـــــــا بالتحصـــــــیل ١٩٩٤فتحیـــــــة أحمـــــــد نصـــــــیر( -٢١
من الجنســـین لـــدى الدراسى،دراســـة مقارنـــة بـــین المتفـــوقین و  المتـــأخرین دراســـیًا

ــــا  ــــة الثانویة،رســــالة ماجســــتیر،معهد الدراســــات العلی طــــالب وطالبــــات المرحل
  للطفولة،جامعة عین شمس،القاهرة.

):علــــم نفــــس الشخصـــــیة،مكتبة الفــــالح للنشـــــر ١٩٨٩فــــریح عویــــد العنیـــــزى( -٢٢
  والتوزیع،الكویت.

ــــنفس االجتمــــاعي،دار الفكــــر العربــــى١٩٩٤فــــؤاد حیــــدر( -٢٣ ــــم ال للطباعــــة  ):عل
  والنشر،بیروت،لبنان.
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النمــو النفســي واالنفعــالي للطفــل.  –):علــم نفــس الطفـل ١٩٩٧فیصـل عبــاس( -٢٤
   دار الفكر العربي.بیروت.

): النمو االنفعـالي عنـد الطفـل ١٩٩٩كاملة الفرخ شعبان ، عبد الجابر تیم (  -٢٥
   عمان . -: دار صفاء للنشر والتوزیع 

الشـــــــــدة أم اللین،سلســـــــــلة تربیـــــــــة ):التربیة:٢٠٠٥لطیفــــــــة حســـــــــین الكنـــــــــدرى( -٢٦
 )،الصندوق الوقفى للتنمیة العلمیة واالجتماعیة،الكویت.٤األبناء(

):ســیكولوجیة العالقــات االجتماعیــة،دار المعرفــة ٢٠٠٣مــاهر محمــود عمــر( -٢٧
  الجامعیة،االسكندریة.

):تقـــدیر المراهـــق لذاتـــه وعالقتـــه باالتجاهـــات الوالدیـــة ١٩٩٣محمـــد شـــوكت( -٢٨
  ان،كلیة التربیة،جامعة الملك سعود،الریاض)وبالعالقات مع األقر 

): مــدخل إلــى ریــاض األطفــال ، دار الفكــر ٢٠٠١محمــد عبــد الــرحیم عــدس( -٢٩
   األردن.-للطباعة والنشر والتوزیع،عمان

):االتجاهــــات الحدیثــــة فــــي دراســــة فعالیــــة ٢٠٠٢محمــــد عبــــد الســــالم ســــالم ( -٣٠
صـریة للدراسـات المجلـة الم–دراسة تحلیلیة في ضوء نموذج بانـدورا  –الذات 

، المجلد الثاني.الجمعیـة المصـریة للدراسـات النفسـیة،القاهرة ٣٦النفسیة ،العدد
.   

،دار ١١): علـــم الـــنفس فـــى حیاتنـــا الیومیـــة،ط١٩٨٤محمـــد عثمـــان نجـــاتى ( -٣١
 القلم،الكویت.

):علـم الـنفس عبـر الحضـاري ، دار النهضـة ١٩٨٨محمود السید أبو النیـل ( -٣٢
 العربیة ، القاهرة 

) : إرشـــــاد الطفـــــل ٢٠٠٢ب حواشـــــین زیـــــدان نجیـــــب حواشـــــین ( مفیـــــد نجیـــــ -٣٣
 وتوجیهه ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع عمان األردن. 

):مراجعــة ٢٠٠٠منشـورات االلسـكو"المنظمة العربیـة للتربیــة والثقافـة والعلـوم"( -٣٤
 االستراتیجیة العربیة للتربیة السابقة على المدرسة االبتدائیة. تونس.
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ــــــــم أطفالنــــــــا :)٢٠٠٢،تیریزا دایجرونیمــــــــو(میرنــــــــا شــــــــوریه -٣٥ طــــــــرق  كیــــــــف نعل
 -الـــــدین عـــــالء منشــــورات دار ٣التفكیر،ترجمة:أحمــــد راموسلســـــلةتربیةالطفل

 دمشق.  –سوریة 

):أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة وعالقتهـــا بتوافـــق ٢٠٠٥نجـــاح رمضـــان محـــرز( -٣٦
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 .٣٢٤-٢٨٥ص ،ص:١٢دمشق،المجلد
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  )١ملحق (
  مقیاس التنشئة االجتماعیة لالنفعاالت

  عزیزي ولي األمر : 
  بیانات أولیة:

    العمر الزمنى:    :نوع الطفل      :ولي األمر اسم
  تعلیمات:

مـدي یـد وتحدبدقة كل عبارة قراءة أمامك مجموعة من العبارات والمطلوب منك أن 
  .) في الخانة التي تنطبق علیك√وضع عالمة ( اتفاقك مع مضمونها وعلیك

  ال توجد إجابة صحیحة وأخري خاطئة. -
 نرجو منك اإلجابة عن جمیع العبارات وعدم ترك عبارة بدون إجابة. -

المعلومــات التــي تــدلي بهــا فــي ســریة تامــة فهــي مــن اجــل البحــث العلمــي  -
 فقط.

  
  لحسن تعاونكمًا وشكر 
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  التمقیاس التنشئة االجتماعیة لالنفعا
افكار ولى األمر عن االنفعاالت : مجموعة الرسائل التى تنتقل من البعد األول: 

  اآلباء لألبناء بشكل مباشر أو ضمنى

ال أوافق   العبـــارات  م
  بشدة

إلى   أوافق
  حد ما

أوافق   أوافق
  بشدة

            اخبر طفلى بأن االنفعاالت أكثر أهمیة من األفكار ١
            ن انتبه لمشاعر طفلىال اعتقد انها فكرة جیدة أ ٢
            ال اهتم بانفعاالت طفلى. ٣
            االنفعاالت جزء مهم جدا من حیاة الطفل. ٤
            االنفعاالت تدعم نمو طفلى نموا جیدا ٥
            غالبا ما احتار حول معرفة انفعاالت طفلى ٦
            ابدا ال استسلم النفعاالت طفلى ٧
            عبیر عن انفعاالتهدائما ما اشجع طفلى للت ٨
            اعتقد أن التعبیر عن المشاعر یعتبر ضعفا. ٩
            أعتقد أن التعبیر عن االنفعاالت یدعم نمو الطفل. ١٠
            اعتقد أن االنفعاالت جزء رئیسى من نجاح العالقات االجتماعیة ١١
            مدرسةأعتقد أن التعبیر عن االنفعاالت یساعد طفلى على النجاح فى ال ١٢
            أعتقد أن الحدیث عن االنفعاالت مع طفلى مضیعة للوقت. ١٣
            أعتقد أن اظهار االنفعاالت یمكن أن یكون خطیرا. ١٤
            ارى أن إظهار بعض االنفعاالت یعد خطأ (مثال الغضب). ١٥
            اعتقد أن معرفة مشاعر طفلى یعد جزءا اساسیا من دورى كوالد ١٦
            تقد أنه من مسئولیاتى كولى أمر هو تدریب طفلى كیف یعبر عن انفعاالته أع ١٧
            عالقتك مع طفلك : من خالل عالقة ولى األمر مع الطفل 
            أكون دائما مدركا النفعاالت طفلى. ١٨
            أشعر بارتیاح نحو انفعاالت طفلى. ١٩
            ألقى اهتمام كبیر بكیف یشعر طفلى ٢٠
            ال استطیع تجاهل مشاعر طفلى. ٢١
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  العبـــارات  م
ال أوافق 

  بشدة
  أوافق

إلى 
  حد ما

  أوافق
أوافق 
  بشدة

            دائما أستطیع تحدید انفعاالت طفلى. ٢٢
            دائما أعرف بالتحدید كیف یشعر طفلى عندما یكون سعیدا. ٢٣
            دائما أعرف بالتحدید كیف یشعر طفلى عندما یكون غاضبا. ٢٤
            دائما أعرف بالتحدید كیف یشعر طفلى عندما یكون حزینا ٢٥
            دائما أعرف بالتحدید كیف یشعر طفلى عندما یكون خائفا. ٢٦
            استطیع قراءة انفعاالت طفلى. ٢٧
            استراتیجیة التعامل مع مشاعر الطفل : كیفیة التصرف تجاه انفعاالت الطفل 
            أفضل طریقة للتعامل مع مشاعر طفلى هو المرور بالخبرة ذاتها. ٢٨
            ون طفلى حزینا فإننى أتحدث معه/معها عن أحداث مبهجه إلسعاده.عندما یك ٢٩
            عندما یكون طفلى غاضبا فأنى ادربه كیف یعبر عن مشاعره ٣٠
مثــل  عنــدما یكــون طفلــى منزعجــا فــإنى ادربــه علــى اســتخدام بعــض التكنیكــات ٣١

  الذهاب إلى ركن هادىء
          

عـن كیفیـة  غ فیه إلنى اتحدث معـه/معهاعندما یكون طفل مسرورا الى حد مبال ٣٢
  التحكم فى المشاعر.

          

            ادرب طفلى كیف یعبر عن المشاعر اإلیجابیة مثل السعادة. ٣٣
            أدرب طفلى كیف یخفى المشاعر السلبیة. ٣٤
            أخبر طفلى أنه یمكنه البكاء أمام اآلخرین ٣٥
            تعتمد على نوعه.الطریقة التى یعبر بها طفلى عن مشاعره  ٣٦
           التنشئة اإلنفعالیة للغضب 
            عندما یكون طفلى غاضبا فأنا أعرف دائما. ٣٧
            أنا أعرف ما یغضب طفلى. ٣٨
            طفلى یغضب منى. ٣٩
            طفلى یغضب من معلمه / معلمته ٤٠
لطفلـك من فضلك ال تجب عن هـذا السـؤال إن لـم كـن ( طفلى یغضب من أخوته ٤١

  أشقاء
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ال أوافق   العبـــارات  م
  بشدة

إلى   أوافق
  حد ما

أوافق   أوافق
  بشدة

            یغضب طفلى من الغرباء ٤٢
            یغضب طفلى من اصدقائه ٤٣
            عندما یشعر طفلى بالغضب فإنه دائما یبكى. ٤٤
            أعرف أن طفلى غضبان من تعبیرات الوجه ٤٥
            أعرف أن طفلى غضبان من نبرات الصوت ٤٦
            من الصعب معرفة متى یشعر طفلى بالغضب. ٤٧
            بعد التعبیر عن الغضب یشعر طفلى بالحزن. ٤٨
            بعد التعبیر عن الغضب یشعر طفلى بالخجل. ٤٩
            بعد التعبیر عن الغضب یشعر طفلى بالسعادة. ٥٠
            أعرف المواقف التى تغضب طفلى. ٥١
              قراءة كتاب مع طفلى یساعد على السیطرة على المشاعر. ٥٢
            ستماع للموسیقى یساعد طفلى على السیطرة على المشاعراال ٥٣
            اللعب مع األقران یساعد على السیطرة على المشاعر ٥٤

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



  ٢٠١١) لسنة ٢العدد (الثالث المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٩  

Emotional Socialization for preschool children, parent perspectives 
"Cross- cultural study" 

 
Dr, Samiha Mohammed Ali Attia١  
The current study aimed to investigates emotional socialization for pre – 
school children from parents perspectives (multi nationalities, American, Asian 

and Egyptian)  
So study sample was composed from 241 of fathers & mothers (parents) also 
socialization emotional scale for children was applied and included the following 

dimensions:  
Parents thoughts about emotions; the relationship with child; 

The strategy that applied with child emotions; Socialization used to 
treat angry among children; Parent sources for socialization for their 

children emotions. 
The study concluded that child gender variable , the age and  nationality may 
deem from the factors influence on emotion socialization for children , where 
results confirmed that there were varying among parent thoughts about emotions 
(, American , Asian and Egyptian ) according to child age , gender for the 

youngest male child ,  
Considering the relationship between parents & children, statistical 
differences for the oldest female children (according to Egyptian parents) also, 
there was varying sources available for parents to access to necessary information 

to face their children emotions like: 
( books , C D s internet websites , workshops , previous experience to rear 
children and learning from other peer parents ) where the researcher have 
noticed that books considered the most important source for information to 
socialize & deal with their children , but ex- experience to socialize child was the 
most source for Egyptian parents to et & access to information , also Asian 
parents affirmed that learning from peer parents was the most important source 

for information related to child socialization . 
  

                                                

1 Lecturer in Department of Psychological Science  psychology dep. Faculty of Early 
Childhood Education – Fayoum university  
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  -:المصادر الوالدیة للتنشئة اإلنفعالیة
من فضلك اختار احدى المصادر التالیة والتى تستعین بها حتى تعرف كیف 

  -ت طفلك:تتعامل مع انفعاال
    

 (     )  الكتب 

 (     )  األقراص الممغنطة 

 (     )  شرائط الفیدیو 

 (     )  الدروس الجامعیة 

 (     )  الدروس الوالدیة وورش العمل 

 (     )  مواقع األنترنت  

 (     )  الخبرة الشخصیة 

 (     )  التعلم من أباء آخرین 

 (     )    الخبرة السابقة فى تربیة األبناء 
 


